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2268
UCHWAŁA Nr XXXVII/260/2009
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 9 września 2009 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada
Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Miłakowie Statut w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miłakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Boczulak
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/260/2009
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 9 września 2009 r.

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie,
zwany dalej MOPS, został utworzony na mocy uchwały
Nr XXX/203/98 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia
18 czerwca 1998 r. i działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
§ 2. 1. MOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną
Miasta i Gminy Miłakowo, nie posiadającą osobowości
prawnej, finansowaną ze środków własnych gminy i środków
administracji rządowej na zadania zlecone.

wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających
do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
§ 7. Zakres działania MOPS określają:
1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,
2) uchwały Rady Miejskiej w Miłakowie oraz zarządzenia
Burmistrza Miłakowa,
3) MOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone
w zakresie ustalonym w ust. 1.

2. MOPS wykonuje zadania własne gminy w zakresie
pomocy społecznej kierując się ustaleniami Burmistrza
Miłakowa.

§ 8. Do zadań MOPS naleŜą sprawy dotyczące
funkcjonowania pomocy społecznej na terenie Miasta
i Gminy Miłakowo, a w szczególności:

3. MOPS realizuje zadania zlecone gminie z zakresu
administracji
rządowej
kierując
się
ustaleniami
przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

1) analiza, ocena i diagnoza zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

4. MOPS koordynuje realizację gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem
programów
pomocy
społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
5. MOPS ponadto realizuje inne zadania nałoŜone
przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich
wykonania.
§ 3. 1. Siedzibą MOPS jest Miasto Miłakowo.
Obszarem działania MOPS jest Miasto i Gmina Miłakowo.
2. MOPS uŜywa podłuŜnej pieczęci z pełną nazwą
i adresem.
3. MOPS moŜe uŜywać nazwy skróconej „MOPS
w Miłakowie”.
§ 4. 1. Kontrolę nad działalnością MOPS oraz nad
realizacją zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej sprawuje Rada Miejska w Miłakowie.

2. Nadzór nad bieŜącą działalnością MOPS oraz
bieŜącą realizacją zadań własnych gminy z zakresu
pomocy społecznej sprawuje Burmistrz Miłakowa.
§ 5. W sprawach zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej nadzór nad działalnością MOPS
sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 6. Celem działania MOPS jest umoŜliwienie osobom
i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości, przede

2) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa
skierowana na pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu
i
odzyskiwaniu
zdolności
do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu
warunków sprzyjających temu celowi,
3) realizacja
zadań
zleconych
gminie
zgodnie
z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
4) realizacja zadań własnych gminy, zgodnie z ustaleniami
przekazanymi w tej sprawie przez Radę Miejską,
5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
6) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§ 9. 1. MOPS realizując zadania wskazane
w § 8 współpracuje z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi a takŜe z osobami
prawnymi, fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi
w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
takŜe poza obszarem gminy.
2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 MOPS w
miarę potrzeb i moŜliwości pełni rolę koordynatora
rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu
zasad wskazanych w ust. 2.
4. MOPS moŜe zgodnie z obowiązującymi przepisami i
upowaŜnieniami
zlecać
podmiotom
uprawnionym
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
realizację
określonych
zadań
po
uprzednim
przeprowadzeniu konkursu ofert, przyznając określone na
ten cel środki pienięŜne.
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§ 10. MOPS, realizując zadania pomocy społecznej,
moŜe przyjmować dary w postaci rzeczowej i
przekazywać je osobom potrzebującym.
§ 11. 1. Kierownik MOPS moŜe wytaczać na rzecz
obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na
zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
2. MOPS moŜe kierować wnioski o ustalenie
niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi
przepisami.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
§ 12. 1. Pracą MOPS kieruje Kierownik i reprezentuje
go na zewnątrz.
2. Kierownik zatrudniony jest na podstawie umowy
o pracę.

2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów
prawa pracy.
3. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w MOPS powinni
posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458) oraz innych obowiązujących aktów
prawnych.
§ 17. Prawa i obowiązki pracowników MOPS określa
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), a w sprawach
nieunormowanych Kodeks Pracy oraz akty wykonawcze.
§ 18. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika
MOPS naleŜy:
1) przestrzeganie obowiązującego prawa,

3. Zwierzchnikiem
Burmistrz Miłakowa.
4. Kierownik jest
pracowników MOPS.

słuŜbowym

Kierownika

jest
2) wykonywanie
powierzonych
starannie i terminowo,

zwierzchnikiem

zadań

sumiennie,

słuŜbowym

5. W przypadku nieobecności Kierownika zastępuje go
wyznaczony pracownik socjalny.

3) zachowanie tajemnicy państwowej i słuŜbowej w
zakresie przez prawo określonym,
4) zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach z
zwierzchnikami, współpracownikami i obywatelami,

6. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków
słuŜbowych Kierownika ustala Burmistrz Miłakowa.

5) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełoŜonego.

§ 13. 1. W celu realizacji zadań statutowych MOPS
Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń,
regulaminów i instrukcji.

2. Pracownicy MOPS są zobowiązani podnosić swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez samokształcenie i udział
w szkoleniach.

2. Sprawy indywidualne z zakresu administracji
publicznej Kierownik załatwia na podstawie upowaŜnienia
Rady Miejskiej, Burmistrza Miłakowa lub wynikającego
bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

3.
Szczegółowe
zasady
dotyczące
porządku
wewnętrznego i organizację wewnętrzną MOPS oraz prawa i
obowiązki związane z procesem pracy pracowników MOPS
określają regulaminy ustalone przez Kierownika.

§ 14. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne
sprawozdanie z działalności MOPS do dnia 31 stycznia
kaŜdego roku oraz przedstawia zapotrzebowanie na
realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

§ 19. W skład
stanowiska pracy:

§ 15. 1. Kierownik zapewnia sprawne funkcjonowanie
MOPS i warunki jego działania, a takŜe organizuje pracę
w MOPS.
2. Za wyniki pracy MOPS odpowiada Kierownik,
a szczególności za:
1) prawidłowe funkcjonowanie MOPS,
2) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w
zakresie rozwoju pomocy społecznej,
3) opracowywanie projektów budŜetowych dotyczących
finansowania pomocy społecznej,
4) prawidłową realizację rocznego planu finansowego
MOPS.
§ 16. 1. W MOPS zatrudnia się pracowników
działalności podstawowej, administracji i obsługi.

MOPS

wchodzą

następujące

1) Kierownik
2) Główna Księgowa
3) pracownicy socjalni
4) starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych
5) inspektor ds. funduszu alimentacyjnego
6) referent ds. dodatków mieszkaniowych
7) referent ds. obsługi informatycznej
8) opiekunki domowe
§ 20. 1. Kierownik ustala zasady wynagradzania,
premiowania i nagradzania pracowników w formie
regulaminu wynagradzania.
2. Burmistrz Miłakowa określa terminy i wysokość
wzrostu wynagrodzeń pracownikom MOPS.
§ 21. 1. Strukturę organizacyjną MOPS zatwierdza
Burmistrz Miłakowa na wniosek Kierownika.
2. Organizację wewnętrzną MOPS określa regulamin
organizacyjny nadawany przez Kierownika.
3. Funkcjonowanie ośrodka opiera się na zasadach
jednoosobowego
kierownictwa,
słuŜbowego
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podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej zapewnia budŜet Państwa.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 27. 1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest
roczny plan finansowy dochodów i wydatków jednostki
ustalony oraz sporządzany przez Kierownika w podziale
na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŜetowej na
podstawie budŜetu Gminy uchwalonego przez Radę
Miejską, przyjmowanego przez Burmistrza Miłakowa
w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego
do budŜetu.

§ 22. Majątek MOPS jest własnością gminy miejskowiejskiej Miłakowo.
§ 23. 1. Burmistrz Miłakowa zapewnia MOPS m.in.
niezbędne do prowadzenia działalności: budynek,
urządzenia, sprzęt, wyposaŜenie pomieszczeń.

2. W planie finansowym MOPS w ciągu roku mogą być
dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Miejskiej
lub zarządzeń Burmistrza Miłakowa.

2. WyposaŜenie pomieszczeń nie stanowiące środków
trwałych, wyposaŜenie pracowników w odzieŜ roboczą,
ochronną, środki czystości i inne MOPS zakupuje ze
środków obrotowych do wysokości określonej w planie
finansowym kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.

§ 28. 1. MOPS prowadzi samodzielnie gospodarkę
finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z
budŜetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego
budŜetu.

§ 24. 1. SprzedaŜ i kasacja środków trwałych wymaga
zgody Burmistrza Miłakowa.

2. MOPS rozlicza się z dochodów i wydatków oraz
z otrzymanych środków na wydatki budŜetowe na
zasadach ustalonych dla jednostek budŜetowych.

2. Likwidację wyposaŜenia w uŜytkowaniu, o którym
mowa w § 17 ust. 2 MOPS przeprowadza na zasadach
ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu
podejmuje Kierownik.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29. Statut MOPS nadaje Rada Miejska w Miłakowie.

§ 25. Formą organizacyjno-prawną funkcjonowania
MOPS jest jednostka organizacyjna.

§ 30. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w
trybie określonym dla jego nadania.

§ 26. 1. Wydatki na realizację zadań własnych
pokrywane są z budŜetu gminy Miłakowo.

§ 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

2269
UCHWAŁA Nr XXXVIII/167/09
Rady Gminy Piecki
z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r.
Dz. U. 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; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz.326) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
Powiatu Mrągowskiego, Rada Gminy Piecki uchwala, co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych w
miejscowości Piecki następujące ulice:
1) Administracyjną,

2) Krótką,
3) Krzywą,
4) Łąkową,
5) Nową,
6) Oś. 35 Lecia PRL,
7) Pl. 1 Maja,
8) Polną,
9) Rolną,
10) Spacerową,
11) 22 Stycznia,
12) Szewską.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Piecki.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gleba
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/168/09
Rady Gminy Piecki
z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r.
Dz. U. 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; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
Powiatu Mrągowskiego, Rada Gminy Piecki uchwala, co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych połoŜonych
na terenie Gminy Piecki następujące drogi:
1) droga Goleń – Wieś, długość 270 m,
2) droga Piecki – Brejdyny, długość 1077 m,

3) droga Ostrów Pieckowski – Kąpielisko, długość 155 m,
4) droga Ostrów Pieckowski – Wieś, długość 1076 m,
5) droga Dobry Lasek – Wieś, długość 517 m,
6) droga Głogno – Rutkowo, długość 2438 m,
7) droga DłuŜec – Cmentarz Komunalny, długość 545 m.
§ 2. Opis połoŜenia i przebiegu dróg wymienionych w
§ 1 jest przedstawiony w załączniku Nr 1 stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Szczegółowe połoŜenie i przebieg dróg
oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gleba

Załącznik Nr 1
do chwały Nr XXXVIII/168/09
Rady Gminy Piecki
z dnia 10 września 2009 r.
Przebieg dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Piecki
Lp.

Numer roboczy

Nazwa drogi i jej kilometraŜ

1.

170034

Droga gminna
Goleń – Wieś
km 0+000 – 0+270

2.

170035

Droga gminna
Piecki – Brejdyny
km 0+000 – 1+077

3.

170036

Droga gminna
Ostrów Pieckowski – Kąpielisko
km 0+000 – 0+155

4.

170037

Droga gminna
Ostrów Pieckowski – Wieś
km 0+000 – 1+076

5.

170038

Droga gminna
Dobry Lasek – Wieś
km 0+000 – 0+517

6.

170039

Droga gminna
Głogno – Rutkowo
km 0+000 – 2+438

7.

170040

Droga gminna
DłuŜec – Cmentarz Komunalny
km 0+000 – 0+545

Przebieg drogi
początek drogi: od (końca) drogi powiatowej nr 1769 N
(Piecki – Goleń – dr. 1638 N)
przebieg drogi: zabudowa zagrodowa
koniec drogi: skrzyŜowanie z drogą wewnętrzną gminną,
nr działki 207 (obręb Goleń)
początek drogi: skrzyŜowanie z drogą gminną działki nr 812
i 813 obręb Piecki
przebieg drogi: początkowo zabudowa zagrodowa, następnie pola uprawne
koniec drogi: skrzyŜowanie z drogą powiatową nr 1767 (Nikutowo – Krzywe
– Brejdyny)
początek drogi: od skrzyŜowania z drogą działką nr 737
(obręb Piecki)
przebieg drogi: początkowo zabudowa zagrodowa, następnie pola uprawne
koniec drogi: początek działki nr 730/69 (obręb Piecki)
początek drogi: od skrzyŜowania z drogą krajową nr 59
przebieg drogi: początkowo pola uprawne, zabudowa zagrodowa
koniec drogi: skrzyŜowanie z drogą powiatową nr 1765 N
(dr. woj. nr 600 DłuŜec – Piecki – Borowo)
początek drogi: od skrzyŜowania z drogą wojewódzką nr 610
przebieg drogi: zabudowa zagrodowa
koniec drogi: początek działki nr 131/3 (obręb Dobry Lasek)
początek drogi: od skrzyŜowania z drogą powiatową nr 1912 N (dr. nr 1498
(Jeleniowo) – Gant
przebieg drogi: pola uprawne, zabudowa zagrodowa i pola uprawne
koniec drogi: do granicy Gminy Piecki
początek drogi: od skrzyŜowania z drogą powiatową nr 1765 N (drogi
wojewódzkiej nr 600 DłuŜec – Piecki – Bobrówko)
przebieg drogi: zabudowa zagrodowa, pola uprawne
koniec drogi: początek działki nr 3186/2 (las) Nadleśnictwa Mrągowo
(obręb DłuŜec)
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do chwały Nr XXXVIII/168/09
Rady Gminy Piecki
z dnia 10 września 2009 r.
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UCHWAŁA Nr XXIX/204/09
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego ,,Orlik 2012‘’.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
i Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z obiektu
sportowego ,,Orlik 2012‘’, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kowale Oleckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

Załącznik
do uchwały Nr XXIX/204/09
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 15 września 2009 r.

REGULAMIN
korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012‘’
§ 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych w
Kowalach Oleckich jest Urząd Gminy w Kowalach Oleckich.

§ 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

§ 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy
zorganizowane
oraz
osoby
indywidualne
po
wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

§ 7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać
z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w
szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3. Boiska są czynne w następujących terminach:

§
8. W
sytuacji
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych instruktor sportu moŜe zabronić
korzystania z obiektu.

1) boiska dostępne dla szkół z Gminy Kowale Oleckie w
dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:
poniedziałek – piątek: godz. 8°° – 16°°,
2) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
a) od poniedziałku do piątku w godz. 16°° – 22°°,
b) w soboty i niedziele w miarę potrzeb,
3) w miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny
harmonogram korzystania z obiektu.
§ 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do
wpisywania się do rejestru uŜytkowników prowadzonego
przez instruktora sportu.
§ 5. Dopuszcza się moŜliwość rezerwacji korzystania z
boiska u instruktora sportu.

§ 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie
odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego,
z zastrzeŜeniem § 12 pkt 1, (na boisku piłkarskim
dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego oraz obuwie typu halowego - dotyczy boiska
trawiastego).
§ 10. WyposaŜenie i sprzęt sportowy znajdujący się na
obiekcie naleŜy uŜytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 11. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu.
Pobierający
sprzęt,
po
skończonych
zajęciach,
zobowiązany jest go zdać.
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§ 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
uŜytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe,
regulaminem zachowanie,

1) uŜywania butów piłkarskich na wysokich i metalowych
korkach oraz kolców,

niezgodne

z

3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły,
4) zakazać dalszych wstępów na kompleks.

2) wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ
zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower,
motorower, deskorolka, rolki, itp.,

§ 14. Poza planowymi zajęciami wymienionymi
w § 3 pkt 1:

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
1) administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

2) uŜytkownicy korzystają z boisk na własną
odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych w
odrębnych przepisach,

5) palenia tytoniu, spoŜywania alkoholu,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

3) prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator
sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany
powiadomić administratora o kaŜdym zaistniałym
wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

8) zakłócania porządku i uŜywania wulgarnych słów,
9) wprowadzania zwierząt,

§ 15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do
bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów
ppoŜ. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
11) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami
otwarcia.

§ 16. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu
rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych wypadkach w
drodze postępowania karnego.*

§
13.
Rozstrzygnięcia
dotyczące,
zgodnego
z postanowieniami § 12, korzystania z boisk podejmuje
instruktor sportu, który w zaleŜności od sytuacji moŜe:

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
– PN.0911-312/09 z dnia 16 października 2009 r.
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UCHWAŁA Nr LVII/498/2009
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego
w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2, art. 20
ust. 1 w związku z art. 27 oraz 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 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności
ustaleń zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady
Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z późn. zm.,
Rada Gminy Ełk stanowi, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Ełk z
dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu

połoŜonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk,
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 56, poz. 911 z dnia
24 kwietnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 1, w § 6 uchyla się punkty 4 i 6,
2) w rozdziale 2:
a) w § 9, ust. 1 po słowach: „3MN” dodaje się
przecinek i słowa o treści: „6MN, 8MN”,
b) uchyla się § 12,
c) uchyla się § 14,
3) w rozdziale 3:
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a) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. Ustalenia dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN,
2MN, 3MN, 6MN i 8MN:
1) w kwartałach 2MN, 6MN i 8MN realizacja
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w
formie budynków wolno stojących (w tym z
pomieszczeniami garaŜowymi) z dopuszczeniem
realizacji budynków gospodarczych i garaŜowych,
2) w
kwartale
1MN
realizacja
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych
w
formie
budynków wolno stojących (w tym z
pomieszczeniami garaŜowymi) lub w zabudowie
bliźniaczej, z dopuszczeniem realizacji budynków
gospodarczych i garaŜowych,
3) w kwartale 3MN realizacja budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej z zaleceniem połączeń budynków
pomieszczeniami
garaŜowymi
(połączenie
budynków pomieszczeniami garaŜowymi nie
jest obligatoryjne),
4) lokalizacja
budynków
przy
zachowaniu
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
ustalonej:
a) w odległości 5 m od granicy pasa
drogowego drogi wewnętrznej 9KDW,
b) w odległości 10 m od granicy pasa
drogowego drogi gminnej,
c) w odległości 5 m od skrajnego przewodu
dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi
od
osi
istniejącej
linii
elektroenergetycznej SN (15kV), to jest
około 7,5 m od osi linii SN; w przypadku
zmiany linii na izolowaną dopuszcza się
zmniejszenie tej odległości na warunkach
zarządcy linii elektroenergetycznej, przy
zabezpieczeniu
ochrony
ludzi
przed
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
5) wysokość budynków do dwóch kondygnacji
nadziemnych,
łącznie
z
poddaszem
z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
6) zalecana
szerokość
elewacji
budynków
mieszkalnych jednorodzinnych od strony frontu
działki w kwartałach 1MN, 2MN, 6Mn i 8MN w
przedziale od 8 m do 12 m, w kwartale 3MN w
przedziale od 8 m do 10 m,
7) maksymalna
wysokość
kalenicy
dachu,
mierzona od średniego poziomu terenu przed
głównym wejściem do budynku:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 9 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaŜowych:
6 m,
8) dachy
budynków
dwuspadowe,
z
dopuszczeniem wielospadowych z wyraźnie
zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
0
0
w przedziale 35 ÷45 ,
b) dla budynków gospodarczych i garaŜowych,
realizowanych w kwartałach 1MN, 2MN,
0
0
6MN i 8MN w przedziale 30 ÷45 ,
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9) układ głównych kalenic dachowych dla
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w
przybliŜeniu równoległy do pasa drogowego
drogi wewnętrznej 9KDW; dla budynków
gospodarczych i garaŜowych w przybliŜeniu
prostopadły lub równoległy do pasa drogowego
drogi wewnętrznej 9KDW,
10) realizacja obiektów związanych z obsługą
infrastrukturalną terenów budowlanych i
utrzymania porządku jak: uzbrojenie terenu,
kontenery na odpadki stałe itp.,
11) dla działek połoŜonych w kwartałach 1MN,
2MN, 6MN i 8MN maksymalny stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni działki
wynosi 0,35, a powierzchnia biologicznie
czynna minimum 40% powierzchni działki,
12) dla działek połoŜonych w kwartale 3MN
maksymalny stosunek powierzchni zabudowy
do powierzchni działki wynosi 0,40, a
powierzchnia biologicznie czynna minimum
30% powierzchni działki,
13) dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
połoŜonych w kwartale 1MN, pod warunkiem
zapewnienia w granicach działek miejsc
postojowych do obsługi tych usług w ilości min.
2
2 sztuk na kaŜde 50 m powierzchni uŜytkowej
usług.”,
b) w § 17:
- uchyla się punkt 6,
- w punkcie 11 słowa o treści: „w kwartałach 6KS
i 5KS” zastępuje się słowami o treści: „w kwartale
5KS”,
c) uchyla się § 19 i § 21,
d) w § 23:
-

-

w punkcie 2, podpunkt a) otrzymuje brzmienie:
„a) pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną
2
w kwartałach: 1MN, 2MN – 670 m , 3MN –
2
2
2
350 m , 6MN – 580 m , 8MN – 1000 m ,
w punkcie 3, podpunkt a) otrzymuje brzmienie:
„a) pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną
w kwartałach: 1MN, 2MN, 6MN i 8MN – 20 m,
3MN – 18 m,

4) w rozdziale 7, § 29, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.
Potrzeby parkingowe naleŜy zabezpieczyć poprzez
realizację miejsc postojowych w kwartałach 1MN,
2MN, 3MN, 6MN i 8MN oraz w kwartale 5KT. W
kwartałach 1MN, 2MN, 3MN, 6MN i 8MN naleŜy
zrealizować minimum jedno miejsce postojowe na
jeden lokal mieszkalny, w tym w pomieszczeniach
garaŜowych.”.
5) w rozdziale 9, § 31, uchyla się słowa o treści:
„aktualnie jednolity”,
6) w rozdziale 10, § 32 otrzymuje brzmienie: „§ 32.
Wprowadza
się
zakaz
zabudowy
obiektami
kubaturowymi terenu w kwartale 7ZP.”.
2. Rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Ełk z dnia
26 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
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3. Pozostałe ustalenia uchwały wymienionej w ust. 1
pozostają bez zmian.
§ 2. Przedmiot i granice zmiany planu określono
na podstawie uchwały Nr XXX/263/2008 Rady Gminy Ełk
z dnia 22 lutego 2008 r., w sprawie przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego
w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
§ 3. Załączniki do uchwały:
1) załącznik Nr 1: rysunek planu w skali 1:1000,
2) załącznik Nr 2: rozstrzygnięcie dotyczące zgodności
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego z ustaleniami studium; rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany planu i rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,
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zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
3) załącznik Nr 3: tekst jednolity miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego
w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ełk.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/498/2009
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 września 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/498/2009
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 września 2009 r.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina
Ełk, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym
uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z późn. zm.
2. W okresie wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu połoŜonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk (tj. od dnia 27 lipca 2009 r. do dnia 24 sierpnia 2009 r.) oraz
w terminie do dnia 11 września 2009 r., nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie zmiany planu.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina
Ełk, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych Gminy
Ełk, stąd teŜ nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/498/2009
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 września 2009 r.
zmiany oznaczono kursywą
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego
w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 177, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15
ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy Ełk stanowi,
co następuje:
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie Nowa Wieś
Ełcka, Gmina Ełk, o ogólnej powierzchni 1,8709 ha, zwany
dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej
uchwale oraz integralnych części uchwały: rysunku planu w
skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu i 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, stanowiącego
załącznik Nr 2 do uchwały.

Rozdział 1
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem
§ 4. 1. Teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego stanowią grunty rolne
klasy IV, V wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego
oraz drogi, o łącznej powierzchni 1,8709 ha,
o następującej strukturze: RIVb – pow. 0,7434 ha,
RV – pow. 0,8508 ha i dr – pow. 0,2767 ha.
§ 5. 1. Celem regulacji prawnych zawartych w
ustaleniach planu jest w szczególności przeznaczenie
gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową.
§ 6. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i alternatywnie wielorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN/MW,
3) tereny parkingów i infrastruktury technicznej,
oznaczone na rysunku planu symbolem KT,
4) (uchylony),

§ 2. Przedmiot i granice planu określono na podstawie
uchwały Nr XL/390/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca
2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu połoŜonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
§ 3. Plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ełk, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady
Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z późn. zm.

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZP,
6) (uchylony),
7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDW.
§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu wymienionym w § 1 są ustaleniami obowiązującymi:
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§ 14. (uchylony).

1) granice terenu objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o
uŜytkowania – ściśle określone,
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róŜnym

sposobie

3) przeznaczenie terenów określone symbolami literowymi,
4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione
w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną lub orientacyjną.
3. Linie rozgraniczające tereny o róŜnym sposobie
uŜytkowania – postulowane powinny być uściślone na
etapie podziału nieruchomości, przy zachowaniu
warunków wynikających z ustaleń planu.
§ 8. Dokumentacja planu składa się z następujących
elementów nie podlegających uchwaleniu:

§ 15. 1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych,
oznaczone na rysunku planu symbolem 9KDW.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) teren
słuŜący
do
obsługi
komunikacyjnej
i infrastrukturalnej terenów budowlanych.
Rozdział 3
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu
§ 16. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
oznaczonych
na
rysunku
planu
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 6MN i 8MN:
1) w kwartałach 2MN, 6MN i 8MN realizacja budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w formie budynków wolno
stojących (w tym z pomieszczeniami garaŜowymi)
z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych
i garaŜowych,

1) dokumentacji formalno-prawnej,
2) opracowania ekofizjograficznego,
3) prognozy oddziaływania na środowisko,
4) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu
miejscowego.
Rozdział 2
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu
§ 9. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1MN, 2MN i 3MN, 6MN, 8MN.

2) w kwartale 1MN realizacja budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w formie budynków wolno stojących
(w tym z pomieszczeniami garaŜowymi) lub
w zabudowie bliźniaczej, z dopuszczeniem realizacji
budynków gospodarczych i garaŜowych,
3) w kwartale 3MN realizacja budynków mieszkalnych
jednorodzinnych
w
zabudowie
bliźniaczej
z zaleceniem połączeń budynków pomieszczeniami
garaŜowymi (połączenie budynków pomieszczeniami
garaŜowymi nie jest obligatoryjne),

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) teren przeznaczony do zabudowy budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z obiektami
budowlanymi słuŜącymi ich obsłudze.
§ 10. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i alternatywnie wielorodzinnej, oznaczone
na rysunku planu symbolem 4MN/MW.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) teren przeznaczony do zabudowy
mieszkalnymi w zabudowie szeregowej.

budynkami

§ 11. 1. Ustala się tereny parkingów i infrastruktury
technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 5KT.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) teren przeznaczony do zabudowy infrastrukturalnej, w
tym do lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
miejsc postojowych do obsługi terenów przyległych i
obiektów słuŜących utrzymaniu porządku.
§ 12. (uchylony).
§ 13. 1. Ustala się tereny zieleni urządzonej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 7ZP.

4) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej
nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalonej:
a) w odległości 5 m od granicy pasa drogowego drogi
wewnętrznej 9KDW,
b) w odległości 10 m od granicy pasa drogowego
drogi gminnej,
c) w odległości 5 m od skrajnego przewodu dla
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi od osi
istniejącej linii elektroenergetycznej SN (15kV), to jest
około 7,5 m od osi linii SN; w przypadku zmiany linii na
izolowaną dopuszcza się zmniejszenie tej odległości
na warunkach zarządcy linii elektroenergetycznej, przy
zabezpieczeniu ochrony ludzi przed oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych,
5) wysokość
budynków
do
dwóch
kondygnacji
nadziemnych,
łącznie
z
poddaszem
z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
6) zalecana szerokość elewacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych od strony frontu działki w kwartałach
1MN, 2MN, 6Mn i 8MN w przedziale od 8 m do 12 m,
w kwartale 3MN w przedziale od 8 m do 10 m,
7) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od
średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do
budynku:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 9 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaŜowych: 6 m,

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) teren o funkcji rekreacyjnej.

9) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem
wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą,
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych:
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a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
0
0
w przedziale 35 ÷45 ,
b) dla budynków gospodarczych i garaŜowych,
realizowanych w kwartałach 1MN, 2MN, 6MN
0
0
i 8MN w przedziale 30 ÷ 45 ,
9) układ głównych kalenic dachowych dla budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych
w
przybliŜeniu
równoległy do pasa drogowego drogi wewnętrznej
9KDW; dla budynków gospodarczych i garaŜowych w
przybliŜeniu prostopadły lub równoległy do pasa
drogowego drogi wewnętrznej 9KDW,
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8) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem
wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą,
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
0
0
w przedziale od 35 ÷45 ,
9) układ głównych kalenic dachowych w przybliŜeniu
równoległy do pasa drogowego drogi wewnętrznej 9KDW,
10) realizacja
obiektów
związanych
infrastrukturalną terenów budowlanych,

z

obsługą

10) realizacja obiektów związanych z obsługą infrastrukturalną
terenów budowlanych i utrzymania porządku jak:
uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki stałe itp.,

11) realizacja obiektów związanych z utrzymaniem
porządku (kontenery na odpadki stałe) planowana jest
w kwartale 4MN/MW oraz w kwartale 5KS,
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,

11) dla działek połoŜonych w kwartałach 1MN, 2MN, 6MN
i 8MN maksymalny stosunek powierzchni zabudowy
do powierzchni działki wynosi 0,35, a powierzchnia
biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki,

12) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki maksymalny 0,40, powierzchnia biologicznie czynna nie
moŜe być mniejsza niŜ 25% powierzchni działki,

12) dla działek połoŜonych w kwartale 3MN maksymalny
stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni
działki wynosi 0,40, a powierzchnia biologicznie
czynna minimum 30% powierzchni działki,
13) dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, połoŜonych
w kwartale 1MN, pod warunkiem zapewnienia w
granicach działek miejsc postojowych do obsługi tych
2
usług w ilości min. 2 sztuk na kaŜde 50 m powierzchni
uŜytkowej usług.
§ 17. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
i
alternatywnie
wielorodzinnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem 4MN/MW:
1) realizacja budynków
szeregowej,

mieszkalnych

w

zabudowie

2) w kaŜdym budynku w zabudowie szeregowej dopuszcza
się wydzielenie maksymalnie trzech mieszkań,
3) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej
nieprzekraczalnej linii zabudowy tj:
- w odległości min. 5 m od granicy planowanego
pasa drogowego drogi wewnętrznej 9KDW,
- w odległości min. 7,5 m dla pomieszczeniem
przeznaczonych na pobyt ludzi od osi istniejącej linii
elektroenergetycznej 15kV; w przypadku zmiany linii
na izolowaną dopuszcza się zmniejszenie tej
odległości na warunkach Zakładu Energetycznego,
przy
zabezpieczeniu
ochrony
ludzi
przed
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
4) wysokość
budynków
do
trzech
kondygnacji
nadziemnych,
łącznie
z
poddaszem
z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
5) szerokość elewacji budynku od strony frontu działki:
a) w przypadku zachowania istniejącego podziału
terenu na działki - ok. 10 m,
b) w przypadku połączenia działek i ich nowym
podziale – min. 7 m,

§ 18. Ustalenia dla terenów parkingów i infrastruktury
technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 5KT:
1) realizacja miejsc postojowych i obiektów infrastruktury
technicznej
(np:
stacja
transformatorowa,
przepompownia ścieków, sieci, przyłącza, itp.),
2) planuje się lokalizację kontenerów na odpadki stałe, w
szczególności do obsługi kwartału 4MN/MW.
§ 19. (uchylony).
§ 20. Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem 7ZP:
1) zagospodarowanie terenu zielenią niską, średnią i
wysoką, wprowadzając gatunki rodzime,
2) przewiduje się realizację urządzeń i obiektów
rekreacyjnych związanych z wypoczynkiem, a w
szczególności plac zabaw dla dzieci i miejsca
wypoczynku dla osób starszych.
§ 21. (uchylony).
§ 22. Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych,
oznaczonych na rysunku planu symbolem 9KDW:
1) droga wewnętrzna przeznaczone do bezpośredniej
obsługi terenów przyległych,
2) włączenie drogi wewnętrznej do drogi gminnej,
w miejscu oznaczonym na rysunku planu,
z dopuszczeniem niewielkich korekt na etapie
dokonywania podziałów geodezyjnych i sporządzania
projektu komunikacyjnego terenu,
3) minimalna szerokość pasa drogowego – 10,0 m,

6) (uchylony),

4) w wyznaczonym pasie drogowym przewiduje się w
szczególności realizację:
a) jezdni o szerokości minimum 5,0 m,
b) chodników o szerokości minimum 1,5 m,
c) sieci infrastruktury technicznej, wynikających z
potrzeb zaopatrzenia terenów przyległych,

7) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od
średniego poziomu terenu przed głównym wejściem
do budynku: 12 m,

5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w
odległości min. 5 m od granicy planowanego pasa
drogowego, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.
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§ 23. Ustalenia dotyczące podziału nieruchomości, dla
całego obszaru objętego planem:
1) kaŜda z wydzielanych działek musi mieć dostęp do
drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną,
oznaczoną symbolem 9KDW,
2) minimalne powierzchnie wydzielanych działek:
a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w
2
2
kwartałach: 1MN, 2 MN - 670 m , 3MN - 350 m ,
2
2
6MN – 580 m , 8MN – 1000 m ,
b) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i
alternatywnie wielorodzinną w kwartale 4MN/MW
2
200 m ,
3) minimalne szerokości frontów wydzielanych działek:
a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w
kwartałach: 1MN, 2MN, 6MN i 8MN - 20 m, 3MN - 18 m,
b) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i
alternatywnie wielorodzinną w kwartale 4MN/MW 7 m,
4) prowadzenie linii podziałowych przy wydzielaniu
działek jw. w przybliŜeniu prostopadle do pasa
drogowego drogi wewnętrznej 9KDW, zgodnie z ideą
przedstawiona na rysunku planu,
5) dopuszcza się podział działek w sposób inny niŜ wyŜej
wymieniony, w celu regulacji granic działek,
6) w przypadku połączenia działek i ich nowym podziale
naleŜy zachować wymogi jw.,
7) w przypadku zmiany numerów działek ewidencyjnych
ujętych w planie - odpowiednie ustalenia planu naleŜy
dostosować do zmienionej numeracji, co nie wymaga
przeprowadzania procedury zmiany planu,
8) dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości
z ustaleniami planu naleŜy - jeŜeli ustalenia szczegółowe
zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowią inaczej ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego
terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje moŜliwość
zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego
§ 24. 1. Zabudowa winna skalą i formą harmonizować
z otoczeniem i krajobrazem.
2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów
budowlanych – cegła, kamień, drewno, dachówka.
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§ 26. 1. Plan przyjmuje następującą kwalifikację
terenów w zakresie ochrony przed hałasem: teren objęty
planem, naleŜy traktować jako „tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej” w rozumieniu przepisów
aktualnej ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów
wykonawczych do tej ustawy.
2. Na wyŜej wymienionym terenie obowiązują
standardy środowiskowe określone w aktualnej ustawie
Prawo ochrony środowiska.
§ 27. 1. Na terenie objętym planem obowiązuje utrzymanie
wysokich standardów środowiska przyrodniczego.
2. Wprowadza się obowiązek docelowego objęcia
obszaru planu zorganizowanym systemem odprowadzania i
unieszkodliwiania
ścieków,
wytwarzanych
przez
uŜytkowników oraz wprowadza zakaz odprowadzania
nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód.
3. Wprowadza się zakaz stosowania ŜuŜla do
ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów.
4. Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów z zakresu ochrony środowiska; zakaz nie
dotyczy inwestycji dopuszczonych niniejszym planem.
5. Wprowadza się zakaz składowania odpadów.
UŜytkownicy terenów muszą posiadać zorganizowany
sposób gromadzenia odpadków stałych np. w kontenerach z
wywozem na gminne składowisko odpadów.
6. Zakaz realizacji kotłowni na opał węglowy.
7. Wprowadza się obowiązek objęcia obszaru planu
zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania
odpadów stałych.
Rozdział 6
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej oraz ustalenia dotyczące granic i
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie:
§ 28. 1. Teren objęty planem miejscowym nie jest
objęty ochroną konserwatorską, nie występują na nim
obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.
2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych
prace budowlane winny być przerwane, a teren
udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych.

3. Preferowane pokrycie dachów czerwoną dachówką.

1) dopuszcza się wycofanie ogrodzenia w głąb terenu działki,

3. Na obszarze objętym planem miejscowym nie
występują tereny górnicze, a takŜe naraŜone na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜone osuwaniem
się mas ziemnych.

2) ogrodzenie winno spełniać następujące warunki:
a) maksymalna wysokość 1,6 m licząc od poziomu terenu,
b) zaleca się ogrodzenia aŜurowe.

Rozdział 7
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

4. Obowiązują następujące zasady realizacji ogrodzeń:

Rozdział 5
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
§ 25. Teren w granicach planu nie jest objęty formami
ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie
przyrody.

§ 29. 1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego
planem projektuje się w oparciu o drogę wewnętrzną,
oznaczoną symbolem 9KDW, włączoną do drogi gminnej.
2. Potrzeby parkingowe naleŜy zabezpieczyć poprzez
realizację miejsc postojowych w kwartałach 1MN, 2MN,
3MN, 6MN i 8MN oraz w kwartale 5KT. W kwartałach
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1MN, 2MN, 3MN, 6MN i 8MN naleŜy zrealizować
minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny, w tym w pomieszczeniach garaŜowych.
3. Zasilanie w energię elektryczną planuje się z
istniejących
urządzeń
elektroenergetycznych
na
warunkach zarządcy sieci. Określenie sposobu zasilania
terenu budowlanego nastąpi na etapie określenia przez
Zakład Energetyczny warunków przyłączeniowych, po
złoŜeniu przez inwestora stosownego wniosku.
4. Realizację zapotrzebowania na wodę do celów
bytowo-gospodarczych
przewiduje
z
istniejącego
wodociągu gminnego, zrealizowanego w pasie drogowym
drogi gminnej, zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarządcę sieci, poprzez projektowaną sieć wodociągową
w pasie drogowym drogi wewnętrznej 9KDW.
5. Odprowadzanie ścieków sanitarnych przewiduje się
do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni ścieków.
Lokalizacja sieci kanalizacji
sanitarnej, słuŜącej obsłudze terenu w granicach planu,
planowana jest w pasie drogowym drogi wewnętrznej,
oznaczonym symbolem 9KDW.
6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów
powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Dla ochrony gruntów i wód podziemnych utwardzone
nawierzchnie naraŜone na kontakt z substancjami
ropopochodnymi naleŜy wyposaŜać w urządzenia, w
których wody opadowe winny być oczyszczane przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej – zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
7. Realizację zapotrzebowania na energię cieplną
przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła,
funkcjonujących w oparciu o paliwo ekologiczne (nośniki
przyjazne środowisku takie jak: olej opałowy, gaz, energia
elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne,
itp.), spełniających wymagania określone w przepisach
szczególnych.
8. Podłączenie do sieci telekomunikacyjnej naleŜy
projektować zgodnie z warunkami jej zarządcy. Uzyskanie
warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na
etapie projektu budowlanego. Linie telekomunikacyjne w
granicach planu naleŜy projektować jako podziemne z
rozprowadzeniem w pasie drogowym drogi wewnętrznej
9KDW. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń
infrastruktury
telekomunikacyjnej
na
terenach
przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku kolizji
projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi naleŜy je przebudować i dostosować
do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami i warunkami
przebudowy.
9. Dopuszcza się budowę innych niŜ wyŜej
wymienione
sieci
infrastruktury
technicznej
bez
konieczności zmiany planu, pod warunkiem braku
naruszenia jego ustaleń.
10. Zakłada się, Ŝe głównym obiektem odbioru,
gromadzenia i utylizacji odpadów stałych będzie gminne
składowisko
odpadów.
Tymczasowe
gromadzenie
odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie
z wymogami przepisów szczególnych.
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Rozdział 8
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
§ 30. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków
nie moŜe powodować utrudnień w komunikacji pieszej
i kołowej, ograniczania widoczności na skrzyŜowaniach
oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych - dla
zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom ciągów
komunikacyjnych.
Rozdział 9
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym:
§ 31. Ze względu na uwzględnienie w planie istniejących
podziałów geodezyjnych oraz stan władania działek objętych
planem, nie ustala się warunków scalania i podziałów
nieruchomości. Zasady podziału nieruchomości określane są
w § 23.
Rozdział 10
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
§ 32. Wprowadza się zakaz zabudowy obiektami
kubaturowymi terenu w kwartale 7ZP.
Rozdział 11
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
§ 33. Oświetlenie zewnętrzne (np. ulic, budynków)
naleŜy przystosować do wygaszania.
Rozdział 12
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów:
§ 34. Teren objęty planem moŜe być wykorzystywany
w
sposób
dotychczasowy
do
czasu
jego
zagospodarowania zgodnie z planem.
Rozdział 13
Ustalenia dotyczące stawek procentowych
stanowiących podstawę do określenia opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
§ 35. Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczeniu
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w
wysokości 3%.
Rozdział 14
Ustalenia końcowe
§ 36. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ełk.
§ 37. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
§ 38. Uchwała podlega
internetowej Gminy Ełk.

publikacji

na

stronie
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UCHWAŁA Nr XXVIII/163/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych
przy ulicy Królowej Jadwigi w Wielbarku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy
Wielbark uchwala, co następuje:
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Wielbark i zapoznaniu się z
prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów połoŜonych przy ulicy Królowej Jadwigi w
Wielbarku, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje teren w północnej części wsi
Wielbark, o powierzchni ok. 6,6 ha połoŜony po
zachodniej stronie drogi krajowej nr 57 prowadzącej do
Szczytna (ul. Kopernika) w granicach zgodnych z uchwałą
Nr XIV/102/08 Rady Gminy Wielbark z dnia 18 kwietnia
2008 r. oraz z oznaczeniami na rysunku planu.
3. Plan składa się z następujących elementów
podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem U;
4) tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZD;
5) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP;
6) tereny lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
7) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem KDD;
8) teren publicznego ciągu pieszego, oznaczony na
rysunku planu symbolem KX;
9) tereny na poszerzenie drogi krajowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem 5KD;
10) teren pod budowę obwodnicy wsi Wielbark, oznaczony
na rysunku planu symbolem 9KD;
11) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 5 uchwały;
12) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - § 6 uchwały;
13) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 uchwały;
14) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie
przepisów odrębnych - § 8 uchwały;

1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej - § 9 uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik
Nr 1 do uchwały;

16) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
i uŜytkowania terenów - § 10 uchwały;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego
załącznik Nr 2 do uchwały;

17) przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz zasady podziału nieruchomości - § 11 uchwały;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy,
stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

18) określenie stawki procentowej słuŜącej naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym § 12 uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem MW;

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń
graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i
określony:
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1) granica terenu objętego planem;
2) linie rozgraniczające obowiązujące;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) oznaczenia przeznaczenia terenów elementarnych.
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5) powierzchni terenu biologicznie czynnej – naleŜy przez
to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych,
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
6) usługach nieuciąŜliwych - naleŜy przez to rozumieć
usługi nie wymagające sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów
odrębnych;

2. Linie wewnętrznego podziału, wskazują moŜliwość
oraz zasadę podziału i obowiązują w zakresie ilustracji
cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w
Rozdziale III uchwały.

7) terenie elementarnym – naleŜy przez to rozumieć
teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony
jednym symbolem;

3. Linia rozgraniczająca oznaczona na rysunku planu
jako orientacyjna, rozgranicza teren pod budowę
obwodnicy. MoŜe ulec zmianie na etapie projektu
budowlanego.

8) złoŜonych warunkach gruntowych – naleŜy przez to
rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych,
dotyczących ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych.

4. Oznaczenia liniowe istniejących urządzeń
sieciowych, lokalizację istniejącej stacji transformatorowej
oraz strefę oddziaływania linii elektroenergetycznych
podano informacyjnie.

ROZDZIAŁ II
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

5. Oznaczenia liniowe projektowanych urządzeń
sieciowych stanowią ideogram wskazujący orientacyjny
przebieg tych urządzeń, nie będący obowiązującym
elementem planu. Przebieg urządzeń sieciowych moŜe
być zmieniony na etapie projektu budowlanego pod
warunkiem zachowania zasad ustalonych w § 9 pkt 2
uchwały.

1) w granicach opracowania planu nie występują elementy
zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony
bądź rewaloryzacji w rozumieniu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

6. Granice stref 50,00 m od istniejącej drogi krajowej
nr 57 (ul. Kopernika) oraz 150,00 m od planowanej
obwodnicy wsi Wielbark, podano informacyjnie. Określa
ona teren, na którym przekroczone są normy hałasu.
Ograniczenia w zagospodarowaniu tych terenów zawarte
są w Rozdziale III uchwały.
7. Granicę strefy 50,00 m od terenu cmentarza podano
informacyjnie. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
połoŜonych w tej strefie zawarte są w § 8 pkt 4 uchwały.
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale – naleŜy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę
Rady Gminy Wielbark, o ile z treści przepisu nie
wynika inaczej;
2) przeznaczeniu podstawowym – naleŜy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przewaŜać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;
3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŜy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ podstawowe,
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie
podstawowe;
warunki
realizacji
obiektów
o
przeznaczeniu dopuszczalnym zawarte są w
Rozdziale III uchwały;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŜy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której
obrys budynku nie moŜe przekroczyć; okapy, gzymsy
mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niŜ 0,8 m;
balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie
i rampy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niŜ
1,30 m;

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2) ogrodzenia od strony dróg nie wyŜsze niŜ 1,50 m;
naleŜy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak
kamień, drewno, cegła, metal, itp.; zabrania się
stosowania ogrodzeń betonowych i murowanych
pełnych oraz prefabrykowanych Ŝelbetowych;
3) zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały
ponadto określone poprzez ustalenie parametrów i
wskaźników
kształtowania
zabudowy
oraz
zagospodarowania terenu.
§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony
przyrody i krajobrazu kulturowego:

środowiska,

1) obszar opracowania znajduje się poza prawnymi
terytorialnymi formami ochrony przyrody;
2) poziom hałasu w środowisku naleŜy przyjąć dla
terenów oznaczonych symbolem MW i MN jak dla
zabudowy mieszkaniowej, a dla terenów oznaczonych
symbolem U jak dla zabudowy mieszkaniowousługowej, stosownie do przepisów o ochronie
środowiska;
3) odpady komunalne naleŜy gromadzić na terenie
własnej działki i okresowo wywozić na wysypisko w
ramach systemu gminnego;
4) obowiązuje nakaz podłączenia zabudowy do sieci
kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu;
5) zakazuje się stosowania
utwardzania dróg i placów;

ŜuŜla

piecowego

do

6) zakazuje się stosowania w indywidualnych systemach
grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych
systemów grzewczych, wpływających znacząco
negatywnie na jakość powietrza, stosownie do
przepisów odrębnych.
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§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
chronione lub wymagające ochrony.
§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
1) Na obszarze objętym planem nie występują
udokumentowane
geologicznie
złoŜa
kopalin,
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów.
2) W granicach planu nie występują tereny zagroŜone
osuwaniem się mas ziemnych oraz tereny naraŜone
na niebezpieczeństwo powodzi.
3) Na całym obszarze objętym planem występują złoŜone
warunki gruntowe.
4) W obrębie strefy do 50,00 m od granicy cmentarza
obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych,
zakładów produkujących artykuły Ŝywności, zakładów
Ŝywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących
artykuły Ŝywności.
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
1) w rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:
a) powiązanie z układem nadrzędnym, z drogą
krajową nr 57 (ulica Kopernika) oraz drogą
powiatową nr 1643N, poprzez układ istniejących
ulic; brak moŜliwości bezpośredniego włączenia
terenu objętego planem do drogi krajowej nr 57;
b) obsługa komunikacyjna działek z dróg dojazdowych;
c) klasyfikacja i parametry dróg:
Symbol na
rysunku planu
1KDD, 2KDD
3KDD
4KX

5KD

Klasyfikacja
funkcjonalna
droga gminna
droga gminna
ciąg pieszy
publiczny
rezerwa terenu pod
rozbudowę drogi
krajowej nr 57

Klasyfikacja min. szerokość w liniach
techniczna
rozgraniczających
dojazdowa
15,00 m
dojazdowa
10,00 m
-

4,00 m

-

projektowana szerokość w
liniach rozgraniczających
łącznie z terenem
istniejącej ulicy - 35,00 m

d) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie
działki przeznaczonej pod inwestycję;
e) ilość miejsc parkingowych na parkingach i w
garaŜach programować wg poniŜszych wskaźników:
-

-

-

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
naleŜy
zapewnić
minimum
2
miejsca
parkingowe na 1 mieszkanie,
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
naleŜy zapewnić minimum 1,1 miejsca
parkingowego na 1 mieszkanie,
dla funkcji usługowych naleŜy zapewnić
2
minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m
powierzchni uŜytkowej lub 35 miejsc na 100
zatrudnionych lub uŜytkowników, w zaleŜności
od specyfiki usług.

2) w rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się
jako obowiązujące:
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a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
b) odprowadzanie ścieków do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej;
c) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do
atestowanych
indywidualnych
zbiorników
szczelnych na okres czasowy nie dłuŜej niŜ do
końca 2012 roku;
d) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych
zgodnie z § 6 pkt 6 uchwały lub z istniejących
kotłowni;
e) ścieki deszczowe z dróg i placów utwardzonych
naleŜy odprowadzić powierzchniowo na teren
własny po oczyszczeniu w stopniu przewidzianym
w przepisach odrębnych;
f) wody opadowe zagospodarować w granicach
własnych poszczególnych działek;
g) linie telekomunikacyjne naleŜy projektować jako
podziemne z rozprowadzeniem w terenach
przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne, za
wyjątkiem terenu stanowiącego rezerwę pod
rozbudowę drogi krajowej nr 57;
h) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących
źródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci;
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi;
budowa urządzeń elektroenergetycznych moŜe
nastąpić po uprzednim dokonaniu niwelacji terenu;
i) występuje moŜliwość gazyfikacji na warunkach
technicznych określonych przez operatora sieci
gazowej;
j) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych
napowietrznych SN 15 kV, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
k) strefy oddziaływania elektromagnetycznego, w
obrębie których przekroczony jest poziom
promieniowania elektromagnetycznego powyŜej
dopuszczalnego dla obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi, dla linii SN 15 kV ustalono w
odległości 6,5 m od skrajnego przewodu linii; w tej
strefie obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
l) prace budowlano-montaŜowe w sąsiedztwie linii
elektroenergetycznych muszą być wykonane
zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie
bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych z
jednoczesnym uwzględnieniem, iŜ w przypadku
zaistnienia potrzeby prowadzenia prac w odległości
mniejszej
niŜ
dopuszczają
to
przepisy
szczegółowe, linia będzie musiała być wyłączona
na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
m) sieci uzbrojenia technicznego naleŜy prowadzić w
liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych
za wyjątkiem terenu stanowiącego rezerwę pod
rozbudowę drogi krajowej nr 57; dopuszcza się
wykonanie sieci uzbrojenia technicznego na
terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz na
terenie ogrodów działkowych;
n) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń
elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych z
planowanym
zainwestowaniem,
naleŜy
je
przebudować
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami i normami na warunkach i w
uzgodnieniu z dysponentem sieci.
§ 10. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu
tymczasowego zagospodarowania i uŜytkowania terenów:
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1) do
czasu
zagospodarowania
zgodnego
z
przeznaczeniem, teren objęty planem naleŜy
uŜytkować w sposób dotychczasowy;

c) wysokość zabudowy – max. dwie kondygnacje w tym
poddasze uŜytkowe; nie wyŜej niŜ 9,50 m nad średni
poziom terenu na szerokości budynku;

2) zakazuje się wznoszenia tymczasowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

d) dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia
połaci 30˚ ÷ 45˚; pokryte dachówką ceramiczną,
cementową, blacho-dachówką lub gontem
bitumicznym, w kolorze ceglastym;

ROZDZIAŁ III
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów
elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi

e) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;
f) max. powierzchnia zabudowy wszystkich budynków
realizowanych na działce – 50% powierzchni działki;

§ 11. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz zasady podziału
nieruchomości:

g) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna – 30%
powierzchni działki;
h) linii zabudowy nie ustala się; odległości od granic działki
naleŜy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Symbol terenu
Ustalenia
elementarnego
1U, 7U
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciąŜliwe.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
a) teren elementarny oznaczony symbolem 1U
połoŜony jest w strefie, gdzie przekroczone są normy
hałasu od drogi krajowej, zaś teren elementarny
oznaczony symbolem 7U połoŜony jest w strefie,
gdzie mogą być przekroczone normy hałasu od
planowanej obwodnicy wsi Wielbark; naleŜy
stosować rozwiązania techniczne zapewniające
właściwe warunki akustyczne w budynkach;
b) na jednej działce moŜna realizować jeden budynek o
funkcji podstawowej;
c) wysokość budynku – max. dwie kondygnacje w tym
poddasze uŜytkowe; nie wyŜej niŜ 9,50 m nad średni
poziom terenu na szerokości budynku;
d) dach dwu - lub wielospadowy o kącie nachylenia
połaci 30˚ ÷ 45˚; pokryty dachówką ceramiczną,
cementową, blacho-dachówką lub gontem
bitumicznym w kolorze ceglastym;
e) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;
f) zakaz lokalizowania wolnostojących obiektów
garaŜowych i gospodarczych za wyjątkiem obiektów
związanych z infrastrukturą techniczną; funkcje
garaŜowe i gospodarcze naleŜy realizować w jednej
bryle z funkcją podstawową;
g) max. powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki;
h) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna – 30%
powierzchni działki;
i) linii zabudowy nie ustala się; odległości od granic działki
naleŜy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Zasady podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2.
2U+MN

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciąŜliwe.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie właściciela
lub zarządcy.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
a) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne realizować
maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach;
b) funkcja mieszkaniowa moŜe być realizowana w
formie budynku jednorodzinnego wolnostojącego lub
w jednej bryle z funkcją usługową z zastrzeŜeniem,
Ŝe musi być lokalizowana poza strefą, w której
przekroczone są normy hałasu;

4. Zasady podziału nieruchomości:
2
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 700 m .

3MW

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna średniej intensywności.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciąŜliwe,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; moŜliwe jest
sytuowanie w obrębie jednego terenu elementarnego
zabudowy wielo - i jednorodzinnej lub tylko jednorodzinnej.
Usługi naleŜy realizować jako wbudowane w partery
budynków mieszkalnych.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu
1) Dla zabudowy wielorodzinnej średniej intensywności:
a) wysokość zabudowy max. cztery kondygnacje
nadziemne w tym poddasze uŜytkowe, nie wyŜej niŜ
15 m nad średni poziom terenu na szerokości
budynku; dopuszcza się traktowanie pomieszczeń
poddasza w czwartej kondygnacji jako II-ej
kondygnacji mieszkania dwupoziomowego;
b) dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia
połaci 30˚ ÷ 45˚; pokryte dachówką ceramiczną,
cementową, blacho-dachówką lub gontem
bitumicznym w kolorze ceglastym;
c) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;
d) max. intensywność zabudowy – 0,80 liczona jako
stosunek powierzchni wszystkich mieszkań do
powierzchni terenu elementarnego (powierzchnia
uŜytkowa/ powierzchnia terenu);
e) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna - 20%
powierzchni terenu;
f) garaŜe realizować jako wbudowane w bryłę budynku
o przeznaczeniu podstawowym;
g) zakazuje się sytuowania wolnostojących budynków
garaŜowych i gospodarczych za wyjątkiem obiektów
związanych z infrastrukturą techniczną;
h) linii zabudowy nie ustala się; odległości od granic
działki naleŜy przyjmować zgodnie z przepisami
odrębnymi;
i) naleŜy zapewnić dojazd do istniejącej stacji
transformatorowej, oznaczonej na rysunku planu;
istnieje moŜliwość przebudowy stacji w porozumieniu
z odpowiednim koncernem energetycznym.
2) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) na jednej działce moŜna lokalizować jeden budynek
mieszkalny oraz jeden budynek garaŜowy lub
gospodarczy lub garaŜowo-gospodarczy;
b) wysokość budynków mieszkalnych max. dwie
kondygnacje nadziemne w tym poddasze uŜytkowe;
nie wyŜej niŜ 8,00 m nad średni poziom terenu na
szerokości budynku;
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c) dachy dwu - lub wielospadowe, o kącie nachylenia
połaci 30˚ ÷ 45˚; pokryte dachówką ceramiczną,
cementową, blacho-dachówką lub gontem
bitumicznym w kolorze ceglastym;

3. Zasady podziału nieruchomości:
2

a) min. powierzchnia działki budowlanej – 1000 m ;
b) min. szerokość frontu działki – 20 m.

d) wysokość budynków gospodarczych, garaŜowych lub
garaŜowo-gospodarczych – jedna kondygnacja; przy
zastosowaniu dachów stromych forma dachu, kąt
nachylenia połaci dachowych oraz kolor i rodzaj
pokrycia jak budynku mieszkalnego;

5MW+U

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna średniej intensywności.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciąŜliwe
w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy do
2
2000 m .

e) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

f) max. powierzchnia zabudowy wszystkich budynków
realizowanych na działce – 40% powierzchni działki;

a) teren elementarny połoŜony jest w strefie, w której mogą
być przekroczone normy hałasu od planowanej
obwodnicy wsi Wielbark; naleŜy stosować rozwiązania
techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne
w budynkach, stosownie do przepisów odrębnych;

g) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna – 40%
powierzchni działki;
h) linii zabudowy nie ustala się; odległości od granic działki
naleŜy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) usługi moŜna realizować jako wbudowane w partery
budynków mieszkalnych i/lub jako obiekty wolnostojące;
wskazana jest lokalizacja wolnostojącego obiektu lub
obiektów usługowych w północnej części działki, od
strony projektowanej obwodnicy;

4. Zasady podziału nieruchomości:
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej
- min. powierzchnia działki budowlanej - 700 m2;
- min. szerokość frontu działki – 20 m;

c) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej bez
zabudowy mieszkaniowej;

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej
d) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. cztery
kondygnacje nadziemne w tym poddasze uŜytkowe,
nie wyŜej niŜ 15 m nad średni poziom terenu na
szerokości budynku; dopuszcza się traktowanie
pomieszczeń poddasza w czwartej kondygnacji jako
II-ej kondygnacji mieszkania dwupoziomowego;

2

- min. powierzchnia działki budowlanej - 500 m ;
- min. szerokość frontu działki – 15 m;
c) dla zabudowy innej niŜ wymieniona w punkcie a i b,
parametrów nie ustala się;
d) min. szerokość dróg wewnętrznych obsługujących
zabudowę jednorodzinną – 8,00 m;

e) dachy budynków mieszkalnych dwu - lub wielospadowe
o kącie nachylenia połaci 30˚ ÷ 45˚; pokryte dachówką
ceramiczną, cementową, blacho-dachówką lub gontem
bitumicznym w kolorze ceglastym;

e) dla zabudowy wielorodzinnej szerokości dróg
wewnętrznych naleŜy przyjmować zgodnie z
przepisami odrębnymi.
4MN

f) wysokość zabudowy usługowej do dwu kondygnacji
nadziemnych, lecz nie wyŜej niŜ 9,5 m nad średni
poziom terenu na szerokości budynku; przy
zastosowaniu dachów stromych forma dachu, kąt
nachylenia połaci dachowych oraz kolor i rodzaj pokrycia
jak budynku mieszkalnego; przy zastosowaniu dachów
płaskich geometrii dachu nie ustala się;

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna
wolnostojąca.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
a) na jednej działce moŜna realizować jeden budynek
mieszkalny oraz jeden budynek garaŜowy lub
gospodarczy lub garaŜowo-gospodarczy;

g) w elewacjach budynków stosować materiały
naturalne, tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;
h) max. intensywność zabudowy – 0,80 liczona jako
stosunek powierzchni wszystkich mieszkań do
powierzchni terenu elementarnego (powierzchnia
uŜytkowa/ powierzchnia terenu);

b) wysokość budynków mieszkalnych max. dwie
kondygnacje w tym uŜytkowe poddasze; nie wyŜej
niŜ 8,00 m nad średni poziom terenu na szerokości
budynku;

i) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna – 20%
powierzchni terenu;

c) dachy dwu - lub wielospadowe, o kącie nachylenia
połaci 30˚ ÷ 45˚; pokryte dachówką ceramiczną,
cementową, blacho-dachówką lub gontem
bitumicznym w kolorze ceglastym;

j) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z
oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie
nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy,
odległości od granic działki naleŜy przyjmować
zgodnie z przepisami odrębnymi.

d) wysokość budynków gospodarczych, garaŜowych lub
garaŜowo-gospodarczych – jedna kondygnacja; przy
zastosowaniu dachów stromych forma dachu, kąt
nachylenia połaci dachowych oraz kolor i rodzaj
pokrycia jak budynku mieszkalnego;

4. Zasady podziału nieruchomości:
2

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 3000 m ;
e) w elewacjach stosować materiały naturalne,
tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;

b) szerokości dróg wewnętrznych, obsługujących teren
elementarny, naleŜy przyjmować zgodnie z
przepisami odrębnymi.

f) max. powierzchnia zabudowy wszystkich budynków
realizowanych na działce – 30 % powierzchni działki;
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g) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna – 60%
powierzchni działki;
h) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z
oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie
nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy,
odległości od granic działki naleŜy przyjmować
zgodnie z przepisami odrębnymi.

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów działkowych.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
a) dopuszcza się budowę altan i obiektów
gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
b) wysokość zabudowy do 5 m przy zastosowaniu dachów
stromych i 4 m przy zastosowaniu dachów płaskich.

Dziennik Urzędowy
Województwa WarmińskoDMazurskiego Nr 162
3. Zasady podziału nieruchomości:
2

D 9549 D
Poz. 2273
b) gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami;

a) minimalna powierzchnia działki – 200 m ;
c) obowiązuje zakaz zabudowy.
b) minimalna szerokość ciągów pieszo – jezdnych
obsługujących poszczególne działki – 4 m;
c) z terenu elementarnego naleŜy wydzielić drogę
wewnętrzną o szerokości w liniach rozgraniczających
min. 8,00 m przebiegającą od drogi publicznej 2KDD
do terenu przylegającego do granic obszaru objętego
planem, na którym zlokalizowane są garaŜe.
8MW
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1. Przeznaczenie podstawowe: teren elementarny
funkcjonalnie powiązany z sąsiadującą istniejącą
zabudową wielorodzinną.
2. Adaptuje się obecny sposób zagospodarowania
terenu, tj. dojścia do budynków oraz dojazd do kotłowni.
1. Teren przeznaczony pod budowę obwodnicy wsi
Wielbark w ciągu drogi krajowej nr 57.
2. Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem,
teren naleŜy uŜytkować w sposób dotychczasowy,
tj. jako ogrody działkowe.
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ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe
§ 12. Stawkę procentową słuŜącą naliczeniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla całego obszaru
objętego planem ustala się w wysokości 30%.
§ 13. Inwestycjami celu publicznego w rozumieniu
przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym są: przebudowa
i budowa dróg publicznych, budowa i przebudowa sieci
infrastruktury technicznej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
a) zagospodarować zielenią niską;
b) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
c) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów
wymienionych w pkt 2, lit. b.

11ZL

3. Zasady podziału nieruchomości: zgodnie z przepisami
odrębnymi.

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
a) istniejący las do zachowania;

§ 14. W granicach planu inwestycjami z zakresu
infrastruktury technicznej, naleŜącymi do zadań własnych
gminy jest sieć kanalizacji sanitarnej.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Wielbark.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/163/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 17 września 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/163/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych przy ulicy Królowej Jadwigi
w Wielbarku
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Do projektu w/w planu nie wniesiono Ŝadnych uwag. W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma
zastosowania.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/163/09
Rady Gminy Wielbark
z dnia 17 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych przy ulicy Królowej Jadwigi
w Wielbarku
Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) stwierdza się, Ŝe na terenie objętym planem sieć kanalizacji sanitarnej jest w trakcie realizacji,
finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 i środków własnych gminy.
Sieć wodociągowa jest istniejąca.

2274
UCHWAŁA Nr L/243/09
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym stanowiącym własność gminy miejskiej
na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r.: Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,
Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm.
w 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, zm. w 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, zm. w 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U.
Nr 175, poz. 1457, zm. w 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128,
Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. w 2007 r.: Dz. U. Nr 48,
poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173,
poz. 1218, zm. w 2008 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U.
Nr 223, poz. 1458, zm. w 2009 r.: Dz. U. Nr 52, poz. 420)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Istniejącym drogom wewnętrznym - dotychczas
nie nazwanym, połoŜonym w Nowym Mieście Lubawskim
– nadaje się następujące nazwy:

1) ulica Kłosowa – działka nr 61/10 w obrębie 11;
2) ulica ZboŜowa – działka nr 61/2 w obrębie 11;
3) ulica Rolna - działki nr 54/2, 56/3, 60/3 w obrębie 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/2009
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg Gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz art. 7 ust. 1, 2, 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192,
poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19,
poz. 101, 100, Nr 86, poz. 720) po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego, uchwala się, co
następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogi
wewnętrzne:
1. śydowo – Zawiersze o dł. 1170 mb.
2. Kiersyty – Sortławki o dł. 2300 mb.
§ 2. PołoŜenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1,
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Bogdanowicz
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Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 września 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa WarmińskoDMazurskiego Nr 162

D 9554 D
Poz. 2276

2276
UCHWAŁA Nr XXXVIII/280/09
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Bartoszyce kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz art. 7 ust. 2, w zw. z art. 10
ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 101, 100, Nr 86, poz. 720)
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bartoszyckiego,
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia
następujące drogi:

się

kategorii

drogi gminnej

1) 120004 N Barciszewo kol. - Barciszewo o długości
1795 mb,
2) 120006 N Gruszynki - Wajsnory o dł. 1530 mb,

8) 120002 N dr. kraj. nr. 51 - Molwity o dł. 2490 mb,
9) 120010 N Wojciechy - Borki o dł. 3150 mb,
10) 120013 N dr. gm. nr. 120012 N - dr. wojew. nr. 512
o dł. 2050 mb,
11) 120014 N Dąbrowa - dr. gm. nr. 120013 N o dł. 940 mb,
12) 120028 N Bartoszyce - Okopa o dł. 700 mb,
13) 120037 N Sporwiny - dr. wojew. nr. 592 o dł. 535 mb,
14) 120019 N dr. kraj. nr. 51 – Bukowo – Krawczyki –
Klekotki - likwidacja na odcinku dr. krajowa nr 51 –
Bukowo - Krawczyki o dł. 3010 mb,
15) 120012 N Kiertyny – Wipławki – Nalikajmy – dr. wojew.
nr. 512 – likwidacja na odcinku Kiertyny Wielkie –
droga krajowa nr 51 o dł.1560 mb.
2. Drogi o których mowa w ust. 1 zalicza się do
kategorii dróg wewnętrznych.
§ 2. PołoŜenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1,
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

3) 120011 N Lejdy - Głomno o dł. 1590 mb,
4) 120025 N Falczewo – dr. pow. nr. 1390 N (Skitno)
o dł. 3160 mb,
5) 120026 N dr. pow. nr. 1390 N (Skitno) - Wirwilty
o dł. 1930 mb,

§ 3. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1,
kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg
wewnętrznych następuje z mocą od 1 stycznia 2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

6) 120029 N Karolewko - Witki o dł. 1660 mb,
7) 120034 N Węgoryty – Króle kol. o dł. 4050 mb,

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Bogdanowicz
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Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 września 2009 r.
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UCHWAŁA Nr 232/XXXII/09
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1364N połoŜonej w Gminie Lubomino.
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego, Zarządu Powiatu
Olsztyńskiego, Zarządu Powiatu Ostródzkiego, Zarządu
Powiatu Elbląskiego uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,
poz. 753), art. 10 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm. Dz. U. Nr 23, poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86,
poz. 720), w porozumieniu z Zarządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, po zasięgnięciu opinii Wójta
Gminy Lubomino, Zarządu Powiatu Braniewskiego,

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej oraz
wyłącza z uŜytkowania drogę Nr 1364N połoŜoną
w Gminie Lubomino na działce nr 6/2, obręb Świękity
o powierzchni 1,63 ha.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Wiceprzewodniczący Rady
W. Borowy
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UCHWAŁA Nr XLV/197/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Węgorzewskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 94
ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie oraz po
zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Pozezdrze, Wójta Gminy
Budry, Burmistrza Węgorzewa postanawia się ustalić
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Węgorzewskiego określony w załączniku Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Apteki ogólnodostępne, funkcjonujące na terenie
Powiatu Węgorzewskiego prowadzą dyŜury całodobowe w
dni powszechne, w niedziele i dni świąteczne zgodnie z
ustalonym grafikiem.

§ 3. Apteka zobowiązana do pełnienia dyŜuru
zapewnia we własnym zakresie zastępstwo w przypadku
niemoŜności jego pełnienia w wyznaczonym terminie.
§ 4. Apteka zmieniająca dyŜur jest zobowiązana do
pisemnego poinformowania o tej zmianie Starostwo
Powiatowe w Węgorzewie i wszystkich kierowników aptek
na terenie powiatu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Węgorzewie
Wiesław Pietrzak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/197/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 września 2009 r.

Harmonogram dyŜuru aptek
Lp.
1

2

3

4

5

1

1

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek
GMINA WĘGORZEWO

APTEKA Adres, telefon, imię i nazwisko kierownika

Apteka prywatna,
800-2000°
11- 600 Węgorzewo, ul. Teatralna 2
Tel. (087) 427-23-08 Kierownik: Stanisław Woynarowski
Apteka prywatna,
900-1800
11- 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 27 Tel. (087) 427-26-15
Kierownik/właściciel: Alicja Woynarowska
Apteka prywatna, REMEDIUM
11- 600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 B Tel. (087) 427-34-66
800-1800
Kierownik: Andrzej Woynarowski
Apteka prywatna, LILA
11- 600 Węgorzewo, ul. Kopernika 18 Tel. (087) 427-22-42
830-1800
Właściciel: Edward, Kamil, Paweł BroŜewicz
Kierownik: Mirosława Zagrodzka
Apteka
11- 600 Węgorzewo, ul. Jasna 2 Tel. (087) 427-15-55
900-1800
Właściciel: J. Pietrykiewicz i wspólnicy
Kierownik: Anna Jakucińska
GMINA BUDRY
Punkt Apteczny
11- 600 Budry, ul. Aleja Wojska Polskiego 28
900-1500
Tel. (087) 427-84-99 Właściciel: Agnieszka Kryścio,
Mariusz Butkiewicz Kierownik: Barbara Oniśkiewicz
GMINA POZEZDRZE
Apteka prywatna,
900-1700
11- 610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1c Tel. (087) 427-95-02
Kierownik/właściciel: ElŜbieta Koniuszewska

Godziny otwarcia
sobota

Godziny otwarcia
niedziele i święta

900-2000

900-2000

900-1400

Nieczynna

Nieczynna

Nieczynna

900-1400

Nieczynna

900-1400

Nieczynna

Nieczynna

Nieczynna

Nieczynna

Nieczynna

Apteki na terenie Gminy Węgorzewo pełnią dyŜury nocne przez 7 dni, na zmianę, co piąty tydzień od poniedziałku do
niedzieli w godz. 20°°-8°° nast ępnego dnia.
Informacja o aptece pełniącej dyŜur zawierającej adres i nr tel. apteki zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek.
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UCHWAŁA Nr LIX/508/2009
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/76/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Ełk.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale:
1) w załączniku Nr 4:
a) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Ełk."
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Terenem działania sołectwa jest (są) Białojany, Zdedy.";

2) w załączniku Nr 13:
a) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Ełk."
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Terenem działania sołectwa jest (są) Kałęczyny";
3) uniewaŜnia się załącznik Nr 16;
4) w załączniku Nr 40:
a) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Ełk."
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Terenem działania sołectwa jest (są) Sędki";
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5) w załączniku Nr 42:

7) w załączniku Nr 46:

c) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Ełk."
d) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Terenem działania sołectwa jest (są) Sordachy,
Koziki.";

g) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Ełk."
h) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Terenem działania sołectwa jest (są) Szarejki.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

6) w załączniku Nr 43:
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaMazurskiego.

e) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Ełk."
f) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Terenem działania sołectwa jest (są) Straduny.";

Przewodnicząca Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski
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UCHWAŁA Nr XXXIII/180/2009
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jonkowo (działka Nr 3/9).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Dz. U. Nr 127,
poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327), Rada
Gminy Jonkowo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
wsi
Jonkowo
zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/197/97 Rady Gminy
Jonkowo z dnia 30 lipca 1997 r., ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 25, poz. 339
z 1997r., która otrzymuje nazwę: „zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi
Jonkowo (działka Nr 3/9)”.
§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały
określone uchwałą Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy
Jonkowo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia
do
opracowania
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jonkowo.
§ 3. Uchwalony plan składa się z następujących
elementów podlegających opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

miejscowego planu zagospodarowania terenu we wsi
Jonkowo (dz.Nr 3/9).
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiącego załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały,
4) rozstrzygnięcia
w
sprawie
zgodności
planu
z ustaleniami studium, stanowiącego załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały,
5) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy
oraz o sposobach ich finansowania stanowiących
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
Rozdział I
Przepisy wstępne
§ 4. 1. JeŜeli w uchwale jest mowa wskaźniku
intensywności zabudowy naleŜy przez to rozumieć
stosunek powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi
do
powierzchni
terenu
określonego
liniami
rozgraniczającymi.
2. Określa się następujące znaczenia uŜytych w planie
symboli i oznaczeń:
1) linie rozgraniczające teren – rozdzielają tereny o
róŜnym
przeznaczeniu
i róŜnych
sposobach
zagospodarowania, ich przebieg jest obowiązujący i
nie moŜe ulegać zmianom w wyniku realizacji planu.
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza linię, której
nie moŜe przekroczyć Ŝaden element ściany budynku.

1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały,
2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „zmiana

3) granice opracowania planu – określają teren, na
którym obowiązują ustalenia niniejszej zmiany planu,
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4) symbol literowy określające przeznaczenie terenu
ustalone planem – MN – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) ustalenie wysokości zabudowy,
2) ustalenie parametrów architektonicznych budynków z
uwzględnieniem i w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

Rozdział II
Przepisy ogólne
§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są:
1) przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu
oznaczonego
symbolem
i
określony
liniami
rozgraniczającymi,

4. Teren opracowania planu nie jest objęty strefą
ochrony konserwatorskiej.
§ 8. Zasady obsługi terenów infrastrukturą techniczną
oraz komunikacją.
1. Dostawa wody z istniejącej sieci wodociągowej.

2) zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,
3) sposób zagospodarowania wynikający
ochrony dziedzictwa kulturowego,

z

zasad

4) zasady kształtowania zabudowy i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu,
5) zasady obsługi terenu komunikacją i infrastrukturą
techniczną,
6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są
obowiązujące:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu
lub róŜnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia przeznaczenia terenów,
4) linia zabudowy nieprzekraczalna.
§ 6. Zasada kształtowania przestrzeni.
Zasadę kształtowania przestrzeni określa się poprzez
ustalenie parametrów zabudowy oraz linii zabudowy.

2. Odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji
sanitarnej. Przejściowo dopuszcza się odprowadzenie
ścieków do bezodpływowego zbiornika szczelnego
posiadającego atest producenta.
3. Ogrzewanie indywidualne
technologii wysokoemisyjnych.

z

wykluczeniem

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną linią kablową
podziemną zgodnie z warunkami określonymi przez
dysponenta sieci.
5. Odprowadzenie wód opadowych do gruntu na
terenie działki.
6. Obsługa komunikacyjna terenu objętego planem
odbywa się z przyległej drogi publicznej.
Rozdział III
Przepisy szczegółowe
§ 9. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu,
parametrów i kształtowania zabudowy oraz parametrów
zagospodarowania terenów.
MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Zasady zagospodarowania terenu:

§ 7. Zasady ochrony środowiska, krajobrazu
kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków i
dóbr kultury współczesnej.

1) na działce moŜe być zlokalizowany jeden budynek
mieszkalny i jeden budynek gospodarczy lub
garaŜowo gospodarczy,

1. Teren objęty granicami opracowania planu nie jest
połoŜony w obszarze chronionego krajobrazu.

2) wskaźnik intensywności zabudowy nie moŜe być
większy niŜ 0,30,

2. Wprowadza się zasady ochrony środowiska poprzez:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu
kanalizacji sanitarnej,
2) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na terenie
działki,
3) gromadzenie odpadów stałych w dostosowanych do
tego pojemnikach na terenie działki, następnie ich
usuwanie zgodnie z zasadami określonymi w gminnym
programie gospodarki odpadami komunalnymi,
4) w zabudowie i zagospodarowaniu naleŜy uwzględniać
potrzeby w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynikające z
przepisów odrębnych.
3. Wartości krajobrazowe chroni się i kształtuje poprzez:

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%
powierzchni działki.
4) ogrodzenie działki o wysokości
z wykluczeniem ogrodzeń pełnych.

do

1,80

m

2. Parametry zabudowy:
1) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne
w tym poddasze uŜytkowe,
2) budynek przekryty dachem wielospadowym z
symetrycznym
nachyleniem
głównych
połaci
0
dachowych o spadkach 35 – 45 ,
3) pokrycie dachu dachówką, lub materiałem dachówko
podobnym w kolorze czerwonym,
4) budynek mieszkalny usytuowany główną kalenicą
równolegle do osi drogi,
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5) wolnostojący budynek gospodarczy, lub garaŜowo
gospodarczy nie moŜe być wyŜszy niŜ 0,7 wysokości
budynku mieszkalnego, musi być przekryty dachem o
spadkach i pokryciu jak budynek mieszkalny, usytuowany
kalenicą równolegle lub prostopadle do osi drogi.
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości.
1. Wielkość działki nie moŜe być mniejsza niŜ 800m2.
2. Szerokość działki nie moŜe być mniejsza niŜ 22m.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 11. Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczeniu
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%.
§ 12. Zadania własne gminy – nie występują.

D 9560 D
Poz. 2280
§ 13. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z
ustaleniami niniejszego planu moŜe on być uŜytkowany w
sposób dotychczasowy.
§ 14. Na terenie określonym symbolem „granica
opracowania planu” traci moc plan „wsi Jonkowo
zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/197/97 Rady Gminy
Jonkowo z dnia 30 lipca 1997 r., ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 25, poz. 339
z 1997 r.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Jonkowo.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Jonkowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Domin
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/180/2009
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/180/2009
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2009 r.

Rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Nie było uwag do projektu planu.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/180/2009
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2009 r.
Stwierdza się zgodność projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Jonkowo, zatwierdzonymi uchwałą Nr XXXVII/266/2002 Rady Gminy Jonkowo z dni a29 stycznia 2002 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/180/2009
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2009 r.
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą
do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜące do zadań własnych gminy, nie występują.

2281
UCHWAŁA Nr XXXV/351/2009
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, zm. Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720) po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Olsztyńskiego, Rada Gminy
Gietrzwałd uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza
następujące drogi:

się

do

kategorii

dróg

gminnych

1) działki Nr 20 o pow. 0,50 ha, Nr 239 o pow. 0,66 ha,
Nr 226 o pow. 0,91 ha i Nr 19/2 o pow. 0,76 ha
połoŜone w obrębie Pęglity,

2) działki Nr 128 o pow. 0,54 ha i Nr 60/1 o pow. 0,67ha
połoŜone w obrębie Śródka,
3) działkę Nr 89/1 o pow. 0,10 .ha połoŜoną w obrębie
Guzowy Piec.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Wysocki
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UCHWAŁA Nr XXXV/352/2009
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, zm. Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720) po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Olsztyńskiego, Rada Gminy
Gietrzwałd uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii
następujące drogi: 1 działki: Nr 176/1
Nr 313/4 o pow. 0,4549 ha, Nr 325
Nr 14/2 o pow. 0,1422 ha, Nr 14/3 o

Nr 14/4 o pow. 1,1301 ha i Nr 14/5 o pow. 0,1444 ha
połoŜonych w obrębie Unieszewo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

dróg gminnych
o pow. 0,98 ha,
o pow. 0,70 ha,
pow. 0,0333 ha,

Przewodniczący Rady
Krzysztof Wysocki
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UCHWAŁA Nr XXXV/277/09
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1438; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121,
poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937;
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i poz. 101) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady korzystania z obiektów i
urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie.
2. Przez obiekty i urządzenia - rozumie się majątek
Gminy Orneta oddany w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji w Ornecie - jednostce organizacyjnej podległej
gminie Orneta, wykorzystywany do organizowania
zawodów, imprez, szkolenia i współzawodnictwa
sportowego lub na inną pozastatutową działalność,
zwanym w dalszej części uchwały obiektami i
urządzeniami.
3. Przez pozastatutowe korzystanie z obiektów i
urządzeń - rozumie się korzystanie z obiektów i urządzeń

wykraczające poza zadania określone w statucie i
regulaminie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie.
§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z
obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy Orneta oraz podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych nie
działających w celu osiągnięcia zysku realizującym
zadania
własne
gminy
mające
charakter
uŜyteczności publicznej,
b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym
prowadzącym działalność gospodarczą,
2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się, w
oparciu o zawartą umowę, na podstawie właściwego
dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu
(instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez dyrektora OSiR,
3) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a
uzyskane środki finansowe stanowią dochód
gromadzony na wydzielonym rachunku dochodów
własnych Ośrodka Sportu I Rekreacji w Ornecie,
utworzonego odrębnymi uchwałami,
4) z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się:
a) szkoły i przedszkola samorządowe gminy Orneta,
w celu realizacji lekcji i zajęć wychowania fizycznego,
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b) kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu gminy
w
celu
szkolenia
i
uczestnictwa
we
współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez właściwe Polskie Związki Sportowe.

pkt 1 lit. b, uwzględnia pełne koszty utrzymania (koszty
bieŜące i amortyzacja) dotyczące eksploatacji i
utrzymania danego obiektu lub urządzenia,
4) wysokość stawki za najem (dzierŜawę) obiektów i
urządzeń
wykorzystywanych
do
prowadzenia
działalności gospodarczej nie powinna być niŜsza niŜ
ustalona wg kalkulacji wynikającej z pkt 3; stawka
moŜe być ustalana w drodze przetargu.

§ 3. Określa się sposób ustalania opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń:
1) wysokość opłat ustala w drodze zarządzeń Burmistrz
Ornety z uwzględnieniem pkt 2-4,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ornety.

2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej
wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w § 2
pkt 1 lit. a, uwzględnia bieŜące koszty utrzymania
(zuŜycie mediów, utrzymanie czystości, naprawy, itp.)
danego obiektu lub urządzenia,

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

3) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej
wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w § 2

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gabriel Zamyślewski
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UCHWAŁA Nr XLII/330/2009
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - ul. Kościelnej w msc. Radzieje do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.),
po zasięgnięciu opinii
Zarządu
Powiatu
w Węgorzewie, Rada Miejska w Węgorzewie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogę
wewnętrzną - ulicę Kościelną w msc. Radzieje, oznaczoną
numerem ewidencyjnym 317 obręb Radzieje gmina
Węgorzewo.
2. Przebieg drogi o której mowa w ust. 1 ustala się
na odcinku od skrzyŜowania z drogą powiatową nr 1799 N

poprzez skrzyŜowanie z drogą powiatową nr 1803 N do
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 333 obręb
Radzieje gmina Węgorzewo. Szczegółowy przebieg drogi
przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Węgorzewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Wierzchowski
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Załącznik
do uchwały Nr XLII/330/2009
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 14 października 2009 r.
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POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 25.08.2009 r. w Kętrzynie pomiędzy:
Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym
w imieniu którego działa:

przez

Zarząd

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego,

1) Pan Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2) Pan Grzegorz Nowaczyk – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
a Gminą Miejską Kętrzyn, reprezentowaną przez :
Pana Krzysztofa Hećman – Burmistrza Miasta Kętrzyn
przy kontrasygnacie Władysława Litwinowicza – Skarbnika Miasta
sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1590, z poźn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591, z poźn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115, z późn. zm.), art. 130 w związku z art. 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r., Nr 249, poz. 12014, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/214/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia od Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego niektórych zadań w zakresie zarządzania drogami
wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn i uchwały Nr XXXII/606/09 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 25.08.2009 r. postanawia się, co następuje:
§ 1. Województwo Warmińsko-Mazurskie powierza, a Gmina Kętrzyn przyjmuje wykonywanie w jego imieniu zadań
polegających na "Utrzymywaniu w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na 4 rondach stanowiącym skrzyŜowanie ulic:
1) Pocztowej, Mazowieckiej i Bałtyckiej,
2) Pocztowej, Chopina, Traugutta i Limanowskiego,
3) Traugutta, Sikorskiego, Mickiewicza i Staromiejskiej,
4) Gdańskiej i Sikorskiego
w Kętrzynie ".
§ 2. Dla zapewnienia wykonywania powierzonych zadań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy dróg
wojewódzkich określonych w § 1, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) określa się następujące warunki organizacyjno-techniczne:
1) Termin realizacji zadań obejmuje cały rok – poza zimowym utrzymaniem jezdni.
2) Obszar wykonywania zadań obejmuje cały obręb skrzyŜowania wraz ze znajdującymi się na nim elementami
zagospodarowania drogi (wyspy, pasy dzielące, chodniki, jezdnia, urządzenia odprowadzające wody opadowe z jezdni),
oznaczony w stanowiących integralną część niniejszego porozumienia obmiarach poszczególnych skrzyŜowań –
załączniki od Nr 1 do Nr 5.
3) Wykonywanie zadań polega w szczególności na:
a) usuwaniu z jezdni zanieczyszczeń pozostałych po zimowym utrzymanie dróg (błoto, kurz, piasek pozostały po
posypywaniu jezdni i chodników),
b) doprowadzeniu drogi do estetycznego wyglądu po okresie zimowym,
c) bieŜącym oczyszczaniu jezdni i chodników z nieczystości,
d) oczyszczaniu studzienek przykrawęŜnikowych, kratek wpustowych i studzienek z zanieczyszczeń luźnych oraz innych
zanieczyszczeń typu trawa, chwasty i pył, zapewniając przy tym naleŜyte i szybkie odprowadzenia wód opadowych z
jezdni i chodników,
e) utrzymywaniu zieleni, w tym sadzeniu, podlewaniu oraz pielęgnacji zieleni zlokalizowanej na wysepkach, pasach
dzielących, poboczach w obrębie ronda oraz w pasie drogowym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
f) koszeniu trawy i chwastów znajdujących się w pasie drogi na wysokość nie większą niŜ 5 cm, zwracając uwagę, aby
trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków), co
moŜe stworzyć zagroŜenia dla ruchu drogowego lub utrudnić droŜność rowów odwadniających.
4) Niniejsze porozumienie nie obejmuje utrzymywania oznakowania pionowego i poziomego oraz zimowego utrzymania jezdni.
§ 3. Dla zapewnienia wykonywania powierzonych zadań określa się następujące warunki finansowe:
1) Na wykonywanie zadań określonych w § 1 ustala się środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 40 000 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) rocznie.
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2) Środki finansowe na wskazane zadania będą przekazywane jednorazowo, w terminie do dnia 31.04 danego roku kalendarzowego.
3) W roku budŜetowym 2009 środki finansowe przekazane zostaną w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie ustalonej proporcjonalnie w stosunku do ilości miesięcy licząc od dnia
podjęcia uchwały do końca roku budŜetowego.
4) Rozliczenie dotacji celowej nastąpi do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W tym samym terminie nastąpi
zwrot niewykorzystanej dotacji celowej.
5) Podstawą rozliczenia dotacji będzie sporządzenie sprawozdania z wydatkowania środków publicznych (Rb-28S) wraz
załączonymi kserokopiami dowodów księgowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
§ 4. Gmina Kętrzyn ponosi odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku
z wykonywaniem powierzonych mu zadań.
§ 5. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo wglądu w dokumentacje przetargowe i odbioru usług oraz inne
dokumenty finansowe dotyczące powierzonych zadań.
§ 6. 1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
2. Porozumienie moŜe być wypowiedziane przez kaŜdą ze stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na
dzień 31 marca danego roku kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.
§ 7. 1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Województwo, dwa
egzemplarze otrzymuje Gmina
2. Umowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, staraniem i na wniosek
Gminy Kętrzyn.
§ 8. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
powierzenia zadań publicznych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas
Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Nowaczyk

Burmistrz Miasta
Krzysztof Hećman
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Załącznik Nr 1
do porozumienia
w sprawie utrzymania rond w
drogach wojewódzkich w Kętrzynie
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Załącznik Nr 2
do porozumienia
w sprawie utrzymania rond w
drogach wojewódzkich w Kętrzynie
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Załącznik Nr 3
do porozumienia
w sprawie utrzymania rond w
drogach wojewódzkich w Kętrzynie
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Załącznik Nr 4
do porozumienia
w sprawie utrzymania rond w
drogach wojewódzkich w Kętrzynie
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Załącznik Nr 5
do porozumienia
w sprawie utrzymania rond w
drogach wojewódzkich w Kętrzynie
L.p.
1.
2.
3.
4.

Nazwa ronda
Rondo Jana Pawła II
Rondo W. Rogaczewskiego
Rondo Solidarności
Rondo R. Dmowskiego
Pow. ogółem

Zieleńców
936,0
1125,0
845,6
617,0
3523,6

Powierzchnia
Chodników
Jezdni
1295,0
2038,0
784,0
1965,0
979,0
1471,5
927,0
2356,5
3985,0
7831,0

Ogółem
4269,0
3874,0
3296,1
3900,5
15339,6

2286
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 19 października 2009 r. w sprawie powierzenia zadań naleŜących do właściwości
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z działania
„Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
Nr 31, poz. 206), Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski zwany w dalszej części porozumienia „Wojewodą"
i p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Pani Maria Mellin, zwana w dalszej części „Regionalnym
Dyrektorem", zawierają porozumienie o następującej treści;
§ 1. Wojewoda powierza, a Regionalny Dyrektor przejmuje prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody
wynikających z § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla
podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2007-2013, oraz doradzania
odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545).
2. Obsługę prawną w zakresie zadań wynikających z niniejszego porozumienia prowadzi Wydział Prawny i Nadzoru
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§ 2. Zadania powierzone porozumieniem Regionalny Dyrektor realizuje w ramach środków własnych.
§ 3. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych porozumieniem zadań Wojewoda sprawuje poprzez
wyznaczonego przez siebie Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie.
2. W ramach kontroli Dyrektor wydziału, o którym mowa w ust. 1 lub działający z jego upowaŜnienia pracownicy wydziału
mają prawo do wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie porozumienia.
3. Regionalny Dyrektor zapewnia kontrolującym warunki do przeprowadzenia kontroli.
4. O terminie, zakresie i czasie trwania kontroli Regionalny Dyrektor zostanie powiadomiony na siedem dni przed
planowaną kontrolą.
§ 4. W związku z realizacją niniejszego porozumienia, przy załatwianiu spraw Regionalny Dyrektor:
1) uŜywać będzie w korespondencji swoich pieczęci nagłówkowych lub swoich druków korespondencyjnych, a do podpisu
pieczęci o treści „Z upowaŜnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego",
2) w podstawie prawnej załatwianych spraw powoływać się będzie na treść niniejszego porozumienia.
§ 5. 1. Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas nieokreślony, ale nie dłuŜej niŜ do czasu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym prowadzenie spraw, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego
porozumienia, powierzone zostanie Regionalnemu Dyrektorowi.
2. KaŜda ze stron porozumienia moŜe je rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanym
na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Za zgodą stron porozumienie moŜe zostać rozwiązane w kaŜdym czasie.
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4. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą, ze stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raŜącego
naruszenia przepisów prawa lub zapisów porozumienia przez jego drugą stronę.
§ 6. Porozumienie niniejsze wygasa w takim zakresie, w jakim będące jego przedmiotem zadania, zostaną powierzone
przez ustawodawcę innym podmiotom niŜ Wojewoda.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu podpisanego przez strony pod rygorem
niewaŜności, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 6 porozumienia.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron.
§ 9. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
p.o. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
Maria Mellin

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
PN.0911-317/09
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 października 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) stwierdzam niewaŜność uchwały Nr XXIII/515/09 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 10 września 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyŜowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXIII/515/09 Rada Miejska w Elblągu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu
skrzyŜowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu.
Przedmiotowa uchwała podjęta została z raŜącym naruszeniem prawa skutkującym stwierdzenie jej niewaŜności.
Zgodnie z art. 17 ust. 12 – 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wójt, burmistrz, prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu wyłoŜonego do publicznego wglądu, w
terminie nie dłuŜszym niŜ 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego
wynikające z rozpatrzenia uwag i w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia, a po dokonaniu w/w czynności przedstawia
radzie projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Rada gminy uchwala plan miejscowy rozstrzygając jednocześnie między innymi o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu; w przypadku dokonania zmian z projekcie planu przez radę, w tym takŜe w wyniku uwzględnienia uwag, czynności
proceduralne wymienione w art. 17 ustawy ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu został
wyłoŜony do publicznego wglądu w dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2009r. W tym czasie, w dniu 31 marca 2009 r. odbyła
się dyskusja publiczna. Do wyłoŜonego projektu planu złoŜone zostały uwagi przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.
Prezydent Miasta Elbląg rozpatrzył uwagi wniesione do projektu planu i uwzględnił je w całości.
W tekście planu oraz na załączniku graficznym zostały wprowadzone odpowiednie zmiany.
Porównanie treści planu uchwalonego i wyłoŜonego do publicznego wglądu (zamieszczonych w dokumentacji prac planistycznych)
poza w/w zmianami wykazało wiele istotnych róŜnic, które nie były efektem uwzględnienia uwag, między innymi:
- w § 9 w kartach terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 i MN2 w pkt 1 ppkt 2 zmieniono zapisy dotyczące
przeznaczenia dopuszczalnego poprzez ograniczenie moŜliwości lokalizacji usług jedynie do pasa działek połoŜonego
wzdłuŜ ulicy Królewieckiej. Poprzedni zapis dopuszczał 40% udziału funkcji usługowej w powierzchni całkowitej terenów,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1”, w pkt 6 ppkt 3 zmieniono maksymalną szerokość
elewacji frontowej dla zabudowy bliźniaczej z 28 na 24 m,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2” w pkt 6 ppkt 2 zmieniono wysokość budynków z 2
na 3 kondygnacje i z 10,5 na 15 m,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2” w pkt 6 ppkt 3 zmieniono szerokość elewacji
frontowej dla zabudowy wolnostojącej z 14 na 12 m oraz dla zabudowy bliźniaczej z 28 na 22 m,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2” w pkt 8 usunięto ppkt 1,
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- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN3” usunięto pkt 1 ppkt 2 dotyczący przeznaczenia
dopuszczalnego,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN3” w pkt. 6 ppkt 2 zmieniono wysokość budynków z 2
na 3 kondygnacje i z 10, 5 na 15 m,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN3” w pkt 8 usunięto ppkt 1,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MNU” w pkt. 6 ppkt 2 zmieniono dopuszczalną wysokość
budynków z 2 na 3 kondygnacje i z 10,5 na 15m,
- zlikwidowano teren MNR (tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej), poprzez powiększenie terenu MNU nastąpiła
zmiana przeznaczenia terenu, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy,
- w § 9 w „Karcie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U3” w pkt 6 ppkt 2 zmieniono zapisy dotyczące
wysokości budynków z „maksymalnie 5 kondygnacji z moŜliwością nadbudowy” na „maksymalnie 6 kondygnacji w tym
poddasze uŜytkowe”,
- w § 9 w „Karcie strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U3” w pkt 6 ppkt 4 pozostawiono wymóg stosowania dachu
płaskiego, co w zestawieniu ze zmianą w ppkt 2 daje sprzeczność (pojęcie poddasza występuje przy dachach stromych),
- na rysunku planu w obrębie terenów MN1, MN3 i MNU obowiązujące linie zabudowy zastąpiono liniami
nieprzekraczalnymi, zmieniając przy tym częściowo ich przebieg.
Projekt planu wyłoŜony do publicznego wglądu powinien zawierać wszystkie merytoryczne ustalenia w brzmieniu w jakim
planowane jest ich uchwalenie, aby dać zainteresowanym moŜliwość ewentualnego wniesienia uwag.
W przypadku przedmiotowej uchwały zmiany w/w zapisów powinny być poddane ponownemu wyłoŜeniu do publicznego
wglądu przed przekazaniem projektu uchwały Radzie Miejskiej.
Ponadto, zmiany ustaleń dotyczą terenów objętych ochroną konserwatorską - strefa B, w związku z czym projekt planu
powinien być ponownie uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Nieponowienie w/w czynności stanowi naruszenie trybu i zasad sporządzania planu.
Dlatego orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuŜy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za
pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z powodu jego niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
PN.0911-312/09
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 październik 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) stwierdzam niewaŜność § 16 załącznika do uchwały Nr XXIX/204/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia
15 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012”.
Uzasadnienie
Przedmiotowym aktem Rada Gminy Kowale Oleckie, na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
ustaliła regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012”.
W § 16 załącznika do przedmiotowej uchwały Rada Gminy przyjęła, iŜ „niezastosowanie się do niniejszego regulaminu
rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania
karnego”.
PowyŜszy zapis został podjęty z naruszeniem ustawowych kompetencji Rady Gminy. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 3 i 4
ustawy o samorządzie gminnym rada gminy posiada upowaŜnienie do wydawania przepisów porządkowych w zakresie
nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, jeŜeli jest to niezbędne dla
ochrony Ŝycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy
porządkowe, o których mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w
prawie o wykroczeniach.
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Przepisy porządkowe mogą być uchwalane tylko w wyjątkowych okolicznościach. Przy czym wymaga się, Ŝeby materia
mająca być przedmiotem regulacji przez radę gminy nie była uregulowana w odrębnych ustawach lub innych przepisach
powszechnie obowiązujących (wyrok NSA z 22 V 1991 r., SA/Ka 311/91, wyrok NSA z 8 XII 1992 r., SA/Wr 1306/92).

Przepisy porządkowe mogą być wydawane, jeśli wystąpią kumulatywnie dwie przesłanki:
1) powstanie sytuacja zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia obywateli lub konieczność zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego;
2) brak uregulowania tej materii w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Restrykcyjny charakter przepisów porządkowych wymaga ponadto szczegółowego doprecyzowania przez radę gminy
znamion czynów zagroŜonych sankcją karną.
Zakwestionowany zapis nie spełnia w/w warunków. Przewiduje on wprawdzie, iŜ naruszenie postanowień regulaminu skutkować
będzie odpowiedzialnością w trybie przepisów o wykroczeniach lub odpowiedzialnością karną, jednocześnie jednak nie typizuje
czynów, których popełnienie zagroŜone będzie taką sankcją,. UniemoŜliwia to: z jednej strony ocenę, czy dany czyn moŜe stwarzać
zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia obywateli lub konieczność zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, a drugiej czy
nie został on juŜ zawarty w dyspozycji istniejącego juŜ ogólnie obowiązującego przepisu.
W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

D 9576 D

Wydawca: Wojewoda WarmińskoDMazurski
Redakcja: WarmińskoDMazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10D575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474
Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10D575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
eDmail: woi@uw.olsztyn.pl
Druk i rozpowszechnianie: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10D575 Olsztyn, tel. (89) 5232336
Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:
D na podstawie nadesłanego zamówienia do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki TBD w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10D575 Olsztyn,
tel. (89) 5232336
D w punkcie sprzedaży w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki TBD w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10D575 Olsztyn, pok. 9 (sekretariat),
tel. (89) 5232336
Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:
D Wydziale Prawnym i Nadzoru WarmińskoDMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10D575 Olsztyn, pok. 148,
tel. (89) 5232591
Tłoczono z polecenia Wojewody WarmińskoDMazurskiego
w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10D575 Olsztyn

ISSN 1508D4817

Cena brutto: 15,12 zł (w tym 7 % VAT)

