
Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73  Poz. 1170 
 

- 4367 - 

1170 

UCHWAŁA Nr LII/398/10 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 29 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy  
ul. 1-go Maja a ul. Poln> i ul. Działkow>, a takce terenu przyległego do ul. Polnej jako działka Nr 30/5. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i 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, 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co nastCpuje: 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy                      
ul. 1-go Maja a  ul. Poln> i  ul. Źziałkow>, a takce terenu 
przyległego do ul. Polnej jako działka Nr 3Ń/5, zwany dalej 
„planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
 
§ 2. ń. żranice planu okreWla uchwała Nr XXXVII/274/Ń8 

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
pomiCdzy ul. ń-go Maja a ul. Poln> i ul. Źziałkow>, a takce 
terenu przyległego do ul. Polnej jako działka Nr 3Ń/5. 

 
2. Rysunek planu stanowi zał>cznik Nr ń do uchwały. 
 
3. Zał>cznik Nr ń do uchwały, sporz>dzony na mapie 

sytuacyjno-wysokoWciowej w skali ńŚńŃŃŃ, obowi>zuje 
w nastCpuj>cym zakresie ustaleM planuŚ 
 
  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) oznaczeM przeznaczenia terenów na cele: MN 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, US - sportu 
i rekreacji, ZP - zieleni parkowej, WS - wód 
powierzchniowych, KD - dróg publicznych, KŹW dróg 
wewnCtrznych, CP - ci>gów pieszych. 

 
4. Oznaczenie „zasad cech geometrycznych podziału 

terenu na działki budowlane” stanowi treWć informacyjn> 
rysunku planu. 

 

5. RozstrzygniCcia wymagane przepisami art. 20            
ust. 1  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 3. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu. 
 
1. 

 
Oznaczenie 

terenu 
Przeznaczenie terenu na cele 

1MN
1
, 2MN, 3MN, 

4MN
1
, 5MN, 6MN 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1US sportu i rekreacji 
1ZP zieleni parkowej 
1WS, 2WS, 3WS wód powierzchniowych 
1KD

1
, 2KD, 3KD

1
, 

4KD, 5KD, 6KD
1
 

dróg publicznych 

1KDW
1
, 2KDW dróg wewnCtrznych 

1CP ci>gów pieszych 
 

2. W granicach planu ustala siC nastCpuj>ce 
lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa 
w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmuj>cych roboty 
budowlane w rozumieniu przepisów budowlanychŚ 
 
  a) dróg publicznych gminnych - na terenach 

oznaczonych symbolami: 1- 6 KD,
 1

 
 
  b) ci>gu pieszego - na terenie oznaczonym symbolem 

1CP, 
 
  c) obiektów sportowych - na terenie oznaczonym 

symbolem 1US, 
 
  d) urz>dzenie zieleni publicznej - na terenie oznaczanym 

1ZP, 
 
  e) głównych sieci wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, na zasadach lokalizacji, okreWlonych w 
§ 8 pkt 4 lit. c), d) oraz pkt 5 i pkt 9, 

 
  f) roboty budowlane sieci rozdzielczych SN i NN na 

zasadach lokalizacji, okreWlonych w § 8 pkt 4 lit. f) oraz 
pkt 5-7. 

 
§ 4. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
 
1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego okreWlone s> ustaleniamiŚ 
 
  a) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  b) zasad kształtowania zabudowy. 
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§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 
1. Na terenie oznaczonym symbolem: 1ZP nie 

zezwala siC na budowC obiektów budowlanych 
w rozumieniu przepisów budowlanych, za wyj>tkiemŚ 
 
  a) zewnCtrznych sieci uzbrojenia i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej, 
 
  b) ci>gów spacerowych i tras rowerowych, 
 
  c) małych zbiorników wodnych słuc>cych rekreacji, 
 
  d) obiektów małej architektury i innych elementów 

urz>dzenia terenu wynikaj>cych z funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowych, 

 
  e) dojazdów do nieruchomoWci. 
 

2. W granicach planu wskazuje siC tereny wód 
powierzchniowych oznaczone symbolami 1-3WS, dla 
których maj> zastosowanie przepisy prawa wodnego. 

 
3. W granicach planu wskazuje siC (odpowiednio) 

w odniesieniu do poziomu hałasu nastCpuj>ce rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
WrodowiskaŚ 
 
  a) pod zabudowC mieszkaniow> - tereny oznaczone 

symbolami: 1-6MN,
 1

 
 
  b) tereny sportu i rekreacji - teren oznaczony symbolem 

1US. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowyŚ 

 
1. 

 
Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

1MN
1
, 2MN, 

3MN
1
, 4MN, 

5MN, 6MN 

ń. Na kacdej z działek budowlanych zezwala 
siC na lokalizacjC jednego wolnostoj>cego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 
wysokoWci dwóch kondygnacji, z drug> 
kondygnacj> jako poddasze ucytkowe. 

 
2. Zadaszenia zabudowy nalecy kształtować 

w formie dachów dwuspadowych lub 
wielospadowych o k>cie nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 35°-45°. 

 
3. Na kacdej z działek budowlanych ustala siC 

mocliwoWć lokalizacji jednego budynku 
gospodarczo-garacowego o wysokoWci 
jednej kondygnacji. Zadaszenia nalecy 
kształtować jak w pkt 2.  

 
4. Na kacdej z działek budowlanych zezwala 

siC na lokalizacjC obiektów małej 
architektury. 

 
5. Maksymaln> powierzchniC zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki ustala siC 
w wielkoWci 25 %. 

 
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej w stosunku do powierzchni działki 
ustala siC w wielkoWci 5Ń %. 

 
7. Ogrodzenia działek budowlanych od strony 

dróg publicznych i wewnCtrznych nalecy 

kształtować do maksymalnej wysokoWci ń,5 
m od poziomu terenu, w formie konstrukcji 
acurowych, z wykluczeniem stosowania 
w wypełnieniach przCseł ogrodzenia 
materiałów betonowych i celbetowych. 

1US ń. Na oznaczonych terenach zezwala siC na 
budowCŚ 
a) boiska do piłki nocnej, 
b) ci>gów pieszych i tras rowerowych, 
c) budowli i obiektów małej architektury 
w rozumieniu przepisów budowlanych, 
d) zieleni urz>dzonej, 
e) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu reguluj> (odpowiednio) 
właWciwe przepisy budowlane. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad podziału 

nieruchomoWci na działki budowlane. 
 
1. W granicach planu podziały nieruchomoWci na 

działki budowlane powinny spełniać warunki okreWlone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 
z ustaleniami i rysunkiem planu. 

 
2. Minimaln> powierzchniC dla działki budowlanej 

ustala siC w wielkoWci 6ŃŃ m². 
 
3. Minimalna szerokoWć frontu działki przeznaczonej 

pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> powinna 
wynosić ń5m. 

 
4. Zapisów § 7 pkt 2 i 3 nie stosuje siC w przypadku 

wydzielania czCWci działek na poprawC warunków 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. Drogi i ci>gi komunikacyjne. 

 

Oznaczeni
e terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

SzerokoWć pasa 
drogowego 
w liniach 

rozgraniczaj>cych 
1KD

1
 droga publiczna D 10 m 

2KD, 
3KD

1
, 

4KD, 6KD
1
 

droga publiczna L 12 m 

5KD droga publiczna Z 15 m 
1KDW

1
 droga wewnCtrzna - 10 m 

2KDW droga wewnCtrzna - 8 m 
1CP ci>g pieszy - 3 m 

 
2.Dla terenu w granicach planu zewnCtrzny układ 

komunikacyjny stanowi gminna droga publiczna 
nr 145002N oraz powiatowa droga publiczna nr 1301N. 

 
3. W przypadku budowy sieci gazowych nalecy 

wykonać je na warunkach okreWlonych właWciwymi 
przepisami odrCbnymi. 

 
4. W granicach planu: 

 
  a) kacda z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudowC budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mieć zapewnion> mocliwoWć przył>czenia 
uzbrojenia działki lub bezpoWrednio budynku do 
zewnCtrznych sieciŚ wodoci>gowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej, 
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  b) zaopatrzenie w ciepło kacdej z działek budowlanych 

przeznaczonych na pobyt ludzi nalecy zapewnić 
z indywidualnych aródeł ciepła lub przez przył>czenie 
do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 3, 

 
  c) zaopatrzenie w wodC nalecy realizować z miejskiej 

sieci wodoci>gowej. Nie zezwala siC na indywidualne 
ujCcia wody, 

 
  d) odprowadzenie wód opadowych z dróg i działek 

budowlanych nalecy zapewnić przez przył>czenie do 
sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem 
wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony 
Wrodowiska piaskowników i separatorów, 

 
  e) w granicach planu linie telekomunikacyjne nalecy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 
Źopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować 
i dostosować do projektowanego zagospodarowania 
zgodnie z właWciwymi obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy uzyskanymi od 
odpowiedniego operatora, 

 
  f) w robotach budowlanych sieci elektroenergetycznych 

SN i nn nalecy stosować linie napowietrzne lub 
kablowe, a przył>czeM elektroenergetycznych - linie 
kabloweś zezwala siC na lokalizacjC w/w sieci 
elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 
SN/nn w pasach drogowych dróg publicznych 
i wewnCtrznych. Istniej>ce linie elektroenergetyczne 
Wredniego napiCcia ń5kV w granicach planu nalecy 
skablować i poprowadzić na podstawie właWciwych 
przepisów odrCbnych i warunkach uzyskanych od 
właWciwego operatora sieci, 

 
  g) w przypadku budowy sieci gazowych nalecy wykonać 

je na warunkach okreWlonych właWciwymi przepisami 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Nalecy 
zachować normatywne odległoWci projektowanych 
urz>dzeM i obiektów od istniej>cej sieci gazowej na 
podstawie właWciwych przepisów. Źopuszcza siC 
przebudowC istniej>cej sieci gazowej z koliduj>cymi 
projektowanymi obiektami. Zaopatrzenie działek 
budowlanych w gaz przewodowy mocna realizować 
stosownie do mocliwoWci zasilenia, na warunkach 
ekonomicznych i technicznych okreWlonych przez 
operatora sieci gazowej. Sieci gazowe nalecy 
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. 

 
5. Odprowadzenie Wcieków z terenu w granicach planu 

nastCpuje przez przył>czenie sieci kanalizacji sanitarnej 
zrealizowanej w w/w terenie do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej z przesyłem Wcieków do miejskiej oczyszczalni 
Wcieków. Zabrania siC stosowania szczelnych zbiorników 
bezodpływowych na Wcieki i indywidualnych oczyszczalni 
Wcieków. 

 

6. Zasady przył>czeM do sieci, o których mowa 
w punktach 4 a) powinny być okreWlone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odrCbnych. 

 
7. W przypadku wyst>pienia kolizji istniej>cych 

urz>dzeM elektroenergetycznych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu nalecy je przebudować po 
nowej trasie lub dostosować do wymogów okreWlonych 
przepisami odrCbnymi. O okreWlenie warunków 
przebudowy kolizji nalecy wyst>pić do właWciwego 
operatora sieci. 

 
8. W granicach planu ustala siC nastCpuj>ce 

inwestycje nalec>ce do zadaM własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 
  a) sieci wodoci>gowe, 
 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
  c) sieci kanalizacji deszczowej. 
 

9. Roboty budowlane oraz lokalizacje w/w sieci nalecy 
realizować w liniach rozgraniczaj>cych pasów drogowych 
drógŚ ń-6KD

1
, 1-2KDW

1
 i ci>gu pieszego ńCP, a w 

przypadkach koniecznoWci technicznych - na terenach 
oznaczonych symbolami: 1ZP i 1US oraz w granicach 
działek budowlanych z zachowaniem odpowiednich 
odległoWci od obiektów budowlanych i urz>dzeM 
uzbrojenia terenu. 

 
10. Skablowane sieci elektroenergetyczne Wredniego 

napiCcia ń5kV nalecy poprowadzić w terenie oznaczonym 
na rysunku planu jako 1CP. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu art. 36               

ust. 4  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 

1MN
1
, 2MN, 3MN

1
, 4MN, 5MN, 6MN *) 

1US *) 
1ZP *) 

1WS, 2WS, 3WS *) 

1KD
1
, 2KD

1
, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD

1
 *) 

1KDW
1
, 2KDW *) 

1CP *) 

*) Stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie maj> zastosowania dla 
w/w pozycji oraz dla gruntów stanowi>cych własnoWć gminy. 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Zalewa. 
 
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w cycie po 3Ń dniach od 

daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady Miejskiej 
Krystyna Kacprzak

 
_____________ 
1
 RozstrzygniCcie nadzorcze Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego  

   - PN.0911-102/10 z dnia 13 maja 2010 r. 
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Zał>cznik Nr ń 
do uchwały Nr LII/398/ńŃ 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 29 marca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr LII/398/ńŃ 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 29 marca 2010 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miejska w Zalewie, postanawia co nastCpujeŚ 

 
1. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy ul . 1-go 

Maja a ul. Poln> i ul. Źziałkow>, a takce terenu przyległego do ul. Polnej jako działka Nr 3Ń/5 z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zalewo, uchwalonego uchwał> Nr XIV/ń5ń/99 Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 29 grudnia 1999 r. 

 
2. Źo projektu planu na etapie pierwszego wyłocenia, które odbyło siC w dniach od 20. 10. 2009 r. do 10.11. 2009 r., 

wpłynCła uwaga Pana Artura Mickiewicz dotycz>ca mocliwoWci wydzielenia działki mniejszej nic ńŃŃŃ  m². Uwaga została 
uwzglCdniona w całoWci. 

 
3. Źo projektu planu na etapie drugiego wyłocenia, które odbyło siC w dniach od 28.12. 2009 r. do 18. 01. 2010 r., nie 

wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
4. W zwi>zku z treWci> § 8 pkt 8 uchwały w granicach planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 

o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bCd> finansowane w trybie 
przepisów o finansach publicznych stosownie do mocliwoWci budcetowych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XLIX/599/10 

Rady Miejskiej w Iławie 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego OWrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 
2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 zm. z 2002 r. - Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003 r. - Nr 214, poz. 
1806; Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. - Nr 
153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 
214, poz. 1806; z 2005 r. - Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. - 
Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; 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; z 2009 r. - Nr 223, 
poz. 1458; Nr 52, poz. 420; z 2009 r. - Nr 157, poz. 1241) 
Rada Miejska w Iławie uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. W Statucie Miejskiego OWrodka Pomocy 

Społecznej w Iławie stanowi>cym zał>cznik do uchwały 
Nr XXXII/365/2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 
21 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
OWrodkowi Pomocy Społecznej w Iławie wprowadza siC 
nastCpuj>ce zmianyŚ 
 
  1) w § ń ust. 2 pkt 2a) w miejsce dotychczasowego, 

otrzymuje brzmienie: 
„2a) ustawy z dnia 7 wrzeWnia 2ŃŃ7 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów,”, 

 
  2) w § 2 ust. 5 pkt 3a w miejsce dotychczasowego, 

otrzymuje brzmienie: 

„3a) zadania z zakresu WwiadczeM z funduszu 
alimentacyjnego,”, 

 
  3) w § 5 ust. 5. w miejsce dotychczasowego, otrzymuje 

brzmienie: 
„5. OWrodek podejmuje działania wobec dłucników 
alimentacyjnych wynikaj>ce z ustawy z dnia 
7 wrzeWnia 2ŃŃ7 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, a takce prowadzi postCpowanie 
w sprawach o zaliczkC alimentacyjn>, do której prawo 
powstało do dnia wejWcia w cycie tejce ustawy,”, 

 
  4) w § ńń ust. 7. w miejsce dotychczasowego, trzymuje 

brzmienie: 
„7. podejmowanie, na podstawie upowacnienia 
Burmistrza Miasta Iława, decyzji administracyjnych 
z zakresu pomocy społecznej, WwiadczeM rodzinnych, 
WwiadczeM z funduszu alimentacyjnego oraz z zakresu 
dodatków mieszkaniowych.”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w cycie po upływie ń4 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w Iławie 
Zbigniew Rychlik 

 

 
 


