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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr LXXXII/670/2010 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 24 wrze�nia 2010 r. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk, jest 

zgodny z  ustaleniami Studium uwarunkowa� i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym 
uchwał� Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z pó�n. zm. 

 
2. W okresie wyło�enia do publicznego wgl�du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

poło�onego w obr�bie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk (tj. od dnia 19 lipca 2010 r. do dnia 17 sierpnia 2010 r.) oraz 
w terminie do dnia 6 wrze�nia 2010 r., nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie planu. 
 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Bartosze (dz. nr 54/1), gmina Ełk, 
zawiera zapisy o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych Gminy Ełk, st�d te� 
nie wyst�pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W  ramach inwestycji z  zakresu 
infrastruktury technicznej planuje si� wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej i  sieci wodoci�gowej, umo�liwiaj�cych 
podł�czenie sieci wewn�trznych i przył�czy, planowanych w granicach planu miejscowego do obsługi terenów budowlanych. 
Realizacja inwestycji jw. przewidywana jest do 31.12.2015 r. i nast�pi sukcesywnie w  ramach posiadanych �rodków 
finansowych przez Gmin� Ełk. Ewentualne przedłu�enie realizacji inwestycji jw. mo�e mie� miejsce w przypadku braku 
�rodków finansowych na ten cel, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
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UCHWAŁA Nr LX/542/10 

Rada Miasta Ełku 

z dnia 28 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Konieczki”  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z 2001 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 
z 2002 r., Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 
r., Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r., 
Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005 r.,  
Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006 r., Dz. U. 
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218  
z 2007 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 
z 2008 r., Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241  
z 2009 r.) oraz art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.,  
Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2004 r., Dz. U. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. Nr 45  
poz. 319, Nr 225 poz. 1635 z 2006 r., Dz. U. Nr 127  
poz. 880 z 2007 r., Dz. U. Nr 199 poz. 127, Nr 201  
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 z 2008 r.) oraz uchwały Rady 
Miasta Ełku nr XLII/384/09 z dnia 8 wrze�nia 2009 r. 
w sprawie przyst�pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - 
Konieczki”, Rada Miasta Ełku uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z  ustaleniami 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ełku oraz zapoznaniu si� 
z prognoz� oddziaływania na �rodowisko i  prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, uchwala 
si� zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zwanego „Ełk - Konieczki”. Granice 
terenu obj�tego planem jak na zał�czniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów, 
opublikowanych w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego: 
 
  1) tekstu planu, stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 jako zał�cznik graficzny 

nr 1, stanowi�cego integraln� cz��� niniejszej uchwały, 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu niniejszego planu, stanowi�cego zał�cznik  
nr 2 niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygni�cia o  sposobie realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych miasta, 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

 
§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okre�la uchwała 

nr XLII/384/09 Rady Miasta Ełku z dnia 8 wrze�nia 2009 r. 
w sprawie przyst�pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk- 
Konieczki”. Celem zmiany obowi�zuj�cego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest 
w szczególno�ci zmiana przeznaczenia cz��ci działki nr 
1245/7, oznaczonej symbolem E oraz zmiana parametrów 
pasa drogowego ulicy gminnej klasy zbiorczej KZ. 
 

2. Rysunek planu, sporz�dzony w  zapisie 
numerycznym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, 
stanowi zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, obowi�zuje 
w nast�puj�cym zakresie: 
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  1) granic planu, 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu, 
  3) oznacze� terenów o okre�lonym przeznaczeniu. 
 

3. Wyja�nienie wa�niejszych poj��, u�ytych w tre�ci 
niniejszej uchwały: 
 
tereny do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 
oznacza obszar integralnie zwi�zany z  istniej�c� 
zabudow� mieszkaniow� wielorodzinn�, bezpo�rednio 
przylegaj�c� do danego terenu MW. Przez obsług� terenu 
rozumie si� wszystkie formy zagospodarowania terenu, 
ułatwiaj�ce funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej, np.: 
chodniki, tereny zieleni urz�dzonej, place zabaw, miejsca 
postojowe oraz tymczasowe obiekty handlowe w postaci 
kiosków o powierzchni u�ytkowej nie wi�kszej ni� 10 m2; 
 
adaptacja zabudowy - oznacza zachowanie stanu 
istniej�cego zabudowy, dopuszcza si� jej przebudow�, 
rozbudow�, nadbudow� oraz rozbiórk�, przy spełnieniu 
warunków wynikaj�cych z przeznaczenia terenu,  
zasad zabudowy i  zagospodarowania, okre�lonych 
w ustaleniach niniejszej uchwały. 
 

Rozdział II 
Przepisy ogólne dotycz �ce terenu obj �tego planem 

 
§ 3. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe 

przeznaczenie terenów: 
 
MW - tereny do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
E - tereny infrastruktury technicznej – stacje transformatorowe, 
KZ - tereny dróg publicznych, 
KDW - tereny dróg wewn�trznych. 
 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
Projekty dróg publicznych i zieleni urz�dzonej nale�y uj�� 
w systemowe rozwi�zania elementów małej architektury 
(przystanki, �mietniki, o�wietlenie) oraz jednolite 
rozwi�zania oznakowania ulic, tablic informacyjnych, 
�cie�ek rowerowych i pieszych. 
 

§ 5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

 
1. Ochrona istniej�cych zadrzewie�. 

 
2. W strefach zieleni urz�dzonej, wolnych od 

zabudowy dopuszcza si� urz�dzenie dojazdów. 
 

3. Ustala si� dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmuj�c 
odpowiednio Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w �rodowisku - dla obszarów 
oznaczonych w planie symbolem MW - jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 
  a) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu, okre�lonych zgodnie z § 5. ust. 3, nale�y 
przewidzie� budow� urz�dze� ochrony akustycznej. 

 
  b) Lokalizacj� w/w urz�dze� stanowi� b�dzie pas 

drogowy w liniach rozgraniczaj�cych, oznaczonych 
w planie symbolem KZ. 

 
§ 6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
 

1. Ulica KZ stanowi główny element układu 
komunikacyjnego, ł�cz�cy obszar obj�ty planem 
z pozostałym układem komunikacyjnym miasta. 

 
2. Ulica KZ jest gminn� ulic� publiczn�. Droga KDW 

oraz pozostałe ulice w granicach opracowania planu s� 
ulicami wewn�trznymi. 
 

3. Układ komunikacyjny obj�ty opracowaniem wraz 
z ulicami wewn�trznymi zapewniaj� dojazd do obiektów 
infrastruktury technicznej – stacji transformatorowych. 

 
§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
 
1. Dla terenów obj�tych planem ustala si� kategori� 

drogi (zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i  ich 
usytuowanie) – droga klasy zbiorczej Z. Pozostałe drogi, 
obsługuj�ce tereny w granicach planu, s� drogami 
wewn�trznymi. 

 
2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej 

(w tym powi�za� z układem zewn�trznym) w liniach 
rozgraniczaj�cych ulic i  dojazdów jest obowi�zuj�c� 
zasad�, dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej we wszystkich strefach 
funkcyjnych. 

 
3. Zaopatrzenie w  energi� elektryczn� 

Zasilanie w  energi� elektryczn� planuje si� z istniej�cych 
urz�dze� elektroenergetycznych, po dokonaniu 
niezb�dnej rozbudowy tych urz�dze� według warunków 
okre�lonych przez dysponenta danej sieci. Projektowane 
i modernizowane sieci elektryczne nale�y wykona� jako 
kable doziemne prowadzone w liniach rozgraniczaj�cych 
dróg. Przył�cza mo�liwe na podstawie warunków 
okre�lonych przez dysponenta danej sieci. 
 

4. Zaopatrzenie w sieci telekomunikacyjne 
Przy opracowaniu projektów budowlanych nale�y 
uwzgl�dni� istniej�c� infrastruktur� telekomunikacyjn� 
podziemn� i nadziemn�, od której nale�y zachowa� 
odległo�ci zgodne z  obowi�zuj�cymi normami. Linie 
telekomunikacyjne w granicach planu nale�y projektowa� 
jako podziemne z  rozprowadzeniem w  terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. Projektowane 
i modernizowane sieci telekomunikacyjne nale�y wykona� 
jako kable doziemne prowadzone w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg. Przył�cza mo�liwe na podstawie 
warunków okre�lonych przez dysponenta danej sieci. 

 
5. Zaopatrzenie w wod�.  

Zaopatrzenie w wod� przewiduje si� z  istniej�cej 
miejskiej sieci wodoci�gowej na podstawie warunków 
okre�lonych przez dysponenta sieci. 
 

6. Kanalizacja sanitarna. 
Odprowadzenie �cieków z  istniej�cej i projektowanej 
zabudowy przewiduje si� do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej na podstawie warunków okre�lonych przez 
dysponenta sieci, wykorzystuj�c istniej�ce kolektory 
zlokalizowane w  granicach opracowanego planu. 
W granicach planu nie dopuszcza si� rozwi�za� 
tymczasowych. 

 
7. Kanalizacja deszczowa. 

Wody opadowe z  ulic nale�y uj�� w system 
grawitacyjnych kolektorów deszczowych, lokalizowanych 
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w pasach drogowych zako�czonych separatorami 
piaskowymi. 

 
8. Zaopatrzenie w ciepło. 

Zaopatrzenie w ciepło realizowa� poprzez przył�czenie do 
spółdzielczej sieci centralnego ogrzewania. 

 
9. W przypadku kolizji projektowanych obiektów  

z  istniej�cymi urz�dzeniami infrastruktury technicznej, nale�y 
je przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie 
warunków technicznych od dysponentów poszczególnych sieci 
nast�pi na etapie projektu budowlanego. 

 
Rozdział III 

 
§ 8. Ustalenia szczegółowe – karty terenu 
 
1. Karta terenu MW1 

 
Symbol terenu: MW1 
1) Przeznaczenie terenu TERENY DO OBSŁUGI ZABUDOWY  

MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - 
adaptowana 

2) Zasady kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu 

a) Istniej�ce tereny do obsługi zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, zwanym „Ełk – Konieczki”  
(uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku  
z dnia 27 maja 2008 roku) symbolem 
MW6.  
 b) Znajduj�ce si� w obszarze MW1 
obiekty budowlane i zagospodarowanie 
terenu – adaptowane. 

3) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 – zasady ogólne. 

4) Zasady scale� 
i podziału 
nieruchomo�ci 

Istniej�ce podziały w granicach 
wyznaczonego obszaru adaptowane. 

5) Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Wg § 5 – zasady ogólne. 

6) Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa. 

7) Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie na 
podstawie odr�bnych 
przepisów 

Nie dotyczy. 

8) Zasady obsługi 
w zakresie komunikacji 

Obsług� terenu zapewnia istniej�ca 
droga wewn�trzna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem KDW oraz 
droga KL3, zawarta w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego, zwanym „Ełk – 
Konieczki” (uchwała nr XXIV/236/08 
Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2008 
roku). 

9) Zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury 
technicznej 

Wg  § 7 - zasady ogólne. 

10) U�ytkowanie 
i zagospodarowanie 
terenu do czasu 
realizacji planu 

Do czasu realizacji planu dopuszcza si� 
istniej�ce zagospodarowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Karta terenu MW2 
 

Symbol terenu: MW2 
1) Przeznaczenie terenu TERENY DO OBSŁUGI ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - 
adaptowana 

2) Zasady kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu 

a) Istniej�ce tereny do obsługi zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, zwanym „Ełk – Konieczki”  
(uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku  
z dnia 27 maja 2008 roku) symbolem MW5.  
 b) Znajduj�ce si� w obszarze MW2 obiekty 
budowlane i zagospodarowanie terenu – 
adaptowane. Dopuszcza si� rozbudow� bez 
zmian powierzchni zabudowy z mo�liwo�ci� 
realizacji poddasza u�ytkowego. 

3) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 – zasady ogólne. 

4) Zasady scale� i podziału 
nieruchomo�ci 

Istniej�ce podziały w granicach 
wyznaczonego obszaru adaptowane. 

5) Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Wg § 5 - zasady ogólne. 

6) Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa. 

7) Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie na 
podstawie odr�bnych 
przepisów 

Nie dotyczy. 

8) Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji 

Obsług� terenu zapewnia istniej�ca droga 
wewn�trzna, oznaczona na rysunku planu 
symbolem KDW. 

9) Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

Wg § 7 - zasady ogólne. 

10) U�ytkowanie 
i zagospodarowanie 
terenu do czasu realizacji 
planu 

Do czasu realizacji planu dopuszcza si� 
istniej�ce zagospodarowanie. 

 
3. Karta terenu E 

 
Symbol terenu: E 
1) Przeznaczenie terenu TERENY INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ – STACJE TRANSFOR 
- MATOROWE 

2) Zasady kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Istniej�ca zabudowa adaptowana. 

3) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 – zasady ogólne. 

4) Zasady scale� i podziału 
nieruchomo�ci 

Istniej�ce podziały adaptowane. 

5) Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Wg § 5 – zasady ogólne. 

6) Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa. 

7) Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie na 
podstawie odr�bnych 
przepisów 

Nie dotyczy. 

8) Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji 

Dojazd zapewnia gminna ulica 
publiczn� KZ, droga wewn�trzna KDW 
oraz pozostałe ulice wewn�trzne, 
znajduj�ce si� w bezpo�rednim 
kontakcie ze stacjami 
transformatorowymi. 

9) Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

Wg § 7 - zasady ogólne. 

10) Tymczasowe 
zagospodarowanie, 
urz�dzenie i u�ytkowanie 
terenu 

Nie dotyczy. 
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4. Karta terenu KZ 
 

Symbol terenu: KZ 
1) Przeznaczenie terenu ULICA GMINNA KLASY ZBIORCZEJ 
2) Zasady kształtowania 

zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Istniej�ce w pasie drogowym chodniki, 
�cie�ki rowerowe, zatoki autobusowe, 
kioski, parkingi wraz z wjazdami 
adaptowane.  
Dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
ochrony akustycznej.  
Minimalna szeroko�� pasa drogowego 
w liniach rozgraniczaj�cych 20 m, 
przekrój jednojezdniowy o dwóch 
pasach ruchu. 

3) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 – zasady ogólne. 

4) Zasady scale� i podziału 
nieruchomo�ci 

Istniej�ce podziały adaptowane. 

5) Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Wg § 5 – zasady ogólne. 

6) Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa. 

7) Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie na 
podstawie odr�bnych 
przepisów 

Nie dotyczy. 

8) Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji 

Istniej�cy układ komunikacyjny 
adaptowany. 

9) Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

Wg § 7 - zasady ogólne. 

10) Tymczasowe 
zagospodarowanie, 
urz�dzenie i u�ytkowanie 
terenu 

Na terenach drogi dopuszcza si� 
obiekty stanowi�ce ich wyposa�enie, 
np.: budki telefoniczne, wiaty 
przystankowe, przy których dopuszcza 
si� przył�czenie kiosków z pras�, po 
uzyskaniu zgody zarz�dcy drogi. 

 
5. Karta terenu KDW 

 
Symbol terenu: KDW 

1) Przeznaczenie terenu DROGA DOJAZDOWA 
WEWN	TRZNA 

2) Zasady kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Szeroko�� pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 10 m, przekrój 
jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. 
Istniej�ce rozwi�zania i parametry 
techniczne ulicy adaptowane. 

3) Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Wg § 4 – zasady ogólne. 

4) Zasady scale� i podziału 
nieruchomo�ci 

Istniej�ce podziały adaptowane. 

5) Zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Wg § 5 – zasady ogólne. 

6) Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa. 

7) Tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie na 
podstawie odr�bnych 
przepisów 

Nie dotyczy. 

8) Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji 

Dopuszcza si� bezpo�rednie zjazdy na 
tereny zabudowane. 

9) Zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

Istniej�ce sieci adaptowane. 

10) Tymczasowe 
zagospodarowanie, 
urz�dzenie i u�ytkowanie 
terenu 

Na terenach drogi dopuszcza si� 
obiekty stanowi�ce ich wyposa�enie, 
np.: budki telefoniczne, wiaty 
przystankowe, przy których dopuszcza 
si� przył�czenie kiosków z pras�, po 
uzyskaniu zgody zarz�dcy drogi. 

 
§ 9. Zadania dla realizacji celów publicznych 

w granicach opracowania planu  
 
1. W granicach planu do zada� dla realizacji celów 

publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nale��: 
modernizacja i budowa dróg publicznych. 

 
2. Udział miasta Ełk w finansowaniu ww. zada� b�dzie 

okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady Miasta Ełku 
w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie przepisów 
o finansach publicznych, stosownie do mo�liwo�ci 
bud�etowych gminy. 

 
§ 10. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych 

Ustala si� dla poszczególnych terenów nast�puj�ce 
stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wnoszonej na rzecz gminy: 
 

L.p. Symbol i przeznaczenie terenu 
STAWKA 

PROCENTOWA 
OPŁATY 

1. MW - tereny do obsługi zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

1% 

2. 
E - tereny infrastruktury technicznej - 
stacje transformatorowe 1% 

3. KZ - tereny dróg publicznych 1% 
4. KDW - tereny dróg wewn�trznych 1% 

 
§ 11. Postanowienia ko�cowe  
 
1. Traci moc uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta 

Ełku z dnia 27 maja 2008 roku w zakresie obj�tym 
granicami niniejszego opracowania. 

 
2. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 

Miasta Ełku. 
 

3. Uchwała wchodzi w  �ycie po upływie 30 dni  
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. Uchwała podlega 
równie� publikacji na stronie internetowej Urz�du Miasta 
w Ełku. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr LX/542/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 28 wrze�nia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr LX/542/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 28 wrze�nia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu planu 

 
Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, z pó�n. zm.), po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� zmiany cz��ci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK – Konieczki” rozstrzyga, co nast�puje: 
Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK - Konieczki” oraz w obligatoryjnym terminie na składanie uwag tj. do dnia  
16 sierpnia 2010 roku nie wpłyn�ły �adne uwagi dotycz�ce rozwi�za� zawartych w projekcie ww. planu. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr LX/542/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 28 wrze�nia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cia o sposobie realizacji, zapisanych rozstrzygni �� w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale �� do zada� własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 
Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z pó�n. zm.), po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� zmiany cz��ci 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK – Konieczki” rozstrzyga,  
co nast�puje: 

1. W granicach planu do zada� dla realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nale��: modernizacja i budowa dróg publicznych. 

2. Udział miasta Ełk w finansowaniu ww. zada� b�dzie okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady Miasta Ełku w wieloletnich 
planach inwestycyjnych w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 
 

2382 

UCHWAŁA Nr LXVI/761/10 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 29 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie utworzenia samorz �dowego zakładu bud �etowego pod nazw �  

„Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie” i nadani a statutu zakładowi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,     
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, 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, 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, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675), art. 
3 ust. 2 pkt 1 lit b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o  
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. 
Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 164, poz. 
1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r.  
Nr 115, poz. 739, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 91, poz. 742,        
Nr 97, poz. 800, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, 
poz. 1020), art. 4  ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 22 
lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1020) art. 14  
pkt 7 a i  art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,              
poz. 1020) Rada Miasta Olsztyn uchwala co nast�puje: 

 

§ 1. 1. Tworzy si� z  dniem 1  stycznia 2011 r. 
samorz�dowy zakład bud�etowy pod nazw� „Centrum 
Integracji Społecznej w Olsztynie”. 

 
2. Siedziba zakładu mie�ci si� w  Olsztynie przy  

Al. Wojska Polskiego 33. 
 
3. Przedmiotem działalno�ci zakładu jest organizacja 

zatrudnienia socjalnego i zwi�zanej z nim reintegracji 
zawodowej i społecznej osób podlegaj�cych wykluczeniu 
społecznemu. 

 
4. Zakład prowadzi� b�dzie działalno�� usługow�, 

wytwórcz� i handlow�. 
 

5. Aródłem finansowania działalno�ci zakładu  
s� przychody z działalno�ci prowadzonej przez zakład,  
a w szczególno�ci: usługowej, wytwórczej, handlowej. 
 

6. Samorz�dowy zakład bud�etowy mo�e otrzymywa� 
z bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego: 
  1) dotacje przedmiotowe, 
  2) dotacje celowe zgodnie z  zasadami okre�lonymi 

w zakresie finansów publicznych. 
  3) dotacj� na pierwsze wyposa�enie w �rodki obrotowe. 


