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UCHWAŁA Nr IXL/366/2008 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 31 pa �dziernika 2008 r. 

 

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowan ia przestrzennego pn. „PODGRODZIE” k/Ełku 

zatwierdzonego uchwał � Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 20 05 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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. 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, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 146, poz. 1055); art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 w 
zwi�zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 117; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Rada Gminy Ełk stanowi 
co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala si� zmiany do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 
zatwierdzonego uchwał� Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy 
Ełk z dnia 26 sierpnia 2005 r. 

 
2. Plan składa si� z ustale� zawartych w tre�ci 

niniejszej uchwały oraz rysunku planu w skali 1:2000 
stanowi�cego zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
3. Integralnymi elementami planu s�: 

 
  1) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz ich finansowanie - 
stanowi�ce zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

 
  2) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu - stanowi�cych 
zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiot, zakres i granice obszaru obj�tego 

zmian� planu wynikaj� z uchwały Nr XXX/264/2008 Rady 
Gminy Ełk z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
pn. „Podgrodzie” gmina Ełk. 

 
2. Zasadniczy zakres zmian polega na: 

 
  1) ulokowaniu obiektu rozpr��alni gazu ziemnego dla 

gazyfikacji całego obszaru „Podgrodzia” i potrzeb 
gospodarczych; 

 
  2) powi�kszenie obszaru terenów przeznaczonych w 

konturach oznaczonych jako: 1 UH, UG, KS, UC oraz 
2 UH, UI, KS dotychczasowego planu m. in. na 
lokalizacj� obiektów handlowych o powierzchni 
sprzeda�owej powy�ej 2000 m2; 

 

  3) przesuni�cie projektowanej drogi gminnej oznaczonej 
jako 02 KD „L” 20 wynikaj�cego z zamierze� 
okre�lonych wy�ej w p-kcie 2; 

 
  4) pozostałe zmiany funkcjonalne s� konsekwencj� 

koniecznych zmian wyszczególnionych wy�ej w 
punktach 1, 2 i 3. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne odnosz �ce si � do całego obszaru 
obj �tego planem 

 
§ 3. 1. Ni�ej wymienione oznaczenia graficzne na 

rysunku planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice obszaru obj�tego planem; 
 
  2) sposoby u�ytkowania terenów (funkcje terenów); 
 
  3) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania oznaczone w legendzie jako �ci�le 
obowi�zuj�ce; 

 
  4) linie rozgraniczaj�ce tereny jak wy�ej oznaczone jako 

orientacyjne; 
 
  5) zasady podziału gruntów na działki budowlane; 
 
  6) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikaj�ce z ustale� 

planu; 
 
  7) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikaj�ce z 

uwarunkowa� okre�lonych odr�bnymi przepisami. 
 

2. Uwarunkowania realizacyjne dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej (w konturach funkcjonalnych oznaczone 
jako MN). 
 

1. Na ka�dej wyznaczonej w planie działce mo�na 
wybudowa� tylko jeden budynek mieszkalny. 

 
2. Na ka�dej działce mog� by� wznoszone budynki 

gara�owe jako zblokowane z budynkami mieszkalnymi 
oraz altany ogrodowe i urz�dzenia słu��ce wypoczynkowi 
i rekreacji. 

 
3. Wysoko�� zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje 

nadziemne wł�cznie z ewentualnymi poddaszami pod 
połaciami dwu lub wielospadowych dachów. 
Dopuszczalne fragmenty trzeciej kondygnacji 
wzbogacaj�cej wyraz architektoniczny budynku. 

 
4. Wysoko�� ewentualnych budynków gospodarczych 

lub gara�y max. jedna kondygnacja nadziemna. 
 
5. Pokrycie dachów dachówk� ceramiczn� lub 

materiałami dachówkopodobnymi w formie i w kolorycie. 
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6. Nachylenie połaci dachowych dla wszystkich 

budynków 35-45° z dopuszczeniem nachylenia 30° w 
przypadkach wynikaj�cych z walorów architektonicznych 
projektowanych budynków. 

 
7. Wysoko�� przyziemia budynków mieszkalnych 

ustala si� maksimum na 0,80 m od poziomu przyległego 
terenu. 

 
8. Dopuszcza si� ł�czenie przylegaj�cych do siebie 

działek w wi�ksze nieruchomo�ci dla realizacji tymczasem 
jednego budynku. W obr�bie powi�kszonego terenu 
dopuszcza si� w przyszło�ci budow� dodatkowego lub 
dodatkowych budynków mieszkalnych, pod warunkiem 
usytuowania ich wg zasady uwidocznionej na rysunku 
planu. 

 
9. Zabrania si� przystosowywania budynków 

gospodarczych na cele mieszkaniowe. 
 

10. Zaleca si�, aby w konstrukcji budynków, 
zastosowanych materiałach budowlanych oraz wystroju 
architektonicznym uwzgl�dnia� tradycje budownictwa w 
regionie mazurskim. Dopuszcza si� budow� budynków o 
konstrukcji drewnianej pod warunkiem uodpornienia ich 
konstrukcji i wyko�czenia na działanie ognia. 

 
11. Wysoko�� ewentualnych ogrodze� od strony dróg 

ustala si� na max. 1,50 m. Jako materiały u�ywane na 
budow� ogrodze� zaleca si� stosowanie kamienia, 
klinkieru i sztachet drewnianych. Wyklucza si� stosowanie 
siatki ogrodzeniowej i drutu kolczastego. 

 
12. Dopuszcza si� wspólne ogrodzenie dla zespołu 

działek. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla obszarów numerycznie 

wyró �nionych w planie 
 

§ 4. 1. Zasady realizacji i u�ytkowania terenów. 
 

Symbol 
(pozycja) Szczegółowe ustalenia 

1 UC.UG. 
KS 

Teren przeznaczony dla kompleksu handlowo-usługowego, w 
tym obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�owej 
powy�ej 2000 m2, gastronomia, stacja paliw i inne. 
Wysoko�� zabudowy dla wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego zró�nicowana od 1 do 3 kondygnacji. W 
przypadku lokalizacji na tym obszarze wi�cej ni� jednego 
obiektu mog� one by� realizowane jako wolnostoj�ce lub 
blokowane ze sob�. W takiej sytuacji dopuszcza si� podział 
terenu na mniejsze powierzchnie w zale�no�ci od zaistniałych 
potrzeb inwestycyjnych. 
Dost�pno�� do obiektów lub lokali usługowych poprzez drog� 
gminn� oznaczon� w planie jako 02 KD ”L” 20 

2 UH.UC. 
KS.UG 

Ustalenia identyczne jak dla pozycji 1 UC.UG.KS. 

3 P.U Teren przeznaczony do realizacji obiektu produkcyjno-
usługowego rozpr��alni gazu ziemnego dla potrzeb 
ogrzewnictwa i gospodarstw domowych całego osiedla oraz 
zlokalizowanych tu obiektów usługowych. Dost�pno�� do 
obiektu z istniej�cej drogi gminnej oznaczonej w planie jako 04 
KD. 

4 EE Tereny do umiejscowienia projektowanych stacji 
transformatorowych SN/nn. 

5 EE.NO Teren przeznaczony na lokalizacj� stacji transformatorowej 
110/15 kV oraz SN 15 kV/nn oraz przepompowni� �cieków 
sanitarnych. Dost�pno�� obiektów z istniej�cej drogi gminnej. 
oznaczonej jako 04 KD 6. 

6 UH.U Teren dopuszczalnych lokalizacji obiektów handlowo-
składowych oraz usług innych bran� nieuci��liwych dla 
�rodowiska. Wysoko�� zabudowy do 2 kondygnacji z dachami 
dwu lub wielospadowymi o nachyleniu połaci 30-45°. Pokrycie 
dachów dachówk� ceramiczn� lub materiałem do niej 
podobnym w fakturze i kolorycie. Dost�pno�� do obiektów z 

wewn�trznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 05 KDW 6. 
7 U Teren dla obiektu usługowe o bli�ej nieokre�lonej bran�y 

nieuci��liwej dla �rodowiska. Alternatywnie teren mo�e by� 
wł�czony do kompleksu obiektów do niego przyległych w 
konturze funkcjonalnym 2UH.UG.KS.UC. 
Uwarunkowania realizacyjne identyczne jak dla obiektów w 
s�siedztwie. 

8 UH.U Przeznaczenie terenu i uwarunkowania realizacyjne 
identyczne jak dla terenu w konturze funkcjonalnym 6 UH.U 

9 RO Teren projektowanych siedlisk poł�czonych z funkcj� produkcji 
warzywniczo-ogrodniczej poło�onych na gruntach kl. R III nie 
przeznaczonych dotychczas na cele nierolnicze. W przypadku 
zmiany przepisów o ochronie u�ytków rolnych umo�liwiaj�cych 
lokalizacj� tu zabudowy o charakterze nierolniczym dopuszcza 
si� zmian� sposobu u�ytkowania terenu dla mieszkalnictwa 
jednorodzinnego - bez obowi�zku dokonywania zmiany planu. 

10 MN 
11 MN 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w systemie 
budynków wolnostoj�cych wg uwarunkowa� realizacyjnych 
ustalonych w § 3, ust. 2 

01 KD Teren istniej�cej drogi krajowej Nr 16 przebiegaj�cej stycznie 
do terenów osiedla „Podgrodzie” poza granic� obszarów 
obj�tych niniejszym planem i nie obj�tej ustaleniami 
niniejszego planu. 

02 KD „L” 
20 

Teren projektowanej drogi gminnej o szeroko�ci w liniach 
rozgraniczaj�cych 20 m w stosunku do dotychczas 
obowi�zuj�cego planu dokonuje si� fragmentarycznej zmiany 
jej przebiegu polegaj�cego na przesuni�ciu jej linii 
rozgraniczaj�cych w kierunku południowym, kosztem 
dotychczasowych terenów dla mieszkalnictwa jednorodzinnego 
zawartych w konturach funkcjonalnych dotychczasowego 
planu jako 10 MN 

03 KD 12 Teren projektowanej drogi gminnej o szeroko�ci 12,0 m. Nie 
ulega zmianie. 

04 KD 6 Teren istniej�cej nieurz�dzonej drogi gminnej o szeroko�ci w 
liniach rozgraniczaj�cych 6,0 m do obsługi terenów w 
konturach funkcjonalnych 3 P.U i 5 EE.NO ewentualnie tak�e 6 
UH.U. 

05 KDW 6 Teren projektowanej wewn�trznej drogi pieszo-jezdnej o 
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 6,0 m. (W 
dotychczasowym planie ozn. jako 07 KDW). Ulega cz��ciowej 
zmianie w postaci przesuni�cia placu nawrotowego dla obsługi 
terenu oznaczonego w niniejszym planie symbolem 7U 

06 KDW 6 
07 KDW 6 
08 KDW 6 

Tereny projektowanych wewn�trznych pieszo-jezdnej dróg 
dojazdowych o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 6,0 m z 
przestrzeni� jezdn� 5,0 m. Na zako�czeniu placyk nawrotowy 
o wymiarach jezdni 12,5 x 12,5 m. 

09 K Wg ustale� dotychczasowego planu teren projektowanego 
ci�gu pieszego i rowerowego o nawierzchni �wirowej szer. 4,0 
m, stanowi�cej jednocze�nie ochronn� barier� 
przeciwpo�arow� dla przyległego lasu. Przyjmuje si� 
powy�sze ustalenia bez zmian. 

010 K Wg ustale� dotychczasowego planu teren projektowanego 
ci�gu pieszego i rowerowego o szer. 4,0 m o nawierzchni 
�wirowej. Pozostaje bez zmian jako ci�g spacerowy z osiedla 
do lasu. 

011 K Projektowany ci�g pieszy o szeroko�ci 3,0 m ł�cz�cy 
planowane drogi gminne 03 KD i 02 KD „L” 20. Ze wzgl�du na 
znaczn� ró�nic� wysoko�ci pomi�dzy nimi w ci�gu tym nale�y 
wykona� utwardzone schodki o wysoko�ci stopnia 0,15 m 
ka�dy wg schematu 3 stopnie + 3,0 m teren płaski + 3 stopnie 
itd. 

012 EN Istniej�ca linia elektroenergetyczna 110kV. Nieprzekraczalne 
linie zabudowy minimum po 20,0 m od jej osi. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej 
 

§ 5. 1. System komunikacji drogowej w obszarze 
obj�tym planem tworz�: droga gminna jako droga lokalna 
oznaczona w planie symbolem 02 KD „L” 20 przewidziana 
do poł�czenia z drog� krajow� nr 16; drogi gminne 
oznaczone jako 03 KD 12 i istniej�ca droga oznaczona 
numerem 04 KD 6 oraz wewn�trzne drogi dojazdowe: 
05 KDW 6, 06 KDW 6, 07 KDW 6 i 08 KDW 6 o 
parametrach opisanych w § 4 ust. 1. 

 
2. Wszystkie wewn�trzne drogi dojazdowe stanowi� 

b�d� wspólnoty własno�ciowe u�ytkowników 
nieruchomo�ci do tych dróg przylegaj�ce. 

 
3. Parkingi dla obsługi klientów w obiektach 

usługowych ich wła�ciciele zabezpiecz� we własnym 
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zakresie w zale�no�ci od faktycznych potrzeb 
wynikaj�cych z wielko�ci tych obiektów. 

 
4. Do utwardzania nawierzchni ulicznych nale�y 

stosowa� w maksymalnym stopniu materiały i technologie 
wykonawstwa ekologiczne. 
 

5. Zabrania si� jakiejkolwiek zabudowy bez 
uprzedniego ustalenia rz�dnych nawierzchni dróg 
wynikaj�cych z ich projektu technicznego. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

 
§ 6. Stosownie do ustale� dotychczasowego planu 

podlegaj�cego zmianie na terenie obj�tym niniejszym 
planem jako fragmentem całego obszaru „Podgrodzia” 
obowi�zywa� b�d� zasady: 
 
  1) zaopatrzenie w wod� wył�cznie z planowanego tu 

wodoci�gu komunalnego; 
 
  2) odprowadzenie �cieków sanitarnych do realizowanego 

ju� kolektora komunalnej kanalizacji sanitarnej 
poł�czonego z systemem tej kanalizacji w Ełku; 

 
  3) do czasu oddania w/w instalacji uzbrojenia 

technicznego do u�ytku zakazuje si� jakichkolwiek 
tymczasowych urz�dze� wodoci�gowo-
kanalizacyjnych w obszarze realizowanej zabudowy 
mieszkalnej i usługowej; 

 
  4) w zwi�zku z projektowan� gazyfikacj� całego obszaru 

„Podgrodzia” w tym tak�e terenu obj�tego niniejszym 
planem z rozpr��alni gazu ziemnego zlokalizowanej w 
konturze funkcjonalnym oznaczonym jako 3 P.U. 
ustala si� nast�puj�ce zasady korzystania z w/w sieci 
gazowniczej: 

 
a) podł�czenie poszczególnych nieruchomo�ci nie 

b�dzie obligatoryjne; 
 
b) dopuszcza si� dla celów ogrzewnictwa i potrzeb 

gospodarczych korzystanie z innych ekologicznych 
�ródeł i systemów energetycznych; 

 
c) wyklucza si� stosowanie w�gla i materiałów 

opałowych w�glopochodnych a u�ywanie do w/w 
celów drewna opałowego ogranicza si� wył�cznie 
do kominków. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, kulturowego oraz rolnictwa 

 
§ 7. Nale�y kontynuowa� generaln� zasad� 

stosowana w dotychczasowych planach 
zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzia” o 
wył�cznie proekologicznych formach kształtowania i 
u�ytkowania terenów. 
 

1. Za podstawowe działanie w zakresie ochrony 
�rodowiska przyjmuje si�: 
 
  a) ochron� przed zanieczyszczeniem wód jeziora 

Ełckiego; 
 
 
 

  b) ochron� krajobrazu naturalnego poprzez wywa�one 
kształtowanie zabudowy szczególnie w obszarze 
projektowanych obiektów handlowych o powierzchni 
sprzeda�owej powy�ej 2000 m2 przyległym do drogi 
krajowej nr 16 Augustów - Ełk - Olsztyn - Grudzi�dz; 

 
  c) w obszarze realizacji inwestycji kubaturowych nale�y 

wzbogaca� otaczaj�cy krajobraz grupami drzew o 
zró�nicowanej wysoko�ci i zró�nicowanych koronach; 

 
  d) dla terenów zabudowy jednorodzinnej ustala si� 

wska�nik terenów biologicznie czynnych w wielko�ci 
minimum 50 %; 

 
  e) nie ustala si� wielko�ci terenów biologicznie czynnych 

dla terenów oznaczonych jako 1 UC.UG.KS. oraz 
2UH.UC.KS.UG. Zaleca si� natomiast wprowadzanie 
zieleni wysokiej i niskiej w maksymalnym stopniu na 
terenach wolnych od zabudowy kubaturowej oraz 
nawierzchni utwardzonych; 

 
  f) wszystkie ci�gi uliczne o charakterze publicznym 

nale�y obustronnie obsadza� drzewami; 
 
  g) cały teren obj�ty planem poło�ony jest w obszarze 

chronionego krajobrazu, w zwi�zku z czym nale�y 
przestrzega� rygorów wynikaj�cych z Rozporz�dzenia 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 
14 kwietnia 2003 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu na terenie województwa warmi�sko-
mazurskiego (Dz. Urz. woj. warm.-maz. Nr 52, poz. 
725 z 2003 r.). 

 
2. W obszarze obj�tym planem zakazuje si�: 

 
  a) wykorzystywania �u�la paleniskowego do utwardzania 

nawierzchni dróg i ci�gów pieszych; 
 
  b) gromadzenia odpadów stałych w miejscach do tego 

celu nie przeznaczonych; 
 
  c) jakichkolwiek działa� mog�cych mie� wpływ na 

zanieczyszczenie lub degradacj� gleby i powietrza 
atmosferycznego oraz przekroczenia dopuszczalnych 
norm hałasu okre�lonych w odr�bnych przepisach. 

 
3. Nakazuje si� obj�cie terenu okre�lonego planem 

jako fragmentu całego kompleksu „Podgrodzia” 
zorganizowanym systemem gromadzenia, segregacji i 
unieszkodliwiania odpadów stałych. 
 

§ 8. U�ytki rolne podlegaj�ce ochronie pomimo ich 
przeznaczenia na cele nierolnicze decyzj� Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego znak: RR-NR-7711/1/2/03 z dnia 
14 marca 2003 r. - do czasu ich zainwestowania według 
ustale� niniejszego planu - powinny pozosta� w 
dotychczasowym rolniczym wykorzystaniu. 

 
§ 9. W obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� 

zarejestrowane obiekty �rodowiska kulturowego 
podlegaj�cego ochronie prawnej. Jednak w przypadku 
odkrycia w trakcie robót ziemnych �ladów wczesnego 
osadnictwa lub przedmiotów o domniemanych walorach 
zabytkowych nale�y teren odpowiednio zabezpieczy� i 
niezwłocznie powiadomi� o odkryciu Wojewódzki Urz�d 
Ochrony Zabytków w Olsztynie, Oddział Ochrony 
Zabytków w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 11 lub 
telefonicznie na numer (087) 621-61-52. 
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Rozdział 7 
Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz 

kształtowania i ochrony krajobrazu 
 

§ 10. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego i 
wła�ciwych efektów krajobrazowych nale�y kształtowa� 
poprzez realizacj� zabudowy o wysokim standardzie 
architektonicznym. 

 
2. Przestrzega� nale�y zasad i realizacji zabudowy 

wyszczególnionych w § 3 ust. 2 uchwały. 
 
3. Na projektowanych budynkach stosowa� nale�y 

urozmaicone formy kształtowania dachów 
wzbogacaj�cych ich wyraz architektoniczny. Wyklucza si� 
stosowanie dachów płaskich w zabudowie mieszkaniowej. 

 
4. Zagospodarowanie działek wzbogaca� nale�y 

grupami drzew o zró�nicowanej wysoko�ci i koronach 
drzew. 

 
5. Uwzgl�dnia� nale�y ustalenia dotycz�ce tego 

zagadnienia okre�lone w § 7. 
 
6. Zakazuje si� ustawiania tablic reklamowych i 

billboardów, które wielko�ci�, kształtem i kolorytem nie 
komponuj� si� z otaczaj�cym krajobrazem. 
 

Rozdział 8 
Ustalenia w zakresie parametrów i wska �ników 

zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
mieszkalnictwa jednorodzinnego  

 
§ 11. 1. Minimaln� powierzchni� działki budowlanej w 

zabudowie mieszkaniowej ustala si� na 1000 m2. 
 
2. Minimaln� szeroko�� działki od strony drogi 

przyjmuje si� na 22,0 m. 
 
3. Maksymalna szeroko�� elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego nie mo�e przekracza� długo�ci budynku 
pomniejszonej o 8,0 m. 

 

4. �redni� wysoko�� całkowit� projektowanych 
budynków nale�y kształtowa� w granicach ok. 9,00 - 
9,80 m licz�c od poziomu terenu do kalenicy. 

 
5. Przeci�tny procent zabudowy działek dla terenów 

mieszkaniowych (wyra�ony stosunkiem powierzchni 
zabudowanych do powierzchni terenu działki) ustala si� 
nast�puj�co: 
 
  1) dla działek o powierzchni do 1200 m2 „W” = max. 

25 %, 
 
  2) dla działek wi�kszych „W” = 18 - 20 %, 
 
  3) projektowany wska�nik terenów biologicznie czynnych 

dla terenów mieszkaniowych ustalono w § 7, ust. 6 
niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 9 

Postanowienia ko �cowe 
 

§ 12. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego uchwał� 
Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 
2005 r. nie obj�te zmianami ustalonymi wy�ej pozostaj� 
bez zmian. 
 

§ 13. Stawk� procentow� stanowi�c� podstaw� do 
naliczania opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym cytowanej na wst�pie w podstawie prawnej 
uchwały pozostawia si� w wysoko�ci 3 %. 

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Ełk. 
 
§ 15. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy Ełk 
Mirosław �widerski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr IXL/366/2008 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 31 pa�dziernika 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr IXL/366/2008 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 31 pa�dziernika 2008 r. 

 
1. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pn. „PODGRODZIE” k/Ełku zatwierdzonego uchwał� 

Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2005 r. 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 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

pn. „PODGRODZIE” k/Ełku zatwierdzonego uchwał� Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2005 r. (tj. od 
dnia 22.08.2008 r. do dnia 22.09.2008 r.) oraz w terminie do dnia 6.10.2008 r. (14 dni po dni po okresie wyło�enia do 
publicznego wgl�du), nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie zmiany planu. 

 
3. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pn. „PODGRODZIE” k/Ełku zatwierdzonego uchwał� 

Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2005 r. nie zawiera zapisów 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. 
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UCHWAŁA Nr XXVI/112/08 

Rady Gminy Piecki 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

 

w sprawie zmian w statucie Gminnego O �rodka Pomocy Społecznej w Pieckach. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i 
art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie 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) Rada Gminy Piecki uchwala, 
co nast�puje: 

 
§ 1. W  Statucie Gminnego O�rodka Pomocy 

Społecznej w Pieckach zatwierdzonego uchwał� Nr 
XX/84/04 z dnia 22 wrze�nia 2004 r., zmienionego 
uchwał� Nr XLII/193/06 z dnia 26 pa�dziernika 2006 r., 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6) ustawy z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, 
poz. 1378 i z 2008 r. Nr 134, poz. 85): 
- prowadzenie post�powania w sprawach 

przyznawania �wiadcze� z funduszu 
alimentacyjnego, wypłata tych �wiadcze�, 

- podejmowanie działa� wobec dłu�ników 
alimentacyjnych.”, 

 
  2) § 14 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. O�rodek mo�e tworzy� �rodki specjalne.* 
2. O�rodek mo�e pozyskiwa� dodatkowe �rodki na 
działalno�� w sprawach z zakresu pomocy i integracji 
społecznej z funduszy zewn�trznych, w tym funduszy 
Unii Europejskiej”, 

 
  3) w § 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3) 3-osobowe stanowisko pracy do spraw �wiadcze� 
rodzinnych, �wiadcze� funduszu alimentacyjnego i 
post�powania wobec dłu�ników alimentacyjnych”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Piecki. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady 
Jan Gleba 

 
 
 
 
 
 
________________ 
* Wojewoda Warmi�sko-Mazurski stwierdził niewa�no�� 
- rozstrzygni�cie nadzorcze PN.0911-430/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. 
 


