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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do 

zada� własnych gminy zwi�zanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi 
Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza. 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e w granicach opracowania planu nie przewiduje si� w najbli�szym czasie realizacji 
zada� własnych gminy zwi�zanych z budow� kanalizacji sanitarnej obejmuj�c� teren zabudowy mieszkaniowej, ustala si� 
budow� odcinka sieci wodoci�gowej która zasili działki na terenie oznaczonym symbolem 1MN. Wymienione zadanie 
finansowane b�dzie przez bud�et gminy i ewentualne fundusze pozyskane z zewn�trznych �ródeł. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Wielbark podejmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cia: 
 
  1) w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza  stwierdza si�, �e do wyło�onego projektu planu do publicznego wgl�du 
w ustawowym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi. 

 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodno�ci ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy 

Chodkiewicza z ustaleniami „Zmian Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark”. 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 890, poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e rozwi�zania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza polegaj�ce na przeznaczeniu terenu pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� zgodne s� z ustaleniami zawartymi w „Zmianie Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielbark” uchwalonym przez Rad� Gminy Wielbark uchwał� Nr X/79/07 z dnia 27 listopada 2007 r. 

Obszar obj�ty planem wyznaczono zgodnie z zapisem „Kierunków zagospodarowania przestrzennego: nowe tereny 
wskazane w studium pod ró�ne formy zabudowy nale�y traktowa� jako optymaln� lokalizacj�. 
Gmina mo�e podj�� decyzj� o przeznaczeniu pod zabudow� innych terenów ni� wskazane na rysunku studium pod 
warunkiem zachowania zgodno�ci z ogólnymi kierunkami i zasadami rozwoju przestrzennego ustalonymi w studium”. 
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UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci wsi Wielbark  

w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. 

 
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, 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, Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, 
poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, 
poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20, ust. 1 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, 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. Dz. U. Nr 127, poz. 880  
z 2008 r. Dz. U. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 
Wielbark postanawia, co nast�puje 
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§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Wielbark w 
rejonie ulicy Grunwaldzkiej z ustaleniami studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielbark (uchwała Nr XX/79/07 
Rady Gminy Wielbark z dnia 27.11.2007 r.) uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz��ci 
wsi Wielbark w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. 

 
§ 2. Uchwalony plan składa si� z nast�puj�cych cz��ci: 

 
  1) Tekstu planu miejscowego stanowi�cego tre�� 

niniejszej uchwały. 
 
  2) Rysunku planu w skali 1:1000 zatytułowanego 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 
skala 1:1000”, który jest zał�cznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

  
  3) Zał�cznika Nr 2 stanowi�cego o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 

  
  4) Zał�cznika Nr 3 rozstrzygaj�cego o sposobie 

rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyło�enia 
projektu planu do publicznego wgl�du. 

 
  5) Zał�cznika Nr 4 w sprawie stwierdzenie zgodno�ci 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Grunwaldzkiej ze 
studium gminy. 

 
ROZDZIAŁ 1 

Przepisy porz �dkowe 
 

§ 3. 1. Teren opracowania planu zgodny jest z 
uchwał� Nr IV/32/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 6 lutego 
2007 r. w sprawie przyst�pienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. 

 
2. Opracowaniem planu miejscowego obj�te zostały 

tereny nie zabudowane poło�one mi�dzy ulic� 
Grunwaldzk� a ulic� Kopernika i ograniczone od północy 
rzek� Sawic�. 
 

§ 4. Celem przyj�tych w miejscowym planie rozwi�za� 
zapisanych w formie nakazów, zakazów i ogranicze� jest 
ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego oraz okre�lenie sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy. 
 

§ 5. Na rysunku planu miejscowego obowi�zuj�cymi 
ustaleniami s� nast�puj�ce oznaczenia graficzne: 
 
  1) Granice opracowania planu miejscowego. 
  2) Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu. 
  3) Funkcje i parametry dróg. 
  4) Nieprzekraczalne  i obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

§ 6. 1. Podane na rysunku planu miejscowego linie 
projektowanych podziałów nieruchomo�ci w granicach 
wydzielonych terenów o ró�nym przeznaczeniu nie s� liniami 
obowi�zuj�cymi. Nale�y je traktowa� jako element 
informacyjny szczegółowych zasad podziału nieruchomo�ci 
wymaganych w planie miejscowym, które w przyszło�ci 
posłu�� do wykonania geodezyjnego projektu podziału 
zgodnie z ustaw� o gospodarce nieruchomo�ciami. 

 
2. Pokazane na rysunku planu miejscowego przebiegi 

projektowanych sieci infrastruktury technicznej mog� ulec 
zmianie w projekcie budowlanym. Obowi�zuj�ca jest 
przyj�ta tu zasada uzbrojenia projektowanych terenów 
pod zabudow�. 
 

§ 7. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
 
  1) planie miejscowym – nale�y przez to rozumie� tekst 

planu miejscowego zapisany w formie uchwały wraz z 
zał�cznikami do niej; 

 
  2) rysunku planu miejscowego - nale�y przez to rozumie� 

rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-
wysoko�ciowej w skali 1:1000 i stanowi�cy zał�cznik 
Nr 1 do uchwały; 

 
  3) intensywno�� zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

procent zabudowy tj. stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów na działce do powierzchni działki; 

 
  4) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nale�y przez 

to rozumie� powierzchni� terenu zdefiniowan� w 
przepisach odr�bnych (Rozporz�dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie);. 

 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczaj�ca 

teren przeznaczony pod zabudow� obiektami 
kubaturowymi; 

 
  6) obowi�zuj�ca linia zabudowy – linia wyznaczaj�ca 

ustawienie frontowej �ciany budynku mieszkalnego od 
strony ulicy. Przekroczenie linii jest mo�liwe przez 
takie elementy budynku jak balkony, wykusze, 
gzymsy, schody zewn�trzne, maksymalnie do 1,2 m. 

 
ROZDZIAŁ 2 

Przepisy odnosz �ce si� do obszaru całego opracowania. 
 

§ 8. Cały teren obj�ty planem miejscowym nie 
znajduje si� na terenie chronionego krajobrazu i innych 
form prawnych ochrony przyrody ustalonych w ustawie o 
ochronie przyrody. 
 

§ 9. Teren opracowania jest poło�ony nad rzek� Sawic�. 
Najwy�szy stan wód na wodowskazie „Wielbark” poło�onym 
w s�siedztwie terenu opracowania, w latach 1972-90 (według 
„Atlasu posterunków wodowskazowych dla potrzeb 
pa�stwowego monitoringu �rodowiska” PIO� 95-96) wyniósł 
123,89 m n.p.m. Górna kraw�d� skarpy koryta rzeki 
poło�ona jest na wysoko�ciach 124,3 - 125,1 m n.p.m. 
Przyjmuje si� wi�c, �e na odcinku przyległym do terenu 
opracowania rzeka nie wylewa z koryta. Gmina aktualnie nie 
posiada studium okre�laj�cego granice obszarów zagro�enie 
powodziowego dla rzeki Sawica. 

 
§ 10. 1. Cały teren opracowania obj�ty jest ochron� 

konserwatorsk� na podstawie decyzji WKZ z dnia 1 wrze�nia 
1992 r. wpisuj�cej nawarstwienia kulturowe Wielbarka do 
rejestru zabytków województwa warmi�sko-mazurskiego pod 
nr C-168. Wszelkie prace ziemne zwi�zane z inwestowaniem 
na tym terenie wymagaj� uzyskania pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

2. Zgodnie z warunkami postawionymi przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem IZNR (lw)-
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413/14-4/07 z dnia 25.05.2007 r. cały teren opracowania 
obejmuje si� stref� ochrony konserwatorskiej „E” w celu 
ochrony ekspozycji dawnego układu zabudowy tej cz��ci wsi 
Wielbark, która znajduje si� w s�siedztwie terenów obj�tych 
planem. W zwi�zku tym zostały przyj�te zasady realizacji 
wynikaj�ce z dostosowania do s�siedniej zabudowy. 
Warunki realizacji budynków zapisane s� w § 12. 
Inwestycje budowlane realizowane w obr�bie strefy 
ochrony konserwatorskiej ekspozycji „E” wymagaj� 
uzyskania uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Olsztynie. 

 
3. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 25 maja 2007 r. znak IZNR (lw) - 413/14-4/07 
na terenie obj�tym planem przeprowadzono sonda�owe 
badania archeologiczne, które wykazały brak �ladów 
wcze�niejszej zabudowy na tym terenie. Wyniki bada� 
sonda�owych przekazane zostały do WKZ. 
W zwi�zku z tym w planie przyj�to zasady podziału terenu 
pod zabudow� szeregow� opart� o szeroko�� 12,0 m na 
�rodkowych działkach. 
 

§ 11. 1. Na działkach przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne powierzchnia 
terenu biologicznie czynna nie mo�e by� mniejsza ni� 
50%, za� intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 
45% powierzchni działki. 
 

2. Na działce przeznaczonej pod usługi powierzchnia 
terenu biologicznie czynna nie mo�e by� mniejsza ni� 
30% za� intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 
70% działki. 
 

3. Zgodnie z ustaw� Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. z pó�niejszymi zmianami w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym dopuszcza si� wydzielenie nie wi�cej ni� 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 
i lokalu u�ytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczaj�cej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
Prowadzona działalno�� w lokalu u�ytkowym nie mo�e 
spowodowa� uci��liwo�ci dla ludzi zamieszkuj�cych w 
s�siednich budynkach (hałas, zapylenie powietrza, 
zapachy i drgania). 

 
§ 12. Ustala si� nast�puj�ce warunki dla budynków 

wraz z infrastruktur� na działkach przeznaczonych pod 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. 
 

1. Ustala si�, �e na terenie przewidzianym pod 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� nale�y realizowa� 
zabudow� szeregow� przyjmuj�c szeroko�� działek 
�rodkowych 12,0 m. Nale�y przyj�� ustawienie budynków 
kalenic� równolegle do ustalonej linii zabudowy. 

 
2. Wysoko�� budynków nie mo�e przekroczy� dwóch 

kondygnacji, w tym druga kondygnacja w poddaszu 
u�ytkowym. Pokrycie budynków dachami dwuspadowymi, 
symetrycznymi o k�cie nachylenia połaci dachowych w 
granicach 40° - 45º. Wysoko �� budynków liczona od 
poziomu terenu przy najni�ej poło�onym wej�ciu do 
budynku do kalenicy nie mo�e przekroczy� 9,5 m. Ustala 
si�, �e materiałem pokrycia dachu b�dzie dachówka 
ceramiczna w kolorze czerwieni. Do�wietlenie poddasza 
nale�y zapewni� poprzez lukarny. Okna połaciowe mog� 
by� stosowane od strony ogrodu. Gara�e nale�y 
projektowa� w kubaturze budynku mieszkalnego. Nie 
zezwala si� na budow� budynków gospodarczych. 
 

3. W elewacjach nale�y stosowa� materiały naturalne 
takie jak cegła, kamie�, drewno, tynk. W ogrodzeniach, 

które nie mog� przekroczy� 130,0 cm wysoko�ci wyklucza 
si� pełne �ciany murowane, betonowe elementy 
prefabrykowane. 

 
4. Zaopatrzenie w wod�. 

Ustala si�, �e projektowane budynki b�d� zaopatrzone w 
wod� z istniej�cej sieci wodoci�gowej przechodz�cej 
przez teren opracowania. Wskazane jest by odcinek sieci 
przechodz�cej przez tereny nowych działek został 
przebudowany w taki sposób by nie stanowił kolizji z 
przyszł� zabudow�. Nie zezwala si� na budow� uj�� 
własnych na terenie działki. 
 

5. Kanalizacja sanitarna. 
Ustala si� wł�czenie projektowanych budynków do sieci 
kanalizacji podci�nieniowej realizowanej na terenie wsi 
Wielbark, która posiada oczyszczalni� �cieków. Ka�dy z 
projektowanych budynków powinien zosta� wł�czony do 
sieci za pomoc� przydomowych zaworów odcinaj�cych. 
Nie zezwala si� na stosowanie innych sposobów 
unieszkodliwiania �cieków sanitarnych takich jak mi�dzy 
innymi oczyszczalnie przydomowe lub zbiorniki 
bezodpływowe ze wzgl�du na wysoki poziom wód 
gruntowych oraz podło�e gruntowe zbudowane z warstw 
przepuszczalnych. 
 

6. Zaopatrzenie w ciepło. 
Ustala si� zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych 
ze wskazaniem na paliwa niskoemisyjne t.j. gaz płynny, 
olej opałowy lub inne prawnie dopuszczalne �ródła energii 
odnawialnej za wyj�tkiem energii wiatru. 

 
7. Energetyka. 

Przez teren opracowania nie przebiegaj� sieci 
energetyczne. Przył�czenie nowych podmiotów do 
wspólnej sieci b�dzie nast�powało na warunkach 
ustalonych przez dysponenta sieci. Na terenie 
opracowania projektowan� sie� nale�y prowadzi� jako 
sie� kablowa doziemn� w pasie drogi 1KDW i 2KDW. 

 
8. Telekomunikacja. 

Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 
projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. Dopuszcza si� 
lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej 
na terenach przeznaczonych pod zabudow�. W przypadku 
kolizji projektowanych obiektów z istniej�cymi urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. Cało�� kosztów zwi�zanych z przebudow� i 
zabezpieczeniem istniej�cych urz�dze� telekomunikacyjnych 
ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od 
dysponenta sieci nast�pi na etapie projektu budowlanego. 
 

§ 13. Zgodnie z ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony �rodowiska (DZ. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)  
i Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 29 lipca  
2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
�rodowisku ustala si� nast�puj�cy podział terenów: 
 

Rodzaj terenów wskazanych  
w ustawie 

Przeznaczenie terenu 
zapisanego w planie 

Tereny zabudowy mieszkaniowej MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 
W celu ochrony projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przed hałasem od drogi krajowej nr 57 
ustalono lini� zabudowy w odległo�ci 50,0 m od granicy 
pasa drogowego zgodnie z warunkami zgłoszonymi przez 
zarz�dc� drogi. 
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Dodatkowo przewidziano teren przeznaczony na ziele�, 
która złagodzi uci��liwo�� drogi (5K i 3ZI). 
 

§ 14. Celami publicznymi w zrozumieniu art. 2 ust. 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. b�dzie budowa drogi 1KDW i 
2KDW obsługuj�cej projektowan� zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� wraz z uzbrojeniem (woda i kanalizacja). 
 

ROZDZIAŁ 3 
Ustalenia odnosz �ce si � do wydzielonych terenów. 

 
§ 15. Przyjmuje si� nast�puj�ce ustalenia odnosz�ce 

si� do wydzielonych terenów na rysunku planu 
miejscowego. 
 
1MN - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
szeregowej. Budynki nale�y zrealizowa� zgodnie z 
warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Wszystkie segmenty 
zabudowy powinny by� wł�czone do projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej, wodoci�gowej i energetycznej na 
warunkach ustalonych przez dysponenta sieci. 
2ZP - Teren zieleni urz�dzonej parkowej ogólnodost�pnej. 
3ZI - Teren zieleni pełni�cej funkcj� izolacji od drogi. Przy 
nasadzeniach zieleni wysokiej i niskiej nale�y dobra� 
odpowiednie gatunki. 
4U - Teren przewidziany na budynek zwi�zany z funkcja 
usług, handlu, gastronomii bez cz��ci mieszkalnej. Nale�y 
przyj�� kontynuacj� zabudowy szeregowej. Wysoko�� 
budynku do dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja 
w poddaszu. Dach wielospadowy o k�cie nachylenia 
połaci dachowych w granicach 40° - 45º. Pokrycie dac hu 
dachówka ceramiczn� w kolorze czerwieni. 

5K - Teren le��cy w pasie drogi krajowej wskazany do 
zagospodarowania zieleni�. 
6KS - Parking samochodów osobowych lub dostawczych. 
1KDW, 2KDW  - Projektowane drogi wewn�trzne 
obsługuj�ce projektowan� i istniej�c� zabudow� 
mieszkaniow�. 
 

§ 16. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie zachodzi warunek 
stosowania stawki procentowej. Tereny obj�te planem 
miejscowym s� własno�ci� gminy. 
 

§ 17. Uchwała wraz z zał�cznikami podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 18. Uchwała obowi�zuje po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 19. Oryginał miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego składaj�cego si� z tekstu uchwały wraz z 
zał�cznikami znajduje si� w Urz�dzie Gminy w Wielbarku. 
Kopia wymienionych dokumentów znajduje si� w 
Starostwie Powiatowym w Szczytnie. 
 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Wielbark. 

 
Przewodnicz�cy Rady 

Andrzej Kimbar 

 

�
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/143/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

 
 
 
 



3��������A��1E&�F�
<&���/E�$�D�<D���0��&B�D�!�����%&�����B�� � )&���.�.A���.�.B��
�

 

B�++A,�B

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/143/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do 

zada� własnych gminy zwi�zanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi 
Wielbark w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e w granicach opracowania planu ustala si� budow� odcinka sieci kanalizacyjnej oraz 
przebudow� sieci wodoci�gowej które zasil� działki na terenie oznaczonym symbolem 1MN i 4U. Wymienione zadania 
finansowane b�d� przez bud�et gminy i ewentualne fundusze pozyskane z zewn�trznych �ródeł. 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/143/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Wielbark podejmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cia: 
 
  1) w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Grunwaldzkiej  stwierdza si�, �e do wyło�onego projektu planu do publicznego wgl�du 
w ustawowym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi. 

 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodno�ci ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy 

Grunwaldzkiej z  ustaleniami „Zmian Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark”. 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 890, poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e rozwi�zania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Grunwaldzkiej polegaj�ce na przeznaczeniu terenu pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� zgodne s� z ustaleniami zawartymi w „Zmianie Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielbark” uchwalonym przez Rad� Gminy Wielbark uchwał� Nr X/79/07 z dnia 27 listopada 2007 r. 
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UCHWAŁA Nr XXV/184/09 

Rady Gminy Kowale Oleckie 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie regulaminu ustalania i wypłacania dodatkó w do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny dora �nych zast �pstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gmin � Kowale Oleckie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 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, Nr 175, poz. 1457 oraz 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) oraz art. 30  
ust. 6, 6a, art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  
poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,  
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,  
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917  
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) 
 i rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko�ci 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 


