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UCHWAŁA Nr XXI/166/09 

Rady Gminy Kowale Oleckie 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie podwy �szenia kryterium dochodowego okre �lonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletni ego 

„Pomoc pa �stwa w zakresie do �ywiania”. 

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

8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 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 ) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 
o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc pa�stwa 
w zakresie do�ywiania’’ (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, zm. z 
2008 r. Nr 225, poz. 1487) Rada Gminy uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. Pomoc w zakresie do�ywiania mo�e by� 
przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których 

mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o 
ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc pa�stwa w 
zakresie do�ywiania’’, je�eli dochód osoby samotnie 
gospodaruj�cej lub dochód na osob� w rodzinie nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2008 r. Nr 115,  
poz. 728, z pó�n. zm.). 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Krzysztof Bartczak 
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UCHWAŁA Nr XXXV/217/2009 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego obszaru �ródmie �cia miasta Ostródy. 

 
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. 717, Nr 162, poz. 1568) 
i art. 27 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 2007 r.  
Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Ostródzie, po 
stwierdzeniu zgodno�ci zmiany planów z ustaleniami 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwał�  
Nr XI/88/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 wrze�nia 
1999 r. uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru �ródmie�cia 
miasta Ostródy w obszarze S6KP1, zwan� dalej „zmian� 
planu”. 
 

2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Granice zmiany planu okre�la uchwała  
Nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 

12.10.2007 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru �ródmie�cia miasta Ostródy. 
 

§ 3. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowi 
zał�cznik Nr 1 do uchwały i obowi�zuje w nast�puj�cym 
zakresie ustale� zmiany planu: 
 
  a) granic zmiany planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: S6 US 14 – 

zabudowy usługowo-handlowej. 
  

§ 4. 1. W tek�cie ustale� planu – tre�ci uchwały  
Nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 
25.03.1998 r. w sprawie (Dziennik Urz�dowy 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 9 z dnia 
30.04.1998 r., poz. 119 z pó�niejszymi zmianami - 
uchwała Nr XXVI/198/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z 
dnia 23 czerwca 2004): 
 



-�� ���"�8��*�����
2�' �#����F�2F���;�"�=4F�!��"� &�����,,�� � 0����/DC�
�

=�	+<	�=

  a) w § 3 „Zasady kształtowania zabudowy” w punkcie  
„6. Sektor S6” w pozycji „Oznaczenie terenu” skre�la 
si� symbol KP1 i wprowadza symbol US14, 

 
  b) w § 3 „Zasady kształtowania zabudowy” w punkcie  

„6. Sektor S6” w pozycji „Oznaczenie terenu” dla symbolu 
US 14 wprowadza si� nast�puj�c� tre�� ustale�: 

 
Oznaczenie 

terenu 
Ustalenia 

US 14 1. Zezwala si� na budow� budynków usługowo-
handlowych z parkingiem wielopoziomowym 
dla samochodów osobowych. 

2. Zabudow� nale�y kształtowa� do maksymalnej 
wysoko�ci 25 m liczonych od rz�dnej terenu 
przy wej�ciu do budynku. 

3. Ustala si� mo�liwo�� budowy obiektu 
handlowego o powierzchni do 2000 m2. 

4. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
ustala si� w wielko�ci 10%. 

5. Pozostałe ustalenia kształtowania zabudowy 
reguluj� przepisy budowlane. 

6. Podziału terenu przedmiotowego na 
nieruchomo�ci gruntowe mo�na dokona�, je�li 
projekt podziału zapewnia nieruchomo�ci lub 
działce budowlanej: wielko��, cechy 
geometryczne, dost�p do drogi publicznej oraz 
wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury 
technicznej, spełniaj�ce wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj�ce z przepisów 
odr�bnych i ustale� zmiany planu. 

7. Ustala si� mo�liwo�� lokalizacji zabudowy na 
granicy nieruchomo�ci je�eli pozwalaj� na to 
wła�ciwe przepisy Prawa budowlanego. 

 
2. Pozostała tre�� uchwały przywołanej w ust. 1 nie 

ulega zmianie. 
 

§ 5. 1. W granicach zmiany planu nie wyst�puj� 
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. Rozstrzygni�cia, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 6. W granicach zmiany planu zamiast rysunku planu 
obowi�zuje rysunek zmiany planu. 
 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej gminy. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Ostródy. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Czesław Najmowicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXV/217/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 30 stycznia 2009 r. 

 
RYSUNEK ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA P RZESTRZENNEGO 

ARÓDMIEACIA MIASTA OSTRÓDY  
 
SKALA 1: 1000 
 
OZNACZENIA: 
 
— · ·  —  GRANIC ZMIANY PLANU 
 
————  LINII ROZGRANICZAJ	CYCH TERENY O RÓCNYM PRZEZNACZENIU l ZASADACH 

ZAGOSPODAROWANIA 
 
PRZEZNACZENIA TERENÓW NA CELE: 
 
US         ZABUDOWY USŁUGOWO-HANDLOWEJ 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXV/217/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 30 stycznia 2009 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 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Ostródzie postanawia, co nast�puje: 
 

1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

2. Zgodnie z § 5 pkt 1 uchwały w granicach zmiany planu nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XX/224/09 

Rady Miejskiej w Jezioranach 

z dnia 3 lutego 2009 r. 

 

w sprawie okre �lenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła �cicieli nieruchomo �ci  

za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania o dpadów komunalnych oraz opró �nianie  

zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jezioran y. 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. 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, 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 i  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz  
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm. z 2005 r. Nr 180, 
poz.1495, zm. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska 
w Jezioranach uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Ustala si� górne stawki opłat w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, opró�niania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczysto�ci ciekłych: 
 
  1) odbiór odpadów komunalnych od wła�cicieli 

nieruchomo�ci -  73,00 zł brutto/m3, 
 

 
  2) opró�nianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczysto�ci ciekłych w wysoko�ci – 17 zł brutto/m3. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Jezioran. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/213/08 Rady Miejskiej 
w Jezioranach z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie 
okre�lenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 
opró�niania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy 
Jeziorany. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłosze� Urz�du Miejskiego w Jezioranach. 
 

Wiceprzewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Ewa Maculewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


