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UCHWAŁA Nr IX/71/2011 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wy �ywienie dziecka w Oddziale �łobkowym w Miejskim Przedszkolu 

z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem �łobkowym Nr 3 „Promyczek” w Szczytnie 

 
Na podstawie: art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 oraz art. 12 

ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie�mi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), 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, 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, z  2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
oraz 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, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679) Rada 
Miejska w Szczytnie uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Ustala si� miesi�czn� opłat� za pobyt dziecka 
w Oddziale 	łobkowym w Miejskim Przedszkolu 
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem 	łobkowym Nr 3 
„Promyczek” w Szczytnie w wymiarze do 10 godzin 
dziennie w wysoko�ci stanowi�cej 11.54% minimalnego 
wynagrodzenia za prac� ustalonego zgodnie z przepisami 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac�. 
 

2. Za pobyt dziecka w oddziale �łobkowym powy�ej 10 
godzin dziennie ustala si� opłat� w wysoko�ci 10 zł za 
ka�d� rozpocz�t� godzin�. 
 

3. Opłat� miesi�czn�, o  której mowa w  ust. 1 
zaokr�gla si� do pełnej złotówki zgodnie 
z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami. 
 

4. Zmiany w wysoko�ci opłaty, wynikaj�ce ze zmian 
minimalnego wynagrodzenia za prac� dyrektor 
przedszkola wprowadza z pocz�tkiem nowego miesi�ca 
kalendarzowego po miesi�cu, w którym ogłoszono zmian� 
minimalnego wynagrodzenia za prac� 

 

5. W przypadku gdy dziecko zostaje przyj�te do 
oddziału �łobkowego lub z niego wypisane w trakcie 
miesi�ca opłat�, o której mowa w  ust. 1  uiszczane s� 
proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w oddziale 
�łobkowym w danym miesi�cu. 
 

§ 2. 1. Maksymalna dzienna stawka �ywieniowa nie 
mo�e przekroczy� 10 zł. 
 

2. Wysoko�� dziennej stawki �ywieniowej ustala 
dyrektor w oparciu o obowi�zuj�ce normy fizjologiczne 
i aktualne ceny artykułów �ywno�ciowych, z zastrze�eniem 
ust. 1. 
 

3. Za ka�dy dzie� nieobecno�ci dziecka w oddziale 
�łobkowym przysługuje zwrot opłaty za wy�ywienie. Zwrot 
opłaty nast�puje w formie odpisu z nale�no�ci za 
wy�ywienie w nast�pnym miesi�cu rozliczeniowym. 
 

§ 3. Opłaty za pobyt dziecka w oddziale �łobkowym 
pobierane s� w terminie ustalonym przez dyrektora 
przedszkola, nie pó�niej jednak jak do 20 dnia ka�dego 
miesi�ca. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Szczytna. 
 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/300/05 Rady 
Miejskiej w  Szczytnie z  dnia 23 listopada 2005 r. 
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wy�ywienie dziecka 
w Oddziale 	łobkowym w  Miejskim Przedszkolu 
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem 	łobkowym Nr 3 
„Promyczek” w Szczytnie. 

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

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

Przewodnicz�ca Rady 
Beata Boczar 
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UCHWAŁA Nr XIII/64/2011 

Rady Miejskiej w Reszlu 

z dnia 1 wrze �nia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w gminie Reszel  

dla farmy elektrowni wiatrowych w obr �bie geodezyjnym D �bnik 

 
Na podstawie art. 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 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; 
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. 
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Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28  
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i  Nr 40  
poz. 230) oraz 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 
i Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; 
z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,  
Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119  
poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043 i Nr 130  
poz. 871) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział I 
USTALENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Zgodnie z uchwał� Nr XXVIII/158/2009 z dnia 

19 marca 2009 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Reszel uchwalonego uchwał�  
nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 wrze�nia 
1999 r. i Zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel 
uchwalonego uchwał� nr VI/34/07 Rady Miejskiej 
w Reszlu z dnia 1 marca 2007 r. uchwala si� miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Reszel 
dla farmy elektrowni wiatrowych w obr�bie geodezyjnym 
D�bnik, zwany dalej planem. 
 

2. Planem s� obj�te tereny o  ł�cznej powierzchni 
33,79 ha. 
 

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów 
wymienionych w  ust. 2  na farm� elektrowni  
wiatrowych wraz z  niezb�dn� infrastruktur� techniczn� 
i komunikacyjn�. 
 

4. Granice planu okre�lono na zał�czniku nr 1 do uchwały. 
 

5. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowi�cy zał�cznik  

nr 1 do uchwały, 
 
  2) rozstrzygni�cie o  sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi�ce zał�cznik nr 2 do uchwały, 
 
  3) rozstrzygni�cie o  sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowi�ce zał�cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przebieg linii rozgraniczaj�cych dla celów 

opracowa� geodezyjnych nale�y okre�la� poprzez odczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu. 
 

2. Na terenie obj�tym niniejsz� uchwał� nie wyst�puj�: 
  1) formy ochrony przyrody, 
  2) obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
  3) przestrzenie publiczne, 
  4) tereny górnicze, tereny nara�one na niebezpiecze�stwo 

powodzi oraz zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych, 
  5) obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� 

i podziałów nieruchomo�ci, 
  6) obszary rehabilitacji istniej�cej zabudowy i infrastruktury 

technicznej, 
  7) obszary wymagaj�ce rekultywacji, 
  8) tereny pod budow� obiektów handlowych 

o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2, 

  9) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i tereny słu��ce 
organizacji imprez masowych, 

10) pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne. 
 

Rozdział II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 3. 1. Ustalenia dla terenów o symbolach 1R/EE 

o powierzchni 27,28 ha i 2R/EE o powierzchni 6,51 ha: 
 
  1) tereny przeznacza si� na tereny rolnicze 

z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych 
wraz z  towarzysz�c� infrastruktur� techniczn� 
i komunikacyjn�. Obowi�zuje zakaz realizacji 
zabudowy nie zwi�zanej z elektrowniami wiatrowymi, 
w tym zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

 
  2) stref� uci��liwo�ci elektrowni wiatrowych obejmuje si� 

cały obszar planu. Dopuszcza si� zmniejszenie tej 
strefy po przeprowadzeniu specjalistycznych bada� 
zgodnie z przepisami odr�bnymi, 

 
  3) ustala si� lokalizacj� maksymalnie 3  elektrowni 

wiatrowych, zgodnie z rysunkiem planu, ka�da  
o  mocy maksymalnej do 3,0MW i  powierzchni 
zabudowy pojedynczej stopy fundamentowej danej 
elektrowni maksymalnie do 500 m2. Przez obszar 
lokalizacji elektrowni wiatrowej nale�y rozumie� obszar 
ograniczony okr�giem, na którym ustala si� 
wznoszenie elektrowni wiatrowej; obszar ten nie 
dotyczy �migieł ani podziemnych cz��ci elektrowni 
wiatrowej, znajduj�cych si� całkowicie poni�ej 
poziomu terenu. �migła ani podziemne cz��ci 
elektrowni wiatrowych nie mog� by� zlokalizowane 
poza obszarem planu, 

 
  4) obowi�zuje zakaz makroniwelacji terenu za wyj�tkiem 

niezb�dnych prac zwi�zanych z realizacj� obsługi 
komunikacyjnej, posadowieniem elektrowni wiatrowych 
oraz obiektów i urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  5) drogi po�arowe nale�y wyznaczy� zgodnie z przepisami 

odr�bnymi. Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne winno 
odpowiada� przepisom odr�bnym. Lokalizacja 
i usytuowanie obiektów od innych obiektów lub 
terenów winno by� zgodne z przepisami odr�bnymi, 

 
  6) odległo�� planowanej inwestycji od istniej�cych 

i planowanych urz�dze� elektroenergetycznych,  
w tym od istniej�cych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych �redniego napi�cia, winna by� 
zgodna z przepisami odr�bnymi, 

 
  7) obiekty budowlane o wysoko�ci równej i wi�kszej 50 m 

n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budow� podlegaj� zgłoszeniu do wła�ciwego organu 
nadzoru nad lotnictwem wojskowym, a obiekty 
o wysoko�ci równej i wi�kszej 100 m n.p.t. przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow� podlegaj� 
zgłoszeniu do wła�ciwego organu nadzoru nad 
lotnictwem cywilnym, 

 
  8) obiekty budowlane o wysoko�ci równej i wi�kszej 50 m 

n.p.t. podlegaj� oznakowaniu jak przeszkody lotnicze, 
 
  9) elektrownie stanowi� przeszkody lotnicze, w zwi�zku  

z powy�szym powinny by� wyposa�one 
w oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne: 
a) oznakowanie przeszkodowe dzienne - zewn�trzne 

ko�ce �migieł winny by� pomalowane w 5 pasów 
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o jednakowej szeroko�ci, prostopadłych do dłu�szego 
wymiaru łopaty �migła, pokrywaj�cych 1/3 długo�ci 
łopaty �migła - 3 koloru pomara�czowego lub 
czerwonego i 2 naprzemienne koloru białego, pasy 
skrajne nie mog� by� koloru białego, 

b) oznakowanie przeszkodowe nocne – �wiatła 
przeszkodowe winny by� umieszczone na 
najwy�szym miejscu gondoli, 

 
10) elektrownie wiatrowe winny by� pomalowane w jednolite, 

jasne kolory, dostosowane do tła krajobrazowego, 
powy�sze ustalenie nie dotyczy oznakowania 
przeszkodowego dziennego. Na elektrowniach 
obowi�zuje zakaz lokalizacji reklam z wyj�tkiem nazwy 
producenta lub wła�ciciela urz�dze�, 

 
11) obowi�zuje maksymalna wysoko�� skrajnego punktu 

skrzydła w pozycji pionowej: do 200,0 m n.p.t. 
 
12) dopuszcza si� lokalizacj� masztów do pomiaru wiatru 

o wysoko�ci do 100,0 m n.p.t. 
 

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 
 
  1) energia elektryczna - poł�czenie elektrowni 

wiatrowych mi�dzy sob� i ze stacj� transformatorow� 
SN/WN (istniej�cy GPZ znajduj�cy poza granicami 
planu) za pomoc� linii podziemnych SN, na warunkach 
podanych przez gestora sieci, 

 
  2) odprowadzenie wód opadowych – z obiektów 

kubaturowych na własn� działk�; wody opadowe  
lub roztopowe, pochodz�ce z powierzchni 
zanieczyszczonych wymagaj� oczyszczenia, zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, 

 
  3) zaopatrzenie w wod� - elektrownie wiatrowe b�d� 

pracowały bezzałogowo, w zwi�zku z powy�szym nie 
zachodzi potrzeba uzbrajania terenu w sie� 
wodoci�gow�, 

 
  4) odprowadzenie �cieków - elektrownie wiatrowe b�d� 

pracowały bezzałogowo, w zwi�zku z powy�szym nie 
zachodzi potrzeba uzbrajania terenu w  sie� 
kanalizacyjn�, 

 
  5) usuwanie stałych odpadów komunalnych – z elektrowni 

wiatrowych zgodnie z przepisami ogólnymi, 
 
  6) zaopatrzenie w ciepło – funkcjonowanie elektrowni 

wiatrowych nie b�dzie wymagało zaopatrzenia w ciepło, 
 
  7) telekomunikacja - w oparciu o projektowane przył�cza, 

na warunkach podanych przez gestora sieci, 
 
  8) w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniej�cym 

systemem drena�owym, znajduj�cym si� na działkach 
63/3, 40/10 i 167/4, nale�y go przebudowa� na 
warunkach zarz�dcy systemu zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, 

 
  9) dopuszcza si� lokalizacj� wie� i  stacji bazowych 

telefonii komórkowej zgodnie z przepisami odr�bnymi, 
 
10) dopuszcza si� budow� nowych oraz wykorzystanie, 

przebudow�, rozbudow� i  ewentualn� likwidacj� 
istniej�cych sieci uzbrojenia terenu oraz urz�dze� 
in�ynierskich. Dopuszcza si� realizacj� innych sieci 
niskonapi�ciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, 
domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza si� 

realizacj� innych urz�dze� infrastruktury technicznej, 
wynikaj�cych z  technicznych warunków realizacji 
inwestycji. 

 
3. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

  
  1) obsługa komunikacyjna w  oparciu o istniej�ce lub 

projektowane zjazdy z  dróg publicznych lub 
wewn�trznych dróg dojazdowych za zgod� i  na 
warunkach zarz�dców dróg. Dopuszcza si� realizacj� 
projektowanego zjazdu z wojewódzkiej drogi nr 590 
w miejscu wskazanym na rysunku planu za zgod� i na 
warunkach zarz�dcy drogi. Projekt zjazdu nale�y 
wykona� zgodnie z przepisami odr�bnymi, 

 
  2) ustala si� budow� utwardzonych dróg wewn�trznych 

o maksymalnej szeroko�ci do 6 m, po realizacji 
inwestycji b�d�cych drogami serwisowymi, 
a jednocze�nie dojazdowymi do pól uprawnych, 

 
  3) ustala si� budow� stałych lub tymczasowych placów 

monta�owych i  nawrotowych o  wymiarach 
maksymalnych do 30x50m, 

 
  4) dopuszcza si� realizacj� innych dróg wewn�trznych 

ni� wyznaczone na rysunku planu, 
 
  5) stan prawny dróg wewn�trznych, wydzielanych na 

terenie planu, powinien zapewnia� mo�liwo�� obsługi 
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich 
przyległych. 

 
4. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału 

nieruchomo�ci - nie ustala si� zasad i warunków podziału 
nieruchomo�ci. 
 

5. Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska: 
 
  1) wszelkie prace budowlane nale�y tak prowadzi�,  

aby minimalizowa� ujemne skutki realizacji inwestycji. 
Nale�y stosowa� odpowiedni� technologi� 
i organizacj� prac. Uci��liwo�� inwestycji mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów o  ochronie �rodowiska nale�y 
minimalizowa� w  sposób okre�lony w przepisach 
o ochronie �rodowiska, 

 
  2) na ka�dym etapie prac projektowych i inwestycyjnych 

inwestor, u�ytkownik, wła�ciciel obiektów budowlanych 
s� zobowi�zani zgodnie z przepisami odr�bnymi 
uzgadnia� lub opiniowa� zakres realizacji prac 
z wła�ciwym organem ochrony przyrody, 

 
  3) inwestor, u�ytkownik, wła�ciciel obiektów budowlanych 

s� zobowi�zani zgodnie z przepisami odr�bnymi 
uzgadnia� lub opiniowa� z wła�ciwym organem 
ochrony przyrody warunki eksploatacji elektrowni 
w pierwszych 5 latach od oddania ich do u�ytku, 

 
  4) inwestor, u�ytkownik, wła�ciciel obiektów budowlanych 

s� zobowi�zani przeprowadza� na własny koszt 
monitoring skutków inwestycji na �rodowisko 
przyrodnicze, ze odr�bnym uwzgl�dnieniem 
migruj�cych zwierz�t, w  ci�gu 5  lat od wydania 
pozwolenia na budow� elektrowni. Zakres monitoringu 
nale�y zgodnie z przepisami odr�bnymi uzgodni� lub 
zaopiniowa� z wła�ciwym organem ochrony przyrody. 
Prace te winna wykonywa� osoba biegła w zakresie 
ochrony przyrody, legitymuj�ca si� wiedz� 
pozwalaj�c� na wykonywanie takich prac, 



2���  ���1��8E��F�
7�&��'E���D�7D���4���@�D�������(������5!�� � ���"�A!55�
�

@��BB9B�@

 
  5) wydanie pozwolenia na realizacj� elektrowni winno 

zawiera� warunek, i� w przypadku stwierdzenia, �e 
planowana inwestycja w  trakcie jej eksploatacji 
przyczynia� si� b�dzie do rozbijania si� zwierz�t 
o konstrukcje elektrowni lub te� wpływa� b�dzie na 
zmniejszenie si� liczby par lub gatunków obecnie 
gniazduj�cych na tym terenie, lub wyra�nie 
oddziaływa� na zmian� szlaków w�drówek zwierz�t, 
albo b�dzie negatywnie oddziaływa� na system 
obszarów chronionych lub stanowi�cych ostoj� 
zwierz�t, inwestor, u�ytkownik, wła�ciciel obiektów 
budowlanych podejm� stosowne działania, które 
wymagaj� aprobaty stosownego organu administracji 
rz�dowej w  zakresie ochrony przyrody, w  celu 
ograniczenia negatywnych skutków. O  ile działania 
takie b�d� wymagały okresowego wstrzymania pracy 
turbin wiatrowych w okresach migracji zwierz�t, albo 
przebudowy inwestor, u�ytkownik, wła�ciciel obiektów 
budowlanych i terenu wykona to bez prawa 
odszkodowania, 

 
  6) dopuszcza si� wycink� drzew w zakresie niezb�dnym 

na etapie budowy farmy wiatrowej pod warunkiem 
ekwiwalentnej rekompensaty zlikwidowanego zasobu 
zieleni, 

 
  7) gospodarka odpadami winna by� zgodna z przepisami 

o odpadach i ochronie �rodowiska. 
 

6. Ustalenia w  zakresie ochrony archeologicznej - 
przed realizacj� inwestycji nale�y przeprowadzi� 

powierzchniowe rozpoznanie terenu, którego wyniki 
nale�y przedstawi� wła�ciwym słu�bom ochrony zabytków 
celem wydania odpowiednich warunków konserwatorskich 
dla dalszego jego zagospodarowania. W miejscu 
zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego oraz 
innych stanowisk odkrytych w wyniku powierzchniowego 
rozpoznania terenu, nale�y przeprowadzi� sonda�owe, 
rozpoznawcze badania archeologiczne, na które nale�y 
uzyska� pozwolenie od wła�ciwych słu�b ochrony 
zabytków. Lokalizacj� zewidencjonowanego stanowiska 
archeologicznego wyznaczono na rysunku planu. 

 
Rozdział III 

USTALENIA KO	COWE 
 

§ 4. Ustala si� 5% stawk�, słu��c� do naliczania 
jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci, w momencie zbywania nieruchomo�ci 
przez obecnego wła�ciciela. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Reszla. 
 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
ogłoszenia jej w  Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 

Gminy Reszel. 
 

Przewodnicz�ca Rady Miejskiej w Reszlu  
Beata Subocz 

 
 

Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XIII/64/2011 
Rady Miejskiej w Reszlu 
z dnia 1 wrze�nia 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XIII/64/2011 
Rady Miejskiej w Reszlu 
z dnia 1 wrze�nia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIACIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MPZP 

 
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 pó�n. zm.) Rada Miejska w Reszlu rozstrzyga, co nast�puje: Do projektu mpzp wyło�onego do 
publicznego wgl�du wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko nie wniesiono uwag. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XIII/64/2011 
Rady Miejskiej w Reszlu 
z dnia 1 wrze�nia 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cia Rady Miejskiej w Reszlu o sposobie realizacji i  zasadach finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale �� do zada� własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  w gminie Reszel dla farmy elektrowni wiatrowych 

w obr �bie geodezyjnym D �bnik. 
 

1. Zgodnie z  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, 
rozstrzygni�cie o  sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania jest zał�cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

2. Na obszarze planu nie wyst�puj� urz�dzenia z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XV/58/2011 

Rady Gminy Wydminy 

z dnia 7 wrze �nia 2011 r. 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Wydminach oraz szczegółowych warunków jego funkcj onowania. 

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

8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. 
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, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  
poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6, ust. 2 pkt 1  
oraz 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1493, Dz. U. z  2009 r. Nr 206, poz. 1589, Dz. u. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy 
Wydminy uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. W celu realizacji zada� wynikaj�cych z ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala si� tryb 
i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Wydminach oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania. 

 
§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny w Wydminach, zwany 

dalej ,,Zespołem” powołuje Wójt Gminy Wydminy na czas 
nieokre�lony w drodze zarz�dzenia. Zespół mo�e liczy� 
do 15 osób. 

 
2. W skład Zespołu wchodz� przedstawiciele: 

  - Urz�du Gminy w Wydminach 
  - Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej w Wydminach 
  - Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych 

w Wydminach 
  - Komendy Powiatowej Policji w Gi�ycku 
  - O�wiaty z terenu gminy Wydminy 
  - Ochrony zdrowia z terenu gminy Wydminy 
  - Organizacji pozarz�dowych z terenu gminy Wydminy 
  - Zespołu Kuratorskiej Słu�by S�dowej przy S�dzie 

Rejonowym w Gi�ycku. 
 

3. W skład Zespołu mog� wchodzi� prokuratorzy 
z Prokuratury Rejonowej w Gi�ycku. 
 

4. Warunkiem przyst�pienia do Zespołu jest 
podpisanie porozumie� zawartych pomi�dzy Wójtem 
Gminy a podmiotami, których przedstawiciele zostan� 
powołani do Zespołu. 


