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UCHWAŁA Nr XXXI/299/08 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 23 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego osiedla „Kajki” w Ełku. 

 

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 pó�n. zm.) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 
ust. 1 i art. 29 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 Miasta Ełku 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kajki" w Ełku, 
uchwalonego uchwał� Nr XLV/318/98 Rady Miasta Ełku z 
dnia 27 marca 1998 r., ogłoszon� w Dz. Urz. woj. 
suwalskiego Nr 27, poz. 152 z dnia 7 maja 1998 r, 
polegaj�c� na wprowadzeniu w tek�cie w/w planu 
miejscowego ni�ej wymienionych zmian: 
 
  1) w § 6, rozdział 2 „Ustalenia szczegółowe planu", w 

cz��ci obejmuj�cej ustalenia dla kwartału 31 MW, UH, 
Ul, doda� zdania o tre�ci: 
„Dla kwartału 31 MW, UH, Ul nieprzekraczalne linie 
zabudowy mieszkaniowej ustala si� w odległo�ci 8m 
od kraw�dzi jezdni dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 63KS i 64KS. 
Oznaczon� na rysunku planu nieprzekraczaln� lini� 
zabudowy mieszkaniowej dla kwartału 31MW,UH,UI 
okre�la si� jako nieobowi�zuj�c�."; 

 
  2) w § 7, rozdział 3 „Ustalenia w zakresie komunikacji", w 

cz��ci obejmuj�cej ustalenia dla kwartałów 63KS i 
64KS, do zdania: 
„Linie zabudowy - 8m, 12.5m, 15m - zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu." 
doda� zapis o tre�ci: 
„i zapisami dla poszczególnych obszarów." 
 
Po zdaniu: 
„W rejonach zabudowy usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, wzdłu� jezdni 
przeznacza si� teren na miejsca postojowe - zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu." 

doda� zdanie: 
„Dopuszcza si� zamian� wy�ej wymienionych miejsc 
postojowych na zjazdy do gara�y i/lub miejsc 
postojowych zlokalizowanych w obszarach 
przeznaczonych pod zabudow� usługow� i 
mieszkaniow� wielorodzinn�." 

 
§ 2. Pozostałe ustalenia planu miejscowego, w tym 

rysunek planu, pozostaj� bez zmian. 
 

§ 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Kajki" w Ełku, jest zgodna z 
ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku, 
uchwalonego uchwał� Nr XVIII/170/2000 z dnia 
26 kwietnia 2000 roku z pó�n. zm. 
 

§ 4. Rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany planu i sposobie realizacji, zapisanych w 
zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowi� zał�cznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 
Prezydentowi Miasta Ełku. 
 

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

§ 7. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Miasta Ełku. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXI/299/08 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 23 grudnia 2008 r. 

 
I. 

Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 
 

Rada Miasta Ełku po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kajki" w Ełku rozstrzyga, co nast�puje: 

Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Kajki" w Ełku oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyło�enia projektu zmiany 
planu do publicznego wgl�du do Urz�du Miasta w Ełku nie wpłyn�ły wnioski dotycz�ce przedmiotowego planu. 
 

II. 
Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji okre�lonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� własnych miasta: 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. Z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 
45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Miasta rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych miasta uj�tych w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Kajki" w Ełku. 

W granicach Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kajki" w Ełku nie przewiduje si� 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych miasta. 
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UCHWAŁA Nr X/92/08 

Rady Miejskiej w Pasł �ku 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego O �rodka Sportu i Rekreacji w Pasł �ku. 

 

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 (tekst jednolity, 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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) Rada Miejska w Pasł�ku uchwala, co 
nast�puje: 

 
§ 1. W Statucie Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji 

w Pasł�ku stanowi�cym zał�cznik nr 1 do uchwały 
Nr XI/72/04 Rady Miejskiej w Pasł�ku z dnia 
29 pa�dziernika 2004 r. w sprawie przekształcenia 
zakładu bud�etowego pod nazw� Miejski O�rodek Sportu i 
Rekreacji w Pasł�ku w jednostk� bud�etow� pod nazw� 

Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Pasł�ku -
wprowadzi� nast�puj�ce zmiany: 
 

- w § 7, po ust�pie 5b dodaje si� ust�p 5c w 
brzmieniu: 
„5c. Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i 
młodzie�y poprzez ich szkolenie i organizowanie 
zawodów w zakresie dyscyplin sportu: 
lekkiej atletyki, koszykówki i kick-boxingu ". 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Pasł�ku 
Stanisław Pa�dzior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


