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§ 5. 1. Kierownik kieruje działalnoWci> Zakładu 
i reprezentuje go na zewn>trz na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta żminy. 
 

2. Kierownik Zakładu zgodnie z przepisami prawa 
i posiadanym pełnomocnictwem Wójta żminy podejmuje 
decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoWć. 
 

3. W razie nieobecnoWci Kierownika zastCpuje  
go wyznaczona przez niego osoba. 
 

4. Kierownik moce upowacnić pracowników  
do załatwiania okreWlonych spraw w jego imieniu. 
 

§ 6. StrukturC organizacyjn> Zakładu okreWla 
Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika. 
Regulamin Organizacyjny okreWla ponadto zadania 
i działanie poszczególnych komórek organizacyjnych oraz 
zasady nadzoru i kontroli pracowników. 
 

Rozdział IV 
Gospodarka Finansowa Zakładu i Mienie Zakładu 

 
§ 7. 1. Podstaw> gospodarki finansowej Zakładu jest 

roczny plan finansowy obejmuj>cy przychody, w tym 
dotacje z budcetu żminy, koszty i inne obci>cenia, stan 
Wrodków obrotowych, stan nalecnoWci i zobowi>zaM na 
pocz>tek i koniec okresu oraz rozliczenia z budcetem 
gminy 
 

2. Zakład stosuje w  planowaniu, ewidencji 
i sprawozdawczoWci dla poszczególnych rodzajów 

przychodów i rozchodów, podziały okreWlone w przepisach 
o klasyfikacji dochodów i wydatków budcetowych. 
 

§ 8. 1. Zakład pokrywa koszty swojej działalnoWci 
z dochodów własnych uzyskiwanych z prowadzonej 
działalnoWci, o której mowa w § 3. 
 

2. Zakład moce otrzymać z budcetu żminy dotacje na 
zasadach okreWlonych w  przepisach o finansach 
publicznych. 
 

3. Zakład posiada odrCbny rachunek bankowy. 
 

§ 9. 1. Mienie Zakładu stanowi własnoWć 
Gminy Wielbark 
 

2. Kierownik gospodaruje mieniem Zakładu, zarz>dza 
nim na podstawie pełnomocnictwa i upowacnieM 
udzielonych przez Wójta żminy oraz zapewnia jego 
ochronC zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym. 
 

Rozdział V 
Postanowienia koMcowe 

 
§ ńŃ. 1. W sprawach zwi>zanych z funkcjonowaniem 

Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje 
siC ogólnie obowi>zuj>ce przepisy prawa zwi>zane 
z przedmiotem działalnoWci Zakładu. 
 

2. Zmiany statutu wprowadzane s> w trybie właWciwym 
do jego uchwalania. 
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UCHWAŁA Nr IV/22/ńń 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 22 lutego 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Wielbark przy ulicy LeWnej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 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, 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, 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
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 oraz 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 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237, 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) Rada Gminy 
Wielbark uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielbark i zapoznaniu siC 
z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko oraz prognoz> 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Wielbark przy ulicy LeWnej, zwany dalej 
planem. 
 

2. Plan obejmuje teren w  południowo-wschodniej 
czCWci wsi Wielbark, o powierzchni ok. 2,7 ha połocony 
przy ul. LeWnej w granicach zgodnych z Uchwał>  
Nr XXX/177/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 
2009 r. oraz z oznaczeniami na rysunku planu. 
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3. Plan składa siC z  nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1Ś1000, stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi>cego 

zał>cznik nr 2 do uchwałyś 
 
  4) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa oŚ 

 
  1) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady Gminy Wielbark, o ile z treWci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  2) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

 
  3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 

rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, której 
caden element budynku nie moce przekroczyćś 

 
  4) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nalecy przez 

to rozumieć definicjC zawart> w przepisach odrCbnych 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 
  5) terenie elementarnym – nalecy przez to rozumieć 

teren wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony 
jednym symbolem; 

 
  6) złoconych warunkach gruntowych – nalecy przez to 

rozumieć definicjC zawart> w przepisach odrCbnych, 
dotycz>cych ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

 
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 
 
  2) teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem Ti; 
 
  3) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu  

symbolem ZL; 
 
  4) tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDW; 
 
  5) ustalenia dotycz>ce ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego - § 5 uchwałyś 
 
  6) ustalenia dotycz>ce ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego - § 6 uchwałyś 
 
  7) ustalenia dotycz>ce ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 
uchwałyś 

 

  8) ustalenia dotycz>ce granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie na 
podstawie przepisów odrCbnych - § 8 uchwałyś 

 
  9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej - § 9 uchwałyś 
 
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

i ucytkowania terenów - § 10 uchwałyś 
 
11) przeznaczenie terenów, parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, zasady podziału nieruchomoWci - § 11 uchwałyś 

 
12) okreWlenie stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -  
§ 12 uchwałyś 

 
13) okreWlenie inwestycji celu publicznego - § 13 uchwałyś 
 
14) okreWlenie inwestycji z  zakresu infrastruktury 

technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy -  
§ 14 uchwały. 

 
§ 4. 1. Ustala siC nastCpuj>cy zakres oznaczeM 

graficznych na rysunku planu jako WciWle obowi>zuj>cy 
i okreWlonyŚ 
 
  1) granica terenu objCtego planemś 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
  4) oznaczenia przeznaczenia terenów elementarnychś 
 
  5) obowi>zuj>cy kierunek kalenicy. 
 

2. Postulowana lokalizacja budynku na działce 
wskazuje optymalne usytuowanie i nie jest obowi>zuj>ca. 
 

3. Linie wewnCtrznego podziału wskazuj> mocliwoWć 
oraz zasadC podziału i obowi>zuj> w zakresie ilustracji 
cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 11 
uchwały. 
 

Rozdział II 
Przepisy dotycz>ce całego obszaru objCtego planem 

 
§ 5. Ustalenia dotycz>ce ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) w granicach opracowania planu nie wystCpuj> elementy 

zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wymagaj>ce ochrony b>da rewaloryzacjiś 

 
  2) zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały 

ponadto okreWlone poprzez ustalenie parametrów 
i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) teren objCty planem połocony jest poza obszarami 

chronionego krajobrazu; 
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  2) obszar opracowania połocony jest w granicach ostoi 
Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków 
Dolina Omulwi i Płodownicy (kod obszaru PLB 
140005). Obowi>zuj> przepisy o ochronie przyrody; 

 
  3) poziom hałasu w Wrodowisku nalecy przyj>ć dla całego 

terenu objCtego planem jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, stosownie do przepisów o ochronie 
Wrodowiskaś 

 
  4) odpady komunalne nalecy gromadzić na terenie 

własnej działki i okresowo wywozić na wysypisko 
w ramach systemu gminnego; 

 
  5) zakazuje siC stosowania cucla piecowego do 

utwardzania dróg i placówś 
 
  6) zakazuje siC stosowania w indywidualnych systemach 

grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych 
systemów grzewczych wpływaj>cych znacz>co 
negatywnie na jakoWć powietrza, stosownie do 
przepisów odrCbnych. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ - 
na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 
chronione lub wymagaj>ce ochrony. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnychŚ 
 
  1) na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

udokumentowane geologicznie złoca kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobówś 

 
  2) w granicach planu nie wystCpuj> tereny zagrocone 

osuwaniem siC mas ziemnych oraz tereny naracone 
na niebezpieczeMstwo powodziś 

 
  3) na całym obszarze objCtym planem wystCpuj> złocone 

warunki gruntowe; na etapie projektu budowlanego 
kategoriC geotechniczn> oraz rodzaj dokumentacji 
(geotechnicznej lub geologiczno-geotechnicznej) 
nalecy ustalać zgodnie z przepisami odrCbnymi 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i  infrastruktury 
technicznej: 
 
  1) w rozwi>zaniach komunikacji ustala siC jako 

obowi>zuj>ceŚ 
a) powi>zanie z układem nadrzCdnym, ul. Mickiewicza 

połocon> w ci>gu drogi powiatowej poprzez  
ul. LeWn>ś 

b) obsługa komunikacyjna działek z dróg 
wewnCtrznych i ul. LeWnejś 

c) klasyfikacja i parametry drógŚ 
 

Symbol 
na 

rysunku 
planu 

Klasyfikacja 
funkcjonalna 

Klasyfikacja 
techniczna 

min. szerokoWć 
w liniach 

rozgraniczaj>cych 

4KDW, 
5KDW 

droga 
wewnCtrzna, 

gminna 
- 8,00 m 

6KDW, 
7KDW 

droga 
wewnCtrzna 

- 8,00 m 

 

d) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie 
działki przeznaczonej pod inwestycjCŚ - dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalecy 
zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 
1 dom; 

 
  2) W rozwi>zaniach infrastruktury technicznej ustala siC 

jako obowi>zuj>ceŚ 
a) odprowadzenie Wcieków do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej; 
b) na okres czasowy dopuszcza siC odprowadzenie 

Wcieków do produkowanych fabrycznie, 
atestowanych zbiorników bezodpływowychś 

c) na terenie miejscowoWci Wielbark wyznaczona jest 
rozporz>dzeniem Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego aglomeracja Wielbark; zbiorniki 
bezodpływowe mog> być stosowane do czasu 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Termin 
realizacji, zgodnie z Krajowym Programem 
Oczyszczania Vcieków Komunalnych, upływa 
z dniem 31 grudnia 2015 r.; 

d) zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowejś 
e) zaopatrzenie w ciepło ze aródeł indywidualnych 

zgodnie z § 6 pkt 6 uchwałyś 
f) wody opadowe z dachów zagospodarować 

w granicach poszczególnych działek własnychś 
wody opadowe z dróg i placów utwardzonych 
odprowadzić do odbiornika po uprzednim 
oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami 
odrCbnymiś 

g) linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 
podziemne z  rozprowadzeniem na terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjneś 

h) inwestycje celu publicznego z  zakresu ł>cznoWci 
publicznej w  rozumieniu przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomoWciami mocna 
lokalizować na całym terenie objCtym planem, 
jeceli taka inwestycja zgodna jest z  przepisami 
odrCbnymiś 

i) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
aródełś przył>czanie odbiorców do wspólnej sieci 
elektroenergetycznej bCdzie nastCpowało na 
ogólnych zasadach obowi>zuj>cych w koncernie 
energetycznym bCd>cym dysponentem sieciś 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami 
kablowymi nn do projektowanych budynków przez 
szafki kablowo-pomiarowe zlokalizowane 
w ogrodzeniach działekś 

j) w pasie drogowym projektowanych dróg 
wewnCtrznych 4KDW i 5KDW nalecy 
zarezerwować pas techniczny na przeprowadzenie 
linii elektroenergetycznej SN 15kV; w granicach 
planu liniC wykonać jako kablow>ś 

k) budowa urz>dzeM elektroenergetycznych moce 
nast>pić po uprzednim dokonaniu docelowych 
niwelacji terenu; 

l) sieci uzbrojenia technicznego nalecy prowadzić 
w liniach rozgraniczaj>cych ci>gów 
komunikacyjnychś dopuszcza siC wykonanie sieci 
uzbrojenia technicznego na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC po uzyskaniu 
zgody właWciciela terenu. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania i ucytkowania terenówŚ 
 
  1) teren objCty planem do czasu jego zagospodarowania 

zgodnego z przeznaczeniem, nalecy ucytkować 
w sposób dotychczasowyś 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40   Poz. 683 
 

- 2231 - 

  2) zakazuje siC wznoszenia tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów zaplecza 
budowy. 

 
Rozdział III 

Przepisy dotycz>ce poszczególnych terenów 
elementarnych wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi 
 

§ 11. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów, 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, zasad podziału nieruchomoWciŚ 
 
Symbol terenu 
elementarnego 

Ustalenia 

1MN 

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca. 
Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) na jednej działce mocna realizować jeden 

budynek mieszkalny oraz jeden budynek 
garacowy, gospodarczy lub garacowo-
gospodarczych; 

b) dopuszcza siC ł>czenie działek i realizacjC 
jednego obiektu na dwóch poł>czonych 
działkachś w takim wypadku ustalone 
parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu nalecy przyj>ć jak 
dla jednej działki budowlanej. 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych max. dwie 
kondygnacje w tym poddasze ucytkoweś dachy 
dwu- lub wielospadowe, o k>cie nachylenia 
30

0÷450ś pokryte dachówk> ceramiczn>, 
cementow>, blacho-dachówk> lub gontem 
bitumicznym w kolorze ceglastym; 

d) wysokoWć budynków gospodarczych, 
garacowych lub garacowo-gospodarczych – 
jedna kondygnacjaś przy zastosowaniu dachów 
stromych forma dachu, k>t nachylenia połaci 
dachowych oraz kolor i rodzaj pokrycia jak 
budynku mieszkalnego; 

e) w elewacjach stosować materiały tradycyjne, 
cegła, kamieM, tynki, drewnoś 

f) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna – 
60% powierzchni działkiś 

g) max. powierzchnia zabudowy wszystkich 
budynków realizowanych na działce – 25% 
powierzchni działkiś 

h) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach 
gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, odległoWci od granic działki nalecy 
przyjmować zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

i) ogrodzenia od strony dróg nie wycsze nic  
1,50 mś nalecy je wykonać z materiałów 
tradycyjnych takich jak kamieM, drewno, cegła, 
metal, itp.; zabrania siC stosowania ogrodzeM 
betonowych i murowanych pełnych oraz 
prefabrykowanych celbetowych. 

 
Zasady podziału nieruchomoWciŚ 
a) min. powierzchnia działki budowlanej - 1000 m

2
; 

b) min. szerokoWć frontu działki – 20 m; 
ustalenie to nie dotyczy dwóch działek 
zlokalizowanych na zakoMczeniu siCgacza 
6KDW. 

2Ti 

Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura 
techniczna. 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 
a) teren pod lokalizacjC stacji transformatorowej i, 

w miarC potrzeby, innych urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

b) czCWć terenu elementarnego zbCdn> dla w/w 
urz>dzeM zagospodarować zieleni> nisk>. 

3ZL 

1. Przeznaczenie podstawowe: lasy. 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

ustala siC zakaz zabudowyś 
gospodarkC leWn> prowadzić zgodnie   
z przepisami odrCbnymi. 

4KDW, 
5KDW, 

Przeznaczenie podstawoweŚ droga wewnCtrzna, 
gminna. 
Zasady zagospodarowania terenu: parametry jak 
w § 9 pkt 1 lit.c. 

6KDW, 
7KDW 

Przeznaczenie podstawoweŚ droga wewnCtrzna. 
Zasady zagospodarowania terenu: parametry jak 
w § 9 pkt 1 lit.c. 

 
Rozdział IV 

Przepisy koMcowe 
 

§ 12. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w nastCpuj>cych wysokoWciachŚ 
 
oznaczenie terenu elementarnego stawka procentowa 

1MN 30% 
2Ti nie stosuje siC 

4KDW, 5KDW nie stosuje siC 
6KDW, 7KDW 30% 

 
§  13. W granicach planu inwestycjami celu 

publicznego s> drogi gminne. 
 
§ 14. W granicach planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych 
gminy nie przewiduje siC. 

 
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza siC Wójtowi  

Gminy Wielbark. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni  
od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz>cy Rady 

Andrzej Kimbar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40   Poz. 683 
 

- 2232 - 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr IV/22/11 
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40   Poz. 683 i 684 
 

- 2233 - 

Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr IV/22/11 
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 22 lutego 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Wielbark przy ulicy LeWnej. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 

 
Do projektu w/w planu nie wniesiono cadnych uwag. W  zwi>zku z tym rozstrzygniCcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  
nie ma zastosowania. 
 
 

 
Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr IV/22/11 
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 22 lutego 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Wielbark przy ulicy LeWnej. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
 

W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) stwierdza siC, ce na terenie objCtym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych  
do zadaM własnych gminy nie przewiduje siC. 
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UCHWAŁA Nr BR.0007.7.2011.EK 

Rady Miejskiej w Lidzbarku WarmiMskim 

z dnia 23 lutego 2011 r. 

 

zmieniaj>ca uchwałC w sprawie okreWlenia wysokoWci stawek podatku od nieruchomoWci 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia  

08 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,Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133; 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 223, poz. 1458, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, 
poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Miejska w Lidzbarku 
WarmiMskim uchwala, co nastCpuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr LXIV/445/10 Rady Miejskiej 
w Lidzbarku WarmiMskim z dnia 5 listopada 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokoWci stawek podatku od 
nieruchomoWci (Dz. U. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego  
Nr 207 poz. 2714) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 
"zwi>zanych z prowadzeniem działalnoWci gospodarczej 
w zakresie udzielania WwiadczeM zdrowotnych, zajCtych 
przez podmioty udzielaj>ce tych WwiadczeM - 4,12 zł od 
1 m

2
 powierzchni ucytkowej". 

 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego 
i obowi>zuje od 1 stycznia 2011 r. 

 
Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 

Andrzej KCdzierski 

 
 
 
 
 
 


