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2) co najmniej dobra ocena z zachowania. 
2. aktywny i zaanga�owany w działalno�� społeczn� 

na rzecz �rodowiska lokalnego, szkolnego lub 
rówie�niczego.”; 

 
  2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tabela kryteriów przyznawania stypendium z 
odpowiadaj�c� im liczb� punktów: 

 
Lp. Kryterium Maksymalna 

liczba punktów 
1 Wyniki w nauce 20 

2 

Dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny 
liczony z ostatnich trzech miesi�cy (potwierdzenia 
dochodów zgodnie z zapisami w ustawie z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U.  
Nr 64, poz. 593 ze zm.) 

20 

3 

Aktywno��, zaanga�owanie, wolontariat, szczególne 
osi�gni�cia szkolne i pozaszkolne (konkursy, 
olimpiady, wystawy, publikacje) – potwierdzone na 
podstawie dokumentów, a w szczególno�ci: 
- opinii wychowawcy klasy, 
- młodzie�owych organizacji szkolnych i pozaszkolnych, 
- instytucji kultury, 
- organizacji pozarz�dowych, 
- Młodzie�owej Eady Miasta Ełku 

60 

 RAZEM 100 

 
Za ocen� najwy�sz� przyjmuje si� 100 pkt., za ocen� 
najni�sz� 14 pkt.”; 

 
  3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Ocena punktowa kryterium dochodu w rodzinie 
dokonywana jest w sposób nast�puj�cy: 

 
Lp. 

Miesi�czny �redni ł�czny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego Liczba punktów 

1 	200 20 
2 201-250 zł 19 

3 251-300 zł 18 
4 301-350 zł 17 
5 351-400 zł 16 
6 401-450 zł 15 
7 451-500 zł 14 
8 501-550 zł 13 
9 551-600 zł 12 

10 601-650 zł 11 
11 651-700 zł 10 
12 701-750 zł 9 
13 751-800 zł 8 
14 Powy�ej 801 zł 0 

 
Za ocen� najwy�sz� przyjmuje si� 20 pkt., za ocen� 
najni�sz� 0 pkt.”; 

 
  4) § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie: 

„1) do 20 wrze�nia na okres stypendialny od dnia  
1 wrze�nia do 31 grudnia w danym roku 
kalendarzowym – obejmuje osi�gni�cia ucznia za 
poprzedni rok szkolny, 

2) do 20 stycznia na okres stypendialny od dnia  
1 stycznia do 30 czerwca nast�pnego roku – 
obejmuje osi�gni�cia ucznia za poprzedni rok 
kalendarzowy.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 

Miasta Ełku. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego z moc� 
obowi�zuj�c� od 1 czerwca 2009 r. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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UCHWAŁA Nr XXVI/147/09 

Rady Gminy Lubawa 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Lubawa  

w obr �bie geodezyjnym Byszwałd. 

 
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, 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) i 
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 Gminy Lubawa, 
po stwierdzeniu zgodno�ci planu z ustaleniami studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubawa, uchwalonego uchwał� Nr IX/48/99 Rady Gminy w 
Lubawie z dnia 28 czerwca 1999 r. z pó�n. zmianami, uchwala, 
co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubawa w obr�bie geodezyjnym 
Byszwałd, zwany dalej „planem”. 
 

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

 
§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała  

Nr XXXVIII/220/2006 Rady Gminy Lubawa z dnia  
20 czerwca 2006 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubawa w obr�bie geodezyjnym 
Byszwałd. 

 
2. Rysunek planu stanowi zał�cznik Nr 1 do uchwały. 

 
3. Zał�cznik Nr 1 do uchwały, sporz�dzony na mapie 

zasadniczej w skali 1:2000, obowi�zuje w nast�puj�cym 
zakresie ustale� planu: 
  a) granic planu, 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
  d) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: P – 

zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i 
magazynów, E - elektroenergetyki. 
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4. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 
1. 
 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu 
1P zabudowa produkcyjna, usługowa, składów i magazynów 
1E Elektroenergetyka – stacja transformatorowa 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 
1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego okre�lone s� ustaleniami: 
  a) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
  b) zasad kształtowania zabudowy. 
 

2. W granicach planu nie ustala si� lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach 
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. W granicach planu nie ustala si� zasad ochrony 
�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

1. W granicach planu nie ustala si� zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 
 

§ 7. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy: 
 
Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1P 1. Zabudow� nale�y kształtowa� jako obiekty budowlane: 
handlu i usług, produkcji, składów i magazynów (w rozumieniu 
przepisów budowlanych), lub jako zespół w/w obiektów. 
 
2. Zabudow� produkcyjn� nale�y kształtowa� jako 
jednokondygnacyjn�. 
 
3. Zabudow�: składów i magazynów oraz handlu i usług 
nale�y kształtowa� do wysoko�ci 2 kondygnacji. 
 
4. Zadaszenia zabudowy nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku : 
a) w przedziale 5°-35° - w zabudowie produkcyjnej, 
składowej i magazynowej, 
b) w przedziale 5°-45°- w zabudowie handlu i usług.  
 
5. Maksymaln� powierzchni� zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 75%. 
 
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 
stosunku do powierzchni działki ustala si� w wielko�ci 15%. 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu reguluj� wła�ciwe przepisy 
budowlane. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału 
nieruchomo�ci na działki budowlane. 

1. W granicach planu teren ograniczony liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny o ró�nym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania stanowi działk� budowlan�. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 
  

1. Dla terenów w granicach planu zewn�trzny układ 
komunikacyjny stanowi droga krajowa Nr 15. 
 

2. Obsługa komunikacyjna terenu winna by� 
zapewniona zjazdem wył�cznie na prawe skr�ty (bez 
mo�liwo�ci skr�tu w lewo z kierunku Ostródy i bez 
mo�liwo�ci wyjazdu w kierunku Lubawy). 
 

3. W przypadku budowy sieci gazowych nale�y 
wykona� je na warunkach okre�lonych wła�ciwymi 
przepisami w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiada� sieci gazowe. 
 

4. W granicach planu: 
  a) działka budowlana powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� 

przył�czenia uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej 
i elektroenergetycznej, 

  b) zaopatrzenie w ciepło zapewni� z indywidualnych �ródeł 
ciepła lub przez przył�czenie do sieci gazowej, o której mowa 
w punkcie 3, 

  c) do czasu realizacji sieci wodoci�gowej ustala si� mo�liwo�� 
zaopatrzenia działki budowlanej w wod� z uj�cia własnego, 

  d) wody opadowe nale�y odprowadzi� na teren nieutwardzony 
działki budowlanej (alternatywnie zezwala si� na inne 
rozwi�zania zgodne z warunkami okre�lonymi przepisami prawa 
wodnego i budowlanego), 

  e) linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako odziemne z 
rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ci�gi 
komunikacyjne. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci 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. 

 
5. Odprowadzenie �cieków z terenu w granicach planu 

nast�puje przez przył�czenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej z przesyłem �cieków do oczyszczalni �cieków. 
Do czasu realizacji w/w systemu ustala si� odprowadzenie 
�cieków do zbiorników bezodpływowych. 
 

6. Zasady przył�cze� do sieci, o których mowa w 
punktach: 3 i 4 a) powinny by� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odr�bnych. 
 

7. W granicach planu nie ustala si� inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1P 20 
1E 20 

 
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Lubawa. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady 
Jan Laskowski
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVI/147/09 
Rady Gminy Lubawa 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B��������C��1F����
D�*��0F�!�E�DE���E ��?/E�%� ���&�����C6�� � (��#��A	�����A	-�
�

?�	BB,�?

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVI/147/09 
Rady Gminy Lubawa 
z dnia 29 kwietnia 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Gminy Lubawa postanawia, co nast�puje: 
 

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

2. W zwi�zku z tre�ci� § 9 pkt 7 uchwały w granicach 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 XXVI/148//09 

Rady Gminy Lubawa 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu okre �laj�cego wysoko �B oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  

dodatków: za wysług � lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pr acy, szczegółowe warunki obliczania 

 i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro we i godziny dora Cnych zast �pstw oraz niektórych 

 innych składników wynagrodzenia, a tak �e wysoko �B oraz szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7 w 

zwi�zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.  
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103,  
Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, 
Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz  
z 2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Gminy Lubawa uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. Ustala si� dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
i placówkach o�wiatowych, dla których organem 
prowadz�cym jest Gmina Lubawa Regulamin okre�laj�cy 
wysoko�� oraz szczegółowe warunki przyznawania 
i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysług� lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dora�nych zast�pstw oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a tak�e wysoko�� oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego, stanowi�cy zał�cznik do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/94/08 Rady Gminy 
Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu okre�laj�cego wysoko�� stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta�ysty, 
wysoko�� oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysług� lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny dora�nych zast�pstw oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia, a tak�e 
wysoko�� oraz szczegółowe zasady przyznawania 
 i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. Nr 92, poz. 1654). 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej 
wiadomo�ci przez rozplakatowanie na tablicach ogłosze� 
w szkołach i placówkach o�wiatowych na terenie Gminy. 
 

Przewodnicz�cy  Rady 
Jan Laskowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


