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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XXX/175/09 
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Wielbark przy ulicy 
1-go Maja 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
 Do projektu w/w planu nie wniesiono �adnych uwag. W zwi�zku z tym rozstrzygni�cie, 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 XXX/175/09 
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Wielbark przy ulicy 
1-go Maja 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwe stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nale��cych do zada � 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 zmianami) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada� własnych gminy nie przewiduje si�. 
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UCHWAŁA Nr LXVII/552/2009 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

obejmuj �cego podzielone działki o numerach ewidencyjnych: 8 /15 i 9/5 na gruntach byłego POHZ w Ełku – 

zwanego dzi � „Bocianie Gniazda”. 

 
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 oraz 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2205 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 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), 
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 w zwi�zku z art. 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (Dz. U. 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 oraz z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Gminy Ełk stanowi, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej na podzielonych działkach o numerach 
ewidencyjnych: 8/15 i 9/5 na gruntach byłego POHZ  
w Ełku zatwierdzonego uchwał� Nr XX/102/96 Rady 
Gminy Ełk z dnia 25 pa�dziernika 1996 r. (Dz. Urz. woj. 
Suwalskiego Nr 79, poz. 247 z 1996 r.). 

 
§ 2. Zakres zmian polega wył�cznie na zmianie 

obowi�zuj�cej linii zabudowy w stosunku do linii 
elektroenergetycznej wysokiego napi�cia 110 kV 
oznaczonej w planie symbolem 09EE z dotychczasowej 
odległo�ci 45,0 m do 20,0 m od jej skrajnych przewodów 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa w tym 
zakresie, stosownie do uchwały intencyjnej Rady Gminy 
Nr XXXIV/291/08 z dnia 27 maja 2008 r. oraz do 
warunków uzgodnienia projektu zmiany planu przez 
Pa�stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Ełku (pismo znak: ZNS-430-46/2009 z 09.10.2009 r.). 
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§ 3. Elaborat zmiany planu składa si� z nast�puj�cych 

elementów: 
 
  1) tekstu planu – stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:2000 sporz�dzonego na 

kserokopii fragmentu dotychczas obowi�zuj�cego 
planu stanowi�cy zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały 

 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi�ce zał�cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały 

 
§ 4. Pozostałe ustalenia wymienionego w § 1 planu 

pozostaj� bez zmian. 
 

§ 5. Stwierdza si�, �e wprowadzona zmiana nie narusza 
ustale� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ełk zatwierdzonego uchwał�  
Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk  z dnia 30 listopada 
2001 r. z pó�n. zm. 
 

§ 6. W przedmiotowym planie nie wyst�puj� 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych gminy, a skutki finansowe 
uchwalenia planu nie obci��aj� bud�etu gminy. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Ełk. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy Ełk 
Mirosław �widerski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr LXVII/552/2009 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 31 grudnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr LXVII/552/2009 
Rady Gminy Ełk 
z dnia 31 grudnia 2009 r. 

 
1. W okresie wyło�enia do publicznego wgl�du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmuj�cego podzielone działki o numerach ewidencyjnych: 8/15 i 9/5 na 
gruntach byłego POHZ w Ełku-zwanego dzi� „Bocianie Gniazda” oraz w terminie do dnia 29 grudnia 2009 r. (14 dni po 
okresie wyło�enia do publicznego wgl�du), nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie zmiany planu. 
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UCHWAŁA Nr XXXII/197/2010 

Rady Gminy Wydminy 

z dnia 2 lutego 2010 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 14 maja 2 007 roku w sprawie udzielania pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gmin � Wydminy. 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,  
poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,  
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1 i 03, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Dz. U.  
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U.  
z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,  
Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706)  
w zwi�zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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) uchwala si�, co nast�puje: 

 
§ 1. W zał�czniku nr 1 do uchwały Nr VIII/31/2007 Rady 

Gminy Wydminy z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie 
trybu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zatrudnionych 'w szkołach prowadzonych przez Gmin� 
Wydminy wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

  1) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Do wniosku nale�y doł�czy�: 
 - za�wiadczenie potwierdzaj�ce leczenie u lekarza 

pierwszego kontaktu lub specjalisty; 
 - dokumenty potwierdzaj�ce poniesione koszty 

leczenia tj. rachunki lub faktury wystawione 
imiennie na wnioskodawc�." 

 
  2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc zdrowotna mo�e by� udzielona nie cz��ciej 
ni� raz w roku. W wyj�tkowych sytuacjach komisja 
mo�e postanowi� inaczej. 
2. Wnioski o przyznanie zasiłku pieni��nego komisja 
rozpatruje dwa razy w roku w terminach do 31 maja  
i do 30 listopada danego roku. Wnioski nale�y zło�y� 
na co najmniej 2 tygodnie przed wy�ej wymienionymi 
terminami." 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Wydminy 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Roman Sokalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


