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UCHWAŁA Nr II/20/09 

Rady Miejskiej w Pasł �ku 

z dnia 27 marca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pasł �k. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.:  
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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w zwi�zku z art. 58 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorz�dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) uchwala si�, 
co nast�puje: 
 

§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Pasł�k, stanowi�cym 
zał�cznik do uchwały Nr II/14/03 Rady Miejskiej w Pasł�ku 
z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy - Miasta i Gminy Pasł�k, zmienionej: 
  - uchwał� Nr VII/36/05 Rady Miejskiej w Pasł�ku z dnia 

26 sierpnia 2005 roku, 
  - uchwał� Nr XIII/60/06 Rady Miejskiej w Pasł�ku z dnia 

8 grudnia 2006 roku, 
  - uchwał� Nr III/23/08 Rady Miejskiej w Pasł�ku z dnia 

25 kwietnia 2008 roku, 
 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
  1) w § 2 dodaje si� punkt 10 w brzmieniu: 

„10) ustawie o pracownikach samorz�dowych - rozumie si� 
przez to ustaw� z dnia 21 listopada 2008 roku o 
pracownikach samorz�dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”; 

 
  2) w § 55 ust�p 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pracodawc� burmistrza oraz podmioty wykonuj�ce 
czynno�ci z zakresu prawa pracy wobec burmistrza 
okre�la ustawa o pracownikach samorz�dowych.”; 

  3) § 65 otrzymuje brzmienie: 
„§ 65. Szczegółowe zasady zatrudniania oraz status 
pracowników samorz�dowych okre�la ustawa o 
pracownikach samorz�dowych.”; 

  4) § 78 otrzymuje brzmienie: 
„§ 78. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
statucie maj� zastosowanie przepisy ustawowe, a w 
szczególno�ci: 
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.), 
2) ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z pó�n. zm.), 

3) ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo�rednim 
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  
(Dz. U. Nr 113, poz. 984, z pó�n. zm.), 

4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorz�dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”. 

 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego i 
wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Pasł�ku 
Stanisław Pa�dzior 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/262/09 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 30 marca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w obr �bie Wójtowo, gmina Barczewo. 

 
Na podstawie 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; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413) oraz  
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: Dz. U z 2002 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. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458), Rada Miejska w Barczewie po stwierdzeniu 
zgodno�ci ustale� planu ze Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo uchwala, co 
nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwał� 
Nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia  
7 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 
obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo – zwan� dalej Zmian� 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo. 
 

§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały 
okre�lone w uchwale Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia  
2007 r. Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie zmiany 
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uchwały Nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 
7 listopada 2005 r. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 

1. Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały. 
 

2. Z rysunku w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik  
Nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo”. 
 

3. Z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 
ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne – dotycz �ce całego terenu 

 
§ 4. Przedmiotem ustale� zmiany planu s�: 

 
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania. 
 

2. Linie rozgraniczaj�ce drogi publicznej i wewn�trznej. 
 

3. Granice i zasady zagospodarowania terenu 
podlegaj�cego ochronie, w tym zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 
 

5. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki intensywno�ci 
zabudowy wyra�one poprzez minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej. 
 

6. Zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane. 
 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy, wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, 
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
ochrony gruntów rolnych. 
 

8. Stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 
opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 5. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i oznacze�: 
 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini� 
traktowan� jako nieprzekraczaln�, tzn., �e �aden element 
budynku nie mo�e przekroczy� tej linii. 
 

2. Przeznaczenie podstawowe - nale�y przez to 
rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi. 
 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce - nale�y przez to 
rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 

które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe. 
 

4. Teren elementarny – nale�y przez to rozumie� teren 
wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony odr�bnym 
symbolem. 
  

§ 6. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�ce: 
 
  1) Granice obszaru opracowania planu; 
 
  2) Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i 

ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) Oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, KD, KDW; 
 
  4) Linie zabudowy; 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� zmianom: 
 
  1) Oznaczenia liniowe urz�dze� infrastruktury technicznej 

okre�laj�ce ich orientacyjny przebieg do u�ci�lenia w 
projektach budowlanych; 

 
  2) Warunki i zasady wewn�trznego podziału mog�ce 

podlega� niewielkim zmianom wynikaj�cym z 
utrudnie� terenowych. 

 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) W rozwi�zaniach dotycz�cych zagospodarowania 

terenów zieleni urz�dzonej oraz zieleni wewn�trz 
działki budowlanej nale�y przyj�� jako nadrz�dn� 
zasad� kształtowania zieleni poprzez nowe 
nasadzenia, wła�ciwe dla zabudowy mieszkaniowej; 

 
  2) Now� zabudow� projektowa� w nawi�zaniu do 

tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz 
pozytywnych realizacji współczesnych (gabaryty, forma); 

 
  3) Warunki i zasady podziału na działki budowlane 

zostały okre�lone na rysunku planu; 
 
  4) Dopuszcza si� zmniejszenie ilo�ci działek poprzez 

ł�czenie działek wyznaczonych na rysunku planu w 
jedn� działk� budowlan�; 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) Teren opracowania poło�ony jest cz��ciowo w 

obszarze chronionego krajobrazu, w stosunku do 
którego obowi�zuj� przepisy rozporz�dzenia 
wojewody warmi�sko-mazurskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu; 

 
  2) Na całym terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji 

przedsi�wzi�� zaliczanych do mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów o 
ochronie �rodowiska z wyj�tkiem urz�dze� 
infrastruktury technicznej; 

  
  3) Dla całego terenu obj�tego opracowaniem ustala si� 

dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 
przepisami odr�bnymi; 
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  4) W celu ochrony warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych 

terenu wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 
opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych ni� 
1,8 m, ogrodze� pełnych oraz ogrodze� wykonanych 
z prefabrykowanych elementów �elbetowych. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: tereny obj�te granicami opracowania 
nie znajduj� si� w strefie ochrony konserwatorskiej i 
archeologicznej w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków 
 

4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 
  1) Ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w pasach terenu przeznaczonych pod 
infrastruktur� techniczn� lub liniach rozgraniczaj�cych 
dróg o ile nie zostały pokazane na rysunku planu; 

  2) Zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu gminnego - 
dopuszcza si� rozwi�zania przej�ciowe w postaci uj�� 
własnych; 

  3) Odprowadzenie �cieków sanitarnych do oczyszczalni 
�cieków - do czasu budowy sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza si� rozwi�zania przej�ciowe w postaci 
zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 
oczyszczalni �cieków; 

  4) Wody opadowe – na terenach przeznaczonych pod 
zabudow� odprowadzenie wód opadowych przewiduje 
si� w granicach własnych działki; 

  5) Zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci energetycznej 
na warunkach ustalonych przez zarz�dc� sieci; 

  6) Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła z 
zastosowaniem technologii niskoemisyjnych; 

  7) Zaopatrzenie w gaz – wyst�puj� techniczne 
mo�liwo�ci zasilenia z sieci gazowej odbiorników 
gazowych – zgodnie z warunkami okre�lanymi przez 
dysponenta sieci. 

  8) Gromadzenie odpadów stałych – w typowych 
pojemnikach w granicach własnych działki z 
wywiezieniem na składowisko przez wyspecjalizowane 
przedsi�biorstwo - nie dopuszcza si� utylizacji i 
składowania odpadów w granicach własnych działki. 

  9) Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 
projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�. 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
  1) W rozwi�zaniach komunikacyjnych jako obowi�zkowe 

nale�y przyj�� szeroko�� dróg w liniach 
rozgraniczaj�cych i powi�zania w układzie 
przestrzennym z istniej�cymi drogami; 

  2) Obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów z 
projektowanej drogi wewn�trznej; 

  3) Zabrania si� utwardzania powierzchni dróg, placów 
manewrowych i parkingów �u�lem i gruzem budowlanym; 

 
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej 
  1) Urz�dzenie drogi publicznej oznaczonej symbolem 

KD.03; 
 

7. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym - na terenie obj�tym granicami 
opracowania nie wyst�puj� inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów o ró Bnej 
funkcji lub ró Bnym sposobie zagospodarowania 

 
§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

1. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolami 
MN.01, MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - maksymalnie jeden budynek mieszkalny 
na jednej działce budowlanej. 
  1) maksymalna wysoko�� zabudowy budynku 

mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
u�ytkowe poddasze, jednak nie wi�cej ni� 9,5 m; 

  2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z  
oznaczeniami na rysunku planu; 

  3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyra�nym 
zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu 
połaci zawartym w przedziale 35°÷45°, kryte 
dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

  4) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki nie wi�kszy ni� 0,20; 

  5) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 

  6) dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych i 
gara�y na granicy z działk� s�siedni�; 

  7) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,8 m - zabrania si� 
stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych 
z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 

  8) dost�pno�� komunikacyjna terenu z drogi wewn�trznej 
oznaczonej symbolem KDW.04. 

 
2. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 

ZL.03 – tereny zieleni le�nej. 
 
  1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy; 
 

3. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDW.04 – teren drogi wewn�trznej. 
1 szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych – 10,0 m; 
  2) minimalna szeroko�� jezdni 5,0 m; 
 

Rozdział III 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 9. Dla wszystkich terenów ustala si� stawk� 

procentow� słu��c� naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko�ci 30%. 
 

§ 10. W granicach niniejszego opracowania trac� moc 
ustalenia i rysunek Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwał� Nr XLI/250/05 
Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 listopada 2005 r.  
(Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 10 z 13.01.2006 r. poz. 283). 
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Barczewa. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady 
El�bieta Zacharewicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVI/262/09 
Rady Miejskiej Barczewo 
z dnia 30 marca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVI/262/09 
Rady Miejskiej Barczewo 
z dnia 30 marca 2009 r. 

 
I. Rozstrzygni�cie dotycz�ce zgodno�ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo. 
 

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, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), stwierdza si� zgodno�� Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Barczewo. 

 
II. Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo. 
 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), termin wnoszenia uwag do projektu Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo wyznaczono do dnia 19.02.2009r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi do projektu planu. 

 
III. Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy: 
 
dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo. 
 

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, z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy uj�tych w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obr�bie Wójtowo, gmina Barczewo w sposób nast�puj�cy: 
a) zadania zapisane w ustaleniach planu zostan� wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta i 

gminy Barczewo i zrealizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w WPI; 
b) finansowanie zada� zapisanych w ustaleniach planu: bud�et gminy oraz �rodki zewn�trzne; 
c) nale�y podj�� działania na rzecz pozyskania �rodków pomocowych na realizacj� inwestycji. 
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ZARZ�DZENIE Nr 11 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Crodowiska w Olsztynie 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie rezerwatu przyrody „Zatoka Elbl �ska". 

 
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  
poz. 880, Dz. U z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 
i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18,  
poz. 97) zarz�dza si�, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazw� „Zatoka Elbl�ska", 

zwany dalej „rezerwatem", stanowi obszar o powierzchni 
639 ha, poło�ony w gminach: Elbl�g i Tolkmicko, powiat 
elbl�ski, województwo warmi�sko-mazurskie. 
 

2. W skład rezerwatu wchodz�: 
 
  1) grunty poło�one w gminie Elbl�g o ł�cznej powierzchni 

147 ha, oznaczone w ewidencji gruntów wsi: 

 
a) Cieplice jako działki nr 18, 28 (obr�b Cieplice - wg 

mapy ewidencyjnej gruntów stan na 12 lipca 2008 r.); 
b) Jagodno jako działki nr 17, 36, 39/2, 39/3, 39/4 

(obr�b Jagodno); 
c) Nowakowo jako działki nr 20/3, 20/4,21/1, 21/2, 

21/4, 21/5, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 101/2, 101/3, 
101/4, 101/5, 120/3, 120/4, 120/5, 143/2, 143/3, 
143/4, 143/5, 143/6 (obr�b Nowakowo); 

d) Nowe Batorowo jako działki nr 28/1, 28/2, 72, 
130/4, 130/5, 131, 130/1 (obr�b Nowe Batorowo); 

e) obr�b Nowe Batorowo (Złota Wyspa) 29/2, 29/3, 
29/4, 29/5 (cz���), 160, 161, 162, 163, 164,165 
(obr�b Nowe Batorowo - Złota Wyspa); 

 
  2) wody Zalewu Wi�lanego, poło�one w gminie Tolkmicko 

o powierzchni 492 ha, oznaczone w ewidencji gruntów 


