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2441 

UCHWAŁA Nr XLIII/245/06 

Rady Miejskiej w Res zlu 

z dnia 6 pa dziernika 2006 r. 

 

w sprawie u tworzenia odr bnego obwodu głosowania w Szpitalu w Reszlu w wyborac h do rad g min, rad powiatów i 

sejmików województw i bezpo rednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta  mi asta  wyznaczonych na  

12 listopada 2006 roku. 

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159,  
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, 
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.1055,  
Nr 159, poz. 1127) i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 
2002 r. o bezpo rednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,  
poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) - na wniosek Burmistrza 
Reszla, Rada Miejska w Reszlu uchwala, co nast puje: 
 

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w 
bezpo rednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta, wyznaczonych na dzie  12 listopada 2006 roku, 
tworzy si  odr bny obwód głosowania w Szpitalu w 
Reszlu. 
 

§ 2. Numer obwodu głosowania, jego granice i 
siedzib  okre la tabela jak ni ej. 
 

NUMER OBWODU 
GŁOSOWANIA GRANICE OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ 

7 
(w granicach 
okr gu Nr 1) 

Zespół Opieki Zdrowotnej 
Zakład Opieku czo-Leczniczy w 

Reszlu, 
 i  

Samodzielny Publiczny Zakład 
Piel gnacyjno-Opieku czy w 

Reszlu 

Sekretariat SP ZPO w 
Reszlu 

ul. Słowackiego 17 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si  Burmistrzowi 

Reszla. 
 

§ 4. Uchwał  przekazuje si  Wojewodzie Warmi sko-
Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym 
Województwa Warmi sko-Mazurskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomo ci w sposób zwyczajowo przyj ty w 
Gminie Reszel. 
 

Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Reszlu 
Tadeusz egis 
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ZARZ DZENIE Nr 22 

Dyrektora Urz du Morskiego w Gdyni 

z dnia 2 pa dziernika 2006 r. 

 

w sprawie okre lenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Brani ewo. 

 
Na podstawie art. 47 w zwi zku z art. 36 ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t.  
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 i 
z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) oraz rozporz dzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okre lenia 
minimalnej i maksymalnej szeroko ci pasa technicznego i 
ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. 
Nr 89, poz. 820 z 2003 r.) zarz dza si , co nast puje: 
 

§ 1. Okre la si  granice pasa ochronnego na terenie 
Gminy Braniewo (woj. warmi sko-mazurskie) poprzez 
ogłoszenie opisu geograficznego jak poni ej: 
 
Od punktu Nr 1 , poło onego ok. 2 km od uj cia rzeki 
Baudy, na granicy Gminy Braniewo z Gmin  Frombork, 
która przebiega osi  tej rzeki, granica pasa ochronnego 

biegnie na odcinku około 1,9 km w kierunku północno 
wschodnim drog  gruntow , przebiegaj c  przez Ł ki 
Ró a skie do punktu Nr 2. 
 
Od punktu Nr 2 , poło onego na styku drogi gruntowej z 
kanałem melioracyjnym, granica pasa ochronnego biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim na odcinku około 440 
m, wzdłu  północnego brzegu kanału melioracyjnego do 
punktu Nr 3. 
  
Od punktu Nr 3 , poło onego na załamaniu kanału 
melioracyjnego, granica pasa ochronnego skr ca w 
kierunku północno-wschodnim drog  gruntow  na odcinku 
około 750 m biegn c  przez teren zadrzewiony pomi dzy 
stawami do punktu Nr 4. 
 
Od punktu Nr 4 , poło onego w odległo ci ok. 1km na 
południowy-wschód od góry Ró aniec, przy zachodniej 
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stronie drogi, granica pasa ochronnego skr ca w kierunku 
północno-zachodnim i biegnie zachodni  stron  tej drogi 
na odcinku ok. 370 m do punktu Nr 5.   
 
Od punktu Nr 5 , poło onego przy skrzy owaniu ww. drogi 
z drog  gruntow , granica pasa ochronnego skr ca w 
kierunku północno-wschodnim na odcinku ok. 1,6 km i 
biegnie drog  gruntow  przez Ł ki Klejnowskie do punktu 
Nr 6. 
 
Od punktu Nr 6 , poło onego ok. 1 km na północny 
zachód od miejscowo ci Klejnowo, granica pasa 
ochronnego biegnie drog  gruntow  na odcinku ok. 540 m 
w kierunku północno-wschodnim do punktu Nr 7. 
 
Od punktu Nr 7 , poło onego przy skrzy owaniu dróg 
gruntowych, granica pasa ochronnego skr ca w kierunku 
północno-zachodnim i biegnie na odcinku ok. 180 m do 
punktu Nr 8. 
 
Od punktu Nr 8 , poło onego na przeci ciu drogi 
gruntowej z kanałem melioracyjnym, granica pasa 
ochronnego skr ca w kierunku północno-wschodnim i 
biegnie na odcinku ok. 450 m północnym brzegiem kanału 
melioracyjnego do punktu Nr 9, omijaj c od północy dwa 
wzniesienia. 
 
Od punktu Nr 9 , poło onego na południowo-wschodnim 
kra cu wału ziemnego i północno zachodnim wylocie 
drogi gruntowej granica pasa ochronnego skr ca w 
kierunku północno-zachodnim i biegnie na odcinku ok. 
160 m do punktu Nr 10. 
 
Od punktu Nr 10 , poło onego u podnó a wału p. 
powodziowego granica pasa ochronnego skr ca pod 
k tem 90 stopni w kierunku północno-wschodnim, biegnie 
północno-zachodnim podnó em wału p. powodziowego 
na odcinku ok. 950 m, mijaj c od północnego zachodu 
miejscowo  Klejówko i dochodzi do punktu Nr 11. 
 
Od punktu Nr 11 , poło onego u podnó a wału p. 
powodziowego, granica pasa ochronnego skr ca pod 
k tem 90 stopni w kierunku południowo-wschodnim i 
biegnie wzdłu  linii energetycznej na odcinku ok. 730 m 
do punktu Nr 12. 
 
Od punktu Nr 12 , poło onego na załamaniu linii 
energetycznej, ok. 0,5 km na północ od miejscowo ci 
Klejnówko, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 

wschodnim wzdłu  linii energetycznej na odcinku ok. 2,4 
km, przecina rzek  Pasł ka i dochodzi do punktu Nr 13. 
 
Od punktu Nr 13 , poło onego, ok. 400m na północny 
wschód od suszarni „Rusy” - na przeci ciu linii 
energetycznej z drog  asfaltow , granica pasa 
ochronnego skr ca pod k tem 90 stopni w kierunku 
północnym i biegnie zachodni  lini  regulacyjn  ww. drogi 
na odcinku około 420 m. do punktu Nr 14. 
 
Od punktu Nr 14 , poło onego przy zakr cie ww. drogi, 
granica pasa ochronnego skr ca w kierunku północno 
zachodnim i biegnie zachodni  lini  regulacyjn  drogi 
asfaltowej około 150 m. do punktu Nr 15. 
 
Od punktu Nr 15 , poło onego na przeci ciu drogi 
asfaltowej z kanałem melioracyjnym, granica pasa 
ochronnego skr ca w kierunku północno-wschodnim i 
biegnie północnym brzegiem kanału melioracyjnego na 
odcinku około 340 m. do punktu Nr 16. 
 
Od punktu Nr 16 , poło onego na wschodnim brzegu 
rzeki, w odległo ci około 800 m od Zalewu Wi lanego, 
granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo-
wschodnim około 50 m a nast pnie w kierunku 
wschodnim i północno wschodnim, drog  gruntow  
biegn c  przy linii lasu na odcinku około 1,7 km do punktu 
Nr 17, który le y na granicy Polski i Rosji. 
 
Powy szy opis sporz dzono w oparciu o wywiad w terenie 
i mapy topograficzne w skali 1:10 000, wydane przez 
Pa stwowe Przedsi biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
w 1979 r. o numerach: 202.332, 202.333, 202.334. 
 

§ 2. Zał cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest 
monta  map topograficznych z naniesion  granic  pasa 
ochronnego w Gminie Braniewo, o których mowa w § 1. 
Po jednym egzemplarzu ww. zał cznika znajduje si  w 
Urz dzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym O rodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Braniewie. 
Zał cznika mapowego do zarz dzenia nie publikuje si . 
 

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

Dyrektor Urz du Morskiego w Gdyni 
Andrzej Królikowski 

 
 
 
 

2443 

POROZUMIENIE Nr 23/AL/MKIS/2006 

 
zawarte w Olsztynie dnia 19 wrze nia 2006 r., pomi dzy:  
Województwem Warmi sko-Mazurskim z siedzib  w Olsztynie, reprezentowanym przez Zarz d Województwa, w osobach: 
  1) Pana Andrzeja Ry skiego - Marszałka Województwa Warmi sko-Mazurskiego, 
  2) Pana Piotra uchowskiego - Wicemarszałka Województwa Warmi sko-Mazurskiego, 
zwanym dalej „Województwem” 
a Gmin  wi tajno w powiecie oleckim,  
zwanym dalej „Zleceniobiorc ”, reprezentowanym przez: 
  1) Pana Witolda Maziewskiego - Wójta Gminy wi tajno, 
przy kontrasygnacie 2) Pani Lucyny Charyton - Skarbnika Gminy,  
zwan  dalej „Gmin ”,  
w sprawie wspólnego prowadzenia zadania z zakresu wła ciwo ci Województwa i wła ciwo ci Gminy. 
 


