
REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
2010 rok

Lp.
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia

w sprawie

Ogłoszenie uchwały 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Warm. - Mazurskiego

1 Uchwała Nr III/12/10 z dnia
19 marca 2010

określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty 
należności cywilnoprawnych, przypadających gminie i jednostkom podległym.

Nr 67, poz. 1061
z dnia 17 maja 2010 roku

2 Uchwała Nr IV/44/10 z dnia
23 kwietnia 2010 roku

ustalenia dni  i  godzin otwierania  oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów  gastronomicznych  i  zakładów  usługowych  na  terenie  miasta  i  gminy 
Pasłęk.

Nr 71, poz. 1141
z dnia 21 maja 2010 roku

3 Uchwała Nr IV/45/10
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

utworzenia Sołectwa Piniewo na terenie gminy Pasłęk. Nr 71, poz. 1142
z dnia 21 maja 2010 roku

4 Uchwała Nr V/51/10 
z dnia 28 maja 2010 roku

zmiany uchwały Nr  IX/56/07  Rady Miejskiej  w Pasłęku  dotyczącej  regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasta  i Gminy Pasłęk.

Nr 115, poz. 1629
z dnia 29 lipca 2010 r.

5 Uchwała Nr V/52/10
z dnia 28 maja 2010 roku

wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych,  prowadzenia  schroniska  dla 
bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Nr 115, poz. 1630 
z dnia 29 lipca 2010 r.

6 Uchwała Nr V/53/10  
z dnia 28 maja 2010 roku 

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
i Gminy Pasłęk na lata  2010 – 2019.

Nr 115, poz. 1631
z dnia 29 lipca 2010 r.

7 Uchwała Nr VI/57/10  
z dnia 9 lipca 2010 roku 

uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  centralnej  i 
wschodniej części Pasłęka.

Nr 5, poz. 61 
z dnia 17 stycznia 2011 r.

8 Uchwała Nr VI/58/10
z dnia 9 lipca 2010 roku 

uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  południowej 
części Pasłęka.

Nr 3, poz. 36
z dnia 13 stycznia 2011 r.



9 Uchwała Nr VI/59/10 
 z dnia 9 lipca 2010 roku 

nadania  nazwy urzędowej  drodze  wewnętrznej  w miejscowości  Rzeczna,  gmina 
Pasłęk.

Nr 127, poz. 1755
z dnia 20 sierpnia 2010 

10 Uchwała Nr VI/60/10 
z dnia 9 lipca 2010 roku 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę Pasłęk oraz granic ich obwodów. 

Nr 127, poz. 1756
z dnia 20 sierpnia 2010 

11 Uchwała Nr VI/61/10 
z dnia 9 lipca 2010 roku 

ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  zasady 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Nr 127, poz. 1757
z dnia 20 sierpnia 2010 

12 Uchwała Nr VI/62/10 
 z dnia 9 lipca 2010 roku 

podziału Miasta i Gminy Pasłęk na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w 
Pasłęku.

Nr 127, poz. 1758
z dnia 20 sierpnia 2010 

13 Uchwała Nr VI/63/10 
z dnia 9 lipca 2010 roku 

podziału Miasta i Gminy Pasłęk na stałe obwody głosowania. Nr 127, poz. 1759
z dnia 20 sierpnia 2010 

14 Uchwała Nr VIII/75/10  
z dnia 30 września 2010 roku

zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w 
drodze inkasa.

Nr 180, poz. 2290
z dnia 12 listopada 2010 r.

15 Uchwała Nr VIII/78/10  
z dnia 30 września 2010 roku

nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej położonej  w Pasłęku. Nr 167, poz. 2147 
z dnia 22.10.2010 r

16 Uchwała Nr X/83/10
z dnia 5 listopada 2010 r.

określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. Nr 197, poz 2543 
z dnia 7 grudnia 2010 r.

17 Uchwała Nr X/84/10
z dnia 5 listopada 2010 r.

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. Nr 197, poz 2544 
z dnia 7 grudnia 2010 r.

18 Uchwała Nr X/89/10
z dnia 5 listopada 2010 r.

zmiany uchwały Nr V/52/10 Rady Miejskiej  w Pasłęku z  dnia  28 maja  2010 r. 
dotyczącej  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych,  prowadzenia  schroniska  dla 
bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Nr 214, poz. 2902
z dnia 29 grudnia 2010 r.

19 Uchwała Nr X/91/10 
z dnia 5 listopada 2010 r.

zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku. Nr 214, poz. 2903
 z dnia 29 grudnia 2010 r.



20 Uchwała Nr XII/94/10
z dnia 9 grudnia 2010 r.

zmiany Statutu Miasta i Gminy Pasłęk Nr 2, poz. 32 
z dnia 12 stycznia 2011 r.

21 Uchwała XIII/105/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2011 r.

22 Uchwała XIII/106/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Pasłęk w 
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.


