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UCHWAŁA Nr XLII-248/10 

Rady Gminy Purda 

z dnia 25 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 
2 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 i Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 25 paadziernika 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalnoWci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, 
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. 
Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 
oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Purda 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 

§ 1. W § 7 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Purdzie stanowi>cego zał>cznik Nr 2 do uchwały 
Nr X-93/03 Rady Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2003 r. 
w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalnoWci 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. z 2004 r. Nr 23, poz. 319) w pkt 11 kropkC 
zastCpuje siC przecinkiem i dodaje siC pkt 12 w brzmieniu: 
„12) realizowanie zadaM z zakresu działania Biblioteki 
Powiatowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze 
Starostwem Powiatowym w Olsztynie”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żmina 
Purda. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy Purda 
Regina Szpindor 
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UCHWAŁA Nr XLII-249/10 

Rady Gminy Purda 

z dnia 25 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów 
połoconych w obrCbie geodezyjnym TrCkusek. 

 

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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146) 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) 
Rada żminy Purda uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów 

połoconych w obrCbie geodezyjnym TrCkusek, zwany 
dalej „planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1. Granice planu okreWla uchwała Nr VII-29/07 

Rady Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia planu miejscowego 
fragmentu gminy Purda dla terenów połoconych w obrCbie 
TrCkusek. 

 
2. Rysunek planu, sporz>dzony na mapie 

ewidencyjnej w skali 1Ś1000, stanowi zał>cznik Nr 1 do 
uchwały i obowi>zuje w nastCpuj>cym zakresie ustaleM 
planu: 
 
  a) granic planu; 
 
  b) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania; 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy;
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  d) oznaczeM przeznaczenia terenów na celeŚ 
U - zabudowy usługowej, P - zabudowy produkcyjno-
składowo-usługowej, ZN - zieleni nieurz>dzonej, KD - 
dróg publicznych. 

 
3. Wskazane w rysunku planu granice strefy 

technicznej linii elektroenergetycznej Wredniego napiCcia 
oraz proponowanej lokalizacji zjazdów z drogi krajowej 
stanowi> treWć informacyjn> planu. 

 
4. RozstrzygniCcie wymagane przepisami art. 20              

ust. 1  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 3. NastCpuj>ce okreWlenia w planie oznaczaj>Ś 

 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczaj>ca 

obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie 
budynków i innych budowli okreWlonych ustaleniami 
planu z wył>czeniem sieci uzbrojenia terenu, 

 
  2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania - linia rozdzielaj>ca 
obszary o rócnym sposobie przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania przestrzennego, 

 
  3) działka budowlana - nieruchomoWć gruntowa lub 

działka gruntu, której wielkoWć, cechy geometryczne, 
dostCp do drogi publicznej oraz wyposacenie 
w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce 
z odrCbnych przepisów i aktów prawa miejscowego, 

 
  4) budynek usługowy - budynek zwi>zany 

z prowadzeniem działalnoWci gospodarczej, 
stanowi>cy konstrukcyjnie samodzieln> całoWć, 

 
  5) kondygnacja nadziemna - kondygnacja, której nie 

mniej nic połowa wysokoWci w Wwietle, co najmniej 
z jednej strony budynku, znajduje siC powycej poziomu 
projektowanego terenu lub urz>dzonego terenu, 
a takce kacd> usytuowan> nad ni> kondygnacjC, 

 
  6) powierzchnia czynna biologicznie - grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz wod> powierzchniow> na 
działce budowlanej, a takce 50 % sumy nawierzchni 
tarasów urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> wegetacjC 
o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2

. 
 

§ 4. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Przeznaczenie terenu na cele: 

1U zabudowy usługowej 
1P, 2P zabudowy produkcyjno-składowo-usługowej 
1ZN zieleni nieurz>dzonej 

1KD, 2KD, 3KD dróg publicznych - poszerzenie drogi 

 
§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 

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

ładu przestrzennego okreWlone s> ustaleniami dotycz>cymi 
kształtowania zabudowy, w tym nieprzekraczalnych linii 
zabudowy dla lokalizacji budynków. 
 

2. Ustala siC zadania dla realizacji inwestycji celu 
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy art. 2               

pkt 5  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym, do których w granicach planu nalecyŚ 
 
  a) budowa zewnCtrznych sieci i urz>dzeM technicznego 

uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia wŚ wodC, 
kanalizacjC sanitarn>, kanalizacjC deszczow> 
zrealizowanych na terenach dróg wewnCtrznych 
i terenie oznaczonym jako 1ZN; 

 
  b) budowa, przebudowy, remonty i urz>dzenie dróg 

publicznych oznaczonych w rysunku planu symbolami: 
1KD, 2KD, 3KD; 

 
  c) budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych SN 

i NN, w tym stacji transformatorowych SN 15kV/0,4kV. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 
1. W granicach planu zezwala siC na lokalizacjC 

inwestycji mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko w rozumieniu przepisów o udostCpnieniu 
informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na Wrodowisko. 
 

2. W granicach planu dla terenu oznaczonego 
symbolem 1ZN wprowadza siC zakaz zabudowy terenu 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyj>tkiemŚ 
 
  a) zewnCtrznych sieci uzbrojenia i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej; 
 
  b) ci>gów spacerowych i tras rowerowych; 
 
  c) małych zbiorników wodnych, słuc>cych melioracji. 
 

3. W granicach planu dla terenów oznaczonych 
w rysunku planu symbolamiŚ 1P, 2P ustala siC granice 
uci>cliwoWci, które powinny siC zawierać w liniach 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania. 

 
4. Teren w granicach planu nie jest objCty formami 

ochrony przyrody utworzonymi na mocy przepisów 
o ochronie przyrody. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 
 
1. Nie ustala siC. 
 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowyŚ 
 
1. 

 

Lp. 
Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

1. 1U 1. Na kacdej z działek zezwala siC na lokalizacjC jednego 
budynku usługowego. 
2. Zabudowa powinna być kształtowana do wysokoWci 
dwóch kondygnacji nadziemnych. 
3. Zadaszenia zabudowy nalecy kształtować w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o k>cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 30° - 45°. 
4. Powierzchnia zabudowy działki maksymalnie do 60 % 
jej powierzchni. 
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki ustala siC na 30 %. 
6. Ogrodzenia działek nalecy kształtować jako acurowe 
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o maksymalnej wysokoWci 140-160 cm od poziomu 
terenu, z wykluczeniem stosowania wypełnieM 
z elementów betonowych i celbetowych. 

2. 1P, 2P 1. Zabudowa powinna być kształtowana do wysokoWci 
trzech kondygnacji nadziemnych, nie wycej nic 14 m. 
2. Zadaszenia zabudowy nalecy kształtować w formie 
dachów jednospadowych, dwuspadowych lub 
wielospadowych o k>cie nachylenia połaci dachowych do 
płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 
5° - 45°. 
3. Powierzchnia zabudowy działki maksymalnie do 70 % 
jej powierzchni. 
4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki ustala siC na 20 %. 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy reguluj> 

(odpowiednio) właWciwe przepisy budowlane. 
 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad podziału terenu na 

działki budowlane. 
 
1. W granicach planu podział na działki budowlane 

powinien spełniać warunki okreWlone dla działki 
budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami 
i rysunkiem planu, z zachowaniem minimalnej powierzchni 
działki budowlanejŚ 
 
  a) dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem 

1U - 1000 m
2
; 

 
  b) dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami: 

1P, 2P - 5000 m
2
. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. Drogi i ci>gi komunikacyjne 

 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Min. szerokoWć pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cych 

1KD, 2KD 
droga krajowa  

nr 53 
GP 1x2 80 m 

3KD droga gminna L 1x2 
12 m (poszerzenie 

drogi) 

 
2. W granicach planu, dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowC ustala siC mocliwoWć wydzielenia 
odrCbnych działek dla realizacji dróg wewnCtrznych 
o szerokoWci pasa drogowego min. 10 m oraz przejWć 
pieszych i infrastruktury technicznej. 

 
3. Obsługa komunikacyjna terenów oznaczonego 

symbolem 1P bCdzie odbywać siC ze zjazdu z drogi 
krajowej nr 53. W przypadku jego budowy nalecy uzyskać 
od zarz>dcy drogi zezwolenie na ich budowC. 

 
4. Koszt budowy zjazdu z drogi krajowej nr 53 nalecy 

do inwestora przedmiotowego obszaru. 
 
5. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego 

symbolem 2P bCdzie odbywać siC z drogi oznaczonej 
symbolem 3KD. 

 
6. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego 

symbolem 1U bCdzie odbywała siC za pomoc> dróg 
znajduj>cych siC poza obszarem opracowania. 

 
7. Dla terenu w granicach planu zewnCtrzny układ 

komunikacyjny stanowi droga krajowa nr 53. 
 
8. W granicach planu kacda z działek budowlanych 

powinna mieć zapewnion> mocliwoWć przył>czenia 

uzbrojenia działki lub bezpoWrednio budynku do 
zewnCtrznych sieciŚ wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej 
i elektroenergetycznej. 

 
9. W robotach budowlanych elektroenergetycznych 

(dot. wykonania nowych inwestycji) nalecy skablować 
sieci i przył>czenia elektroenergetyczne. Przył>czenie 
odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na 
obszarze w granicach planu bCdzie nastCpowało na 
ogólnych zasadach przył>czania odbiorców 
obowi>zuj>cych we właWciwym terenowo dysponencie 
sieci. 

 
10. Przyst>pienie do budowy sieci 

elektroenergetycznych bCdzie nastCpowało po 
wczeWniejszym przygotowaniu, w tym niwelacji terenu 
o obrCbie projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych. 

 
11. Warunki techniczne przebudowy ewentualnej 

kolizji urz>dzeM elektroenergetycznych zostan> wydane 
po wyst>pieniu do Rź Olsztyn z wnioskiem o podanie 
warunków przebudowy kolizji. 

 
12. W korytarzach technicznych i pasach ochronnych 

oraz wyznaczonych miejscach lokalizacji urz>dzeM 
zabrania siC nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia 
budowli, budowy ogrodzeM, zabudowy urz>dzeM 
komunikacyjnych, składowania odpadów, piasków i ziemi. 

 
13. Zaopatrzenie w wodC do celów bytowych 

i przeciwpocarowych nalecy zapewnić przez przył>czenie 
działek budowlanych do gminnej sieci wodoci>gowej. Nie 
zezwala siC na czasowe zaopatrzenie z indywidualnego 
ujCcia wody. 

 
14. Odprowadzanie Wcieków z terenu w granicach 

planu powinno nast>pić przez przył>czenie działek 
budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
z przesyłem Wcieków do gminnej oczyszczalni Wcieków, na 
warunkach okreWlonych przez administratora sieci. 

 
15. Do czasu realizacji w/w sieci zezwala siC na 

stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych. 
 
16. Vcieki przemysłowe wymagaj> podczyszczenia 

i odprowadzenia zgodnie z właWciwymi przepisami 
odrCbnymi. 

 
17. Wody opadowe nalecy odprowadzać na teren 

nieutwardzony działki budowlanej (alternatywnie zezwala 
siC na inne rozwi>zania zgodne z warunkami okreWlonymi 
przepisami prawa wodnego i budowlanego). 

 
18. W przypadku obiektów usługowych 

z utwardzonymi placami postojowymi/manewrowymi, 
powierzchni szczelnej terenów przemysłowych 
i składowych, baz transportowych, parkingów o pow. pow. 
0,1 ha, drogi krajowej wymaga siC odprowadzania wód 
opadowych zgodnie z właWciwymi przepisami ochrony 
Wrodowiska i przepisami budowlanymi. 

 
19. Zasady przył>czeM, o których mowa w pkt 6. 

powinny być okreWlone w stosownych warunkach 
technicznych, wydawanych na podstawie właWciwych 
przepisów odrCbnych. 

 
20. W przypadku budowy sieci gazowych nalecy 

wykonać je na warunkach, podanych przez operatora, 
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okreWlonych właWciwymi przepisami dotycz>cymi instalacji 
gazowych. 

 
21. Zaopatrzenie w energiC ciepln> nalecy zapewnić 

z indywidualnych aródeł ciepła lub poprzez wykorzystanie 
energii elektrycznej i gazu na warunkach okreWlonych 
przez właWciwych operatorów sieci. 

 
22. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne, z wył>czeniem 
pasa drogowego drogi krajowej. Zezwala siC na lokalizacjC 
sieci i urz>dzeM infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. 

 
23. Ustala siC wskaanik wyposacenia w miejsca 

postojowe ustalonych działek budowlanychŚ 
 
  a) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - 

minimum 1 stanowiska na 5 zatrudnionych; 
 
  b) dla obiektów usługowych - minimum 1 stanowisko na 

kacde 40 m2
 powierzchni ucytkowej. 

 
24. W zakresie melioracji plan ustala: 

 
  a) adaptacjC istniej>cych urz>dzeM melioracji wodnych 

podstawowych i szczegółowychś 
 
  b) w przypadku podjCcia działaM inwestycyjnych na 

obszarze wyposaconym w urz>dzenia melioracyjne, 
inwestor zobowi>zany jest do zabezpieczenia b>da 
przebudowy istniej>cych systemów w porozumieniu 
w właWciwym zarz>dc> gospodarki wodnej. 

 

25. żromadzenie odpadów stałych - w granicach własnej 
działki zgodnie z zasadami okreWlonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami - nie zezwala siC na 
utylizacjC i składowanie odpadów w granicach działek. 

 
26. W granicach planu nie ustala siC inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM własnych 
gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
27. BudowC sieci infrastruktury technicznej nalecy 

realizować w liniach rozgraniczaj>cych pasów drogowych, 
z wył>czeniem pasa drogowego drogi krajowej. 
W uzasadnionych przypadkach ustala siC mocliwoWć 
realizacji infrastruktury technicznej w granicach działek 
budowlanych. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu art. 36            

ust. 4  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1U 25 
1P 25 
2P 30 

1ZN 25 
1KD, 3KD 30 

2KD 25 

 
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
1. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Purda. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady Gminy  
Regina Szpindor 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII-249/10 
Rady Gminy Purda 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII-249/10 
Rady Gminy Purda 
z dnia 25 czerwca 2010 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, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada żminy Purda postanawia, co nastCpujeŚ 

 
1. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów 

połoconych w obrCbie geodezyjnym TrCkusek, z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego żminy Purda, uchwalonego uchwał> Nr XXV-204/01 Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001 r. 

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

przestrzennym. 
 
3. W zwi>zku z treWci> § 10 ust. 26 uchwały, w granicach planu nie ustala siC inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/2ńń/2ŃńŃ 

Rady Gminy Sorkwity 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czCWci miejscowoWci Stary żiel>d, 
gmina Sorkwity. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2002 r. 
Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. Dz. U. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2004 r., Dz. U. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005 r., Dz. U. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2006 r., Dz. U. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007 r. 
Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008 r., 
Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Dz. U. 
Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010 r.) oraz art. 20, ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2004 r., Dz. U. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2006 r., Dz. U. Nr 127, 
poz. 880 z 2007 r., Dz. U. Nr 199, poz. 127, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2008 r. Nr 24, poz. 124 i 
Nr 75, poz. 474 z 2010 r.) oraz uchwały Nr XXVI/135/2009 
Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 marca 2009r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w czCWci miejscowoWci 
Stary żiel>d, gmina Sorkwity, Rada żminy Sorkwity 
postanawia, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w czCWci miejscowoWci Stary żiel>d, 
gmina Sorkwity, zwany w dalszej czCWci planem. żranice 
terenu objCtego planem jak w zał>czniku Nr 1 niniejszej 
uchwały. 

 
2. Uchwalany plan składa siC z nastCpuj>cych 

elementów publikowanych w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego: 

 
  1) tekstu planu, stanowi>cego treWć do niniejszej 

uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1Ś1000, stanowi>cego integraln> 

czCWć niniejszej uchwały jako zał>cznik graficzny Nr 1, 
 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, 

stanowi>cych zał>cznik Nr 2 niniejszej uchwały, 
 
  4) rozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 
stanowi>ce zał>cznik Nr 3 niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okreWla uchwała 

Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 marca 
2009 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w czCWci miejscowoWci Stary żiel>d, gmina Sorkwity. 

 
2. Rysunek planu sporz>dzony na mapie zasadniczej 

w skali 1Ś1000 stanowi zał>cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 
zakresie jego ustaleMŚ 
 
  1) granic planu, 
 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  3) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  4) oznaczeM terenów o okreWlonym przeznaczeniu. 


