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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. 
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3. WyjaWnienie wacniejszych pojCć ucytych w treWci 
niniejszej uchwałyŚ nieprzekraczalna linia zabudowy- jest 
to linia, poza któr> nie mocna sytuować budynków. 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne dotycz>ce terenu objCtego planem 

 
§ 3. Ustala siC nastCpuj>ce podstawowe 

przeznaczenie terenów. 
- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- ML tereny zabudowy letniskowej (rekreacji 

indywidualnej), 
- ZN teren zieleni naturalnej, 
- W teren rowu melioracyjnego, 
- KD rezerwa terenu na poszerzenie drogi gminnej dz. 

nr 35/1. 
- KDW tereny dróg wewnCtrznych. 

 
§ 4. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
1. W granicach objCtych planem zasady ochrony ładu 

przestrzennego okreWlone s> ustaleniami dotycz>cymiŚ 
 
  1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów 

zieleni oraz zachowania powierzchni biologicznie 
czynnej działek, 

 
  2) linii zabudowy, wysokoWci zabudowy oraz sposobu 

kształtowania dachów, 
 
  3) przeznaczenia wydzielonych działek oraz zasad 

podziałów. 
 

2. W granicach planu wprowadza siC zakaz 
lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, za 
wyj>tkiem zaplecza budów. 

 
3. W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz 

elektroenergetyczne niskiego i Wredniego napiCcia nalecy 
układać doziemnie. 

 
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 
1. Na obszarze opracowania planu znajduje siC 

stanowisko archeologiczne - AZP 22-67/4. Prace 
inwestycyjne na obszarze stanowiska nalecy poprzedzić 
sondacowymi badaniami archeologicznymi, których wynik 
nalecy przedstawić Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków, celem wydania odpowiednich warunków 
konserwatorskich dla dalszego zagospodarowania tego 
terenu. 

 
2. W granicach opracowania planu nie wystCpuj> zabytki, 

obiekty i dobra kultury podlegaj>ce ochronie i opiece. 
 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
 
1. Na badanym obszarze nie wystCpuj> obszary 

prawnie chronione, takie jak: 
- Obszary Chronionego Krajobrazu, 
- Obszary NATURA 2000, 
- inne obszary prawnie chronione. 

 
2. Ustala siC dopuszczalne poziomy hałasu, 

przyjmuj>c odpowiednio Rozporz>dzenie Ministra 
Ochrony Vrodowiska, w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Wrodowisku - dla obszarów 

oznaczonych symbolami MN i ML jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej. 
 
1. W granicach planu kacda z wyznaczanych działek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudowC musi mieć 
zapewnion> mocliwoWć przył>czenia do zewnCtrznych 
sieci technicznego uzbrojenia w zakresie instalacji: 
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. 

 
2. Przebieg sieci, lokalizacja urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i ich eksploatacja na podstawie warunków 
dysponentów sieci - pozostaje do uWciWlenia w projekcie 
budowlanym. 

 
3. Zaopatrzenie w wodC przewiduje siC po przez 

podł>czenie do istniej>cej sieci wodoci>gowej na 
warunkach okreWlonych przez dysponenta sieci. 

 
4. Vcieki sanitarne systemem kolektorów 

grawitacyjnych i tłoczonych prowadzonych w ci>gu dróg 
wewnCtrznych odprowadzane bCd> do istniej>cego 
kolektora kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni 
Wcieków w Sorkwitach. 
 

5. Wody opadowe nalecy zagospodarować na terenie 
własnej działki. 

 
6. Wody opadowe z dróg systemem kolektorów 

grawitacyjnych kanalizacji deszczowej prowadzonych 
w ci>gu ulic odprowadzone bCd> poprzez urz>dzenia 
oczyszczaj>ce do istniej>cej kanalizacji deszczowej. 

 
7. Planowany teren pod budownictwo mieszkalno - 

rekreacyjne przewiduje siC do zasilania w energiC 
elektryczn> poprzez linie SN15kV. Na czCWci terenu 
przeznaczonego do przyszłej zabudowy istnieje linia 
energetyczna napowietrzna SN, która bCdzie kolidowała 
z planowan> zabudow>. W zwi>zku z powycszym liniC SN 
15 kV na odcinku koliduj>cym nalecy przewidzieć do 
przebudowy. W miejsce zlikwidowanego odcinka linii 
napowietrznej SN 15 kV nalecy przewidzieć nowe 
powi>zania lini> kablow> SN zgodnie z zał>cznikiem 
graficznym. Zasilanie terenu planuje siC wykonać 
z istniej>cej stacji transformatorowej żiel>d SKR K-770. 
Sieć energetyczn> nn wykonać jako kablow> z zasilaniem 
poszczególnych budynków z szafek kablowo - 
pomiarowych umieszczonych w granicy działek. 
W przypadku wyst>pienia kolizji projektowanego 
zagospodarowania terenu z istniej>cymi urz>dzeniami 
elektroenergetycznymi (linia elektroenergetyczna 
Wredniego napiCcia), nalecy je przebudować 
w koliduj>cym zakresie wystCpuj>c z wnioskiem 
o wydanie warunków przebudowy do operatora sieci. 

 
8. Sieci telekomunikacji kablowej prowadzona bCdzie 

w ci>gu dróg wewnCtrznych, ci>gach pieszych na warunkach 
okreWlonych przez właWciwego operatora. 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. 

 
9. Zaopatrzenie w ciepło. Zaopatrzenie w ciepło 

projektowanej zabudowy realizować indywidualnie. Zaleca 
siC ogrzewanie w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, 
energiC elektryczn> lub odnawialne aródła energii. 
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10. Na terenie objCtym opracowanie wystCpuje ruroci>g 

melioracyjny betonowy Ø 30 cm, oznaczony na rysunku planu. 
 

Rozdział 2 
 

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów 
w granicach opracowania - karty terenów. 

 
1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN. 
 

 Symbol terenu na rysunku planu MN1, MN2 

1. Przeznaczenie 
terenu 

Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostoj>cej. 

2. Zasady 
kształtowania 
zabudowy 
i zagospo-
darowania 
terenu 

a) Na wyznaczonej działce zezwala siCŚ na lokalizacjC jednego 
budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego lub 
garacu. 
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki minimum 60 %. 
c) Ustala siC współczynnik intensywnoWci zabudowy 
w wysokoWci 0,2. 
d) Linie zabudowy jak na rysunku planu. 
 
Ustalenia dotycz>ce budynków mieszkalnychŚ 
e) WysokoWć wznoszonych budynków 
mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych 
w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
WysokoWć do kalenicy nie wiCcej nic 10 m ponad 
Wredni poziom terenu mierzonego na długoWci budynku. 
f) Dachy budynków kształtować jako 
dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci 40-45º. Dachy kryte dachówk> ceramiczn> 
w kolorze czerwonym. 
g) Kalenice kształtować równolegle do dróg obsługuj>cych. 
h) W nowo wznoszonych budynkach zaleca siC tradycyjne 
rozwi>zania materiałowe. 
 
Ustalenia dotycz>ce budynków gospodarczychŚ 
i) WysokoWć budynku gospodarczego, garacu lub budynku 
gospodarczo - garacowego jedna kondygnacja nadziemna 
(dachy dwuspadowe, k>t nachylenia połaci 40-45º, poddasze 
nieucytkowe, wysokoWć do kalenicy nie wiCcej nic 6 m 
ponad Wredni poziom terenu mierzonego na długoWci budynku). 
j) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i garacowej nie moce 
przekraczać 35 % powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego. 

 
3. 
 

 
Zasady 
ochrony 
i kształtowania 
ładu 
przestrzennego 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 

 
4. 
 

 
Zasady 
podziału 
nieruchomoWci 

 
Postulowany podział na działki okreWla rysunek planu. 
Minimalna szerokoWć frontu działek wynosi 20 m, a minimalna 
powierzchnia 1500 m

2
. 

 
5. 
 
 

 
Zasady 
ochrony 
Wrodowiska, 
przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
6. 
 
 

 
Zasady 
ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego, 
zabytków i dóbr 
kultury 
współczesnej 

 
Na terenie wystCpuje stanowisko archeologiczne - ustalenia 
zawarte w § 5. 

 
7. 
 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
komunikacji 

 
a) Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KDW1. 
b) Miejsca parkingowe lokalizować w granicach własnej działki. 

 
8. 
 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
9. 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie 
i zagospoda-
rowanie terenu 

 
Do czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować w sposób 
dotychczasowy. 

 

2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ML 
 

 Symbol terenu na rysunku planu ML1, ML2 

 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu 

 
Teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

 
2. 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodaro-
wania terenu 

 
a) Na wyznaczonej działce zezwala siCŚ na lokalizacjC jednego 
budynku rekreacji indywidualnej i jednego gospodarczego lub 
garacu. 
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki minimum 60 %. 
c) Ustala siC współczynnik intensywnoWci zabudowy 
w wysokoWci 0,2. 
d) Linie zabudowy jak na rysunku planu. 
 
Ustalenia dotycz>ce budynków rekreacji indywidualnej 
(letniskowej): 
e) WysokoWć wznoszonych budynków - do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w rozumieniu Prawa Budowlanego. WysokoWć 
do kalenicy nie wiCcej nic 10m ponad Wredni poziom terenu 
mierzonego na długoWci budynku. 
f) Dachy budynków kształtować jako 
dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci 40-45º. Dachy kryte dachówk> ceramiczn> 
w kolorze czerwonym. 
g) Kalenice kształtować równolegle lub prostopadle do 
przyległych dróg. 
h) W nowo wznoszonych budynkach zaleca siC tradycyjne 
rozwi>zania materiałowe. 
 
Ustalenia dotycz>ce budynków gospodarczychŚ 
i) WysokoWć budynku gospodarczego, garacu lub budynku 
gospodarczo - garacowego jedna kondygnacja 
nadziemna(dachy dwuspadowe, k>t nachylenia połaci 40-45º, 
poddasze nieucytkowe, wysokoWć do kalenicy nie wiCcej nic 
6 m ponad Wredni poziom terenu mierzonego na długoWci 
budynku). 
j) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i garacowej nie moce 
przekraczać 35 % powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego. 

 
3. 
 
 

 
Zasady 
ochrony 
i kształtowania 
ładu 
przestrzennego 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 

4. 
 

Zasady 
podziału 
nieruchomoWci 

Postulowany podział na działki okreWla rysunek planu. 
Minimalna szerokoWć frontu działek wynosi 30 m, a minimalna 
powierzchnia 1500 m

2
. 

 
5. 
 
 

 
Zasady 
ochrony 
Wrodowiska, 
przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
6. 
 
 

 
Zasady 
ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego, 
zabytków 
i dóbr kultury 
współczesnej 

 
Ustalenia zawarte w § 5. 

 
7. 
 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
komunikacji 

 
a) Obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDW2 oraz z drogi gminnej dz. nr 35/1 
znajduj>cej siC poza granicami opracowania. 
b) Miejsca parkingowe lokalizować w granicach własnej działki. 

 
8. 
 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
9. 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie 
i zagospoda-
rowanie terenu 

 
Do czasu realizacji planu teren nalecy ucytkować w sposób 
dotychczasowy. 

 
3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN 

 
 Symbol terenu na rysunku planu ZN 

 
1. 

 
Przeznaczenie terenu 

 
Teren zieleni naturalnej 

 
2. 
 

 
Zasady kształtowania 
zabudowy 

 
Obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 
budowlanych z wył>czeniem urz>dzeM 
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i zagospodarowania 
terenu 

budowlanych, takich jak: infrastruktura techniczna. 
 

 
3. 
 
 

 
Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Teren pokryty zieleni> nisk> i wysok> - swobodnie, 
mocliwie naturalnie kształtowan>. 

 
4. 
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
5. 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego, 
zabytków i dóbr 
kultury współczesnej 

 
Ustalenia zawarte w § 5. 

 
4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W 

 
 Symbol terenu na rysunku planu W 

1. Przeznaczenie terenu Teren rowu melioracyjnego 
2. Zasady kształtowania 

i zagospodarowania terenu 
Teren rowu melioracyjnego nalecy 
udracniać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

Ustalenia zawarte w § 4. 

4. Zasady podziału nieruchomoWci WielkoWć i kształt terenu według 
rysunku planu. 

5. Zasady ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

Ustalenia zawarte w § 6. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr 
kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Zasady obsługi w zakresie 
komunikacji 

Obsługa komunikacyjna z drogi 
oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDW2. 

 
5. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD 

 
 Symbol terenu na rysunku planu KD 

 
1. 

 
Przeznaczenie terenu 

 
Rezerwa terenu na poszerzenie drogi gminnej 
dz. nr 35/1 

 
2. 
 

 
Zasady kształtowania 
i zagospodarowania 
terenu 

 
Minimalna szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 2,0 m. Docelowo minimalna 
szerokoWć drogi gminnej 10 m. 

 
3. 
 
 

 
Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
OkreWlone na rysunku planu linie 
rozgraniczaj>ce. 

 
4. 
 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
W pasie rozgraniczaj>cym dopuszcza siC 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 
 

 
5. 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie 
i zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu teren nalecy 
ucytkować w sposób dotychczasowy. 

 
6. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW 

 
 Symbol terenu na rysunku planuKDW1 

 
1. 

 
Przeznaczenie terenu 

 
Droga wewnCtrzna. 

 
2. 
 

 
Zasady kształtowania 
i zagospodarowania 
terenu 

 
Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej. 
Minimalna szerokoWć drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych - 8,0 m. 

 
3. 
 
 

 
Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
OkreWlone na rysunku planu linie 
rozgraniczaj>ce drogi. 

 
4. 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
komunikacji 

 
Droga powi>zana z drog> gminn> dz. nr 35/1 
oraz z drog> wewnCtrzn> dz. nr 40/12 - 
znajduj>cymi siC poza granicami opracowania. 
Droga KDW1 obsługuje przyległe działki poprzez 
wjazdy bramowe. 

 
5. 

 
Zasady obsługi 

 
W pasie rozgraniczaj>cym drogi dopuszcza siC 

 w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 
 

 
6. 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie 
i zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu teren nalecy 
ucytkować w sposób dotychczasowy. 

 
7. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW 

 
 Symbol terenu na rysunku planuKDW2 

 
1. 

 
Przeznaczenie terenu 

 
Droga wewnCtrzna. 

 
2. 
 

 
Zasady kształtowania 
i zagospodarowania 
terenu 

 
Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej, 
zakoMczona placem manewrowym. Minimalna 
szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych - 
8,0 m. 

 
3. 
 
 

 
Zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
OkreWlone na rysunku planu linie 
rozgraniczaj>ce drogi. 

 
4. 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
komunikacji 

 
Droga powi>zana z drog> gminn> dz. nr 35/1 
znajduj>c> siC poza granicami opracowania. 
Droga KDW2 obsługuj> przyległe działki 
poprzez wjazdy bramowe. 

 
5. 
 

 
Zasady obsługi 
w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
W pasie rozgraniczaj>cym drogi dopuszcza siC 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 
 

 
6. 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie 
i zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu teren nalecy 
ucytkować w sposób dotychczasowy. 

 
§ 9. Zadania dla realizacji celów publicznych. 
 
1. Na terenie objCtym planem nie przewiduje siC inwestycji 

celu publicznego oraz inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cej do zadaM własnych gminy. 

 
§ 10. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala siC ponicsze wysokoWci stawek 
procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci zwi>zanych z uchwaleniem niniejszego planu: 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu WysokoWć procentowa stawki 
MN1, MN2 30 % 
ML1, ML2 30 % 

ZN nie ma zastosowania 
W nie ma zastosowania 
KD 10 % 

KDW1, KDW2 10 % 

 
§ 11. Postanowienia koMcowe. 
 
1. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Sorkwity. 
 
2. Wójt żminy Sorkwity przechowuje i udostCpnia do 

wgl>du plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne 
wypisy i wyrysy. 

 
3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeM oraz publikacji na stronie internetowej 
UrzCdu żminy Sorkwity. 
 

Przewodnicz>cy Rady 
Jerzy Kopaniec 
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z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/211/2010 
Rady Gminy Sorkwity 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w czCWci miejscowoWci Stary żiel>d, gmina Sorkwity. 
 

W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 890, 
poz. 717 z póan. zm.) stwierdza siC, ce uwag do projektu planu nie wniesiono. Nie zachodziła wiCc koniecznoWć ich 
rozpatrywania. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIX/211/2010 
Rady Gminy Sorkwity 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy zwi>zane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w czCWci miejscowoWci Stary 

żiel>d, gmina Sorkwity. 
 

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 z póan. zm.) stwierdza siC, ce na terenie objCtym planem nie wystCpuj> inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXXII/236/ńŃ 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zasad gospodarki nieruchomoWciami stanowi>cymi własnoWć żminy Stawiguda. 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „a”, art. 40 ust. 1 i 
2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 - Rada 
Gminy w Stawigudzie uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Ustala siC zasady gospodarki nieruchomoWciami 

stanowi>cymi własnoWć żminy Stawiguda, w brzmieniu 
okreWlonym w zał>czniku do uchwały, bCd>cym jej 
integraln> czCWci>. 

 
§ 2. Zasady gospodarki nieruchomoWciami, o którym 

stanowo § 1 reguluj> zagadnieniaŚ 
 
1. Gospodarowania nieruchomoWciami. 
 
2. Nabywania nieruchomoWci. 
 
3. Zbywania nieruchomoWci w drodze przetargu. 
 
4. Zbywania nieruchomoWci oddawanie ich 

w ucytkowanie wieczyste, trwały zarz>d. 
 
5. Sprzedacy lokali mieszkalnych i budynków 

mieszkalnych na rzecz najemców. 
 
6. Obci>cania nieruchomoWci. 
 

7. Najem lokali ucytkowych. 
 
8. Dziercawy i ucyczania gruntów. 
 
§ 3. 1. Wójt żminy Stawiguda składa informacjC 

Radzie Gminy z realizacji uchwały w zakresie okreWlonym 
§ 1 - ze stanu na dzieM 31 grudnia kacdego roku. 
 

2. Informacja składana jest na pierwszej sesji Rady 
żminy po zakoMczeniu kacdego roku. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

Stawiguda. 
 
§ 5. Traci moc obowi>zuj>c> uchwała nr XIV/102/08 

Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 czerwca 2008 r. 
w sprawie zasad gospodarki nieruchomoWciami 
stanowi>cymi własnoWć żminy Stawiguda opublikowan> 
w Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. Nr 134, poz. 2111) oraz 
uchwała nr XXIX/216/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w/s 
obci>cania nieruchomoWci gruntowych stanowi>cych 
własnoWć żminy Stawiguda. 

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

dnia publikacji w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady 
Maria D>browska 

 
 


