
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/193/12 

RADY GMINY PURDA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla 

terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice – działka o nr geodezyjnym 98/3  

Na podstawie art. 20 w związku z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r, poz. 647) oraz art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 

40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591) oraz 

uchwały nr XIII-79/11 Rady Gminy Purda z dnia 27 października 2011 r. sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów 

położonych w obrębie geodezyjnym Silice – działka o nr geodezyjnym 98/3, Rada Gminy Purda uchwala, co 

następuje:  

Rozdział 1. 
Ustalenia wstępne  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Purda, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Purda dla terenów położonych w obrębie Silice – działka o nr geodezyjnym 98/3, zwany dalej planem.  

2. Przedmiot i granice planu określa uchwała nr XIII-79/11 Rady Gminy Purda z dnia 27 października  

2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice – działka o nr geodezyjnym 

98/3.  

§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:  

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;  

2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2;  

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiących załącznik nr 3.  

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:  

1) rozdział 1. - ustalenia wstępne;  

2) rozdział 2. - ustalenia ogólne;  

3) rozdział 3. - ustalenia szczegółowe;  

4) rozdział 4. - ustalenia końcowe.  

§ 3. 1. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć:  
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1) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 

z 2012 r., poz.647);  

2) teren – oznacza teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenia: numer porządkowy, symbol literowy 

oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej uchwale;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekraczać 

żaden element budynku, z wyjątkiem: schodów i pochylni wejściowych do budynków, ganków 

i wiatrołapów wysuniętych o nie więcej niż 2,0 m;  

4) reklama – są to płaskie znaki oraz przestrzenne instalacje związane z promowaniem wszelkiej działalności 

gospodarczej.  

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a w razie ich braku zgodnie z ich ogólnym 

rozumieniem słownikowym.  

§ 4. 1. Ustalenia ogólne planu określają:  

1) przeznaczenie terenów;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;  

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zabudowy;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

11) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2. Ustalenia szczegółowe planu określają:  

1) przeznaczenie terenów;  

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;  

3) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.  

3. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują ustalenia ogólne 

i szczegółowe.  

4. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) przeznaczenie terenów:  

a) teren urządzeń infrastruktury sanitarnej oznaczony symbolem Kp,  

b) teren zieleni publicznej, naturalnej i edukacji publicznej oznaczony symbolem Z,  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1151



c) teren pasa technicznego oznaczony symbolem TK.  

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne  

§ 5. Zasady ochrony i ukształtowania ładu przestrzennego:  

1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wznoszonych na 

czas budowy;  

2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych innych niż służących do obsługi oczyszczalni ścieków;  

3) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów betonowych;  

4) zakazuje się lokalizacji reklam.  

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) obszar objęty planem znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego 

obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody wraz z aktami wykonawczymi;  

2) zasady ochrony terenów zieleni naturalnej zawarte są w ustaleniach szczegółowych.  

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1. Na obszarze objętym planem nie występują:  

1) obiekty objęte ochroną konserwatorską;  

2) obiekty wpisane do miejskiej ewidencji zabytków;  

3) udokumentowane stanowiska archeologiczne.  

2. W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne na etapie realizacji planu (na całym jego obszarze) 

istnieje obowiązek (na podstawie art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami) niezwłoczne powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znalezisku. W miejscu 

odkrycia stanowiska archeologicznego należy przeprowadzić przedinwestycyjne badania sondowo-

rozpoznawcze*. 

§ 8. Na obszarze objętym planem nie występują:  

1) tereny przestrzeni publicznej;  

2) tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:  

a) tereny górnicze,  

b) tereny zagrożone powodzią,  

c) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

3) tereny wymagające scalenia i podziału nieruchomości;  

4) tereny zamknięte;  

5) obszary objęte scaleniem i podziałem nieruchomości.  

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) obszar objęty planem graniczy z terenem drogi publicznej klasy lokalnej Olsztyn – Patryki;  

2) na teren objęty planem projektuje się zjazd z w/w drogi.  

3) w zakresie gospodarki wodnej ustala się:  

a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,  

b) dopuszcza się ujęcie indywidualne,  

c) zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych z kanału Elżbiety (poza granicami planu),  

d) sieć wodociągową lokalizować w pasie technicznym wyznaczonym na rysunku planu;  

4) w zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie oczyszczonych ścieków do kanału lub rowu;  
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5) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się, że wody opadowe z terenu zabudowy odprowadza się do 

gruntu w granicach działki budowlanej;  

6) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się, zasilanie w energię elektryczną siecią kablową ze 

stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze objętym planem ,,lub zgodnie z warunkami 

dysponenta sieci”*. 

§ 10. Ustala się następujący sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów - do czasu zainwestowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kp, zgodnie z ustaleniami 

planu, ustala się użytkowanie rolnicze.  

§ 11. Ustala się oznaczenia granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym:  

a) teren oznaczony symbolem Kp – teren urządzeń infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków,  

b) teren oznaczony symbolem TK – teren pasa technicznego.  

§ 12. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10% dla całego obszaru objętego planem.  

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe  

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem Kp.  

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury sanitarnej – oczyszczalni ścieków.  

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się parametry budynku techniczno- socjalnego:  

a) wysokość budynku – jedna kondygnacja naziemna,  

b) dach symetryczny, dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci do 35°, kryty dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni lub grafitowym,  

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego 

punkcie, w obrysie budynku;  

2) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 500 m2;  

3) powierzchnia biologicznie nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej;  

5) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnej działki w ilości niezbędnej do pełnienia w/w funkcji;  

6) dostępność do terenu z projektowanego zjazdu na drogę publiczną klasy lokalnej, poprzez teren pasa 

technicznego. ,,Na rysunku planu ustala się orientacyjne miejsce zjazdu do uściślenia, po uzgodnieniach 

z dysponentem drogi”*. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem Z.  

1. Przeznaczenie – teren zieleni publicznej, naturalnej i edukacji publicznej.  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli;  

2) zakazuje się zmiany ukształtowania terenu;  

3) zakazuje się zmiany stosunków wodnych.  

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem TK.  

1. Przeznaczenie – teren pasa technicznego (miejsce lokalizacji sieci infrastruktury technicznej).  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) na teren Kp wykonać zjazd z drogi publicznej przez teren pasa technicznego. Orientacyjne miejsce zjazdu 

jak na rysunku planu;  
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2) zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów;  

3) dopuszcza się zieleń niską, trawiastą.  

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.  

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Purda 

Regina Szpindor 

 

 

___________ 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.170.2013 z dnia 1 marca 2013 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/12 

Rady Gminy Purda 

z dnia 28 grudnia 2012 r. Zalacznik1.pdf 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/193/12 

Rady Gminy Purda 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647), Rada Gminy Purda rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla 

terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice – działka o nr geodezyjnym 98/3. Projekt uchwały 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.11.2012 roku do 27.11.2012 roku.  

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

w obligatoryjnym terminie na składanie uwag tj. do dnia 11.12.2012 roku, nie wpłynęły żadne uwagi 

dotyczące rozwiązań zawartych w w/w projekcie miejscowego planu.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/193/12 

Rady Gminy Purda 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i finansowania gminnych inwestycji.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(j.t. Dz. U. Z 2012 roku, poz. 647), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.), oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104- z późn. zm.) Rada Gminy w Purdzie 

rozstrzyga, co następuje:  

1) Realizacja założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wykonania inwestycji 

należących do zadań własnych gminy. Należą do nich m.in. zadania z zakresu infrastruktury technicznej.  

2) Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów wymienionych w pkt 1, przedmiotowej uchwały, będą 

finansowane ze środków:  

a) środki własne budżetu gminy,  

b) środki zewnętrzne (w tym dotacje UE).  
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