
UCHWAŁA NR XLI/341/2014
RADY GMINY SORKWITY

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części 
miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, 
poz. 1238, poz.1446) oraz uchwały Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 czerwca 2013 r. 
i uchwały zmieniającej Nr XXXII/259/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości 
Zyndaki, gmina Sorkwity, po stwierdzeniu, że ustalenia zmiany planu nie naruszają ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity. Rada Gminy Sorkwity 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości 
Zyndaki, gmina Sorkwity, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/175/2005 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 
25 sierpnia 2005 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 132 z dnia 23 września 2005 r. 
poz. 1598). Zmiana planu obejmuje część tekstową zawartą w § 7 dotycząca zasad odprowadzenia ścieków 
i zaopatrzenia w wodę.

2. Granice terenu, którego dotyczy zmiana planu pokrywa się z granicą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity uchwalonego uchwałą nr 
XXVII/175/05 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 25 sierpnia 2005 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego Nr 132 z dnia 23 września 2005 r. poz. 1598) i są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 
XXXI/249/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/259/2013 
Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest:

1) W części graficznej obowiązuje rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części 
miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/175/05 Rady Gminy 
w Sorkwitach z dnia 25 sierpnia 2005 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 
132 z dnia 23 września 2005 r. poz. 1598).

2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projekty zmiany 
planu.

3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierającej rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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§ 3. 1. W § 7 uchwały Nr XXVII/175/05 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 25 sierpnia 2005 r. (publikacja 
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 132 z dnia 23 września 2005 r. poz. 1598) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

„ „1a Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do 
zbiorników bezodpływowych z atestem szczelności”;

2) po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu:

„3a Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych 
lub grupowych ujęć, zgodnie z przepisami odrębnymi” ”.

2. W rozdziale III uchwały Nr XXVII/175/05 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 25 sierpnia 2005 r. 
(publikacja w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 132 z dnia 23 września 2005 r. poz. 1598) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 15 w brzmieniu:

„§ 15.  W granicach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 
gminy nie przewiduje się”;

2) dotychczasowy § 15 i § 16 otrzymują numery odpowiednio § 16 § 17.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Zmitrowicz-
Wiszniewska
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Załącznik nr 2 
 

do Uchwały Nr XLI/341/2014 
Rady Gminy Sorkwity 

z dnia 17 października  2014 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Do projektu w/w planu nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym 

rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, 

poz. 1445, z 2013 r. poz. 21), nie ma zastosowania. 
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Załącznik nr 3 
 

do Uchwały Nr XLI/341/2014 
Rady Gminy Sorkwity 

z dnia 17 października  2014 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity 

 

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 

2013 r. poz. 21) stwierdza się, że na terenie objętym zmianą planu inwestycji celu 

publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy nie przewiduje się. 
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