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UCHWAŁA Nr XXIII/142/09 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci wsi Wielbark  

w rejonie ulicy Chodkiewicza. 

 
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, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, 
poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, 
poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20, ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 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 2007 r. Dz. U. Nr 127, poz. 880 z 2008 r.  
Dz. U. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Wielbark 
postanawia, co nast�puje 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Wielbark w 
rejonie ulicy Chodkiewicza z ustaleniami studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielbark (uchwała Nr XX/79/07 
Rady Gminy Wielbark z dnia 27.11.2007 r.) uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz��ci 
wsi Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza. 
 

§ 2. Uchwalony plan składa si� z nast�puj�cych cz��ci: 
 
  1) Tekstu planu miejscowego stanowi�cego tre�� 

niniejszej uchwały; 
 
  2) Rysunku planu w skali 1:1000 zatytułowanego „Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi 
Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza skala 1:1000”, który 
jest zał�cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
  3) Zał�cznika Nr 2 stanowi�cego o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy  
oraz zasadach ich finansowania; 

 
  4) Zał�cznika Nr 3 rozstrzygaj�cego o sposobie 

rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyło�enia 
projektu planu do publicznego wgl�du; 

 
  5) Zał�cznika Nr 4 w sprawie stwierdzenia zgodno�ci 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza ze 
studium gminy. 

 
ROZDZIAŁ 1 

Przepisy porz �dkowe 
 
§ 3. 1. Teren opracowania planu zgodny jest z 

uchwał� Nr IV/33/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 6 lutego 

2007 r. w sprawie przyst�pienia do opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
terenów oznaczonych fragmentów wsi Wielbark w rejonie 
ulicy Chodkiewicza. 

 
2. Opracowaniem planu miejscowego obj�te zostały 

tereny nie zabudowane poło�one na zapleczu istniej�cej 
zabudowy przy zbiegu ulic Chodkiewicza i 1 Maja. Ulica  
1 Maja le�y na ci�gu drogi krajowej nr 57. 
 

§ 4. Celem przyj�tych w miejscowym planie rozwi�za� 
zapisanych w formie nakazów, zakazów i ogranicze� jest 
ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego oraz okre�lenie sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy. 
 

§ 5. Na rysunku planu miejscowego obowi�zuj�cymi 
ustaleniami s� nast�puj�ce oznaczenia graficzne: 
 
  1) Granice opracowania planu miejscowego. 
 
  2) Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu. 
 
  3) Funkcje i parametry dróg. 
 
  4) Nieprzekraczalne i obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

§ 6. 1. Podane na rysunku planu miejscowego linie 
projektowanych podziałów nieruchomo�ci w granicach 
wydzielonych terenów o ró�nym przeznaczeniu nie s� 
liniami obowi�zuj�cymi. Nale�y je traktowa� jako element 
informacyjny szczegółowych zasad podziału 
nieruchomo�ci wymaganych w planie miejscowym, które 
w przyszło�ci posłu�� do wykonania geodezyjnego 
projektu podziału zgodnie z ustaw� o gospodarce 
nieruchomo�ciami. 
 

2. Pokazane na rysunku planu miejscowego przebiegi 
projektowanych sieci infrastruktury technicznej mog� ulec 
zmianie w projekcie budowlanym. Obowi�zuj�ca jest 
przyj�ta tu zasada uzbrojenia projektowanych terenów 
pod zabudow�. 
 

§ 7. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
 
  1) planie miejscowym – nale�y przez to rozumie� tekst 

planu miejscowego zapisany w formie uchwały wraz z 
zał�cznikami do niej, 

 
  2) rysunku planu miejscowego - nale�y przez to rozumie� 

rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-
wysoko�ciowej w skali 1:1000 i stanowi�cy zał�cznik 
Nr 1 do uchwały, 

 
  3) intensywno�� zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

procent zabudowy tj. stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów na działce do powierzchni działki, 
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  4) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nale�y przez 

to rozumie� powierzchni� terenu zdefiniowan� w 
przepisach odr�bnych (Rozporz�dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie), 

 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczaj�ca 

teren przeznaczony pod zabudow� obiektami 
kubaturowymi, 

 
  6) obowi�zuj�ca linia zabudowy – linia wyznaczaj�ca 

ustawienie frontowej �ciany budynku mieszkalnego od 
strony ulicy. Przekroczenie linii jest mo�liwe przez 
takie elementy budynku jak balkony, wykusze, 
gzymsy, schody zewn�trzne, maksymalnie do 1,2 m. 

 
ROZDZIAŁ 2 

Przepisy odnosz �ce si� do obszaru całego opracowania. 
 

§ 8. Wie� Wielbark znajduje si� na skraju specjalnej ostoi 
ptaków Natura 2000 pod nazw� Puszcza Napiwodzko-
Ramucka (kod obszaru PLB280007). W granicach ostoi 
znajduje si� wschodnia cz��� wsi. Teren obj�ty planem w 
cało�ci poło�ony jest w granicach Natury 2000. 
Ustawa o ochronie przyrody z 16 czerwca 2004 r. art. 33 
ust. 1 zabrania podejmowania działa� mog�cych w istotny 
sposób pogorszy� stan siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków i zwierz�t, a tak�e w istotny sposób 
wpływa� negatywnie na gatunki, dla których obszar 
Natura 2000 został wyznaczony. Przeznaczony w planie 
teren pod zabudow� mieszkaniow� znajduje si� na 
zapleczu istniej�cej zabudowy i nie wpłynie negatywnie na 
obszar ostoi. 
 

§ 9. 1. Teren opracowania poło�ony jest w s�siedztwie 
strefy ochrony stanowiska archeologicznego. 
Przewidziane w planie działania nie obejmuj� terenu 
wskazanego stanowiska. 
 

2. Zgodnie z warunkami postawionymi przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem  
IZNR (lw)-413/14-5/07 z dnia 25.05.2007 r. cały teren 
opracowania obejmuje si� stref� ochrony konserwatorskiej 
„E” w celu ochrony ekspozycji dawnego układu zabudowy 
tej cz��ci wsi Wielbark, która znajduje si� w s�siedztwie 
terenów obj�tych planem. W zwi�zku tym zostały podj�te 
zasady realizacji wynikaj�ce z dostosowania do s�siedniej 
zabudowy. 
Warunki realizacji budynków zapisane s� w § 11. 
Inwestycje budowlane realizowane w obr�bie strefy 
ochrony konserwatorskiej ekspozycji „E” wymagaj� 
uzyskania uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Olsztynie. 
 

§ 10. Na działkach przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne powierzchnia terenu 
biologicznie czynna nie mo�e by� mniejsza ni� 60% za� 
intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 30% 
powierzchni działki. 
 

§ 11. Ustala si� nast�puj�ce warunki dla budynków 
wraz z infrastruktur� na działkach przeznaczonych pod 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. 
 

1. Ze wzgl�du na s�siedztwo z istniej�c� zabudow� 
dla zachowania skali zabudowy, charakteru i w 
nawi�zaniu do starej zabudowy ustala si� nast�puj�ce 
warunki realizacji nowych budynków. Na wyznaczonych 

działkach mog� powsta� budynki mieszkalne 
jednorodzinne wolnostoj�ce. Nie zezwala si� na 
wydzielenie wi�kszej ilo�ci działek ni� to ustala plan. 
Przyjmuje si�, �e front działki nie mo�e by� mniejszy ni� 
25,0 m. Na ka�dej z działek mo�e powsta� jeden 
budynek, który nale�y ustawi� równolegle kalenic� do 
obowi�zuj�cej linii zabudowy. Wysoko�� budynków nie 
mo�e przekroczy� dwóch kondygnacji, w tym druga 
kondygnacja w poddaszu. Przykrycie budynków dachami 
dwuspadowymi, symetrycznymi o k�cie nachylenia połaci 
dachowych 40º-45°. Wysoko �� budynków liczona od 
poziomu terenu przy najni�ej poło�onym wej�ciu do 
budynku do kalenicy nie powinna przekroczy� 9,5 m. 
Ustala si�, �e materiałem pokrycia dachu b�dzie 
dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym. 
Do�wietlenie poddaszy nale�y zapewni� przez lukarny i 
okna w szczycie budynku. W elewacjach nale�y stosowa� 
materiały naturalne takie jak cegła, kamie�, drewno, tynk. 
W ogrodzeniach, które nie mog� przekroczy� 130,0 cm 
wysoko�ci wyklucza si� pełne �ciany murowane, 
betonowe elementy prefabrykowane. 
 

2. Zaopatrzenie w wod�. 
Ustala si�, �e projektowane budynki b�d� zaopatrzone w 
wod� z istniej�cej sieci wodoci�gowej przechodz�cej 
przez teren opracowania. Wskazane jest by odcinek sieci 
przechodz�cej przez tereny nowych działek został 
przebudowany w taki sposób by nie stanowił kolizji z 
przyszł� zabudow�. 
 

3. Kanalizacja sanitarna. 
Przewiduje si� wł�czenie projektowanych budynków do 
projektowanej sieci kanalizacji podci�nieniowej 
realizowanej na terenie wsi Wielbark, która posiada 
oczyszczalni� �cieków. Ka�dy z projektowanych 
budynków powinien zosta� wł�czony do sieci za pomoc� 
przydomowych zaworów odcinaj�cych. Ze wzgl�du na 
przyj�t� kolejno�� budowy kanalizacji na terenie wsi 
Wielbark ustala si� mo�liwo�� czasowego odprowadzenia 
�cieków sanitarnych z projektowanych budynków do 
zbiorników bezodpływowych na terenie działki. Po 
wybudowaniu sieci przesyłowej nale�y bezzwłocznie 
zlikwidowa� zbiorniki a budynki wł�czy� do sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
 

4. Zaopatrzenie w ciepło. 
Zaopatrzenie w ciepło powinno odbywa� si� z 
indywidualnych �ródeł ciepła z wył�czeniem paliw 
wysokoemisyjnych takich jak w�giel kamienny, w�giel 
brunatny i koks. 
 

5. Elektroenergetyka. 
Przez teren opracowania przechodz� dwie linie kablowe 
SN 15 kV PZ Wielbark - Miasto, linie kablowe i 
napowietrzne nn 0,4 kV. Na wydzielonej działce nr 895/2 
znajduje si� stacja transformatorowa S-0873. 
Przył�cze nowych podmiotów do wspólnej sieci nast�pi na 
warunkach ustalonych przez dysponenta sieci Koncernu 
Energetycznego ENERGA S.A. Rejon Energetyczny 
Szczytno. Przy wyst�pieniu kolizji z nowym 
zagospodarowaniem nale�y wyst�pi� o warunki 
przebudowy linii nn 0,4 kV oraz odcinka linii kablowej SN 
15 kV do Rejonu Energetycznego Szczytno. Nowe 
uzbrojenie terenu nale�y prowadzi� w pasie drogowym 
projektowanej ulicy 1KDW. Koszty przebudowy 
wyst�puj�cych kolizji pokryje wnioskodawca. 
 

6. Telekomunikacja. 
Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 
projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
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terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne (pasy 
drogowe). Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�. 
W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Cało�� kosztów 
zwi�zanych z przebudow� i zabezpieczeniem istniej�cych 
urz�dze� telekomunikacyjnych ponosi inwestor. 
 

§ 12. Zgodnie z ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony �rodowiska (DZ. U. z 2006 Nr 129,  
poz. 902) i Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 
29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w �rodowisku ustala si� nast�puj�cy podział 
terenów: 
 

Rodzaj terenów wskazanych  
w ustawie 

Przeznaczenie terenu zapisanego  
w planie 

Tereny zabudowy mieszkaniowej MN – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 
W celu ochrony projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przed hałasem od drogi krajowej nr 57 
ustalono lini� zabudowy w odległo�ci 50,0 m od granicy 
pasa drogowego zgodnie z warunkami zgłoszonymi przez 
zarz�dc� drogi. 
 

§ 13. Projektowan� drog� gruntow� 2KDW nale�y 
traktowa� jako rozwi�zanie tymczasowe. Spełnia� ona 
b�dzie dojazd do działek nr 889 i nr 890 poło�onych poza 
granicami planu w celu wywozu �cieków z istniej�cego 
tam zbiornika. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i 
likwidacji zbiornika teren drogi zostanie wł�czony do 
terenu zabudowy mieszkaniowej. 

 
§ 14. Celami publicznymi w zrozumieniu art. 2 ust. 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. b�dzie budowa drogi 1KDW 
obsługuj�cej projektowan� zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� wraz z uzbrojeniem (woda i kanalizacja). 
 

ROZDZIAŁ 3 
Ustalenia odnosz �ce si � do wydzielonych terenów   

na rysunku planu miejscowego. 
 

§ 15. 1MN, 2MN, 3MN - Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinne. Projektowane budynki 
nale�y ustawi� równolegle kalenic� do obowi�zuj�cej linii 
zabudowy. Nale�y spełni� warunki ustalone w rozdziale 2. 
3E - Teren istniej�cej stacji transformatorowej. Granica 
działki nie ulega zmianie. Dojazd do działki z 
projektowanej drogi 1KDW po jej wybudowaniu. 
4U - Teren usług, handlu lub gastronomii. Dojazd do 
działki tylko od drogi 1KDW. Nie zezwala si� na 
wykonanie zjazdu na drog� krajow�. 
Warunki zwi�zane z realizacj� obiektu jak dla budynków 
mieszkalnych. Budynek nie mo�e zawiera� pomieszcze� 

mieszkalnych. Realizacja budynku wymaga przebudowy 
istniej�cego uzbrojenia terenu powoduj�cego kolizj� 
(energetyka) na warunkach ustalonych przez dysponenta 
sieci. Budynek nale�y ustawi� równolegle kalenic� do 
drogi krajowej na linii zabudowy w odległo�ci 10,0 m od 
kraw�dzi jezdni drogi krajowej. 
1KDW - Projektowana droga wewn�trzna obsługuj�ca 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. Szeroko�� pasa 
drogowego 10,0 m. Poł�czenie nowej drogi przewidziane 
jest tylko z ulic� Chodkiewicza. Ulica Chodkiewicza 
poło�ona jest w ci�gu drogi wojewódzkiej nr 604. W 
zwi�zku z tym wł�czenie projektowanej drogi mo�e 
nast�pi� wył�cznie w formie zjazdu na posesj�. Warunki 
techniczne zwi�zane z wykonaniem zjazdu ustali 
zarz�dca drogi, Zarz�d Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 
Na zako�czeniu drogi nale�y zabezpieczy� plac do 
zawracania samochodów minimum 20,0 m x 20,0 m. 
Projektowana droga nie b�dzie miała poł�czenie z drog� 
krajow� nr 57. 
2KDW - Projektowana tymczasowa droga wewn�trzna 
celem zapewnienia dojazdu do istniej�cego zbiornika 
bezodpływowego do przetrzymywania �cieków 
sanitarnych na działkach nr 889 i nr 890 poło�onych poza 
granicami opracowania planu. Po wybudowaniu sieci 
kanalizacyjnej i podł�czeniu budynków mieszkalnych na 
wymienionych działkach cały pas drogi zostanie wł�czony 
do terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. 
KP – Projektowane przej�cie piesze szeroko�ci 4,0 m. 
 

§ 16. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ustala si� stawk� 
procentow� w wysoko�ci 30% dla terenu stanowi�cego 
cz��� działki rolnej nr 884 uj�tej w planie i przeznaczonej 
na zabudow� mieszkaniow� oznaczona symbolem 1MN.  
Na pozostałych terenach nie zachodzi warunek 
stosowania stawki procentowej, poniewa� s� własno�ci� 
gminy. 
 

§ 17. Uchwała wraz z zał�cznikami podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 18. Uchwała obowi�zuje po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 19. Oryginał miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego składaj�cego si� z tekstu uchwały wraz z 
zał�cznikami znajduje si� w Urz�dzie Gminy w Wielbarku. 
Kopia wymienionych dokumentów znajduje si� w 
Starostwie Powiatowym w Szczytnie. 
 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Wielbark. 

 
Przewodnicz�cy Rady 

Andrzej Kimbar 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do 

zada� własnych gminy zwi�zanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi 
Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza. 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e w granicach opracowania planu nie przewiduje si� w najbli�szym czasie realizacji 
zada� własnych gminy zwi�zanych z budow� kanalizacji sanitarnej obejmuj�c� teren zabudowy mieszkaniowej, ustala si� 
budow� odcinka sieci wodoci�gowej która zasili działki na terenie oznaczonym symbolem 1MN. Wymienione zadanie 
finansowane b�dzie przez bud�et gminy i ewentualne fundusze pozyskane z zewn�trznych �ródeł. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Wielbark podejmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cia: 
 
  1) w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza  stwierdza si�, �e do wyło�onego projektu planu do publicznego wgl�du 
w ustawowym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi. 

 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIII/142/09  
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodno�ci ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy 

Chodkiewicza z ustaleniami „Zmian Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark”. 
 

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 pó�n. zm.) stwierdza si�, �e rozwi�zania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
cz��ci wsi Wielbark w rejonie ulicy Chodkiewicza polegaj�ce na przeznaczeniu terenu pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� zgodne s� z ustaleniami zawartymi w „Zmianie Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielbark” uchwalonym przez Rad� Gminy Wielbark uchwał� Nr X/79/07 z dnia 27 listopada 2007 r. 

Obszar obj�ty planem wyznaczono zgodnie z zapisem „Kierunków zagospodarowania przestrzennego: nowe tereny 
wskazane w studium pod ró�ne formy zabudowy nale�y traktowa� jako optymaln� lokalizacj�. 
Gmina mo�e podj�� decyzj� o przeznaczeniu pod zabudow� innych terenów ni� wskazane na rysunku studium pod 
warunkiem zachowania zgodno�ci z ogólnymi kierunkami i zasadami rozwoju przestrzennego ustalonymi w studium”. 
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UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci wsi Wielbark  

w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. 

 
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, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, 
poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, 
poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20, ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 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 2007 r. Dz. U. Nr 127, poz. 880  
z 2008 r. Dz. U. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 
Wielbark postanawia, co nast�puje 


