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Zał�cznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/474/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
Rozstrzygni�cie dotycz�ce zgodno�ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium: 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych 
w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd Zgodnie z 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) stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina 
Gietrzwałd” ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd. 

Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd Zgodnie z art. 17 
pkt 11 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) 
termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd” wyznaczono do dnia 11 czerwca 2010 r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do projektu planu �adne uwagi. 

Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych 
gminy: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych 
w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd Zgodnie z 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) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy uj�tych w „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd” w sposób nast�puj�cy: 
 
 

1826 

UCHWAŁA Nr XLIII/476/2010 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 22 lipca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu zabudowy usługowej 

poło �onego w obr �bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd. 

 
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) oraz art. 18  
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity: tj. 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, Nr 106, 
poz. 675) Rada Gminy Gietrzwałd, po stwierdzeniu 
zgodno�ci ustale� planu ze Studium Uwarunkowa� 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Gietrzwałd uchwala co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego 
w obr�bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd, zwany dalej planem. 
 

2. Uchwalony plan stanowi zmian� „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miejscowo�ci 
Gietrzwałd” uchwalonego Uchwał� Nr X/108/2007 Rady 
Gminy Gietrzwałd z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w Uchwale 
Nr XXXIV/343/2009 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia  
3 wrze�nia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do  
sporz�dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci miejscowo�ci Gietrzwałd. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 
1. Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 

 
2. Z rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci miejscowo�ci Gietrzwałd”; 

 
3. Z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu 

z ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne – dotycz �ce całego 

terenu obj �tego planem. 
 

§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów 

z istniej�cymi drogami publicznymi; 
 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  4) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
  5) zasady i warunki podziału terenów; 
 
  6) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 5. Ilekro� w niniejszej uchwale jest mowa o: 
 
  1) „budynku adaptowanym” – nale�y przez to rozumie� 

budynek istniej�cy do zachowania, budynki adaptowane 
mog� podlega� rozbiórce i odbudowie, rozbudowie 
i przebudowie ł�cznie ze zmian� funkcji o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi� inaczej, dla budynków 
wykraczaj�cych poza linie zabudowy ustalone na rysunku 
planu nieprzekraczaln� granic� odbudowy, rozbudowy lub 
przebudowy s� granice obecnej powierzchni zabudowy; 

 
  2) „linii rozgraniczaj�cej tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania” – oznacza 
lini� obowi�zuj�c�, która nie mo�e ulec przesuni�ciu 
w wyniku realizacji planu; 

 
  3) „przeznaczeniu podstawowym” – nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  4) „przeznaczeniu uzupełniaj�cym” - nale�y przez to 

rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe; 

 
  5) „terenie elementarnym” - nale�y przez to rozumie� 

teren wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
odr�bnym symbolem; 

 
  6) „tymczasowym sposobie u�ytkowania i zagospodarowaniu 

terenu” – nale�y przez to rozumie� dopuszczenie 
mo�liwo�ci okre�lonego sposobu u�ytkowania terenów 
do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami 
planu o jego przeznaczeniu; 

 
  7) „wska�niku zabudowy” – nale�y przez to rozumie� 

stosunek ł�cznej powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki budowlanej. 
 
§ 6. 1. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie ustale� planu: 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
  3) oznacze� przeznaczenia terenów; 
  4) oznacze� liniowych urz�dze� infrastruktury technicznej. 

 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem. 
 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
  1) w granicach opracowania nie wyznacza si� terenów 

wymagaj�cych procedury scalenia i podziału oraz 
terenów wymagaj�cych rehabilitacji istniej�cej zabudowy; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały 

okre�lone poprzez ustalenie parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla 
poszczególnych terenów elementarnych; 

 
  3) ustala si� na całym terenie opracowania zakaz 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za 
wyj�tkiem obiektów zaplecza budowy. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) cały teren poło�ony jest w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Pasł�ki, w stosunku 
do którego obowi�zuj� przepisy Rozporz�dzenia  
Nr 147 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z dnia  
13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pasł�ki; 

 
  2) na terenie planu obowi�zuje zakaz realizacji 

przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
�rodowiska, z wyj�tkiem inwestycji celu publicznego; 

 
  3) zakaz o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy 

realizacji przedsi�wzi��, dla których przeprowadzona 
ocena oddziaływania przedsi�wzi�cia na �rodowisko 
wykazała brak znacz�cego negatywnego wpływu na 
ochron� przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury – teren obj�ty granicami opracowania 
nie podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

4. Zasady wyposa�enia terenu w infrastruktur� techniczn�: 
 
  1) zaopatrzenie w wod� ustala si� z projektowanej sieci 

wodoci�gowej z wł�czeniem do istniej�cej sieci 
gminnej na zasadach uzgodnionych z zarz�dc� sieci; 

 
  2) w zakresie odprowadzenia �cieków sanitarnych ustala si�: 

a) obowi�zek odprowadzenia �cieków bytowo-
gospodarczych poprzez projektowan� sie� 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ci�nieniowej 
docelowo do gminnej oczyszczalni �cieków, 

b) zakaz stosowania rozwi�za� przej�ciowych 
w postaci zbiorników bezodpływowych; 

 
  3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala si� 

obowi�zek oczyszczenia w stopniu przewidzianym 
w przepisach prawa wodnego, a nast�pnie odprowadzenie 
do gminnej sieci kanalizacji deszczowej na zasadach 
i warunkach ustalonych przez zarz�dc� sieci; 

 
  4) w zakresie zaopatrzenie w energi� elektryczn� ustala si�: 

a) adaptuje si� istniej�ce sieci i urz�dzenia 
elektroenergetyczne, w tym lini� kablow� nN 0,4 kV, 

b) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cej lub 
projektowanej sieci energetycznej b�dzie 
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nast�powało na ogólnych zasadach przył�czenia 
odbiorców ustalonych przez dysponenta sieci, 

c) sie� energetyczn� nale�y prowadzi� w miar� 
mo�liwo�ci jako podziemn� w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg z lokalizacj� szafek zł�czowo-
pomiarowych na granicy z działk� budowlan�, 

d) budowa urz�dze� elektroenergetycznych mo�e 
nast�pi� po uprzednim dokonaniu docelowych 
niwelacji terenu; 

e) przebudow� ewentualnych kolizji urz�dze� 
elektroenergetycznych z projektowanymi elementami 
uzbrojenia lub zagospodarowania terenu nale�y 
wykona� na warunkach dysponenta sieci 
elektroenergetycznej – koszty przebudowy ponosi 
wnioskodawca; 

 
  5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 

a) obowi�zek realizacji zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci, 

b) obowi�zek zachowania normatywnych odległo�ci 
projektowanych urz�dze� i obiektów od sieci 
gazowej; 

 
  6) zaopatrzenie w ciepło nale�y realizowa� z indywidualnych 

�ródeł ciepła z wył�czeniem systemów wysokoemisyjnych; 
 
  7) w zakresie wyposa�enia w sie� telekomunikacyjn� 

ustala si�: 
a) linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne lub 
terenach zieleni – dopuszcza si� lokalizacj� sieci 
i urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�, 

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi 
nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
projektowanego zagospodarowania terenu na 
warunkach ustalonych przez dysponenta sieci – 
koszty zwi�zane z przebudow� zabezpieczeniem 
sieci istniej�cych ponosi inwestor, 

 
  8) w zakresie gromadzenia odpadów stałych ustala si� 

obowi�zek gromadzenia odpadów w granicach własnych 
działki zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami – wprowadza si� zakaz 
utylizacji odpadów w granicach własnych działki. 

 
5. Rozwi�zania komunikacyjne: 

 
  1) dojazd do terenów zabudowy usługowej realizowany 

b�dzie z drogi krajowej nr 16 jako zjazd publiczny dla 
samochodów jad�cych z kierunku Olsztyna; 

 
  2) zjazd publiczny powinien by� zlokalizowany w km 

około 125+120 zgodnie z zasadami i warunkami 
ustalonymi przez zarz�dc� drogi; 

 
  3) zjazd publiczny nale�y projektowa� zgodnie z warunkami 

ustalonymi w decyzji zezwalaj�cej na lokalizacj� w/w 
zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 16 na 
przedmiotowy teren ustalonymi przez zarz�dc� drogi; 

 
  4) stacja paliw, na któr� zlokalizowany zostanie zjazd 

publiczny z drogi krajowej nr 16, b�dzie obsługiwa� 
wył�cznie drog� krajow� nr 16, bez mo�liwo�ci obsługi 
terenu przyległego, 

 
  5) koszty budowy zjazdu z dodatkowymi pasami ruchu jak 

równie� budowy lub przebudowy nawierzchni i urz�dze� 

drogowych znajduj�cych si� w pasie drogowym 
spowodowane budow� zjazdu z dodatkowymi pasami 
ruchu ponosi inwestor. 

 
6. W granicach planu nie przewiduje si� zada� własnych 

gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji. 
 

7. W granicach planu nie wyst�puj� wymagania 
wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
 

8. W granicach planu nie wyst�puj� inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 

funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 
 

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 

Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

U Tereny zabudowy usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: teren stacji 
paliw i tankowania gazu. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: obiekty 
usługowe zwi�zane z obsług� podró�nych, 
parking. 
 
1) adaptuje si� istniej�c� zabudow� 
z mo�liwo�ci� dokonania jej przebudowy 
i rozbudowy; 

2) maksymalna wysoko�� zabudowy –  
   nie wi�cej ni� 10 m; 
3) geometria dachów: nie ustala si�; 
4) maksymalny wska�nik zabudowy - nie 

wi�kszy ni� 0,50; 
5) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 

20% powierzchni terenu jako 
biologicznie czynnej; 

6) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� 
i sieci infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 3 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 9. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nast�puj�cej 
wysoko�ci: 
 

przeznaczenie terenu stawka procentowa 
U 30% 

 
§ 10. Trac� moc ustalenia i rysunek „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego cz��ci miejscowo�ci 
Gietrzwałd” uchwalonego Uchwał� Nr X/108/2007 Rady 
Gminy Gietrzwałd z dnia 23 sierpnia 2007 r. w granicach 
niniejszego planu. 
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Gietrzwałd. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

Przewodnicz�cy Rady  
Krzysztof Wysocki 
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Zał�cznik nr 1 
do Uchwały nr XLIII/476/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/476/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
Rozstrzygni�cie dotycz�ce zgodno�ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium: 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego w obr�bie 
Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd. Zgodnie z 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) stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego w obr�bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd” ze Studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd. 

Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego w obr�bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd. Zgodnie z art. 17 pkt 11 
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) termin 
wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego 
w obr�bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd” wyznaczono do dnia 11 czerwca 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do 
projektu planu �adne uwagi. 

Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego 
w obr�bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd. Zgodnie z 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) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy uj�tych w „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego w obr�bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd w sposób nast�puj�cy: 
w granicach planu nie przewiduje si� zada� własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/478/2010 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 22 lipca 2010 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo �ci Sz�bruk. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

08 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. 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. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 106, poz. 675) Rada 
Gminy Gietrzwałd uchwala, co nast�puje: 

 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXIX/424/2010 Rady Gminy 
Gietrzwałd z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania 
nazw ulic w miejscowo�ci Sz�bruk wyraz „Huberta” 
zast�puje si� wyrazami „�w. Huberta”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady  
Krzysztof Wysocki 

 
 
 
 
 
 
 
 


