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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/245/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 5 czerwca 2009 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) Rada 
Miejska w Ostródzie postanawia, co nast�puje: 

 
1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 
2. W zwi�zku z tre�ci� § 8 pkt 7 uchwały w granicach zmiany planu nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 
 

1643 

UCHWAŁA Nr XLII/246/2009 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie osiedli 

Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie. 

 

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, 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) i 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) Rada Miejska w Ostródzie, po stwierdzeniu 
zgodno�ci zmiany planu z ustaleniami studium 
uwarunkowa� i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwał� Nr 
XI/88/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 wrze�nia 
1999 r. uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obr�bie osiedli 
Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie, zwan� dalej 
„zmian� planu”. 

 
2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� niniejszej 

uchwały. 
 
§ 2. 1. Granice zmiany planu okre�la uchwała Nr 

XXV/150/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 
kwietnia 2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obr�bie osiedli Plebiscytowego i Ostrów 
w Ostródzie. 

 

2. Rysunek zmiany planu stanowi zał�cznik Nr 1 do 
uchwały. 

 
3. Zał�cznik Nr 1 do uchwały, sporz�dzony na kopii 

mapy zasadniczej w skali 1:1000, obowi�zuje 
w nast�puj�cym zakresie ustale� zmiany planu: 
 
  a) granic zmiany planu, 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
  d) oznacze� przeznaczenia terenu na cele: MU - 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej, KD - dróg 
publicznych. 

 
4. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 
 

1. 
Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu 

1MU Zabudowa mieszkaniowo-usługowa 

1KD Droga publiczna 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 
1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego ustala si� poprzez 
zasady kształtowania zabudowy, w tym ustalenia 
nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

 
2. W granicach zmiany planu nie ustala si� lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, o której mowa w przepisach 
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
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§ 5. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy: 
 

1. 
Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1MU 1. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� 
na lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz jednego budynku 
gospodarczo-gara�owego. 
2. Zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� nale�y 
kształtowa� jako wolnostoj�c� do trzech 
kondygnacji, z trzeci� kondygnacj� jako 
poddaszem u�ytkowym. 
3. Zabudow� gospodarczo-gara�ow� nale�y 
kształtowa� do wysoko�ci jednej kondygnacji. 
4. Zadaszenia zabudowy nale�y kształtowa� 
w formie dachów dwuspadowych lub 
wielospadowych o k�cie nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w przedziale 30o-45o. 
5. Maksymaln� powierzchni� zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki ustala si� w 
wielko�ci 45 %. 
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala 
si� w wielko�ci 35 %. 
7. Powierzchnia zabudowy gospodarczej i 
gara�owej nie powinna przekracza� 20 % 
powierzchni zabudowy mieszkaniowej na ka�dej 
z działek. 

 
2. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu reguluj� (odpowiednio) 
wła�ciwe przepisy budowlane. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału 

nieruchomo�ci na działki budowlane. 
 
1. W granicach zmiany planu podziały nieruchomo�ci 

na działki budowlane powinny spełnia� warunki okre�lone 
dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkiem zmiany planu. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
Oznaczenie 

terenu 
Funkcja komunikacyjna Min. szeroko�� pasa 

w liniach rozgraniczaj�cych 
1KD Droga publiczna 7 m 

 
1. Dla terenu w granicach zmiany planu zewn�trzny 

układ komunikacyjny stanowi ulica Osiedlowa. 
 
2. W granicach zmiany planu zasilanie z istniej�cej 

sieci gazowej podmiotów ubiegaj�cych si� o przył�czenie 
nast�pi na warunkach technicznych okre�lonych przez 
operatora sieci gazowej. Nale�y zachowa� normatywne 
odległo�ci projektowanych urz�dze� i obiektów od 
istniej�cej sieci gazowej na podstawie wła�ciwych 
przepisów. Dopuszcza si� przebudow� istniej�cej sieci 
gazowej z koliduj�cymi obiektami na warunkach podanych 
przez operatora sieci gazowej. 

 
3. W granicach zmiany planu: 

 
  a) ka�da z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudow� budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia 
uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: wodoci�gowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej, 

  b) zaopatrzenie w ciepło ka�dej z działek budowlanych 
przeznaczonych na pobyt ludzi nale�y zapewni� z 
indywidualnych �ródeł ciepła lub przez przył�czenie do 
sieci gazowej, o której mowa w punkcie 2, 

  c) wody opadowe nale�y odprowadzi� do kanalizacji 
deszczowej lub na teren nieutwardzony (alternatywnie 
zezwala si� na inne rozwi�zania zgodne z warunkami 
okre�lonymi przepisami prawa wodnego 
i budowlanego). 

 
4. W granicach zmiany planu linie telekomunikacyjne 

nale�y projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
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 wła�ciwymi obowi�zuj�cymi 
przepisami, normami i warunkami przebudowy. 

 
5. Odprowadzenie �cieków z terenu w granicach 

zmiany planu nast�puje przez przył�czenie sieci 
kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z przesyłem �cieków 
do oczyszczalni �cieków. 

 
6. Zasady przył�cze� do sieci, o których mowa w 

punktach: 2 i 3 a) powinny by� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odr�bnych. 

 
7. W granicach zmiany planu nie ustala si� inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MU 1 
1KD 1 

 
§ 9. 1. W granicach zmiany planu trac� moc ustalenia i 

rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obr�bie osiedli Plebiscytowego i Ostrów 
w Ostródzie (uchwała Nr XVIII/140/2000 Rady Miejskiej w 
Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000 r., Dz. Urz. Woj. 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 32 z dnia 29 maja 2000 r., 
poz. 485). 

 
2. Zamiast w/w ustale� i rysunku planu w granicach 

zmiany planu obowi�zuje tre�� niniejszej uchwały wraz z 
rysunkiem zmiany planu. 

 
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 
2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta Ostródy. 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Czesław Najmowicz 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII/246/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 5 czerwca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/246/2009 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 5 czerwca 2009 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) Rada 
Miejska w Ostródzie postanawia, co nast�puje: 

 
1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 
2. W zwi�zku z tre�ci� § 7 pkt 7 uchwały w granicach zmiany planu nie wyst�puj� zadania własne gminy z zakresu 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XXIX/152/2009 

Rady Gminy Sorkwity 

z dnia 8 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego O �rodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach. 

 

Na, podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o, samorz�dzie gminnym (tj. Dz. U. 
2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, Dz. U. 2002 r. 
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, 
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458) oraz, art. 110, ust. 1, ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy, społecznej, (tj. Dz. U. Nr 
115, poz. 728, zm. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, Dz. U. 216, 
poz. 1367, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 6, 
poz. 33) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W Statucie Gminnego O�rodka Pomocy 

Społecznej w Sorkwitach stanowi�cym zał�cznik do 
uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXV/125/09 z dnia 
27 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Gminnego O�rodka 
Pomocy Społecznej w Sorkwitach wprowadza si� 
nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) w zał�czniku do uchwały - Statut Gminnego O�rodka 

Pomocy Społecznej w Sorkwitach § 4 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie „Kierownik O�rodka na podstawie 
upowa�nienia Wójta Gminy Sorkwity wydaje decyzje 
administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu 
pomocy społecznej nale��cych do wła�ciwo�ci 
gminy.", 

 
  2) w § 7 ust. 2 dodaje si� pkt. 5 w brzmieniu: 

„5) współpraca z powiatowym urz�dem pracy w 
zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o 
wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji 
o usługach poradnictwa zawodowego i o 
szkoleniach.", 

 
  3) w § 7 ust. 3 dodaje si� pkt 18 w brzmieniu: „18) pomoc 

osobom maj�cym trudno�ci w przystosowaniu si� do 
�ycia po zwolnieniu z zakładu karnego.", 

 
  4) w § 7 ust. 4 dodaje si� pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a 
tak�e udzielanie schronienia, posiłku i niezb�dnego 
ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a 
tak�e udzielanie schronienia, posiłku i niezb�dnego 
ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgod� na 
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.". 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

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

Przewodnicz�cy Rady 
Jerzy Kopaniec 

 
 
 
 
 
 
 


