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UCHWAŁA NR XXVII/214/18
RADY GMINY WIELBARK
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy
miejscowością Wielbark a miejscowością Stachy w gminie Wielbark
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz.1875, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) oraz Uchwały Nr XIX/143/17
Rady Gminy Wielbark z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy miejscowością Wielbark a miejscowością Stachy
w gminie Wielbark, po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielbark Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy miejscowością
Wielbark a miejscowością Stachy w gminie Wielbark, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni ok. 125 ha, w granicach zgodnych z Uchwałą Rady Gminy Wielbark
Nr XIX/143/17 z dnia 15 lutego 2017 roku oraz z oznaczeniami na rysunku planu.
3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;
2) rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy przemysłowo - usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem PU;
2) teren zabudowy przemysłowej oznaczony na rysunku planu symbolem P;
3) teren infrastruktury wodociągowej oznaczony na rysunku planu symbolem W;
4) teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;
5) teren zieleni leśnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
6) teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;
7) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określone w § 5 uchwały;
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8) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, określone w § 6 uchwały;
9) zasady kształtowania krajobrazu, określone w § 7 uchwały;
10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury
współczesnej, określone w § 8 uchwały;
11) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, określone w § 9 uchwały;
12) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów
osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; określone w § 10 uchwały;
13) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, określone
w § 11 uchwały;
14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, określone
w § 12 uchwały;
15) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, określone w § 13 uchwały;
16) przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, określone
w § 14 uchwały;
17) określenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarte w § 15 uchwały;
18) określenie Inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy, zawarte w § 16 uchwały.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie
dopuszczalne.
3. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne odnosi się do wszystkich elementów zagospodarowania
niezbędnych do pełnienia ustalonej funkcji.
§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako obowiązujący i ściśle
określony:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) przeznaczenie terenu wyrażone symbolem;
4) granica terenu objętego planem.
2. Istniejące linie elektroenergetyczne 110kV i 15kV wrysowane na rysunku planu podano informacyjnie.
Linie te mogą być przebudowane lub zlikwidowane stosownie do przepisów odrębnych.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Wielbark, o ile z treści przepisu
nie wynika inaczej;
2) adaptacji zabudowy – należy przez to rozumieć zachowanie istniejących budynków i obiektów
budowlanych oraz istniejącego zagospodarowania działki z możliwością przystosowania istniejącego
budynku lub obiektu budowlanego do aktualnych potrzeb użytkownika; przystosowanie to może wiązać się
z przebudową, rozbudową, nadbudową, rozbiórką i budową nowego budynku lub obiektu budowlanego
w miejsce istniejącego oraz zmianą sposobu użytkowania budynku lub obiektu budowlanego, warunkiem
wymienionych przemian jest zgodność nowej funkcji z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem
terenu, a sposób kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki zgodny jest z ustaleniami
szczegółowymi dla poszczególnych terenów elementarnych, zawartych w rozdziale 3 uchwały;
3) terenie biologicznie czynnym - należy przyjęć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
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4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można
sytuować budynki, bez konieczności zabudowy całego terenu; nieprzekraczalną linię zabudowy należy
rozumieć następująco: żaden element budynku nie może przekroczyć tej linii; budynki lub ich części
znajdujące się poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy mogą podlegać rozbudowie, lecz część
projektowana budynku nie może przekraczać tej linii. W przypadku nadbudowy dopuszcza się wykonanie
jej w istniejącym obrysie.
5) wysokości budynku wyrażonej w metrach - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
6) terenie elementarnym – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony
jednym symbolem.
Rozdział 2.
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) Na terenie objętym planem nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony bądź rewaloryzacji.
2) Ogrodzenia działek wzdłuż dróg publicznych należy wykonać jako ażurowe o wysokości max. 1,80 m.
3) Od strony dróg publicznych obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych oraz ogrodzeń pełnych na całej długości.
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie linii
zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
1) Teren opracowania nie jest objęty prawymi terytorialnymi formami ochrony przyrody.
2) Tereny objęte planem nie są zaliczane do żadnego rodzaju terenów, o których mowa w przepisach
o ochronie środowiska i nie są chronione przed hałasem.
3) Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) W nowo instalowanych systemach grzewczych należy stosować rozwiązania o wysokiej sprawności
energetycznej polegające na stosowaniu technologii wysokosprawnych energetycznie,. nie powodujących
ponadnormatywnych zanieczyszczeń atmosfery, stosownie do przepisów odrębnych.
5) Ustala się zakaz lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych
awarii przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt.
6) Oddziaływania emitowane do otoczenia w wyniku funkcjonowania obiektów przemysłowych i usługowych
na terenach elementarnych 1PU, 2PU i 8P nie mogą powodować naruszenia standardów jakości środowiska
na terenach sąsiednich, jak również powodować przekroczenia dopuszczalnych stężeń/natężeń czynników
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu – zasady kształtowania krajobrazu zostały
określone poprzez ustalenie gabarytów zabudowy oraz formy ogrodzeń.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej
1) Na terenie objętym planem znajduje się stanowisko archeologiczne (nr obszaru AZP 32-66/06), figurujące
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu.
2) Na obszarze stanowiska archeologicznego obowiązują przepisy odrębne.
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - na terenie objętym
planem przestrzenie publiczne nie występują.
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§ 10. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
1) W obrębie terenu objętego planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin oraz tereny
zagrożone osuwiskami.
2) Część terenu objętego planem położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (woda 1%),
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. W tej części terenu obowiązują ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych, ustawy Prawo wodne.
3) Na dzień uchwalenia planu audyt krajobrazowy województwa Warmińsko-Mazurskiego nie został
sporządzony. W związku z tym wyniki audytu krajobrazowego nie mogą być uwzględnione w niniejszym
planie.
§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1) Nie przewiduje się procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami.
2) parametrów działek budowlanych nie ustala się .
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej;
1) W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
a) adaptuje się istniejące sieci i obiekty infrastruktury technicznej;
b) odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; na okres czasowy dopuszcza
się odprowadzenie ścieków do atestowanych zbiorników szczelnych;
c) odprowadzenie ścieków przemysłowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
d) wody deszczowe i roztopowe z dróg, placów i parkingów o szczelnej nawierzchni, po uprzednim ich
oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami odrębnymi, należy odprowadzić do odbiornika lub do
studni chłonnych; z innych nawierzchni utwardzonych oraz z dachów – do kanalizacji deszczowej lub
powierzchniowo do ziemi, dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych;
e) nakazuje się kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed
spływem wód opadowych;
f) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej oraz z istniejącego ujęcia; sieć wodociągową należy
wyposażyć w hydranty p-poż, zgodnie z przepisami odrębnymi;
g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł; przyłączanie odbiorców do sieci
elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z zasadami Prawa energetycznego; rozprowadzenie
energii elektrycznej liniami kablowymi; dopuszcza się stosowanie indywidualnych odnawialnych źródeł
energii – pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych o mocy przekraczającej
100 Kw;
h) wzdłuż linii elektroenergetycznych napowietrznych 110 kV i 15kV wyznacza się strefę ograniczonego
zagospodarowania o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi; w strefie tej obowiązują ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
i) przyłączanie odbiorców do sieci telekomunikacyjnej będzie następowało zgodnie z przepisami
odrębnymi;
j) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 6 pkt 4 );
k) zaopatrzenie w gaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie będzie możliwe w przypadku zaistnienia
technicznych możliwości zasilenia z sieci gazowej;
l) lokalizowanie sieci gazowej na terenie objętym planem na warunkach określonych właściwymi
przepisami dotyczącymi sieci gazowych;
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m) należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów i urządzeń od sieci gazowej, na
podstawie właściwych przepisów;
n) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w pasach drogowych lub na terenie przeznaczonym pod
zabudowę w sposób jak najmniej ograniczający możliwości zainwestowania terenu zgodnie z ustalonym
w planie przeznaczeniem;
o) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
infrastruktury technicznej, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
p) realizacja sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych za wyjątkiem linii
elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia;
q) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka
inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi;
r) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i korektę średnic, zmianę przebiegu sieci, zamianę sieci
napowietrznych na doziemne, likwidację obiektów, sieci i urządzeń;
s) dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych; przebudowa nie może powodować
zmiany stosunków wodnych.
2) W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:
a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej, gminnej i wewnętrznej;
b) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie działki budowlanej;
c) ilość miejsc postojowych przyjmować wg poniższych wskaźników:
- dla funkcji produkcyjnych i usługowych należy przewidzieć minimum 35 miejsc postojowych na
100 zatrudnionych; lub minimum 0,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni całkowitej
w zależności od specyfiki produkcji i usług,
- dla magazynów i hurtowni należy zapewnić minimum 0,15 miejsca na 100 m2 powierzchni całkowitej,
d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy programować
i realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 13. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: - do czasu
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem teren należy użytkować
wyłącznie w sposób dotychczasowy.
Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
§ 14. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników
i zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolami 1PU, 2PU

kształtowania

zabudowy

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowo – usługowa.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej w tym ogniwa fotowoltaiczne
o mocy przekraczającej 100 kW.
3) Oba rodzaje przeznaczenia przemysł i usługi mogą być realizowane w ramach jednej działki budowlanej
łącznie lub zamiennie.
4) Nie dopuszcza się realizacji zabudowy mieszkaniowej.
5) Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową,
4,0 m od linii rozgraniczających drogę wewnętrzną oraz 12,0 m od linii rozgraniczającej teren lasu, zgodnie
z rysunkiem planu.
6) Na terenie 1PU znajduje się stanowisko archeologiczne, oznaczone na rysunku planu. Obowiązują
ustalenia zawarte w § 8 uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–6–

Poz. 1953

7) Południowo zachodnia część terenu elementarnego 1PU położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Dla tej części terenu elementarnego obowiązują
ustalenia zawarte w § 10 pkt 2).
8) Udział terenu biologicznie czynnego - minimum 15% powierzchni działki budowlanej.
9) Minimalna intensywność zabudowy – 0,02 dla działki budowlanej.
10) Maksymalna intensywność zabudowy – 1,8 dla działki budowlanej.
11) Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych – 60% powierzchni działki budowlanej.
12) Wysokość zabudowy maksymalnie 10,00 m. Dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektów
budowlanych, jeżeli to wynika z technologii produkcji, jednak nie więcej jak do 18,00 m.
13) Forma dachu dowolna.
2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników kształtowania
i zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolami 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL

zabudowy

1) Przeznaczenie podstawowe – zieleń leśna.
2) Teren projektowanych dolesień; gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników
i zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem 8P

kształtowania

zabudowy

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: budynek biurowy z mieszkaniem dla właściciela lub zarządcy, budynki
gospodarcze i przemysłowe, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3) Adaptuje się istniejące budynki, obiekty budowlane i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian zgodnie z §
4 pkt 2.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz
od strony drogi powiatowej po linii elewacji istniejącego budynku, zgodnie z oznaczeniami na rysunku
planu.
5) Udział terenu biologicznie czynnego -15% działki budowlanej.
6) Minimalna intensywność zabudowy – 0,02 dla działki budowlanej.
7) Maksymalna intensywność zabudowy – 1,8 dla działki budowlanej.
8) Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych – 60% powierzchni działki budowlanej.
9) Gabaryty budynku biurowo-mieszkalnego: wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do 6,0
m, dach dwuspadowy o nachyleniu połaci w przedziale 200 do 450, wysokość kalenicy do 8,5 m.
10) Wysokość zabudowy przemysłowej i gospodarczej maksymalnie 10,00 m. Dopuszcza się zwiększenie
wysokości obiektów budowlanych jeżeli to wynika z technologii, jednak nie więcej jak do 30,00 m. Forma
dachu dowolna.
4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników
i zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem 9W.

kształtowania

zabudowy

1) Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura wodociągowa - istniejące ujęcie wody wraz ze strefą ochrony
bezpośredniej.
2) Adaptuje się obiekty, obecne funkcje i sposób zagospodarowania terenu.
3) Dopuszczalna przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu.
5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników
i zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem 10 ZP.
1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

kształtowania

zabudowy
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3) Teren zagospodarować zielenią średnio- i wysokopienną pełniącą funkcje izolacji istniejącej zabudowy
mieszkaniowej od projektowanych terenów funkcji i usługowych.
6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników
i zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem 11KDW.

kształtowania

zabudowy

1) Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i infrastruktury technicznej.
3) Szerokość w liniach rozgraniczających drogę – 20,0 m.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 15. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym została ustalona w wysokości 30%.
§ 16. W granicach opracowania planu inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.
§ 17. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr
VI/46/07 z dnia 16.05.2007 r., opublikowany w Dz. Urzęd. Woj. Warm.- Maz. nr 105, z 2007 r. poz. 1502,
w części objętej niniejszym planem.
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/214/18
Rady Gminy Wielbark
z dnia 27 marca 2018 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
Rada Gminy w Wielbarku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy miejscowością
Wielbark a miejscowością Stachy w gminie Wielbark rozstrzyga, co następuje:
Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru pomiędzy miejscowością Wielbark a miejscowością Stachy w gminie Wielbark oraz
w obligatoryjnym terminie do składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące rozwiązań zawartych
w projekcie ww. planu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/214/18
Rady Gminy Wielbark
z dnia 27 marca 2018 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
Rada Gminy w Wielbarku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy miejscowością
Wielbark a miejscowością Stachy w gminie Wielbark rozstrzyga, co następuje:
W granicach uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycjami celu
publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należącymi do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar

