
Uchwała Nr XLV/366/2018 
Rady Gminy Ostróda 

z dnia 30 sierpnia 2018r. 
 

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów w obrębach Samborowo, Turznica, Tyrowo, Górka, Stare 
Jabłonki objętych uchwałą Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Odstępuje się od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Samborowo, Turznica, Tyrowo, Górka i Stare 
Jabłonki objętych uchwałą Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda.  

 
§ 2. 1. Uchyla się załącznik graficzny Nr 2 i Nr 4 do uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy 
Ostróda. 

 
2. Załączniki graficzne Nr: 12, 13, 17, 18 do uchwały  Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda 

z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy 
Ostróda, zastępuje się załącznikami graficznym do niniejszej uchwały, przy czym: 

 
1)  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zastępuje załącznik Nr 12 do ww. uchwały Nr 

XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 roku; 
 
2) załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały zastępuje załącznik Nr 13 do ww. uchwały Nr 

XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 roku; 
 
3) załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zastępuje załącznik Nr 17 do ww. uchwały Nr 

XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 roku; 
 
4) załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały zastępuje załącznik Nr 18 do ww. uchwały Nr 

XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 roku. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
Janusz Sadowski 

 

 










