

Uchwała Nr LVI/213/06
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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) 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) Rada Gminy Ostróda, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonego uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, zwany dalej „planem”. 

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr VII/31/03 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

2. Rysunek planu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Załącznik Nr 1 do uchwały, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

a)	granic planu,

b)	granic administracyjnych miasta i gminy Ostróda,

c)	linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

d)	nieprzekraczalnych linii zabudowy,

e)	obligatoryjnych linii zabudowy,

f)	zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej,

g)	granic terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

h)	granic terenów wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy,

i)	obiektów budowlanych postulowanych do ochrony konserwatorskiej,

j)	lokalizacji pomostów nawodnych,

k)	oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN ‑ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej; P ‑ zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów; U ‑ zabudowy usługowej; US ‑ zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji; ZN ‑ zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody; ZP ‑ zieleni urządzonej; ZD ‑ ogrodów działkowych; ZL ‑ lasów; WS ‑ wód powierzchniowych; W,K ‑ urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej); KDW ‑ dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych; KD ‑ dróg publicznych.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1.

Oznaczenie terenu
Przeznaczenie terenu na cele:
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN, 26 MN, 27 MN, 28 MN, 29 MN, 30 MN, 31 MN, 32 MN
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
1 P
zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów
1 U, 2 U, 3 U, 4 U
zabudowy usługowej
1 US, 2 US, 3 US, 4 US, 5 US, 6 US, 7 US, 8 US, 9 US, 10 US, 11 US, 12 US, 13 US, 14 US
zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji
1 ZN, 2 ZN, 3 ZN, 4 ZN, 5 ZN, 6 ZN, 7 ZN, 8 ZN, 9 ZN, 10 ZN, 11 ZN, 12 ZN, 13 ZN, 14 ZN
zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody
1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP, 5 ZP, 6 ZP, 7 ZP, 8 ZP, 9 ZP, 10 ZP, 11 ZP,12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 15 ZP, 16 ZP
zieleni urządzonej
1 ZD
ogrodów działkowych
1 ZL, 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL, 5 ZL, 6 ZL
lasów
1 WS, 2 WS
wód powierzchniowych
1 W, 
1 K, 2 K, 3 K, 4 K, 5 K, 6 K, 7 K, 8 K, 9 K, 10 K, 11 K
urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW, 18 KDW, 19 KDW, 20 KDW, 21 KDW, 22 KDW, 23 KDW, 24 KDW, 25 KDW, 26 KDW, 27 KDW
dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych
1 KD, 2 KD, 3 KD, 4 KD, 5 KD, 6 KD
dróg publicznych gminnych
7 KD
dróg publicznych krajowych

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami:

a)	ochrony terenów oznaczonych symbolami 1‑14 ZN, składających się na lokalny system ekologiczny w otoczeniu jezior: Kajkowo i Sement Mały.

b)	zasad kształtowania zabudowy i podziału terenu na nieruchomości gruntowe, w tym nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu ochrony zbiorowisk zieleni wysokiej oraz walorów przyrodniczych obniżeń terenowych.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1 ‑ 6 ZL mają zastosowanie przepisy o lasach.

2. W granicach planu dla terenów oznaczonych symbolami: 1 – 16 ZP ustala się zakaz zabudowy budynkami w rozumieniu przepisów budowlanych.

3. W granicach planu nie zezwala się na lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573), z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami:

a)	7 KD przeznaczonym pod lokalizację drogi krajowej klasy technicznej G,

b)	1 P przeznaczonego pod zabudowę produkcyjną, składowa i magazynową.

4. W granicach planu wskazuje się (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska:

a)	zabudowa mieszkaniowa,

b)	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. W granicach planu mają zastosowanie przepisy prawa wodnego wraz z właściwymi przepisami budowlanymi w odniesieniu do:

a)	zagospodarowania terenów  bezpośrednio przyległych do linii brzegowej jezior, 

b)	budowy urządzeń wodnych: plaży gminnej (1US) i zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji (14 US),

c)	budowy pomostów nawodnych.

6. Tereny oznaczone symbolami: 7 ZP, 8 ZP,10 ZP, 11 ZP, 12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 16 ZP, 9 ZN i 10 ZN mogą być zagospodarowane jako zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej lub usługowej.

7. W granicach planu dla terenów oznaczonych symbolami: ZP, ZN i ZL zezwala się na budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

8. W granicach planu wskazuje się teren wchodzący w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy, dla którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy, w tym z Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 52, poz. 725).

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. W granicach planu dla oznaczonych odpowiednio w rysunku planu obiektów budowlanych postulowanych do ochrony konserwatorskiej ustala się obowiązek uzgodnienia z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie robót budowlanych w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1. 
	
Oznaczenie terenu
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8 MN, 1P
1.	Na działkach zabudowanych zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2.	Na działkach niezabudowanych zezwala się na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub pensjonatowych w ilości jednego budynku na każdej z działek o skali (gabarytach) i formie architektonicznej zbliżonej do zabudowy sąsiedniej, istniejącej na dzień uprawomocnienia planu.

3.	Ustala się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych.

4.	Budynki gospodarcze i garażowe należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN
1.	Na każdej z działek budowlanych: 

a)	zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem gospodarczym i garażowym lub budynku pensjonatowego,

b)	maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 10%,

c)	maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem pensjonatowym w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 20%,

d)	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 60%.

2.	Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować jako wolnostojące o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

3.	Budynki gospodarcze i garażowe należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.

4.	Zadaszenie budynków należy kształtować w formie dachów wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35o-45o. Kalenice zadaszeń należy kształtować równolegle do osi drogi stanowiącej dojazd do przedmiotowej działki.
1U, 2U, 3U, 4U
1.	Budynki należy kształtować do wysokości 3 kondygnacji nadziemnych.

2.	Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.

3.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 50%.
1US, 2US, 3US, 4US, 5US, 6US, 7US, 8US, 9US, 10US, 11US, 12US, 13US, 14US
1.	Na oznaczonych terenach należy lokalizować zabudowę usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji, stanowiącą w rozumieniu przepisów budowlanych wolnostojące budynki użyteczności publicznej i budynki zamieszkania zbiorowego (lub zespoły w/w budynków) wraz z budowlami i obiektami małej architektury, składające się na całości użytkowe przedmiotowej zabudowy.

2.	Budynki należy kształtować do wysokości 3 kondygnacji nadziemnych.

3.	Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale :

a)	35o-45o- dla budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (obsługi ruchu turystycznego i gastronomii),

b)	16o-35o – dla budynków hangarowych na sprzęt pływający.

4.	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 50%.

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 8. Ustalenia dotyczące terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Tereny w granicach określonych odpowiednio w rysunku planu podlegają ochronie w związku z zagrożeniem osuwania się mas ziemnych.

2. Na w/w terenach zakazuje się lokalizacji budynków i budowli.

3. W zagospodarowaniu w/w terenów należy wprowadzić zadrzewienia stabilizujące grunty narażone na procesy osuwiskowe.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

1. W granicach planu podział terenu na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu.

2. Minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej powinna wynosić 1500 m2.

3. Minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy usług turystyczno–wypoczynkowych, sportu i rekreacji – terenów oznaczonych symbolami: 5 US, 6 US, 7 US, 9 US, 10 US, 11 US, 12 US i 13 US powinna wynosić – 15 000 m2.

4. Dla zabudowy usług turystyczno – wypoczynkowych, sportu i rekreacji – terenów oznaczonych symbolami: 1 US, 2 US, 3 US, 4 US, 8 US i 14 US działkę budowlaną stanowi teren w granicach linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania.

5. Zasady dotyczące cech geometrycznych podziału terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej na działki budowlane, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

6. Na terenie oznaczonym symbolem 1 ZD w obszarze, który nie jest jeszcze podzielony na działki gruntowe, w podziałach terenu na działki gruntowe ogrodów działkowych ustala się wielkość pojedynczej działki w przedziale 200 ‑ 400m2.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciągi komunikacyjne:

Oznaczenie terenu
Funkcja komunikacyjna
Klasa techniczna
Min. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających
7 KD
droga krajowa
G
100 m
1 KD, 2 KD, 3 KD
droga gminna
D 1x2
zgodnie z rejestrem gruntów gminy Ostróda
4 KD, 5 KD, 6 KD
droga gminna
D 1x2
12 m
1 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW, 19 KDW, 20 KDW, 21 KDW, 22 KDW, 23 KDW, 24 KDW, 25 KDW
drogi wewnętrzne
D 1x2
12 m
2 KDW, 11 KDW, 18 KDW, 26 KDW, 27 KDW
ciągi piesze i rowerowe
--------
----------

2. Parkingi. 

Miejsca parkingowe należy lokalizować w granicach działek budowlanych wg niżej ustalonych min. wskaźników miejsc postojowych z tytułu przeznaczenia terenów na cele zabudowy określonej w planie:

Funkcja terenu
Jednostka odniesienia
Wskaźnik miejsc postojowych
hotele, pensjonaty
10 łóżek
6
restauracje, kawiarnie, bary
100 miejsc konsumpcyjnych
24
obiekty sportowo-rekreacyjne
1000 m2 pow. użytkowej
30

3. Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowi droga powiatowa nr 26850.

4. Budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających pasów drogowych.

5. Dla urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami: 1W i 1K ustala się możliwość: remontu, rozbudowy i przebudowy w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

6. W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi

7. W granicach planu: 

a)	każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. Zakazuje się stosowania: indywidualnych ujęć wody, zbiorników na gromadzenie ścieków i indywidualnych oczyszczalni ścieków.

b)	zasilenie elektroenergetyczne działek budowlanych należy realizować liniami kablowymi NN,

c)	zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, z wykluczeniem stosowania paliw węglowych lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 6,

d)	wody powierzchniowe należy odprowadzić na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego).

8. Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci wodociągowej.

9. Odprowadzenie ścieków z terenów w granicach planu następuje przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków do oczyszczalni.

10. Zasady przyłączeń, o których mowa w punktach: 6 i 7a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie właściwych przepisów odrębnych.

11. W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy:

a)	urządzenie sieci kanalizacji sanitarnej – przepompownia główna zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem 2 K,

b)	główny kolektor tłoczny sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni na terenie miasta Ostróda do przepompowni głównej,

c)	kolektor sieci kanalizacji deszczowej – zlokalizowany na terenie oznaczonym symbolem 1 ZP.

12. Tereny lokalizacji w/w inwestycji oraz tereny oznaczone symbolami: 1  6 KD, 18 KDW, 1 W, 1 K, 2 K i 1 ZP stanowią ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, o których mowa przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

13. Teren oznaczony symbolem 7 KD stanowi ustaloną w planie lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1.

Oznaczenie terenu
Stawka w %
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN, 26 MN, 27 MN, 28 MN, 29 MN, 30 MN, 31 MN, 32 MN
30
1 P
0
1 U, 2 U, 3 U, 4 U
30
1 US, 2 US, 3 US, 4 US, 5 US, 6 US, 7 US, 8 US, 9 US, 10 US, 11 US, 12 US, 13 US, 14 US
30
1 ZN, 2 ZN, 3 ZN, 4 ZN, 5 ZN, 6 ZN, 7 ZN, 8 ZN, 9 ZN, 10 ZN, 11 ZN, 12 ZN, 13 ZN, 14 ZN
0
1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP, 5 ZP, 6 ZP, 7 ZP, 8 ZP, 9 ZP, 10 ZP, 11 ZP,12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 15 ZP, 16 ZP
0
1 ZD
0
1 ZL, 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL, 5 ZL, 6 ZL
0
1 WS, 2 WS
0
1 W, 1 K, 2 K, 3 K, 4 K, 5 K, 6 K, 7 K,8 K, 9 K, 10 K, 11 K
0
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 17 KDW, 18 KDW,19 KDW, 20 KDW, 21 KDW, 22 KDW,23 KDW, 24 KDW, 25 KDW, 26 KDW, 27 KDW
0
1 KD, 2 KD, 3 KD, 4 KD, 5 KD, 6 KD
0
7 KD
30

2. W granicach planu dla terenów będących własnością Gminy Ostróda nie stosuje się przepisów art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski



















Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/213/06
Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 30 maja 2006 r.

		Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Rada Gminy w Ostródzie postanawia, co następuje:

		1. Do projektu planu wniesiono uwagę w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygniętą uchwałą Nr LVI/212/06 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 maja 2006 r.

		2. W związku z treścią § 10 pkt 11 uchwały w granicach planu ustala się następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy:

	a) budowę urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej – przepompowni głównej oraz głównego kolektora tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni na terenie miasta Ostróda do przepompowni głównej - jako zadania inwestycyjne, finansowane (stosownie do możliwości budżetu gminy) w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, o którym mowa w przepisach o finansach publicznych, realizowane w kolejności przyjętej w w/w programie,

	b) budowę kolektora sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowany na terenie oznaczonym symbolem 1 ZP - jako zadania inwestycyjne, finansowane (stosownie do możliwości budżetu gminy) w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, o którym mowa w przepisach o finansach publicznych, realizowane w kolejności przyjętej w w/w programie.

		3. Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie należą do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


