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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XXIX/212/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 

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

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych w obr�bie 
Miodówko, gmina Stawiguda. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319,  
Nr 225 poz. 1635) stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej poło�onych w obr�bie Miodówko, gmina Stawiguda” ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda. 
 

Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  
 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych w obr�bie 
Miodówko, gmina Stawiguda. 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319,  
Nr 225 poz. 1635) termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej poło�onych w obr�bie Miodówko, gmina Stawiguda” wyznaczono do dnia 4 marca 2010 r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do projektu planu �adne uwagi. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakre su infrastruktury technicznej,  

które nale �� do zada� własnych gminy: 
 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych w obr�bie 
Miodówko, gmina Stawiguda. 
 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319,  
Nr 225 poz. 1635) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy uj�tych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
poło�onych w obr�bie Miodówko, gmina Stawiguda”  w sposób nast�puj�cy: 

 
Lp. Nazwa zadania Okres i �ródła finansowania 

1. wyznaczenie i urz�dzenie dróg gminnych oznaczonych 
symbolem KD 

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 

2. budowa sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej obsługuj�cej tereny 
gminne w jednostce D 

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 

 
 

1152 

UCHWAŁA Nr XXXIV/297/10 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani a przestrzennego �ródmie �cia miasta Szczytno - jednostka E 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41  
i Nr 141 poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954  
i Nr 130 poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319  
i Nr 225 poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880;  
Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237  
i Nr 220 poz. 141; Dz. U. z 2009 r. Nr 220 poz. 1413;  
Dz. U. 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 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 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 i Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17  
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48  
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz. U. 
z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; Dz. U.  
z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146), Rada Miejska w Szczytnie 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego �ródmie�cia miasta 
Szczytno - jednostka E zatwierdzonego uchwał�  
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Nr V/47/03 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 stycznia 
2003 r., opublikowanego w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 29 z dnia  
11 marca 2003 r. poz. 427. 
 

§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały 
okre�lone uchwał� Nr XI/117/07 Rady Miejskiej 
w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego �ródmie�cia miasta 
Szczytno jednostka E. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa si� z nast�puj�cych 

elementów podlegaj�cych opublikowaniu w dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego:  

 
1. ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 

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

Nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
�ródmie�cia miasta Szczytno – jednostka E, 
 

3. rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi�cego zał�cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały, 

 
4. rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu 

z ustaleniami studium, stanowi�cego zał�cznik Nr 3  
do niniejszej uchwały, 

 
5. 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 4 do 
niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 1 
Przepisy wst �pne 

 
§ 4. 1. Je�eli w uchwale jest mowa o: 

 
  a) zabudowie usługowo-mieszkaniowej – nale�y przez to 

rozumie�, �e funkcja usługowa jest funkcj� 
podstawow�, a budynki mieszkalne i mieszkania 
wyst�puj� i mog� wyst�powa� jako uzupełnienie 
funkcji podstawowej, 

 
  b) zabudowie mieszkalno-usługowej – nale�y przez to 

rozumie�, �e funkcja mieszkaniowa jest funkcj� 
podstawow�, a obiekty usługowe i powierzchnie 
usługowe w budynkach mieszkalnych mog� 
wyst�powa� jako uzupełnienie funkcji podstawowej. 

 
  c) usługach publicznych – nale�y przez to rozumie� 

usługi w zakresie kultury, finansów, podstawowej 
słu�by zdrowia, funkcje biurowe itp. 

 
  d) usługach handlowych i gastronomicznych - nale�y przez 

to rozumie� prowadzenie usług zarówno w obiektach 
słu��cych do tych celów, jak i w pomieszczeniach 
obiektów o innych funkcjach, 

 
  e) usługach nieuci��liwych – nale�y przez to rozumie� 

usługi które nie wymagaj� post�powania w zakresie 
oddziaływania na �rodowisko zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, 

 
  f) adaptacji budynku – nale�y przez to rozumie� 

przystosowanie istniej�cego budynku do aktualnych 

potrzeb u�ytkownika. Przystosowanie to mo�e si� 
wi�za� z przebudow�, rozbudow� lub nadbudow�. 
Adaptacja budynku nie mo�e zmienia� funkcji 
wykraczaj�c poza ustalenia przeznaczenia terenu 
i musi spełnia� zasady kształtowania zabudowy z jej 
ustalonymi parametrami. Budynek podlegaj�cy 
adaptacji mo�e by� uprzednio rozebrany, 

 
  g) wska�nik intensywno�ci zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� stosunek powierzchni zabudowy obiektami 
kubaturowymi do powierzchni terenu okre�lonego 
liniami rozgraniczaj�cymi, 

 
  h) ustawie - chodzi o ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 

2. Okre�la si� nast�puj�ce znaczenia u�ytych w planie 
symboli: 
 
  a) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub 

ró�nych zasadach zagospodarowania obowi�zuj�ce - 
rozdzielaj� tereny o ró�nym przeznaczeniu i ró�nych 
ustaleniach, ich przebieg jest obowi�zkowy i nie mo�e 
ulega� zmianom w wyniku realizacji planu, 

 
  b) obowi�zuj�ca linia zabudowy – oznacza lini�, na której 

nale�y sytuowa� minimum 2/3 �ciany lub innych 
elementów konstrukcyjnych parteru budynku a �aden 
element parteru oraz �ciany piwnicy nie mo�e 
przekroczy� tej linii. Elementy budynku, powy�ej 3,5 m 
od poziomu terenu, mog� przekracza� t� lini� lecz nie 
wi�cej ni� 0,9 m, o ile przepisy szczegółowe zawarte 
w § 11 niniejszej uchwały nie stanowi� inaczej 

 
  c) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza lini�, której 

nie mo�e przekroczy� �aden element parteru budynku, 
a w przypadku przebiegu tej linii po linii 
rozgraniczaj�cej, �aden element budynku, 

 
  d) granice opracowania planu – okre�laj� teren, na 

którym obowi�zuj� ustalenia niniejszego planu, 
 
  e) K - zjazdy – okre�laj� miejsca zjazdów z drogi publicznej 

na obsługiwany komunikacyjnie teren obj�ty planem, 
 
  f) główne ci�gi piesze – oznaczaj� przebieg oraz miejsca 

poł�cze� pieszych terenu obj�tego planem z drogami 
publicznymi, 

 
  g) budynki o warto�ciach kulturowych – oznaczaj� 

budynki wyszczególnione w Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków i podlegaj�ce ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych, 

 
  h) budynki istniej�ce adaptowane – oznaczaj� budynki, 

które mog� podlega� adaptacji zgodnie z ustaleniami 
okre�lonymi w § 4, ust. 1, pkt f, niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Przepisy ogólne 
 
§ 5. 1. Przedmiotem ustale� niniejszego planu s�: 

 
  a) przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenów 

oznaczonych symbolami i okre�lonych liniami 
rozgraniczaj�cymi, 

 
  b) zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu kulturowego, 
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  c) sposób zagospodarowania wynikaj�cy z zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego, 

 
  d) zasady kształtowania zabudowy i ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu, 
 
  e) zasady obsługi terenu komunikacj�, 
 
  f) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 
obowi�zuj�ce: 
 
  a) granice opracowania planu, 
 
  b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  c) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
 
  d) linie zabudowy obowi�zuj�ce i nieprzekraczalne, 
 
  e) budynki znajduj�ce si� w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków, 
 
  f) zjazdy i główne wej�cia i ci�gi piesze. 
 

§ 6. Zasada kształtowania przestrzeni. 
Zasad� kształtowania przestrzeni okre�la si� poprzez 
ustalenie parametrów zabudowy, linii zabudowy 
obowi�zuj�cych i nieprzekraczalnych, wyznaczenie 
terenów zieleni. 

 
§ 7. Zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu 

kulturowego.  
 
1. Wprowadza si� zasady ochrony �rodowiska poprzez: 

 
  a) odprowadzenie �cieków komunalnych do miejskiego 

systemu kanalizacji sanitarnej, 
 
  b) odprowadzenie wód opadowych do miejskiego 

systemu kanalizacji deszczowej, 
 
  c) gromadzenie odpadów stałych w dostosowanych do 

tego pojemnikach na terenach działek, nast�pnie ich 
usuwanie zgodnie z zasadami okre�lonymi w miejskim 
programie gospodarki odpadami komunalnymi, 

 
  d) w zabudowie i zagospodarowaniu nale�y uwzgl�dnia� 

potrzeby w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed 
hałasem przez ustalenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu jak dla terenów mieszkalno-usługowych, 
wibracjami i polami elektromagnetycznymi wynikaj�ce 
z przepisów odr�bnych. Teren znajduje si� 
w bezpo�rednim s�siedztwie komunikacji kołowej, 
mog� wyst�powa� przekroczenia norm hałasu. Nale�y 
stosowa� rozwi�zania techniczne oraz urz�dzenia 
zapewniaj�ce spełnienie wymaga� akustycznych 
w budynkach. 

 
2. Warto�ci krajobrazowe chroni si� i kształtuje poprzez: 

 
  a) ustalenie wysoko�ci zabudowy, 
 
  b) ustalenia parametrów architektonicznych budynków 

z uwzgl�dnieniem i w nawi�zaniu do istniej�cej 
zabudowy. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 
1. Cz��� obszaru, oznaczona na rysunku planu, le�y 

w strefie A ochrony konserwatorskiej i W ochrony 
archeologicznej. Rozwi�zania architektoniczne i projekty 
budowlane budynków lokalizowanych w strefie A nale�y 
uzgadnia� z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 

2. Roboty budowlane zwi�zane z pracami ziemnymi 
wykonywanymi w strefie W wymagaj� uzyskania 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
3. Budynki figuruj�ce w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków obj�te s� ochron� konserwatorsk�. Roboty 
budowlane dotycz�ce tych budynków nale�y uzgadnia� 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 

 
§ 9. Przestrze� publiczna. 

Na terenie obj�tym opracowaniem niniejszego planu 
przestrze� publiczna w zrozumieniu przepisów  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
stanowi�: ci�gi pieszo-jezdne, droga wewn�trzna, pas 
drogi publicznej oznaczony symbolem KD. 

 
§ 10. Zasady obsługi terenów infrastruktur� techniczn� 

oraz komunikacj�.  
 
1. Obsługa infrastruktur� techniczn� odbywa� si� 

b�dzie przy wykorzystaniu istniej�cych sieci: 
wodoci�gowej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej 
oraz kanalizacyjnych. 

 
2. Obsługa komunikacyjna terenu obj�tego planem 

odbywa si� z ulicy 	eromskiego oraz ulic� wewn�trzn� 
i ci�gami pieszo-jezdnymi ze zjazdami z ulicy 	eromskiego. 
Zjazd z drogi krajowej (ulica Polska) na ci�g pieszo-jezdny 
oznaczony 3-Kx mo�e nast�pi� wył�cznie za zezwoleniem 
zarz�dcy drogi, zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

Rozdział 3 
Przepisy szczegółowe. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu, 

parametrów i kształtowania zabudowy oraz parametrów 
zagospodarowania terenu i zasad podziału nieruchomo�ci. 
 
1-MU Przeznaczenie terenu - teren zabudowy 
mieszkalno-usługowej (usługi handlowe gastronomiczne, 
publiczne). Na terenie mog� by� lokalizowane jedynie 
usługi nieuci��liwe. Cz��� terenu le�y w strefie A ochrony 
konserwatorskiej i W ochrony archeologicznej. Na tym 
terenie dodatkowo obowi�zuj� zasady okre�lone w § 8. 
 

1. Parametry kształtowania zabudowy, 
 
  a) projektowanej: 

- sytuowanie budynków z uwzgl�dnieniem istniej�cych 
budynków adaptowanych i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

- wysoko�� budynków okre�lona ilo�ci� kondygnacji 
nadziemnych - do 4 kondygnacji ł�cznie 
z poddaszem u�ytkowym, 

- przekrycie dachami spadowymi o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 35-40 stopni, pokryte 
dachówk� lub materiałami dachówkopodobnymi.  
Na powierzchni do 25% ka�dej z połaci mo�e 
wyst�powa� pokrycie inne ni� pokrycie podstawowe, 
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  b) adaptowanej: 
- budynek przebudowywany lub rozbudowywany 

mo�e zwi�kszy� wysoko�� nie wi�cej ni� o 2,0 m 
w stosunku do wysoko�ci w stanie istniej�cym, 

- na obowi�zuj�cej linii zabudowy nale�y sytuowa� 
minimum 2/3 �ciany lub innych elementów 
konstrukcyjnych budynku i �aden element budynku, 
poza istniej�cymi, nie mo�e przekroczy� tej linii 

- kształtu dachów oraz rodzaju pokrycia nie ustala 
si�. Istniej�cy budynek wpisany do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków nie mo�e by� rozebrany 
a roboty budowlane dotycz�ce tego budynku 
musz� by� uzgadniane z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 
2. Parametry i elementy zagospodarowania terenu 

 
  a) ustala si� maksymalny wska�nik intensywno�ci 

zabudowy terenu – 0,40; 
 
  b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 0,20, 
 
  c) ustala si� 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, dla 

projektowanych usług ustala si� minimaln� ilo�� 
miejsc parkingowych: 1 - na 100 m2 powierzchni 
handlowej, 1 - na 5 miejsc gastronomicznych, 1 - na  
10 miejsc w usługach kulturalnych, 1 - na 5 
zatrudnionych w usługach, 

 
  d) miejsca parkingowe bilansowa� ł�cznie z terenem 

oznaczonym symbolem 5-ZK, 
 
  e) ewentualne wygrodzenia działek, nie mog� 

przekracza� wysoko�ci 60 cm i winny stanowi� 
elementy małej architektury, 

 
  f) poza obiektami kubaturowymi mog� by� lokalizowane 

dojazdy, parkingi, przej�cia piesze, ziele�, mała 
architektura, infrastruktura techniczna, 

 
  g) dopuszcza si� lokalizacj� budynków na granicy 

działek, 
 
  h) zakazuje si� lokalizacji wolnostoj�cych budynków 

gospodarczych i gara�owych. 
 
3. Zasady podziału nieruchomo�ci. 

Istniej�cy podział na działki mo�e ulec zmianie 
z uwzgl�dnieniem konieczno�ci obsługi komunikacyjnej 
działek i budynków. Nie ustala si� granicznych 
parametrów podziału. 
 
2-UM Przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowo-
mieszkaniowej (usługi handlowe, gastronomiczne, 
publiczne). Na terenie mog� by� lokalizowane jedynie 
usługi nieuci��liwe. 
 

1. Parametry kształtowania zabudowy: 
 
  a) sytuowanie budynków z uwzgl�dnieniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  b) wysoko�� budynków okre�lona ilo�ci� kondygnacji 

nadziemnych – do 4 kondygnacji ł�cznie z poddaszem 
u�ytkowym, 

 
  c) przekrycie dachami spadowymi o nachyleniu głównych 

połaci dachowych – 35-40 stopni, pokryte dachówk� 
lub materiałami dachówkopodobnymi. Na powierzchni 

do 25% ka�dej z połaci mo�e wyst�powa� pokrycie 
inne ni� pokrycie podstawowe. 

 
2. Parametry i elementy zagospodarowania terenu: 

 
  a) ustala si� maksymalny wska�nik intensywno�ci 

zabudowy terenu – 0,60, 
 
  b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla 

terenu – 0,10, 
 
  c) dla projektowanych usług ustala si� minimaln� ilo�� 

miejsc parkingowych: 1 na 100 m2 powierzchni 
handlowej, 1 - na 5 miejsc gastronomicznych, 1 - na  
10 miejsc w usługach kulturalnych, 1 - na 5 
zatrudnionych w usługach, 

 
  d) ustala si� 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, 
 
  e) miejsca parkingowe bilansowa� ł�cznie z terenem 

oznaczonym symbolem 5-ZK, 
 
  f) ewentualne wygrodzenia działek, nie mog� 

przekracza� wysoko�ci 60 cm i winny stanowi� 
elementy małej architektury, 

 
  g) poza obiektami kubaturowymi mog� by� lokalizowane 

dojazdy, parkingi, przej�cia piesze, ziele�, mała 
architektura, infrastruktura techniczna, 

 
  h) dopuszcza si� lokalizacj� budynków na granicy działek, 
 
  i) zakazuje si� lokalizacji budynków gospodarczych 

i wolnostoj�cych budynków gara�owych, 
 
  j) obsługa komunikacyjna terenu zjazdem z ulicy 

	eromskiego, obsługuj�cym jednocze�nie teren oznaczony 
symbolem 5-ZK, oraz z ci�gów pieszo-jezdnych. 

 
3. Zasady podziału nieruchomo�ci. 

Minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 200 m2. 
Podział na działki musi uwzgl�dnia� konieczno�� obsługi 
komunikacyjnej, oraz dost�p komunikacyjny do terenu 
oznaczonego symbolem 5-ZK. Linie podziału prowadzone 
prostopadle lub równolegle do osi ul. 	eromskiego 
z mo�liwo�ci� tolerancji do 5 stopni. 

 
3-UM Przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowo-
mieszkaniowej (usługi handlowe, gastronomiczne, 
publiczne). Na terenie mog� by� lokalizowane jedynie 
usługi nieuci��liwe. 
 

1. Parametry kształtowania zabudowy: 
 
  a) partery budynków przeznaczone na funkcje usługowe, 

ewentualne mieszkania mog� by� lokalizowane na 
kondygnacjach wy�szych, 

 
  b) sytuowanie budynków z uwzgl�dnieniem 

nieprzekraczalnych i obowi�zuj�cych linii zabudowy, 
 
  c) wysoko�� budynków – do okapów od 3,0 - 4,5 m,  

do kalenicy od 7,5 – 9,5 m, 
 
  d) przekrycie dachami spadowymi o nachyleniu głównych 

połaci dachowych – 35-40 stopni, pokryte dachówk�. 
Na powierzchni do 25% ka�dej z połaci mo�e 
wyst�powa� pokrycie inne ni� pokrycie podstawowe, 
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  e) kierunek głównych kalenic prostopadły do osi  
ul. 	eromskiego, 

 
2. Parametry i elementy zagospodarowania terenu: 

 
  a) ustala si� wska�nik intensywno�ci zabudowy terenu 

do - 1,00, 
 
  b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu – 

nie ustala si�, 
 
  c) dla jednej działki nale�y zabezpieczy� minimum 

1 miejsce parkingowe, 
 
  d) ustala si� 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, 
 
  e) miejsca parkingowe bilansowa� ł�cznie z terenem 

oznaczonym symbolem 5-ZK, 
 
  f) ewentualne wygrodzenia działek, nie przekraczaj�ce 

wysoko�ci 60 cm, winny stanowi� elementy małej 
architektury, 

 
  g) poza obiektami kubaturowymi mog� by� lokalizowane: 

parkingi, przej�cia piesze, ziele�, mała architektura, 
infrastruktura techniczna, 

 
  h) dopuszcza si� lokalizacj� budynków na granicy działek, 
 
  i) zakazuje si� lokalizacji budynków gospodarczych 

i wolnostoj�cych budynków gara�owych, 
 
  j) obsługa komunikacyjna terenu zjazdem z ulicy 

	eromskiego, ci�giem pieszo-jezdnym 2-Kx oraz 3-Kx. 
 

3. Zasady podziału nieruchomo�ci. 
Nie okre�la si� parametrów działek. Podział na działki 
musi uwzgl�dnia� konieczno�� obsługi komunikacyjnej 
działek. 
 
4-UM Przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowo-
mieszkaniowej (usługi handlowe, gastronomiczne, 
publiczne). Na terenie mog� by� lokalizowane jedynie 
usługi nieuci��liwe. 
 

1. Parametry kształtowania zabudowy: 
 
  a) partery budynków przeznaczone na funkcje usługowe, 

ewentualne mieszkania mog� by� lokalizowane na 
kondygnacjach wy�szych, 

 
  b) sytuowanie budynków z uwzgl�dnieniem 

nieprzekraczalnych i obowi�zuj�cych linii zabudowy, 
 
  c) wysoko�� budynków – do okapów od 3,0 – 4,5 m, do 

kalenicy od 7,5 – 9,5 m, 
 
  d) przekrycie dachami spadowymi o nachyleniu głównych 

połaci dachowych – 35-40 stopni, pokryte dachówk�. 
Na powierzchni do 25% ka�dej z połaci mo�e 
wyst�powa� pokrycie inne ni� pokrycie podstawowe, 

 
  e) kierunek głównych kalenic prostopadły do osi 

ul. 	eromskiego. 
 
2. Zabudowa istniej�ca adaptowana musi spełnia� 

ustalenia okre�lone powy�ej. 
 
 
 

3. Parametry i elementy zagospodarowania terenu: 
 
  a) ustala si� wska�nik intensywno�ci zabudowy terenu 

do – 1,00, 
 
  b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu – 

nie ustala si�, 
 
  c) dla jednej działki nale�y zabezpieczy� minimum 

1 miejsce parkingowe, 
 
  d) ustala si� 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, 
 
  e) miejsca parkingowe bilansowa� ł�cznie z terenem 

oznaczonym symbolem 5-ZK, 
 
  f) ewentualne wygrodzenia działek, nie przekraczaj�ce 

wysoko�ci 60 cm, winny stanowi� elementy małej 
architektury, 

 
  g) poza obiektami kubaturowymi mog� by� lokalizowane: 

parkingi, przej�cia piesze, ziele�, mała architektura, 
infrastruktura techniczna, 

 
  h) dopuszcza si� lokalizacj� budynków na granicy 

działek, 
 
  i) zakazuje si� lokalizacji budynków gospodarczych 

i wolnostoj�cych budynków gara�owych 
 
  j) obsługa komunikacyjna terenu zjazdami z ulicy 

	eromskiego, ci�giem pieszo-jezdnym 3-Kx. 
 

4. Zasady podziału nieruchomo�ci. 
Nie okre�la si� parametrów działek. Podział na działki 
musi uwzgl�dnia� konieczno�� obsługi komunikacyjnej 
działek. 
 
5-ZK Przeznaczenie terenu – parking i ziele�, 
 

1. Zabudowa – mo�liwo�� lokalizacji parkingu do  
3 poziomów parkowania. Zakazuje si� sytuowania 
budynków gospodarczych i wolnostoj�cych budynków 
gara�owych. 
 

2. Parametry i elementy zagospodarowania terenu: 
 
  a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% 
 
  b) na terenie mog� by� lokalizowane – elementy małej 

architektury, 
 
  c) dopuszcza si� ci�gi podziemnej infrastruktury techniczne, 
 
  d) dost�p komunikacyjny z ci�gów pieszo-jezdnych oraz 

z terenów oznaczonych symbolami: 1-MU i 2-UM. 
 
EE - Przeznaczenie terenu - lokalizacja stacji transformatorowej. 

 
Zabudowa – adaptuje si� istniej�cy obiekt. 

 
KDW Pas drogowy drogi wewn�trznej - stanowi 
przestrze� publiczn�. 
 
Dopuszcza si� prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej. 
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1-Kx  Ci�g pieszo jezdny. 
 

Dopuszcza si� prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej. 

 
2-Kx  Ci�g pieszo jezdny. 

 
Dopuszcza si� prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej. 
 
3-Kx  Ci�g pieszo jezdny. 
 
Dopuszcza si� prowadzenie ci�gów infrastruktury 
technicznej. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad obsługi 
komunikacyjnej i infrastruktur� techniczn�.  

 
1. Obsługa komunikacyjna całego terenu obj�tego 

planem odbywa si� z istniej�cych ulic okalaj�cych teren, 
stanowi�cych drogi publiczne. 
 

2. Przed realizacj� zabudowy nale�y przebudowa� 
istniej�ce, koliduj�ce sieci infrastruktury. 

 
3. Zaopatrzenie w wod� istniej�cymi ruroci�gami 

z odprowadzeniem �cieków sanitarnych do istniej�cych 
kolektorów kanalizacji sanitarnej. 
 

4. Odprowadzenie wód opadowych do istniej�cej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

 
5. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych sieci. 
 
6. Zaopatrzenie w gaz z istniej�cej sieci gazowniczej. 

 
7. Sieci telekomunikacyjne, jako podziemne, 

prowadzone w ci�gach komunikacyjnych. 
 
8. Energia cieplna z własnych �ródeł ciepła 

z wykluczeniem wysokoemisyjnych technologii wytwarzania 
energii cieplnej, lub z innego zdalaczynnego �ródła ciepła. 

 
Rozdział 4 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 13. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
w nast�puj�cej wysoko�ci: 
  - MU - 30% 
  - UM - 30%, 
  - EE - 30% 
  - Z - 30% 

 
§ 14. Zadania własne gminy okre�lone ustaw�  

nie wyst�puj�. 
 

§ 15. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z ustaleniami niniejszego planu mo�e on by� u�ytkowany 
w sposób dotychczasowy, a na terenie oznaczonym 
symbolem 2-MU mo�e by� dodatkowo u�ytkowany jako 
miejsca postojowe na samochody osobowe. 
 

§ 16. Na terenie okre�lonym symbolem „granica 
opracowania planu” traci moc plan ”�ródmie�cie miasta 
Szczytno jednostka E”, zatwierdzony uchwał� Nr V/47/03 
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2003 r., 
opublikowany w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 29 z dnia 11 marca 2003 r. 
poz. 427. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta Szczytno. 
 

§ 18. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady 
Beata Boczar 
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Zał�cznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/297/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/297/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego �ródmie �cia miasta 

Szczytno – jednostka E 
 

Rozstrzygni�cia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
W ustawowym terminie nie wniesiono uwag do projektu planu. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIV/297/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego �ródmie �cia miasta 

Szczytno – jednostka E 
 

Stwierdza si� zgodno�� projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczytno, zatwierdzonymi uchwał� Nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000 r.  
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIV/297/10 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego �ródmie �cia miasta 

Szczytno – jednostka E 
 
 Rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania. 
 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce do zada� własnych gminy nie wyst�puj�. 
 
 

1153 

UCHWAŁA Nr XXXIV/303/10 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/259/09 Rady Miejski ej w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2009 r.  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowi �zkowego wymiaru godzin zaj �� niektórych nauczycieli szkół  

i przedszkoli oraz obni �enia tygodniowego obowi �zkowego wymiaru godzin zaj �� dyrektorom szkół  

i przedszkoli oraz nauczycielom pełni �cym inne stanowiska kierownicze 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17  
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, oraz 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. 1214) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220  
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 
poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 
poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, 
Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, 
Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 
poz. 1706) Rada Miejska w Szczytnie uchwala,  
co nast�puje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej 

w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowi�zkowego wymiaru godzin zaj�� 
niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obni�enia 
tygodniowego obowi�zkowego wymiaru godzin zaj�� 
dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom 
pełni�cym inne stanowiska kierownicze § 1 pkt 1 ppkt g 
otrzymuje brzmienie” 
„g) pedagoga – 22 godziny”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady 
Beata Boczar


