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UCHWAŁA Nr XXIX/212/10 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 25 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

poło �onych w obr �bie Miodówko, gmina Stawiguda. 

 
Na podstawie 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; 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm:  
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, z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 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. z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada 
Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu zgodno�ci planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, 
uchwala co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
poło�onych w obr�bie Miodówko, gmina Stawiguda” 
zwany dalej planem. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w uchwale 

Nr XXXVI/258/06 z dnia 25.04.2006 r. Rady Gminy 
Stawiguda w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci obr�bu Miodówko, gmina Stawiguda oraz w  uchwale 
Nr IV/23/07 z dnia 06.02.2007 r. Rady Gminy Stawiguda 
w sprawie zmiany zał�cznika graficznego do uchwały  
nr XXXVI/258/06 z dnia 25.04.2006 r. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa si� z: 

 
  1) tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunków w skali 1:1000 stanowi�cych zał�czniki  

nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do niniejszej uchwały, 
zatytułowanych: „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
poło�onych w obr�bie Miodówko, gmina Stawiguda – 
jednostka odpowiednio: A, B, C, D, E, F”; 

 
  3) rozstrzygni�cia w sprawie: zgodno�ci planu  

z ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia  
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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 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 4. W celu jednoznacznego opisania ustale� dla 

poszczególnych terenów o zró�nicowanym poło�eniu 
wprowadzono podział na jednostki planistyczne, którym 
odpowiadaj� zał�czniki graficzne: 
 
  1) jednostka A: teren o powierzchni ok. 3,2 ha poło�ony 

na zachód od wsi Miodówko przy drodze krajowej nr 
51 – zał�cznik graficzny 1a, 

 
  2) jednostka B: teren o powierzchni ok. 2,0 ha poło�ony 

na północ od wsi Miodówko przy drodze krajowej nr 51 
– zał�cznik graficzny 1b, 

 
  3) jednostka C: teren o powierzchni ok. 2,4 ha poło�ony 

w kierunku południowym od jeziora Miodówko – 
zał�cznik graficzny 1c, 

 
  4) jednostka D: teren o powierzchni ok. 1,7 ha poło�ony 

na południowym kra�cu wsi Miodówko – zał�cznik 
graficzny 1d, 

 
  5) jednostka E: teren o powierzchni ok. 1,4 ha poło�ony 

wzdłu� południowego brzegu jeziora Miodówko – 
zał�cznik graficzny 1e,* 

 
  6) jednostka F: teren o powierzchni ok. 0,9 ha poło�ony 

na wschodnim kra�cu wsi Miodówko – zał�cznik 
graficzny 1f. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne – dotycz �ce całego terenu 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów 

z istniej�cymi drogami publicznymi; 
 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki 
intensywno�ci zabudowy; 

 
  5) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane; 
 
  6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, 
wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska przyrodniczego, 
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
ochrony gruntów rolnych i le�nych; 

 
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 6. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i oznacze�: 
 

  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini�, poza 
któr� nie mo�na sytuowa� �adnego elementu obiektów 
kubaturowych z wyj�tkiem inwestycji infrastruktury 
technicznej; 

 
  2) przeznaczenie podstawowe - nale�y przez to rozumie� 

takie przeznaczenie, które przewa�a na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  3) przeznaczenie uzupełniaj�ce - nale�y przez to 

rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe; 

 
  4) teren elementarny – nale�y przez to rozumie� teren 

wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
odr�bnym symbolem; 

 
  5) usługi nieuci��liwe – nale�y przez to rozumie� 

działalno�� gospodarcz�, lub usługow� nie zaliczan� 
do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów odr�bnych, której 
ewentualna uci��liwo�� nie mo�e wykracza� poza 
granice działki; 

 
  6) wska�nik zabudowy – nale�y przez to rozumie� 

stosunek ł�cznej powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki; 

 
  7) wysoko�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

sposób mierzenia wysoko�ci budynku okre�lony 
w przepisach w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
 
§ 7. 1. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie: 
 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, MU, U, ZN, 

ZL, KD, KDW, Kx, Ti; 
 
  4) linii zabudowy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 
postulowane: 
 
  1) linii wewn�trznego podziału; 
 
  2) oznacze� liniowych urz�dze� infrastruktury 

technicznej okre�laj�cych ich orientacyjny przebieg do 
u�ci�lenia w projektach budowlanych. 

  
§ 8. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów 
elementarnych; 

 
  2)zasady i warunki podziału na działki budowlane: zasady i 

warunki podziału zostały okre�lone w ustaleniach dla 
poszczególnych terenów elementarnych; 
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  3)do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 
przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren 
nale�y u�ytkowa� w sposób dotychczasowy; 

 
  4)  wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 

opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych ni� 
1,8 m, ogrodze� pełnych oraz ogrodze� wykonanych z 
prefabrykowanych elementów �elbetowych. 

 
  5) nie dopuszcza si� wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych z wyj�tkiem obiektów zaplecza budowy. 
 

2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) jednostki A, C, D, E poło�one s� w granicach obszaru 

chronionego krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, 
w stosunku do którego obowi�zuj� przepisy 
rozporz�dzenia wojewody warmi�sko-mazurskiego w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu; 

 
  2) na całym terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji 

przedsi�wzi�� zaliczanych w przepisach o ochronie 
�rodowiska do mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko, wymagaj�cych sporz�dzenia raportu  
o oddziaływaniu na �rodowisku oraz  dla których raport 
o oddziaływaniu na �rodowisko mo�e by� wymagany  
z wyj�tkiem inwestycji celu publicznego; 

 
  3) dla całego terenu obj�tego opracowaniem ustala si� 

dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie  
z przepisami odr�bnymi; 

 
  4) w celu ochrony warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych 

terenu obowi�zuje zakaz prowadzenia prac ziemnych 
trwale zniekształcaj�cych rze�b� terenu, wykraczaj�cych 
ponad niezb�dne minimum do realizacji zabudowy oraz 
realizacji układu komunikacyjnego. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: 
 
  1) ustala si�, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach 

planu, stref� ochrony konserwatorskiej dla stanowisk 
archeologicznych znajduj�cych si� wojewódzkiej 
ewidencji zabytków; 

  
  2) wszelkie inwestycje w wyznaczonych obszarach 

wymagaj� poprzedzenia archeologicznymi badaniami 
sonda�owymi, na które nale�y uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

 
4. Zasady obsługi terenu w infrastruktur� techniczn�: 

  
  1) ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj�cych dróg o ile nie 
zostały pokazane na rysunku planu; 

 
  2)w przypadkach uzasadnionych wymogami 

technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami 
rozgraniczaj�cymi dróg, na działkach stanowi�cych 
własno�� osób trzecich, za ich zgod�, bez 
konieczno�ci zmiany niniejszego planu; 

  
  3) zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu gminnego; nie 

dopuszcza si� stosowania indywidualnego 
rozwi�zania zaopatrzenia w wod�; 

  4) odprowadzenie �cieków sanitarnych poprzez sie� 
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni �cieków – nie 
dopuszcza si� rozwi�za� przej�ciowych w zakresie 
odprowadzenia �cieków sanitarnych; 

 
  5) wody opadowe – wody odpadowe z dróg i placów 

utwardzonych nale�y po oczyszczeniu w stopniu 
przewidzianym w przepisach odr�bnych odprowadzi� 
po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego do 
odbiornika – jezioro Miodówko; 

 
  6) zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z projektowanych 

trafostacji na zasadach ustalonych przez operatora 
sieci w nawi�zaniu do istniej�cej sieci energetycznej; 
sie� energetyczn� nale�y prowadzi� jako podziemn� 
w liniach rozgraniczaj�cych dróg; 

 
  7) zaopatrzenie w gaz - zgodnie z warunkami 

dysponenta sieci; 
 
  8) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych �ródeł ciepła 

z wył�czeniem paliw wysokoemisyjnych; 
 
  9) gromadzenie odpadów stałych - w granicach własnych 

działki zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami - nie dopuszcza si� 
utylizacji i składowania odpadów w granicach 
własnych działki. 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
 
  1) wyznacza si� teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KD.01 na potrzeby przebudowy drogi 
krajowej nr 51 zgodnie z projektem rozbudowy drogi 
krajowej nr 51 do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku Olsztyn-Olsztynek; 

 
  2) podł�czenie komunikacyjne całego terenu po 

rozbudowie drogi do układu dwujezdniowego b�dzie 
zapewnione drogami dojazdowymi wł�czonymi do 
drogi krajowej nr 51 na w�złach drogowych w pobli�u 
wsi Stawiguda i Gry�liny, bez mo�liwo�ci 
bezpo�redniego podł�czenia do drogi krajowej; 

 
  3) w rozwi�zaniach komunikacyjnych jako obowi�zkowe 

nale�y przyj�� powi�zanie projektowanych dróg 
wewn�trznych oznaczonych symbolem KDW z 
istniej�cymi i projektowanymi drogami publicznymi. 

 
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej: 
 
  1) wyznaczenie i urz�dzenie dróg gminnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KD; 
 
  2) budowa sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej 

obsługuj�cej tereny gminne w jednostce D. 
 

7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie ustala si�. 
 

8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym na terenie obj�tym granicami 
opracowania: 
 
  1) przebudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Olsztyn – 

Olsztynek. 
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Rozdział II 
Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 
funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 

 
§ 9. W jednostce A dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol terenu 
elementarnego 

Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

A-MN.01 
A-MN.03 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
1) zasady i warunki podziału: minimalna szeroko�� 

frontu działki – 20,0 m, minimalna powierzchnia 
działki - 800 m2; 

 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 

działce budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� 
wolnostoj�cego budynku gospodarczego lub gara�u; 

 
3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy - dwie 

kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja 
jako poddasze u�ytkowe; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o 

symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym 
w przedziale 30÷45 stopni, kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem dachówkopodobnym w 
kolorach czerwieni; dach budynku gospodarczego 
lub gara�owego nale�y wykona� w nawi�zaniu do 
budynku głównego; 

 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 70% 

powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach 

własnych działki; 
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej; 
 
10) istniej�cy warto�ciowy drzewostan do zachowania – 

dopuszcza si� przeprowadzenie prac 
porz�dkuj�cych i sanitarnych; 

 
11) na całym terenie mog� wyst�powa� przekroczenia 

norm hałasu i drga� dla zabudowy mieszkaniowej 
wynikaj�ce z s�siedztwa drogi krajowej nr 51 –  
nale�y stosowa� rozwi�zania projektowe i 
techniczne zmniejszaj�ce uci��liwo�� hałasu i drga� 
do poziomu wymaganego przepisami odr�bnymi. 

 
A-MN.02 Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
1) zasady i warunki podziału: minimalna szeroko�� 

frontu działki – 23,0 m, minimalna powierzchnia 
działki - 1000 m2; 

 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 

działce budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� 
wolnostoj�cego budynku gospodarczego lub gara�u; 

 
3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy – dwie 

kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja 
jako poddasze u�ytkowe; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o 

symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym 
w przedziale 30÷45 stopni, kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem dachówkopodobnym w 
kolorach czerwieni; dach budynku gospodarczego 
 lub gara�owego nale�y wykona� w nawi�zaniu do 
budynku głównego; 

 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 70% 

powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach 

własnych działki; 
 

9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej; 

 
10) na całym terenie mog� wyst�powa� przekroczenia 

norm hałasu i drga� dla zabudowy mieszkaniowej 
wynikaj�ce z s�siedztwa drogi krajowej nr 51 –  
nale�y stosowa� rozwi�zania projektowe i 
techniczne zmniejszaj�ce uci��liwo�� hałasu i drga� 
do poziomu wymaganego przepisami odr�bnymi. 

 
A-U.01 Teren zabudowy usługowej 

Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuci��liwe, w tym 
usługi gastronomii i handlu z wył�czeniem handlu 
wielkopowierzchniowego. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: mieszkanie dla 
wła�ciciela obiektu. 
 
1) maksymalna wysoko�� zabudowy – 12 m; 
 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
3) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci do  

45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
4) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30% 

powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 
 
5) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach 

własnych działki w ilo�ci nie mniejszej ni� jeden z 
podanych parametrów: 
a) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni 

u�ytkowej usług, 
b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w  obiektach 

gastronomii. 
 
6) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej; 
 
7) na całym terenie mog� wyst�powa� przekroczenia 

norm hałasu i drga� dla zabudowy mieszkaniowej 
wynikaj�ce z s�siedztwa drogi krajowej nr 51 –  
nale�y stosowa� rozwi�zania projektowe i techniczne 
zmniejszaj�ce uci��liwo�� hałasu i drga� do poziomu 
wymaganego przepisami odr�bnymi. 

 
A-ZN.01 
A-ZN.02 

Tereny zieleni naturalnej 
 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy budynkami; 
 
2) istniej�cy warto�ciowy drzewostan do zachowania - 

dopuszcza si� przeprowadzenie prac 
porz�dkuj�cych i sanitarnych; 

 
3) obowi�zuje zakaz grodzenia. 
 

A-ZL.01 Tereny zieleni le�nej izolacyjnej 
 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy budynkami; 
 
2) teren nale�y zalesi� zró�nicowanymi gatunkami 

wysokopiennymi w formie zwartego drzewostanu 
le�nego spełniaj�cymi zadania izolacji akustycznej; 

 
3) obowi�zuje zakaz grodzenia. 
 

A-KD.01 
 

Tereny drogi publicznej. 
Przeznaczenie podstawowe: teren przewidziany na 
przebudow� drogi krajowej nr 51 Olsztyn-Olsztynek 
oraz budow� drogi zbiorczej (serwisowej) 
 
1) klasa techniczna drogi po przebudowie – droga 

ekspresowa klasy S (dwujezdniowa po dwa pasy ruchu); 
 
2) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych – 

zgodnie z rysunkiem planu. 
 

A-KD.02 
 

Tereny drogi publicznej. 
 
1) teren przeznaczony na poszerzenie istniej�cej drogi 

gminnej – ł�czna szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 12,0 m; 

 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 5,5 m; 
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej. 
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A-KDW.01 
 

Tereny dróg wewn�trznych 
 
1) szeroko�� pasa drogowego – 8 m w linia 

rozgraniczaj�cych; 
 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 5,5 m; 
 
3) ulice powinny by� wyposa�one przynajmniej 

jednostronnie w  chodniki; 
 
4) w miar� mo�liwo�ci terenowych nale�y wprowadzi� 

nasadzenia alejowe; 
 
5) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej. 
 

A-W.01 
A-W.02 

Tereny wód powierzchniowych 
 
1) istniej�ce rowy melioracyjne do zachowania jako 

rowy otwarte; 
 
2) nale�y wykona� przepusty na odcinkach skrzy�owa� 

z drogami. 
 

A-TI.01 Tereny urz�dze� infrastruktury technicznej 
 

 
§ 10. W jednostce B dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
Symbol terenu 
elementarnego 

Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

B-UP.01 Tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej 
Przeznaczenie podstawowe: produkcja i usługi 
nieuci��liwe, w tym usługi gastronomii i handlu z 
wył�czeniem handlu wielkopowierzchniowego. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: infrastruktura. 
 
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 3000 m2; 
 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 12 m; 
 
4) dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci 

do 45 stopni; 
 
5) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
6) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki w ilo�ci nie mniejszej ni� jeden z podanych 
parametrów: 
a) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni 

u�ytkowej usług, 
b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach 

gastronomii. 
7) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej. 
 

B-KD.01 
 

Tereny drogi publicznej. 
Przeznaczenie podstawowe: teren przewidziany na 
przebudow� drogi krajowej nr 51 Olsztyn – Olsztynek 
oraz budow� drogi zbiorczej (serwisowej) 
 
1) klasa techniczna drogi po przebudowie – droga 

ekspresowa klasy S (dwujezdniowa po dwa pasy ruchu); 
 
2) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych – zgodnie 

z rysunkiem planu. 
 

B-KD.02 
 

Tereny drogi publicznej 
 
1) szeroko�� pasa drogowego w liniach rozgraniczaj�cych - 15 m; 
 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 5,5 m; 
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej. 
 

 
§ 11. W jednostce C dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol terenu 
elementarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

C-MN.01 
 

Tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 
1) zasady i warunki podziału: minimalna szeroko�� frontu 

działki – 22,0 m, minimalna powierzchnia działki - 500 m2; 
 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 

działce budowlanej, nie dopuszcza si� lokalizacji 
wolnostoj�cych  budynków gospodarczych i gara�y; 

 
3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze 
u�ytkowe; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej; 
 

C-MN.02 
 

Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki - 800 m2, w skład działki budowlanej wchodz� 
tereny oznaczone symbolem ZL.01 zgodnie z 
zasadami podziału przedstawionymi na rysunku planu; 

 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 

działce budowlanej, nie dopuszcza si� lokalizacji 
wolnostoj�cych  budynków gospodarczych i gara�y; 

 
3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze 
u�ytkowe; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej; 
 

C-ZL.01 
 

Tereny zieleni le�nej w granicach działki budowlanej 
 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy budynkami; 
 
2) istniej�cy drzewostan do zachowania; 
 
3) dopuszcza si� mo�liwo�� grodzenia. 

 

C-ZL.02 
 

Tereny zieleni le�nej 
 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy budynkami; 
 
2) teren nale�y zagospodarowa� zgodnie z zasadami 

gospodarki le�nej. 
 

C-KD.01 
 

Tereny drogi publicznej 
 
1) teren przeznaczony na poszerzenie istniej�cej drogi 

gminnej - ł�czna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 
10 m; 
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 2) minimalna szeroko�� jezdni – 5,5 m; 
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej. 
 

C-Kx.01 
C-Kx.02 

Tereny ci�gów pieszo-jezdnych 
 
1) szeroko�� - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
 
2) nawierzchni� drogi utrzyma� jako przepuszczaln�; 
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej. 
 

 
§ 12. W jednostce D dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
Symbol terenu 
elementarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

D-MN.01 
 

Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki - 1000 m2; 
 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 

działce budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� 
wolnostoj�cego budynku gospodarczego lub gara�u; 

 
3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze 
u�ytkowe; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o 

symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w 
przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� 
lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach 
czerwieni, dach budynku gospodarczego lub 
gara�owego nale�y wykona� w nawi�zaniu do 
budynku głównego; 

 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 70% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej; 
 
10) istniej�cy warto�ciowy drzewostan do zachowania – 

dopuszcza si� przeprowadzenie prac porz�dkuj�cych 
 i sanitarnych. 

 
D-MU.01 
D-MU.02 

Tereny zabudowy mieszkalno - usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe 
realizowane jako wbudowane, zabudowa gospodarcza 
lub gara�owa. 
 
1) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia 

działki – 1000 m2, minimalna szeroko�� frontu działki – 
25 m; 

 
2) maksymalna wysoko�� zabudowy – 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze; 
 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 

gminnej – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
od strony drogi oznaczonej symbolem KDW – 6 m; 

 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
5) wysoko�� budynków gospodarczych i gara�owych nie 

wi�ksza ni� 6 m - geometri� dachów nale�y 
kształtowa� w nawi�zaniu do budynku głównego; 

 
6) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,40; 
 

 

 7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 40% powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 

 
8) dla terenu ustala si� dopuszczalny poziom hałasu w 
�rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
9) miejsca postojowe w granicach własnych działki w 

ilo�ci nie mniejszej ni� 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 

powierzchni u�ytkowej usług. 
 
10) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej; 
 

D-KDW.01 
 

Tereny drogi wewn�trznej 
 
1) szeroko�� pasa drogowego - 8 m w linia rozgraniczaj�cych; 
 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 5,5 m; 
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej. 

 
§ 13. W jednostce E dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
Symbol terenu 
elementarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

E-MN.01 
 

Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
1) istniej�ca zabudowa adaptowana; 
 
2) maksymalna wysoko�� zabudowy - dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze u�ytkowe; 
 
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 
30÷45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 

na rysunku planu; 
 
5) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
6) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
 
7) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej; 
 
8) istniej�cy warto�ciowy drzewostan do zachowania – 

dopuszcza si� przeprowadzenie prac porz�dkuj�cych i 
sanitarnych. 

 
E-MN.02* 

 
Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki - 

700 m2, minimalna szeroko�� frontu działki – 25,0 m; 
 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 

działce budowlanej; 
 
3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze u�ytkowe; 
 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym 

nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 
30÷45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; 

 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 

na rysunku planu; 
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnej; 
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej; 
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E-KD.01 
 

Tereny drogi publicznej 
 
1) teren przeznaczony na poszerzenie istniej�cej drogi gminnej 

– ł�czna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 8 m; 
 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 5,5 m; 
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej. 

 
§ 14. W jednostce F dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
Symbol terenu 
elementarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

F-MN.01 
 

Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia 

działki - 1000 m2, minimalna szeroko�� frontu działki – 
25,0 m; 

 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej 

działce budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� 
wolnostoj�cego budynku gospodarczego lub gara�u; 

 
3) zabudowa realizowana w formie wolnostoj�cej; 
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy – dwie kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja jako poddasze 
u�ytkowe; 

 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o 

symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w 
przedziale 30÷45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� 
lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach 
czerwieni, dach budynku gospodarczego lub 
gara�owego nale�y wykona� w nawi�zaniu do 
budynku głównego; 

 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 

 

 
 

 7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnej; 

 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych 

działki; 
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej; 
 

 
Rozdział III 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 15. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nast�puj�cej 
wysoko�ci: 
 

przeznaczenie terenu stawka procentowa (%) 
MN, MU, U 30% 
ZN, ZL, W nie ma zastosowania 

KD, KDW, Kx nie ma zastosowania 
Ti nie ma zastosowania 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Stawiguda. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy Stawiguda 
Maria D�browska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________ 
* Rozstrzygni�cie nadzorcze Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego  
   - PN.0911-91/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1a 
do uchwały Nr XXIX/212/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1b 
do uchwały Nr XXIX/212/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1c 
do uchwały Nr XXIX/212/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1d 
do uchwały Nr XXIX/212/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1e 
do uchwały Nr XXIX/212/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 

 

 
 
 



A������%�B��(D"�E�
;"!��#D���C�;C���<�%"3)C����%���"����0��� � 9"���		�	�
�

3�+,	5�3

Zał�cznik nr 1f 
do uchwały Nr XXIX/212/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 
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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 
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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�  


