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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXV/261/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 21 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie dotycz>ce zgodnoWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studiumŚ 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) połoconych 
na południowy-zachód od wsi Stawiguda w obrCbie Stawiguda, 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 siC zgodnoWć „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) połoconych na południowy-zachód od wsi Stawiguda w obrCbie Stawiguda, gmina 
Stawiguda” ze Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. 
 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) połoconych 
na południowy-zachód od wsi Stawiguda w obrCbie Stawiguda, 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 (dz. nr 335) połoconych na południowy-zachód od wsi Stawiguda w obrCbie Stawiguda, 
gmina Stawiguda” wyznaczono do dnia 20 paadziernika 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynCły cadne uwagi do 
projektu planu. 
 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy: 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) połoconych 
na południowy-zachód od wsi Stawiguda w obrCbie Stawiguda, 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 siC o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy ujCtych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej (dz. nr 335) połoconych na południowy-zachód od wsi Stawiguda w obrCbie Stawiguda, gmina Stawiguda” w 
sposób nastCpuj>cyŚ w granicach planu nie przewiduje siC zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej i 
komunikacji. 
 
 

2845 

UCHWAŁA Nr XXXV/262/10 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 21 paadziernika 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 

i produkcyjnej połoconych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo gmina Stawiguda. 

 

Na podstawie 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, Nr 225, poz. 1635, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 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, 
zmiany: 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, 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, Nr 181, poz. 1337, 
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. 1241) 
Rada Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu zgodnoWci 
ustaleM planu ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
usługowej i produkcyjnej połoconych po wschodniej 
stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo 
Gmina Stawiguda, zwany dalej planem. 

 
2. Plan stanowi zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazw>Ś „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda w obrCbie Tomaszkowo, w zakresie 
przeznaczenia terenu pod funkcje usługowe zwi>zane z 
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s>siedztwem rynku hurtowego” zatwierdzonego Uchwał> 
Nr XXXI/376/98 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 
18 czerwca 1998 r. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okreWlone w 

uchwale nr XVII/133/08 z dnia 27 listopada 2008 r. Rady 
Gminy w Stawigudzie w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazw>Ś „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda, w obrCbie Tomaszkowo, w zakresie 
przeznaczenia terenu pod funkcje usługowe zwi>zane z 
s>siedztwem rynku hurtowego” zatwierdzonego Uchwał> 
Nr XXXI/376/98 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 
18 czerwca 1998 r. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa siCŚ 
 
1. Z tekstu stanowi>cego treWć niniejszej uchwałyś 
 
2. Z rysunku w skali 1:1000 stanowi>cego Zał>cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanegoŚ „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy usługowej i produkcyjnej połoconych po 
wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie 
Tomaszkowo Gmina Stawiguda”ś 

 
3. Z rozstrzygniCcia w sprawie zgodnoWci planu z 

ustaleniami studium, rozstrzygniCcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygniCcia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi>cych zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne - dotycz>ce całego terenu objCtego 
planem 

 
§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

  2) przeznaczenie terenów okreWlone symbolami: 
- UP - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, 
- UM - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 
- ZP - tereny zieleni urz>dzonej, 
- KD - tereny dróg publicznych, 
- KDW - tereny dróg wewnCtrznych, 
- Kpx - tereny ci>gów pieszo-jezdnych, 
- TI - tereny urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

  3) rozwi>zania komunikacyjne oraz powi>zania terenów 
z istniej>cymi drogami publicznymi; 

  4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej; 

  5) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

  6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wskaaniki 
intensywnoWci zabudowy; 

  7) zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane; 

  8) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

  9) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
 
 

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
  1) „budynku adaptowanym” - nalecy przez to rozumieć 

budynek istniej>cy do zachowania, budynki 
adaptowane mog> podlegać odbudowie, rozbudowie i 
przebudowie ł>cznie ze zmian> funkcji o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczej; 

  2) „linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania” - oznacza 
liniC obowi>zuj>c>, która nie moce ulec przesuniCciu 
w wyniku realizacji planu; 

  3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 
rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć caden 
element budynku, w miejscach gdzie nie oznaczono 
linii zabudowy odległoWć od granicy działki nalecy 
przyjmować zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami; 

  4) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

  5) „przeznaczeniu uzupełniaj>cym” - nalecy przez to 
rozumieć inne rodzaje przeznaczenia nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> 
przeznaczenie podstawowe; 

  6) „terenie elementarnym” - nalecy przez to rozumieć 
teren wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony 
odrCbnym symbolem; 

  7) „usługach nieuci>cliwych i produkcji nieuci>cliwej” - 
nalecy przez to rozumieć działalnoWć produkcyjn> lub 
usługow> nie zaliczan> do przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w 
rozumieniu przepisów o ochronie Wrodowiskaś 

  8) „tymczasowym sposobie ucytkowania i 
zagospodarowania terenu” - nalecy przez to rozumieć 
dopuszczenie mocliwoWci okreWlonego sposobu 
ucytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ustaleniami planu; 

  9) „wskaaniku zabudowy” - nalecy przez to rozumieć 
stosunek ł>cznej powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki budowlanej. 

 
§ 6. 1. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 

zakresie ustaleM planu: 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospo-
darowania; 

  3) oznaczeM przeznaczenia terenówś 
  4) linii zabudowy. 
 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> postulowane: 
  1) oznaczenia liniowych urz>dzeM infrastruktury 

technicznej okreWlaj>ce ich orientacyjny przebieg do 
uWciWlenia w projektach budowlanych; 

  2) linie wewnCtrznego podziału obrazuj>ce zasadC 
podziału na działki budowlane, mog>ce ulegać 
zmianom pod warunkiem zachowania zasad 
zawartych w ustaleniach szczegółowych dla danego 
terenu. 

 
§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady 

zagospodarowania na całym obszarze objCtym planem. 
 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okreWlone poprzez ustalenie parametrów i 
wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
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terenów elementarnych ustalonych w § 8 niniejszych 
ustaleMś 

  2) w granicach planu nie wyznacza siC terenów 
wymagaj>cych procedury scalenia i podziałuś 

  3) ustala siC w granicach planu zakaz lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych za wyj>tkiem 
obiektów zaplecza budowy; 

  4) ustala siC tymczasowy sposób ucytkowania i 
zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym 
sposobem ucytkowania terenu, chyba ce ustalenia 
szczegółowe dla danego terenu mówi> inaczej; 

  5) w granicach planu nie wyznacza siC terenów 
wymagaj>cych rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 
infrastruktury technicznej, a takce obszarów 
wymagaj>cych przekształceM lub rekultywacji. 

 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
  1) tereny połocone w granicach planu nie s> objCte 

prawnymi formami ochrony przyrody; 
  2) na całym terenie planu obowi>zuje zakaz lokalizacji 

przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie Wrodowiska z wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego; 

  3) dopuszczalne poziomy hałasu w Wrodowisku 
wynikaj>cy z przepisów o ochronie Wrodowiska 
zostały okreWlone w ustaleniach dla poszczególnych 
terenówś 

  4) w granicach planu znajduj> siC sieci drenarskie 
melioracji szczegółowej, w przypadku kolizji 
projektowanej zabudowy z istniej>c> sieci> drenarsk> 
nalecy przebudować sieć w sposób zapewniaj>cy 
właWciw> regulacjC stosunków wodnych na 
warunkach i zasadach ustalonych przez Zarz>d 
Melioracji i Urz>dzeM Wodnych w Olsztynie; 

  5) wprowadza siC na całym obszarze planu zakaz 
stosowania ogrodzeM wycszych nic 1,8 m, ogrodzeM 
pełnych oraz ogrodzeM wykonanych z 
prefabrykowanych elementów celbetowych. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury: 
  1) na terenie planu zlokalizowany jest budynek 

mieszkalny oznaczony adresem Tomaszkowo 51 
wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 
podlegaj>cy ochronie konserwatorskiej na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

  2) w odniesieniu do obiektów wpisanych do ewidencji 
zabytków wszelkie działania inwestycyjne powinny 
być prowadzone na warunkach konserwatorskich i 
uzgodnione z WarmiMsko-Mazurskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z 

potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
  1) w granicach planu przestrzeni> publiczn> s> tereny 

dróg publicznych oznaczone symbolem KD, 
  2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej 

obiektów małej architektury, noWników reklamowych, 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 
urz>dzeM technicznych i zieleni zostały okreWlone w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów. 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
  1) ustala siC zasadC prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj>cych dróg z 

wyj>tkiem terenu przewidzianego pod rozbudowC 
drogi krajowej oznaczonego symbolem KD.01; 

  2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 
mocliwoWć lokalizacji podziemnej infrastruktury 
technicznej w pasie przewidzianym pod rozbudowC 
drogi krajowej realizowanej w technologii 
bezwykopowej (przeciski lub przewierty) pod k>tem 
prostym do osi drogi na warunkach ustalonych przez 
zarz>dcC drogi; 

  3) w przypadkach uzasadnionych wymogami 
technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg na działkach stanowi>cych 
własnoWć osób trzecich, za ich zgod>, bez 
koniecznoWci zmiany niniejszego planu; 

  4) w zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 
a) zaopatrzenie w wodC do celów bytowo-

gospodarczych docelowo nalecy realizować z 
projektowanej sieci wodoci>gowej zaopatrywanej 
z ujCcia wody w Bart>gu lub Tomaszkowie - do 
czasu budowy sieci wodoci>gowej adaptuje siC 
istniej>c> sieć wiejsk> oraz istniej>ce ujCcia wody, 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w wodC do celów 
technologicznych z własnego ujCcia wody; 

  5) w zakresie odprowadzenia Wcieków sanitarnych 
ustala siCŚ 
a) obowi>zek odprowadzenia Wcieków bytowo-

gospodarczych poprzez projektowan> sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub 
ciWnieniowej do gminnej oczyszczalni Wcieków w 
Stawigudzie lub poprzez sieć miejsk> do 
oczyszczalni Wcieków w Olsztynie, 

b) wprowadza siC zakaz realizacji rozwi>zaM 
przejWciowych w postaci zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
Wcieków z wyj>tkiem istniej>cej zabudowy 
zagrodowej; 

  6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala 
siCŚ 
a) wody opadowe z terenów utwardzonych dróg, 

parkingów i placów manewrowych nalecy 
odprowadzić zgodnie z przepisami prawa 
wodnego oraz przepisami dotycz>cymi ochrony 
Wrodowiska do najblicszego rowu melioracyjnego 
lub istniej>cego zbiornika wodnego i dalej w 
kierunku zlewni właWciwej dla danego terenu, 

b) wody opadowe z dachów zabudowy usługowej i 
produkcyjnej nalecy odprowadzić zgodnie z 
przepisami prawa wodnego oraz przepisami 
dotycz>cymi ochrony Wrodowiska do studni 
chłonnych lub zbiorników retencyjnych 
zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny lub do rowu melioracyjnego 
odprowadzaj>cego wody w kierunku zlewni 
właWciwej dla danego terenu; 

  7) w zakresie zaopatrzenie w energiC elektryczn> ustala 
siCŚ 
a) adaptuje siC istniej>ce sieci i urz>dzenia 

elektroenergetyczne, w tym: stacje 
transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV, linie 
napowietrzne SN 15kV, linie kablowe i 
napowietrzne nN 0,4kV, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
lub projektowanej sieci energetycznej bCdzie 
nastCpowało na ogólnych zasadach przył>czenia 
odbiorców ustalonych przez dysponenta sieci, 

c) sieć energetyczn> nalecy prowadzić w miarC 
mocliwoWci jako podziemn> w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg z lokalizacj> szafek 
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zł>czowo-pomiarowych na granicy z działk> 
budowlan>, 

d) doprowadzenie sieci elektroenergetycznej do 
terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej na 
warunkach i zasadach zarz>dcy sieci z 
mocliwoWci> lokalizacji stacji transformatorowych 
na terenie działki budowlanej, 

e) przyst>pienie do budowy sieci 
elektroenergetycznych bCdzie wymagało 
wykonania docelowej niwelacji terenu w obrCbie 
projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych, 

f) przebudowC ewentualnych kolizji urz>dzeM 
elektroenergetycznych z projektowanymi 
elementami uzbrojenia lub zagospodarowania 
terenu nalecy wykonać na warunkach i zasadach 
ustalonych przez dysponenta sieci 
elektroenergetycznej; 

  8) w zakresie sieci gazowej ustala siCŚ 
a) przez teren objCty planem przebiegaj> gazoci>gi 

wysokiego ciWnieniaŚ DN 150 Nidzica-Olsztyn (rok 
budowy 1973), DN 200 Nidzica-Olsztyn (rok 
budowy 1991) i DN 150 Olsztyn-Dobre Miasto 
(rok budowy 1980) oraz zlokalizowany jest układ 
zaporowo-upustowy „Bart>g I”ś 

b) dla gazoci>gów wysokiego ciWnienia rezerwuje siC 
strefy ograniczonego ucytkowania oznaczone na 
rysunku planu symbolem TI; 

c) nalecy zachować normatywne odległoWci 
projektowanych urz>dzeM i obiektów od 
istniej>cych gazoci>gów i układu zaporowo - 
upustowego zgodnie z nastCpuj>cymi aktami 
prawnymi w zalecnoWci od ich roku budowy: 
- dla gazoci>gów z 1973 r. nalecy zachować 

odległoWci bezpieczne wg BN-71/8976-31 
„OdległoWci bezpieczne gazoci>gów wysokiego 
ciWnienia ułoconych w ziemi”, 

- dla gazoci>gów z 1980 r. nalecy zachować 
odległoWci wg Rozporz>dzenia Ministra 
żórnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 21, poz. 
94) oraz wg BN-71/8976-31 „OdległoWci 
bezpieczne gazoci>gów wysokiego ciWnienia 
ułoconych w ziemi”, 

- dla gazoci>gów z 1991 r. nalecy zachować 
odległoWci wg Rozporz>dzenia Ministra 
Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 45, poz. 
243). 

d) rezerwuje siC pas terenu w chodnikach ulic lub 
pasie zieleni dla projektowanej sieci gazowej; 

e) zaopatrzenie w gaz bCdzie nastCpowało na 
zasadach ustalonych przez dysponenta sieci z 
projektowanej sieci gazowej w przypadku 
uzyskania odpowiednich wskaaników opłacalnoWci 
ekonomicznej; 

f) dopuszcza siC przebudowC kolizyjnych odcinków 
sieci gazowej na warunkach ustalonych przez 
dysponenta sieci; 

g) oW projektowanej drogi oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KD.02 nalecy prowadzić pod 
minimalnym k>tem 60 stopni do osi istniej>cych 
gazoci>gów wysokiego ciWnienia. 

  9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siC 
zaopatrzenie z indywidualnych aródeł ciepła z 
wył>czeniem systemów wysokoemisyjnych; 

10) w zakresie wyposacenia w sieć telekomunikacyjn> 
ustala siCŚ 

a) linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 
podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne lub 
terenach zieleni - dopuszcza siC lokalizacjC sieci i 
urz>dzeM infrastruktury telekomunikacyjnej na 
terenach przeznaczonych pod zabudowC, 

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi 
nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania terenu na 
warunkach i zasadach ustalonych przez 
dysponenta sieci; 

11) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala siC 
obowi>zek gromadzenia odpadów w granicach 
własnych działki zgodnie z zasadami okreWlonymi w 
gminnym programie gospodarki odpadami, a 
nastCpnie wywóz przez wyspecjalizowane 
przedsiCbiorstwo na składowisko odpadów - 
wprowadza siC zakaz utylizacji odpadów w granicach 
własnych działki. 

 
6. Rozwi>zania komunikacyjne: 

  a) nadrzCdny układ komunikacyjny w granicach planu 
stanowi droga krajowa nr 51, która powinna docelowo 
spełniać parametry odpowiadaj>ce klasie technicznej 
S (ekspresowej) dla potrzeb docelowej rozbudowy 
drogi krajowej nr 51 wyznaczono pas terenu 
oznaczony symbolem KD.01 na rysunku planu, 

  b) teren oznaczony symbolem KD.02 zarezerwowany 
jest na budowC zbiorczej drogi serwisowej 
zapewniaj>cej obsługC komunikacyjn> dla terenów 
połoconych w granicach planu, 

  c) ustala siC obowi>zek obsługi komunikacyjnej 
poszczególnych terenów poprzez projektowan> drogC 
zbiorcz> (serwisow>) oznaczon> symbolem KD.02 
bez mocliwoWci bezpoWredniego podł>czenia do drogi 
krajowej nr 51 lub poprzez projektowane drogi 
wewnCtrzne oznaczone symbolem KDW, które 
podł>czone s> do drogi zbiorczej (serwisowej), 

  d) docelowo droga zbiorcza (serwisowa) oznaczona 
symbolem KD.02 podł>czona bCdzie do drogi 
krajowej nr 51 poprzez skrzycowanie w czCWci 
północnej terenu objCtego granicami planu, do czasu 
realizacji południowej obwodnicy Olsztyna ustala siC 
mocliwoWć tymczasowego podł>czenia 
komunikacyjnego do drogi krajowej nr 51 poprzez 
istniej>cy zjazd publiczny w km 94+740, który 
posiada dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów 
skrCcaj>cych z drogi, 

  e) projektowane skrzycowanie drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem KD.02 z drog> krajow> nr 51 
jest rozwi>zaniem tymczasowym do momentu 
przebudowy drogi krajowej nr 51 do układu 
dwujezdniowego. 

 
7. Na terenie objCtym granicami planu nie przewiduje 

siC zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

 
8. Na terenie objCtym granicami planu do inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zalicza siC 
przebudowC drogi krajowej nr 51. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów o rócnej 

funkcji lub rócnym sposobie zagospodarowania 
 

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi ustala siC nastCpuj>ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
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Symbol terenu 
elementarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

UM.01 Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  
 Przeznaczenie podstawoweŚ usługi nieuci>cliwe.  
 Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ funkcja mieszkaniowa realizowana jako wbudowana lub w osobnym budynku.  
 1) istniej>ca zabudowa zagrodowa adaptowanaś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2500 m

2
; 

 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne; 
 5) geometria dachów - nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,50ś 
 7) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 8) miejsca parkingowe nalecy zabezpieczyć w granicach własnych działki w iloWci nie mniejszej nic 3 miejsca na 50 m2

 
powierzchni usług plus 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalnyś 
 9) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW.02ś 
 10) na całym terenie mog> wystCpować przekroczenia norm hałasu i drgaM dla zabudowy mieszkaniowej wynikaj>ce z 
s>siedztwa drogi krajowej nr 51 oraz projektowanej obwodnicy Olsztyna - nalecy stosować rozwi>zania projektowe i 
techniczne zmniejszaj>ce uci>cliwoWć hałasu i drgaM do poziomu wymaganego przepisami o ochronie Wrodowiskaś  
 11) tymczasowy sposób ucytkowania i zagospodarowania terenu zgodny z istniej>cym sposobem ucytkowania terenu - 
jako tereny zabudowy zagrodowej. 

UM.02  
 UM.03 

Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  
 Przeznaczenie podstawoweŚ usługi nieuci>cliwe.  
 Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ funkcja mieszkaniowa realizowana jako wbudowana lub w osobnym budynku.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1900 m

2
;  

 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne; 
 4) geometria dachów - nie ustala siCś 
 5) maksymalny wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,50ś 
 6) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 7) wjazd na poszczególne działki nalecy realizować z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW.02ś 
 8) miejsca parkingowe nalecy zabezpieczyć w granicach własnych działki w iloWci nie mniejszej nic 3 miejsca na 50 m2

 
powierzchni usług plus 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny; 
 9) na całym terenie mog> wystCpować przekroczenia norm hałasu i drgaM dla zabudowy mieszkaniowej wynikaj>ce z 
s>siedztwa drogi krajowej nr 51 oraz projektowanej obwodnicy Olsztyna - nalecy stosować rozwi>zania projektowe i 
techniczne zmniejszaj>ce uci>cliwoWć hałasu i drgaM do poziomu wymaganego przepisami o ochronie Wrodowiska. 

UM.04 Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  
 Przeznaczenie podstawoweŚ usługi nieuci>cliwe.  
 Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ funkcja mieszkaniowa realizowana jako wbudowana lub w osobnym budynku.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1200 m

2
;  

 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne; 
 4) geometria dachów - nie ustala siCś 
 5) maksymalny wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,50ś 
 6) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 7) wjazd na poszczególne działki nalecy realizować z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW.02ś 
 8) miejsca parkingowe nalecy zabezpieczyć w granicach własnych działki w iloWci nie mniejszej nic 3 miejsca na 50 m2

 
powierzchni usług plus 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny; 
 9) na całym terenie mog> wystCpować przekroczenia norm hałasu i drgaM dla zabudowy mieszkaniowej wynikaj>ce z 
s>siedztwa drogi krajowej nr 51 oraz projektowanej obwodnicy Olsztyna - nalecy stosować rozwi>zania projektowe i 
techniczne zmniejszaj>ce uci>cliwoWć hałasu i drgaM do poziomu wymaganego przepisami o ochronie Wrodowiska. 

UM.05 Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  
 Przeznaczenie podstawoweŚ usługi nieuci>cliwe.  
 Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ funkcja mieszkaniowa realizowana jako wbudowana lub w osobnym budynku.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1300 m

2
;  

 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne; 
 4) geometria dachów - nie ustala siCś 
 5) maksymalny wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,50ś 
 6) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 7) wjazd na poszczególne działki nalecy realizować z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem Kpx.02ś 
 8) miejsca parkingowe nalecy zabezpieczyć w granicach własnych działki w iloWci nie mniejszej nic 3 miejsca na 50 m2

 
powierzchni usług plus 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny; 
 9) na całym terenie mog> wystCpować przekroczenia norm hałasu i drgaM dla zabudowy mieszkaniowej wynikaj>ce z 
s>siedztwa drogi krajowej nr 51 oraz projektowanej obwodnicy Olsztyna - nalecy stosować rozwi>zania projektowe i 
techniczne zmniejszaj>ce uci>cliwoWć hałasu i drgaM do poziomu wymaganego przepisami o ochronie Wrodowiska. 

UP.01  
UP.02 

Tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej  
 Przeznaczenie podstawoweŚ produkcja nieuci>cliwa i usługi nieuci>cliwe, bazy, składy i magazyny.  
 Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne i biurowe, garace i budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna. Nie 
dopuszcza siC lokalizacji funkcji mieszkaniowej.  
 1) zasady i warunki wewnCtrznego podziałuŚ minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2400 m

2
;  

 2) nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony gazoci>gów wysokiego ciWnienia oznaczonych na rysunku planu symbolem 
TI nalecy przyjmować na podstawie przepisów odrCbnych, z pozostałych stron- zgodnie z rysunkiem planu; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynków administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje nadziemne, dla 
pozostałych budynków - 14,0 m; 
 4) geometria dachów - nie ustala siCś 
 5) maksymalny wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,60ś 
 6) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
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 7) wjazd na poszczególne działki nalecy realizować z drogi serwisowej oznaczonej symbolem KD.02 biegn>cej wzdłuc 
drogi krajowej nr 51 bez mocliwoWci bezpoWredniego wjazdu na drogC krajow>ś 
 8) zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach własnych działki. 

UP.03 Tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej  
 Przeznaczenie podstawoweŚ produkcja nieuci>cliwa i usługi nieuci>cliwe, bazy, składy i magazyny.  
 Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne i biurowe, garace i budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna.  
 Nie dopuszcza siC lokalizacji funkcji mieszkaniowej.  
 1) istniej>ca zabudowa adaptowanaś  
 2) zasady i warunki wewnCtrznego podziałuŚ minimalna powierzchnia działki budowlanej 6000 m2

 - podział nalecy 
realizować prostopadle do drogi krajowej nr 51 w sposób umocliwiaj>cy wyeksponowanie elewacji frontowej przyszłych 
obiektów od strony drogiś 
 3) w celu obsługi komunikacyjnej nowo wydzielonych działek budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś 
 4) nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony gazoci>gów wysokiego ciWnienia oznaczonych na rysunku planu symbolem 
TI nalecy przyjmować na podstawie przepisów odrCbnych, z pozostałych stron- zgodnie z rysunkiem planu;  
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynków administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje nadziemne, dla 
pozostałych budynków - 14,0 m; 
 6) geometria dachów - nie ustala siCś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,60ś 
 8) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 9) wjazd na poszczególne działki nalecy realizować z drogi serwisowej oznaczonej symbolem KD.02 biegn>cej wzdłuc 
drogi krajowej nr 51 bez mocliwoWci bezpoWredniego wjazdu na drogC krajow>ś 
 10) zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach własnych działki. 

UP.04  
UP.05 

Tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej  
 Przeznaczenie podstawoweŚ produkcja nieuci>cliwa i usługi nieuci>cliwe, bazy, składy i magazyny.  
 Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne i biurowe, garace i budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna. Nie 
dopuszcza siC lokalizacji funkcji mieszkaniowej.  
 1) zasady i warunki wewnCtrznego podziałuŚ minimalna powierzchnia działki budowlanej - 3000 m

2
;  

 2) w celu obsługi komunikacyjnej nowo wydzielonych działek budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś 
 3) nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony gazoci>gów wysokiego ciWnienia oznaczonych na rysunku planu symbolem 
TI nalecy przyjmować na podstawie przepisów odrCbnych, z pozostałych stron- zgodnie z rysunkiem planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynków administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje nadziemne, dla 
pozostałych budynków - 14,0 m; 
 5) geometria dachów - nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy nie wiCkszy nic 0,60ś 
 7) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
 8) wjazd na poszczególne działki nalecy realizować z drogi serwisowej oznaczonej symbolem KD.02 biegn>cej wzdłuc 
drogi krajowej nr 51 bez mocliwoWci bezpoWredniego wjazdu na drogC krajow> lub z drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem KDW; 
 9) zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach własnych działki. 

ZP.01  
 ZP.04 

Tereny zieleni urz>dzonej  
 1) zabrania siC wznoszenia budynków, stawiania przyczep i obiektów tymczasowych (sezonowych)ś  
 2) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników reklamowychś 
 3) teren nalecy urz>dzić zieleni> nisk>. 

ZP.02  
 ZP.03 

Tereny zieleni urz>dzonej  
 1) zabrania siC wznoszenia budynków, stawiania przyczep i obiektów tymczasowych (sezonowych)ś  
 2) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji wolnostoj>cych noWników reklamowychś 
 3) dopuszcza siC urz>dzenie wjazdów prowadz>cych do działek budowlanych zlokalizowanych na terenach oznaczonych 
symbolami UP.03, UP.04 i UP.05; 
 4) teren nalecy urz>dzić zieleni> nisk>. 

ZP.05 Tereny zieleni urz>dzonej  
 1) teren powi>zany przestrzennie z terenami zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonymi symbolem UM.04;  
 2) zabrania siC wznoszenia budynków, stawiania przyczep i obiektów tymczasowych (sezonowych), za wyj>tkiem 
obiektów małej architektury ś  
 3) dopuszcza siC mocliwoWć urz>dzenia stawu rekreacyjnego. 

ZP.06 Tereny zieleni urz>dzonej  
 1) teren powi>zany przestrzennie z terenami zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonymi symbolem UM.03;  
 2) zabrania siC wznoszenia budynków, stawiania przyczep i obiektów tymczasowych (sezonowych), za wyj>tkiem 
obiektów małej architektury. 

KD.01 Teren drogi publicznej  
 Teren przeznaczony na przebudowC drogi krajowej nr 51 Olsztyn - Olsztynek docelowo do klasy technicznej S na 
odcinku od projektowanego skrzycowania (wCzła) z południow> obwodnic> Olsztyna do istniej>cego zjazdu publicznego 
na wysokoWci istniej>cej na terenie planu zabudowy zagrodowej.  
 1) docelowo skrzycowanie zlokalizowane bCdzie w czCWci północnej terenu objCtego granicami planu (zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu), do czasu realizacji południowej obwodnicy Olsztyna istnieje mocliwoWć tymczasowego 
podł>czenia komunikacyjnego do drogi krajowej nr 51 poprzez istniej>cy zjazd publiczny w km 94+740, który posiada 
dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skrCcaj>cych z drogiś  
 2) nie dopuszcza siC podł>czenia poszczególnych nieruchomoWci bezpoWrednio do drogi krajowej nr 51; 
 3) zasady lokalizacji urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z § 7 pkt. 5; 
 4) nie dopuszcza siC lokalizacji obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych za wyj>tkiem obiektów 
zaplecza budowy;  
 5) dopuszcza siC lokalizacjC noWników reklamowych na zasadach okreWlonych przez zarz>dcC drogi. 

KD.02 Teren drogi publicznej  
 Teren przewidziany na budowC drogi dojazdowej (serwisowej) w zwi>zku z przebudow> drogi krajowej nr 51. 
 1) docelowo drogC nalecy wykonać w parametrach technicznych drogi D (dojazdowej);  
 2) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych - 10,0 m; 
 3) minimalna szerokoWć jezdni - 5,5 m; 
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 4) zasady lokalizacji urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z § 7 pkt. 5; 
 5) d opuszcza siC lokalizacjC noWników reklamowych na zasadach okreWlonych przez zarz>dcC drogi. 

KDW.01  
 KDW.02 

Tereny dróg wewnCtrznych  
 1) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych - 10,0 m;  
 2) minimalna szerokoWć jezdni - 5,5 m. 

Kpx.01  
 Kpx.02 

Tereny ci>gów pieszo-jezdnych  
 1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 6,0 m;  
 2) nawierzchniC nalecy zachować jako przepuszczaln>ś 
 3) nawierzchnia nie moce być utwardzana cuclem i gruzem budowlanym. 

TI.01  
 TI.02  
 TI.03  
 TI.04  
 TI.05 

Tereny urz>dzeM infrastruktury technicznej  
 Strefa ograniczonego ucytkowania zwi>zana z lokalizacj> gazoci>gów wysokiego ciWnienia. W odległoWci minimum  
5,0 m po obu stronach od istniej>cego gazoci>gu nie nalecy nasadzać drzew i krzewów oraz projektować dróg i 
chodników. Dopuszcza siC uprawC rolnicz> lub obsiew nisk> roWlinnoWci> trawiast>. Projektowane skrzycowania dróg 
wewnCtrznych, wjazdów na poszczególne działki, sieci infrastruktury technicznej oraz ogrodzenie terenu nalecy uzgodnić 
z zarz>dc> sieci. Prace ziemne nalecy wykonywać rCcznie z zachowaniem szczególnej ostrocnoWci i pod nadzorem 
pracownika Oddziału Zakładu żazowniczego w Olsztynie. Ze wzglCdów bezpieczeMstwa nalecy zapewnić nieograniczony 
dostCp dla słucb eksploatacyjnych operatora sieci gazowej.  
 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 9. Trac> moc ustalenia i rysunek „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, w 
obrCbie Tomaszkowo, w zakresie przeznaczenia terenu pod funkcje usługowe zwi>zane z s>siedztwem rynku hurtowego” 
uchwalonego Uchwał> Nr XXXI/376/98 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 18 czerwca 1998 r. w granicach niniejszego 
opracowania. 

 
§ 10. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w nastCpuj>cej wysokoWci: 
 

przeznaczenie terenu stawka procentowa 
UP, UM 30 % 

ZP nie stosuje siC 
KD, KDW, Kpx, TI nie stosuje siC 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Stawiguda. 
 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

WarmiMsko-Mazurskiego. 
Przewodnicz>ca Rady Gminy  

Maria D>browska 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXV/262/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 21 paadziernika 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXV/262/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 21 paadziernika 2010 r. 

 
I. RozstrzygniCcie dotycz>ce zgodnoWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studiumŚ 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej połoconych po 
wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo 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 siC zgodnoWć „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
usługowej i produkcyjnej połoconych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo gmina Stawiguda” ze 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. 
 
II. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planuŚ 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej połoconych po 
wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo 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 usługowej i produkcyjnej połoconych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo gmina 
Stawiguda” wyznaczono do dnia 30 czerwca 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynCły cadne uwagi do projektu planu. 
 
III. RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminyŚ 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej połoconych po 
wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo 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 siC o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy ujCtych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i 
produkcyjnej połoconych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo gmina Stawiguda” w sposób 
nastCpuj>cyŚ w granicach planu nie przewiduje siC zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji. 
 
 
 

2846 

UCHWAŁA Nr XXXV/264/10 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 21 paadziernika 2010 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Stawiguda. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, 
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 
2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 
2006 r. Nr 220, poz. 1600) art. 9 ustawy z dnia 25 
paadziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalnoWci kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, 
poz. 123, Nr z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, 
poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. 
Nr 11, poz. 96, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 
1111, z 2006 r. Nr 226, poz. 1658, z 2009 Nr 62, poz. 504) 
oraz art. 18 ust. pkt 9 lit. H 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, 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, Nr 181, poz. 1337, 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. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 
675) Rada Gminy uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Nadaje siC Statut Bibliotece Publicznej Gminy 

Stawiguda w brzmieniu okreWlonym zał>cznikiem do 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Stawiguda. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady Gminy  
Maria D>browska 

 
 


