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UCHWAŁA Nr XX/153/09 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 26 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów zabudowy usługowej                     

w obr �bie Gry �liny, gmina Stawiguda. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t.jedn. 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 169, poz. 1387, z 2003 Nr 130, poz. 1188, z 
2004 Nr 162, poz. 1692, z 2005 Nr 64, poz. 565, Nr 78, 
poz. 682) oraz 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) 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 usługowej w obr�bie 
Gry�liny, gmina Stawiguda zwany dalej planem. 

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

uchwale Nr XXXIX/280/06 z dnia 1.09.2006 r. Rady Gminy 
Stawiguda w sprawie zmiany zał�cznika graficznego do 
uchwały Nr XXXVI/259/06 Rady Gminy Stawiguda z dnia 
25.04.2006 r. w sprawie przyst�pienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci obr�bu Gry�liny, gmina Stawiguda. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 

1. Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 

2. Z rysunku w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik nr 
1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
usługowej w obr�bie Gry�liny, gmina Stawiguda”; 
 

3. Z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 
ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, 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 2 do niniejszej uchwały. 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne - dotycz �ce całego terenu 

 
§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

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

 
  2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 

  3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki 
intensywno�ci zabudowy; 

 
  4) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

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

§ 5. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i oznacze�: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza lini� której 

nie mo�e przekroczy� �aden element budynku; w 
miejscach gdzie nie oznaczono linii zabudowy 
odległo�� od granicy działki nale�y przyjmowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  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 - przeznaczenie uzupełniaj�ce mo�e 
wyst�powa� ł�cznie lub zamiennie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

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

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

 
§ 6. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s� obowi�zuj�ce: 
 
  1) granice obszaru opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i 

ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów: U, KD 
 
  4) linie zabudowy; 
 
  5) oznaczenie stref ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego; 
 
  6) oznaczenia liniowe urz�dze� infrastruktury technicznej 

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

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

na całym obszarze obj�tym planem: 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
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  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) jako generaln� zasad� w projektowaniu nale�y przyj�� 

zagospodarowanie terenu według jednolitej koncepcji 
architektonicznej - wszystkie obiekty budowlane 
powinny tworzy� kompozycyjn� cało�� pod wzgl�dem 
formy architektonicznej, u�ytych materiałów 
wyko�czeniowych i kolorystyki; 

 
  3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 

przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren 
nale�y u�ytkowa� w sposób dotychczasowy, tj. jako 
tereny rolnicze. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) cały teren opracowania poło�ony jest w obszarze 

chronionego krajobrazu Doliny Pasł�ki, w stosunku do 
którego obowi�zuj� przepisy rozporz�dzenia 
wojewody warmi�sko-mazurskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury: 
 
  1) ustala si� stref� ochrony konserwatorskiej dla 

stanowiska archeologicznego znajduj�cych si� 
wojewódzkiej ewidencji zabytków (AZP 27-60/14) 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

 
  2) wszelkie inwestycje w wyznaczonym obszarze 

wymagaj� poprzedzenia archeologicznymi badaniami 
sonda�owymi, na które nale�y uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, 
a wyniki których pozwol� na wydanie dalszych 
warunków konserwatorskich dotycz�cych przyszłego 
zagospodarowania terenu. 

 
4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 

 
  1) sie� wodoci�gowa: zaopatrzenie w wod� poprzez 

projektowan� sie� z wodoci�gu gminnego od strony 
wsi Gry�liny; nie dopuszcza si� indywidualnych 
rozwi�za� zaopatrzenia w wod�; 

 
  2) kanalizacja sanitarna: odprowadzenie �cieków 

sanitarnych do gminnego systemu kanalizacyjnego 
biegn�cego po południowej stronie drogi krajowej nr 
51 i dalej do oczyszczalni �cieków w Stawigudzie; nie 
dopuszcza si� rozwi�za� przej�ciowych; 

 
  3) wody opadowe: wody opadowe nale�y po 

oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach 
odr�bnych odprowadzi� do zbiornika 
przeciwpo�arowego zlokalizowanego na terenie 
oznaczonym symbolem U; 

 
  4) energia elektryczna - przez teren opracowania 

przebiega napowietrzna linia �redniego napi�cia 15kV 
Olsztynek-Jaroty - dopuszcza si� przebudow� 
istniej�cego fragmentu sieci na zasadach 
uzgodnionych z zarz�dc� sieci; wyposa�enie terenu w 
energi� elektryczn� z istniej�cej lub przebudowanej 
sieci �redniego napi�cia na zasadach ustalonych 
przez zarz�dc� sieci; 

 
  5) sie� gazowa - przez teren obj�ty opracowaniem 

przebiegaj� gazoci�gi wysokiego ci�nienia DN150 i 
DN200 relacji Olsztynek-Olsztyn - ze wzgl�dów 
bezpiecze�stwa nale�y zapewni� nieograniczony 
dost�p dla słu�b eksploatacyjnych zarz�dcy sieci; 
dopuszcza si� przebudow� kolizyjnych odcinków 
istniej�cej sieci gazoci�gowej na warunkach 
uzgodnionych z zarz�dc� sieci; 

 
  6) sie� telekomunikacyjn� nale�y projektowa� jako 

podziemn� z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne - dopuszcza 
si� lokalizacj� sieci i urz�dze� na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�; 

 
  7) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych �ródeł ciepła z 

wył�czeniem paliw wysokoemisyjnych; 
 
  8) 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) dojazd do projektowanych terenów zabudowy 

usługowej realizowany b�dzie z drogi zbiorczej 
(serwisowej) prowadz�cej od projektowanego zjazdu 
publicznego z drogi krajowej nr 51 zgodnie z 
projektem przebudowy drogi krajowej; 

 
  2) miejsce lokalizacji wjazdu i wyjazdu z terenu 

opracowania pokazano na rysunku planu - 
szczegółowa lokalizacja wjazdu i zjazdu na 
przedmiotowy teren zostanie ustalona w projekcie 
budowlanym. 

 
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej - na terenie opracowania nie przewiduje si� 
zada� własnych gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

 
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 
- nie ustala si�. 
 

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

 
§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 

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

Symbol 
terenu 

element-
tarnego 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

U Tereny zabudowy usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
zwi�zana z obsług� podró�nych na drodze krajowej nr 
51, w tym w szczególno�ci: usługi hotelowe 
umo�liwiaj�ce pobyt nie wi�cej ni� 100 osób, usługi 
gastronomiczne z zapleczem socjalno-
administracyjnym, stacja tankowania gazu. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: parking, budynki 
gospodarcze, budynki magazynowe. 
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 1) zasady i warunki podziału - powierzchnia działki nie 

mniejsza ni� 5000 m2; 
 
 2) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej 

nr 51 - 65,0 m od zewn�trznej kraw�dzi istniej�cej 
jezdni zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

 
 3) nale�y zachowa� odległo�� zabudowy od istniej�cej 

lub projektowanej sieci gazoci�gowej zgodnie z 
przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� sieci gazowe; 

 
 4) nale�y zachowa� odległo�� zabudowy od istniej�cej 

lub projektowanej sieci elektroenergetycznej zgodnie 
z przepisami odr�bnymi i normami; 

 
 5) w strefie minimum 5,0 m po obu stronach 

istniej�cego gazoci�gu nie nale�y nasadza� drzew i 
krzewów oraz projektowa� dróg i chodników - 
projektowane ogrodzenie terenu nale�y uzgodni� z 
zarz�dc� sieci; 

 
 6) maksymalna wysoko�� zabudowy dla budynków 

usługowych i hotelowych - 2 kondygnacje 
nadziemne, dla pozostałych budynków - nie wi�cej 
ni� 12 m; 

 
 7) geometria dachów: dla budynków usługowych i 

hotelowych - dachy strome wielospadowe, o 
maksymalnym nachyleniu połaci do 40 stopni; dla 
pozostałej zabudowy dopuszcza si� inn� geometri� 
dachów wynikaj�c� ze specjalnej funkcji i konstrukcji 
obiektów; 

 
 8) maksymalny stosunek ł�cznej powierzchni 

zabudowy do powierzchni terenu nie wi�kszy ni� 
0,40; 

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

powierzchni terenu jako biologicznie czynnej; 
 
 10) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej; 
 
 11) maksymalna liczba miejsc parkingowych dla 

samochodów ci��arowych nie wi�cej ni� 20; 
 
 12) minimalna liczba pozostałych miejsc parkingowych 

- nie mniejszej ni� najwi�ksza warto�� wynikaj�ca 
z jednego z nast�puj�cych wska�ników: 

 
   a) 3 miejsca parkingowe na 50m2 powierzchni 

u�ytkowej usług, 
 
   b) 1 miejsce parkingowe na jeden pokój hotelowy, 
 

   c) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach 
gastronomii. 

 
 13) nawierzchni� miejsc parkingowych nale�y urz�dzi� 

jako nieprzepuszczaln�, wyposa�on� w system 
odprowadzenia �cieków deszczowych z 
odpowiednimi urz�dzeniami oczyszczaj�cymi, 
zapobiegaj�cymi zanieczyszczeniu �rodowiska 
wodno - gruntowego substancjami ropopochodnymi. 

 
KD Teren drogi publicznej 

Przeznaczenie podstawowe: teren przewidziany na 
przebudow� drogi krajowej nr 51 Olsztyn - Olsztynek 
oraz budow� zjazdu publicznego i 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. 
 

 
Rozdział III 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 9. Dla wszystkich terenów ustala si� stawk� 
procentow� słu��c� naliczaniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Stawiguda. 
 

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

Przewodnicz�ca Rady 
Maria D�browska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/153/09 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 26 marca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XX/153/09 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 26 marca 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie dotycz �ce zgodno �ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustaleniami studium: 
 
dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej w obr�bie Gry�liny, 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 
usługowej w obr�bie Gry�liny, 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 usługowej w obr�bie Gry�liny, 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 w obr�bie Gry�liny, gmina Stawiguda” wyznaczono do dnia 19 stycznia 2009 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 usługowej w obr�bie Gry�liny, 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 usługowej w obr�bie 
Gry�liny, gmina Stawiguda” w sposób nast�puj�cy: na terenie opracowania nie przewiduje si� zada� własnych gminy z 
zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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UCHWAŁA Nr XX/154/09 

Rady Gminy w Stawigudzie 

z dnia 26 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia cz ��ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania pr zestrzennego pod nazw �: 

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrz ennego cz ��ci obr �bu Dorotowo, gmina Stawiguda” 

w obr �bie Dorotowo, gmina Stawiguda. 

 

Na podstawie 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 oraz 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 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441 i z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz 
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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, 

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 
2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Stawiguda 
uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda i zapoznaniu si� z 


