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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 
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prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
cz��ciow� zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod nazw�: „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci obr�bu 
Dorotowo, gmina Stawiguda” w obr�bie Dorotowo, gmina 
Stawiguda. 
 

2. Plan obejmuje teren działki nr 170/1 i 174 poło�onej 
przy drodze w granicach zgodnych z uchwał� Intencyjn� 
Rady Gminy w Stawigudzie Nr XII/80/08 z dnia 12 lutego 
2008 roku oraz oznaczeniami na rysunku planu. 

 
3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) zał�cznika graficznego nr 1, do niniejszej uchwały, 

stanowi�cego rysunek planu w skali 1:1000; rysunek 
do publikacji został zmniejszony; 

 
  3) rozpatrzenie uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik nr 2 do uchwały; 
 
  4) rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�ce zał�cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Stawka procentowa słu��ca naliczeniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu w 
nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 
MNj, MNjz 5 % 

ZP, NOp, KD, KDW 0 % 
 

§ 3. 1. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  2) tereny zieleni urz�dzonej; 
 
  3) tereny komunikacji; 
 
  4) tereny oraz zasady obsługi infrastruktur� techniczn�; 
 
  5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

działek. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si� 
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach okre�la si� przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. Przeznaczenie 
podstawowe odnosi si� do wszystkich elementów 
zagospodarowania niezb�dnych do pełnienia ustalonej 
funkcji. 

 
3. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� potrzeby 

szczególnych regulacji dotycz�cych: 
 
  1) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej; 
 
  2) wymaga� wynikaj�cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 

  3) obszarów rehabilitacji istniej�cej zabudowy i 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 4. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 

graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy i 
okre�lony: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania oznaczone 
jako obowi�zuj�ce; 

 
  2) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
 
  3) obowi�zuj�ca linia zabudowy; 
 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach gdzie 

nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy 
odległo�ci od granicy działki nale�y przyjmowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  5) kierunek kalenicy; 
 
  6) oznaczenia terenu z zakazem zabudowy; 
 
  7) granice opracowania. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� zmianom: 
 
  1) linie wewn�trznego podziału; 
 
  2) postulowana lokalizacja budynków funkcji 

podstawowej; 
 
  3) oznaczenia liniowe urz�dze� sieciowych wrysowane 

na rysunku planu okre�laj� ich orientacyjny przebieg 
do u�ci�lenia w dokumentacji technicznej. 

 
§ 5. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia, o których 

mowa w § 1, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej; 
 
  2) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Gminy w Stawigudzie, o ile z tre�ci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  3) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek na 

mapie w skali 1:1000, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do 
uchwały; 

 
  4) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie okre�lone wg § 13, które 
obowi�zuje na danym terenie elementarnym; 

 
  5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

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

 
  6) budynek o funkcji podstawowej - nale�y przez to 

rozumie� obiekt stały o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym 
terenu; 

 
  7) terenie elementarnym - nale�y przez to rozumie� teren 

wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi 
i oznaczony jednym symbolem; 
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  8) postulowana lokalizacja budynku o funkcji 
podstawowej - nale�y przez to rozumie� sugerowan� 
lokalizacj� budynku o funkcji podstawowej, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, która mo�e podlega� 
zmianom z zachowaniem innych obowi�zuj�cych 
elementów planu; 

 
  9) terenie z zakazem zabudowy - teren, na którym 

obowi�zuje zakaz zabudowy jakimikolwiek obiektami 
kubaturowymi; 

 
  10) prostych, zło�onych b�d� skomplikowanych 

warunkach gruntowych - nale�y przez to rozumie� 
definicje zawarte w przepisach odr�bnych, 
dotycz�cych ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

 
  11) powierzchni terenu biologicznie czynnej - wg definicji 

zawartych w warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie 
(Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
13 lutego 2003 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270); 

 
  12) obowi�zuj�cej linii zabudowy - oznacza lini�, na 

której nale�y sytuowa� elewacj� budynku o funkcji 
podstawowej; �aden z elementów elewacji nie mo�e 
przekroczy� obowi�zuj�cej linii zabudowy o wi�cej 
ni�: okapy i gzymsy - 0,5 m, balkony, loggie i 
wykusze - 1,0 m; na obowi�zuj�cej linii zabudowy 
nale�y sytuowa� min. 70 % długo�ci rzutu 
odpowiedniej elewacji budynku; obowi�zuj�ca linia 
zabudowy nie dotyczy elementów urz�dzenia terenu, 
w tym schodów zewn�trznych; 

 
  13) nieprzekraczalnej linii zabudowy /granicy zabudowy/ 

- nale�y przez to rozumie� lini� okre�laj�c� teren, na 
którym mo�na sytuowa� budynki, bez konieczno�ci 
zabudowy całego terenu; nieprzekraczaln� lini� 
zabudowy nale�y rozumie� nast�puj�co: obrys 
budynku nie mo�e przekroczy� tej linii; okapy, 
gzymsy i wykusze mog� t� granic� przekroczy� nie 
wi�cej ni� 0,5 m. 

 
§ 6. W rozwi�zaniach komunikacji ustala si� jako 

obowi�zuj�ce: 
 
  1) przebieg i szeroko�� pasów drogowych w liniach 

rozgraniczaj�cych jak na rysunku planu oraz w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów; 

 
  2) klasyfikacj� techniczn� i funkcjonaln� dróg; 
 
  3) obsług� komunikacyjn� działek z istniej�cych dróg 

gminnych oraz poprzez projektowan� sie� dróg 
wewn�trznych; 

 
  4) pasy terenu przeznaczone na poszerzenie istniej�cych 

dróg publicznych do czasu zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem nale�y u�ytkowa� w sposób 
dotychczasowy; 

 
  5) na terenach wymienionych w pkt 4 mog� by� 

wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz 
urz�dzenia budowlane zwi�zane z obiektami 
budowlanymi; 

 
  6) stosowanie przepuszczalnej nawierzchni dróg 

wewn�trznych, chodników oraz ci�gów pieszych; 
 

  7) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie 
działki przeznaczonej pod inwestycj�. 

 
§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej ustala si� 

jako obowi�zuj�ce: 
 
  1) odprowadzenie �cieków do projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej; zakaz 
stosowania indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych; 

 
  2) wody opadowe nale�y zagospodarowa� na terenie 

działki własnej; 
 
  3) zaopatrzenie w wod� z projektowanej sieci 

wodoci�gowej i poprzez wł�czenie do uj�cia wody w 
Tomaszkowie; 

 
  4) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 

�ródeł; istniej�ca stacja trafo i napowietrzna linia 
elektroenergetyczna do przebudowy; rozprowadzenie 
energii elektrycznej liniami kablowymi prowadzonymi 
w pasach drogowych do projektowanych budynków 
przez szafki kablowo-pomiarowe zlokalizowane w linii 
ogrodzenia działek; przewidzie� rezerw� terenu na 
lini� telefoniczn� oraz o�wietlenie ulic; 

 
  5) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych; 

zakazuje si� stosowania do celów grzewczych paliw 
znacznie obci��aj�cych atmosfer� tj. w�gla 
kamiennego, brunatnego i koksu; 

 
  6) miejsce lokalizacji podstawowych urz�dze� oraz trasy 

przebiegu głównych sieci uzbrojenia technicznego 
zostały pokazane oznaczeniami liniowymi na rysunku 
planu; zakres obowi�zywania wg § 4 ust. 2 pkt 3; 

 
  7) na etapie projektu budowlanego nale�y uzyska� 

warunki techniczne od dysponentów sieci; 
 
  8) istniej�cy system melioracyjny konserwowa� i 

dostosowa� do przewidzianych niniejszym planem 
sposobów u�ytkowania terenów, bez zmiany 
stosunków wodnych, oraz przystosowa� do odbioru 
zanieczyszczonych wód deszczowych poprzez 
separatory do oczyszczania z substancji 
ropopochodnych i zawiesiny. 

 
§ 8. W zakresie ochrony �rodowiska i przyrody ustala 

si� jako obowi�zuj�ce: 
 
  1) teren obj�ty niniejszym planem w cało�ci pozostaje 

poza obszarami obj�tymi terytorialnymi formami 
ochrony przyrody; 

 
  2) dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku nale�y 

przyj�� jak dla zabudowy mieszkaniowej, stosownie do 
przepisów odr�bnych; 

 
  3) zakaz zmian stosunków wodnych; 
 
  4) zakaz stosowania �u�la piecowego do utwardzania 

dróg i placów; 
 
  5) zachowanie w maksymalnie mo�liwym stopniu 

istniej�cych zadrzewie�; 
 
  6) zakaz stosowania innych rozwi�za� w zakresie 

infrastruktury ni� ustalone niniejszym planem; 
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  7) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 9; 

 
  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. 

 
§ 9. W zakresie kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu ustala si� jako obowi�zuj�ce, 
je�eli przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów 
zawarte w rozdz. II uchwały nie stanowi� inaczej: 
 
  1) wysoko�� budynków o funkcji podstawowej i 

budynków gospodarczych max. dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu 
u�ytkowym; dachy strome, dwuspadowe lub 
wielospadowe, o k�cie nachylenia połaci 350 ÷ 450 i 
pokryciu dachówk� ceramiczn� lub materiałem o 
zbli�onych warto�ciach estetycznych; dla budynków o 
funkcji podstawowej obowi�zuje stosowanie kierunku 
kalenicy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w 
przypadku dachu wielopołaciowego tak okre�lony 
kierunek kalenicy obowi�zuje dla dominuj�cej w bryle 
cz��ci budynku; 

 
  2) poziom posadowienia najni�szej kondygnacji 

u�ytkowej /parteru/ nie wy�ej ni� 30 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu projektowanego poziomu 
terenu na linii odpowiedniej elewacji; 

 
  3) w elewacjach nale�y stosowa� materiały naturalne, 

tradycyjne - dachówka ceramiczna w kolorze 
czerwonym, cegła, kamie�, tynki o wygl�dzie 
tradycyjnych tynków, drewno; 

 
  4) w obr�bie działki przeznaczonej pod zabudow� min. 

70 % powierzchni terenu powinno stanowi� 
powierzchni� biologicznie czynn�; 

 
  5) lokalizacja zabudowy gospodarczej zgodnie z 

nieprzekraczalnymi i obowi�zuj�cymi liniami 
zabudowy, przy czym obowi�zuj�ce linie zabudowy 
nale�y w tym wypadku przyj�� jako nieprzekraczalne 
linie zabudowy; 

 
  6) w obr�bie jednej działki kubatura budynków 

gospodarczych nie mo�e przekracza� 30 % kubatury 
budynku o funkcji podstawowej; 

 
  7) dla zadaszenia elementów małej architektury 

stosowa� dachy, daszki o k�cie nachylenia 300 - 450 i 
pokryciu jak w pkt 1; 

 
  8) ogrodzenia działek nie wy�sze ni� 1,80 m; nale�y 

wykona� je z materiałów tradycyjnych takich jak 
kamie�, drewno, cegła, itp.; zabrania si� stosowania 
ogrodze� betonowych i murowanych pełnych oraz 
prefabrykowanych �elbetowych; 

 
  9) doj�cia i dojazdy musz� mie� nawierzchni� 

przepuszczaln�. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie na podstawie przepisów odr�bnych: 
 
  1) w obr�bie terenu obj�tego planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin; 

 
  2) teren opracowania le�y powy�ej terenów zalewowych i 

nie jest nara�ony na niebezpiecze�stwo powodzi; 
 
  3) w obr�bie terenu obj�tego planem nie wyst�puj� 

tereny osuwiskowe. 
 

§ 11. W zakresie funkcji terenów ustala si� jako 
obowi�zuj�ce: 
 
  1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 

poszczególnych terenów zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu oraz ustaleniami zawartymi w rozdziale 
II uchwały; 

 
  2) zakaz lokalizowania przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych 
sporz�dzenia raportu oddziaływania na �rodowisko lub 
dla których obowi�zek sporz�dzania raportu mo�e by� 
wymagany na podstawie przepisów szczególnych; 

 
  3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 

przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem teren 
nale�y u�ytkowa� wył�cznie w sposób dotychczasowy, 
je�eli ustalenia szczegółowe nie stanowi� inaczej. 

 
§ 12. Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
 
  1) linie wewn�trznego podziału wskazuj� mo�liwo�� oraz 

zasad� podziału na działki i nie s� obligatoryjne; 
 
  2) nowe, samodzielne działki budowlane mog� stanowi� 

tylko te cz��ci terenu, których wielko��, cechy 
geometryczne, dost�p do drogi publicznej i 
wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikaj�cych z niniejszego planu i przepisów 
odr�bnych; 

 
  3) nie zezwala si� na realizacj� dwóch lub wi�cej 

obiektów o funkcji podstawowej na jednej działce; 
 
  4) dopuszcza si� ł�czenie działek i realizacj� jednego 

obiektu na poł�czonych działkach, o ile ustalenia w 
rozdz. II nie stanowi� inaczej; 

 
  5) ustala si� nast�puj�ce parametry działek 

budowlanych: 
 

a) minimalna szeroko�� frontu działki 20 m; dla 
działek sytuowanych przy łuku ulicy minimaln� 
szeroko�� działki nale�y przyj�� na linii zabudowy; 

 
b) minimalna wielko�� działki 700 m2, 

 
  6) minimalna szeroko�� frontu działki okre�lona w pkt 5 

lit. a nie dotyczy działek sytuowanych na zako�czeniu 
si�gacza; 

 
  7) powy�sz� zasad� ilustruje podział wrysowany na 

rysunku planu. 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe dotycz �ce poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj �cymi 

 
§ 13. Wyznacza si� tereny elementarne oznaczone 

kolejnymi symbolami o przeznaczeniu i ustaleniach jak 
ni�ej: 
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1 MNj - Podstawowe przeznaczenie: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca. 
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi 
nieuci��liwe, zwi�zane z codzienn� obsług� 
mieszka�ców. 
Pod przeznaczenie dopuszczalne mo�na 
przeznaczy� kondygnacj� przyziemia budynku 
o funkcji podstawowej. 
Usługi mog� zajmowa� maksymalnie 50 % 
kubatury budynku o funkcji podstawowej. 
W zakresie kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu obowi�zuj� ustalenia 
zawarte w § 9 uchwały. 
Warunki posadowienia budynków ustali�, 
bior�c pod uwag�, �e wyst�puj� tu tereny o 
prostych i zło�onych warunkach gruntowych w 
rozumieniu Rozporz�dzenia MSWiA z 
24 wrze�nia 1998 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych - Dz. U. 126, poz. 839. 
Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 10. 

 
2 MNj - Jak 1 MNj. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 20. 
 
3 ZP - Podstawowe przeznaczenie: ziele� 

urz�dzona. 
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury. 
Teren mo�e by� wł�czony do s�siaduj�cych 
działek i u�ytkowany jako ogrody przydomowe. 
Zasady podziału terenu na działki wg linii 
wewn�trznego podziału. Powy�sz� zasad� 
ilustruje rysunek planu. Linie wewn�trznego 
podziału nie s� obligatoryjne. 
Zakaz odwadniania, chroni� istniej�c� 
ro�linno��. 
Wody powierzchniowe (cieki i stawy) chroni� 
przed zanieczyszczeniami, mi�dzy innymi 
przez otaczanie pasem zieleni trwale 
ukorzeniaj�cej si�. 
Obowi�zuje zakaz wznoszenia obiektów 
kubaturowych. 

 
4 MNj - Jak 1 MNj. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� – 4. 
 
 
5 MNjz - Podstawowe przeznaczenie: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca. 
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi 
nieuci��liwe, zwi�zane z codzienn� obsług� 
mieszka�ców. 
Pod przeznaczenie dopuszczalne mo�na 
przeznaczy� kondygnacj� przyziemia budynku 
o funkcji podstawowej. 
Usługi mog� stanowi� maksymalnie 50 % 
kubatury budynku o funkcji podstawowej. 
W zakresie kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania działek obowi�zuj� 
ustalenia zawarte w § 9 uchwały. 
Wyst�puj� tu niekorzystne warunki 
posadowienia budynków oraz mo�e wynikn�� 
konieczno�� zmiany rze�by terenu ze wzgl�du 
na wysoki poziom wody gruntowej. 
Warunki posadowienia budynków ustali�, 
bior�c pod uwag�, �e wyst�puj� tu tereny o 
skomplikowanych warunkach gruntowych w 
rozumieniu Rozporz�dzenia MSWiA z 
24 wrze�nia 1998 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych - Dz. U. 126, poz. 839. 

Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 1. 
 
6 ZP - Jak 3 ZP. 
 
7 MNjz - Jak 5 MNjz. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 3. 
 
8 MNj - Jak 1 MNj. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 7. 
 
9 MNj - Jak 1 MNj. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 10. 
 
10 ZP - Jak 3 ZP. 
 
11 MNj - Jak 1 MNj. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 4. 
 
12 MNjz - Jak 5 MNjz. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 2. 
 
14 MNj - Jak 1 MNj. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 22. 
 
15 MNj - Jak 1 MNj. Ilo�� działek nie wi�ksza ni� - 10. 
 
19 NOp - Podstawowe przeznaczenie: projektowana 

przepompownia �cieków. 
 
20 KDW - Droga wewn�trzna. Szeroko�� w liniach 

rozgraniczaj�cych 10,00 m. Szeroko�� jezdni 
5 m. 

 
21 KDW - Jak 20 KDW. 
 
22 KDW - Droga wewn�trzna. Szeroko�� w liniach 

rozgraniczaj�cych 8,00 m. Szeroko�� jezdni 4 
m. 

 
23 KDW - Jak 22 KDW. 
 
24 KDW - Jak 22 KDW. 
 
25 KDW - Droga wewn�trzna. Szeroko�� w liniach 

rozgraniczaj�cych 6,00 m. Szeroko�� jezdni 
3,5 m. 

 
26 KD - Podstawowe przeznaczenie: komunikacja - 

rezerwa terenu na poszerzenie drogi gminnej 
do 12,00 m w liniach rozgraniczaj�cych. 

 Obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 6 uchwały. 
 
27 KD - Jak 26 KDW. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
Przepisy ko �cowe  

 
§ 14. Trac� moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego cz��ci obr�bu 
Dorotowo, gmina Stawiguda uchwalonego uchwał� Nr 
XXXI/220/05 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 
wrze�nia 2005 r. opublikowanego w dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 171 z dnia 
10.11.2005 r. poz. 1940. 
 

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

 
§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

daty 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/154/09 
Rady Gminy w Stawigudzie 
z dnia 26 marca 2009 r. 

 

 
 


