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UCHWAŁA Nr XXIX/211/10 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 25 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 

poło �onych w obr �bie Stawiguda, 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 Nr 127, poz.880, z 2008 Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237, z 2009 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 Nr 23, poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  
poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17,  
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 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 
Stawiguda, gmina Stawiguda zwany dalej planem. 

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

Nr XVI/124/08 z dnia 16 pa�dziernika 2008 r. Rady Gminy 
Stawiguda w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
cz��ci obr�bu Stawiguda, 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 Stawiguda, 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. 

 
§ 4. Granice planu obejmuj� obszar o ł�cznej 

powierzchni 7,8 ha poło�ony po zachodniej stronie drogi 
krajowej nr 51. 
 

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; 
 
  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 i komunikacyjnej; 

 
  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 lub produkcja nieuci��liwa – nale�y przez to 

rozumie� działalno�� gospodarcz�, lub usługow� nie 
zaliczan� do przedsi�wzi�� mog�cych zawsze 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów odr�bnych; 

 
  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 
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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: PU, ZP, W, KD, 

KDW, Kx, TI; 
 
  4) linii zabudowy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 
postulowane: 
 
  1) oznaczenia liniowe urz�dze� infrastruktury technicznej 

okre�laj�ce 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; 

 
  3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren 
nale�y u�ytkowa� w sposób dotychczasowy; 

 
  4) nie dopuszcza si� wznoszenia tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyj�tkiem obiektów zaplecza 
budowy. 
 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) obszar planu poło�ony jest w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Pasł�ki, w stosunku 
do którego obowi�zuj� przepisy w sprawie ochrony 
przyrody oraz przepisy rozporz�dzenia Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego w sprawie obszaru 
chronionego krajobrazu; 

 
  2) zakazuje si� lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych 

zawsze znacz�co oddziaływa� na �rodowisko 
w rozumieniu przepisów odr�bnych; 

 
  3) dla przedsi�wzi�� mog�cych potencjalnie znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko nale�y na etapie decyzji 
o uwarunkowaniach �rodowiskowych przeprowadzi� 
procedur� oceny oddziaływania na �rodowisko. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury – nie ustala si�. 
 

4. Zasady wyposa�enia terenu w infrastruktur� 
techniczn�: 

  1) ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczaj�cych dróg 
z wył�czeniem pasa drogi krajowej nr 51; 

 
  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� do celów socjalno-bytowych 

z wodoci�gu gminnego, dopuszcza si� stosowania 
indywidualnego rozwi�zania zaopatrzenia w wod� do 
celów technologicznych; 

 
  4) odprowadzenie �cieków sanitarnych poprzez sie� 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni �cieków – nie 
dopuszcza si� rozwi�za� przej�ciowych w postaci 
zbiorników bezodpływowych i lokalnych oczyszczalni 
�cieków; 

 
  5) wody opadowe – wody opadowe z dróg i placów 

utwardzonych nale�y po oczyszczeniu w stopniu 
przewidzianym w przepisach odr�bnych odprowadzi� po 
uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego do zbiornika 
retencyjnego projektowanego na terenie działki 
budowlanej lub wspólnego dla kilku działek, alternatywnie 
dopuszcza si� zastosowanie studni chłonnych; 

 
  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, dopuszcza si� przebudow� 
istniej�cej sieci gazowej z koliduj�cymi obiektami 
kosztem i staraniem inwestora na warunkach 
ustalonych przez operatora sieci gazowej; 

 
  8) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych �ródeł ciepła 

z wył�czeniem systemów 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  
kl. S na odcinku Olsztyn-Olsztynek; 

 
  2) po rozbudowie drogi krajowej 51 do parametrów 

technicznych drogi ekspresowej w kl. S poł�czenie 
komunikacyjne całego terenu nale�y realizowa� 
poprzez drogi wewn�trzne oznaczone symbolem KDW 
podł�czone poprzez drog� serwisow� (dojazdow�) do 
w�zła w pobli�u wsi Stawiguda, bez mo�liwo�ci 
bezpo�redniego podł�czenia do drogi krajowej; 

 
  3) ustala si� mo�liwo�� podł�czenia terenu poprzez 

projektowan� drog� publiczn� (gminn�) oznaczon� 
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symbolem KD.02 do drogi powiatowej Stawiguda         
-Wymój. 

 
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej: 
 
  1) wyznaczenie i urz�dzenie drogi gminnej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem KD.02. 
 

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. 
 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 
funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 

 
§ 9. 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 

PU.01 Teren zabudowy produkcyjnej i usługowej  
Przeznaczenie podstawowe: produkcja i usługi 
nieuci��liwe, w tym bazy, magazyny i składy i handel 
hurtowy.  
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi administracyjne 
i biurowe, gara�e i budynki obsługi, parkingi 
i komunikacja wewn�trzna.  
 
1) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia 
działki budowlanej nie mniejsza ni� 0,5 ha;  
 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony gazoci�gu 
wysokiego ci�nienia – zgodnie z przepisami odr�bnymi 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� sieci gazowe, od strony istniej�cego zbiornika 
wodnego w odległo�ci 50 m, jako kontynuacja istniej�cej linii 
zabudowy na terenach s�siaduj�cych od strony 
południowo-zachodniej, z pozostałych stron - zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu;  
 
3) nale�y zachowa� normatywne odległo�ci 
projektowanych urz�dze� i obiektów od istniej�cej sieci 
gazowej na podstawie przepisów odr�bnych;  
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy dla budynków 
administracyjno-biurowych i hotelowych – 
3 kondygnacje nadziemne, dla pozostałych budynków – 
nie wi�cej ni� 14,0 m;  
 
5) geometria dachów – nie ustala si�;  
 
6) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy nie 
wi�kszy ni� 0,60;  
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej;  
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach 
własnych działki w ilo�ci dostosowanej do specyfikacji 
usług lub produkcji – obowi�zuj� ograniczenia 
wynikaj�ce z przepisów okre�lonych w § 6 ust. 5;  
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

PU.02 Teren zabudowy produkcyjnej i usługowej  
Przeznaczenie podstawowe: produkcja i usługi 
nieuci��liwe, w tym bazy, magazyny i składy i handel 
hurtowy.  
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi administracyjne 
i biurowe, gara�e i budynki obsługi, parkingi 
i komunikacja wewn�trzna.  
 

 

 1) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia 
działki budowlanej nie mniejsza ni� 0,5 ha;  
 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi krajowej 
– zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, od 
strony gazoci�gu wysokiego ci�nienia – zgodnie 
z przepisami odr�bnymi w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� sieci gazowe, z pozostałych 
stron - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;  
 
3) nale�y zachowa� normatywne odległo�ci 
projektowanych urz�dze� i obiektów od istniej�cej sieci 
gazowej na podstawie przepisów odr�bnych;  
 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy dla budynków 
administracyjno-biurowych i hotelowych – 3 kondygnacje 
nadziemne, dla pozostałych budynków – nie wi�cej ni� 
14,0 m;  
 
5) geometria dachów – nie ustala si�;  
 
6) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy nie 
wi�kszy ni� 0,60;  
 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej;  
 
8) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach 
własnych działki w ilo�ci dostosowanej do specyfikacji 
usług lub produkcji – obowi�zuj� ograniczenia 
wynikaj�ce z przepisów okre�lonych w § 6 ust. 5;  
 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

PU.03 Teren zabudowy produkcyjnej i usługowej  
Przeznaczenie podstawowe: produkcja i usługi 
nieuci��liwe, w tym bazy, magazyny i składy i handel 
hurtowy.  
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: usługi administracyjne 
i biurowe, gara�e i budynki obsługi, parkingi 
i komunikacja wewn�trzna.  
 
1) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia 
działki budowlanej nie mniejsza ni� 0,5 ha;  
 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - w odległo�ci 50 m 
 od istniej�cego zbiornika wodnego, jako kontynuacja 
istniej�cej linii zabudowy na terenach s�siaduj�cych od 
strony południowo-zachodniej, z pozostałych stron - zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu;  
 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy dla budynków 
administracyjno-biurowych i hotelowych – 3 kondygnacje 
nadziemne, dla pozostałych budynków – nie wi�cej ni� 
14,0 m;  
 
4) geometria dachów – nie ustala si�;  
 
5) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy nie 
wi�kszy ni� 0,60;  
 
6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej;  
 
7) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach 
własnych działki w ilo�ci dostosowanej do specyfikacji 
usług lub produkcji – obowi�zuj� ograniczenia 
wynikaj�ce z przepisów okre�lonych w § 6 ust. 5;  
 
8) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

PU.04 Teren zabudowy produkcyjnej i usługowej  
 
1) zasady i warunki podziału – teren przestrzennie 
i funkcjonalnie powi�zany z gruntami znajduj�cymi si� poza 
granicami planu s�siaduj�cymi od strony zachodniej;  
 
2) teren wył�czony z zabudowy kubaturowej;  
 
3) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach 
własnych działki w ilo�ci dostosowanej do specyfikacji 
usług lub produkcji – obowi�zuj� ograniczenia 
wynikaj�ce z przepisów okre�lonych w § 6 ust. 5;  
 
4) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej oraz dróg wewn�trznych 
i miejsc parkingowych. 
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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 krajowej po przebudowie – 
droga ekspresowa klasy S (dwujezdniowa po dwa pasy 
ruchu);  
 
2) szeroko�� linii rozgraniczaj�cych pas drogowy– 
zgodnie z rysunkiem planu;  
 
3) równoległ� drog� serwisow� nale�y wykona� 
w parametrach technicznych drogi dojazdowej (klasa D) 
przystosowanej do ruchu samochodów ci��arowych;  
 
4) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji podziemnej 
infrastruktury technicznej realizowanej w technologii 
bezwykopowej (przeciski) pod k�tem prostym do osi drogi.  
 

KD.02  
 

Tereny drogi publicznej  
Przeznaczenie podstawowe: terendrogi publicznej 
w klasie technicznej D.  
 
1) minimalna szeroko�� pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 12,0 m;  
 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 6,0 m;  
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

KDW.01  
 

Tereny drogi wewn�trznej  
 
1) szeroko�� pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 10,0 m;  
 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 6,0 m;  
 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

Kx.01 Tereny ci�gu pieszo-jezdnego  
 
1)szeroko�� pasa – zgodnie z istniej�cym podziałem;  
 
2) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej;  
 
3) nie dopuszcza si� mo�liwo�ci bezpo�redniego 
wł�czenia do drogi krajowej nr 51. 

ZP.01 Tereny zieleni urz�dzonej  
 
1) obowi�zuje zakaz zabudowy za wyj�tkiem urz�dze� 
i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej 
architektury;  
 
2) dopuszcza si� mo�liwo�� zalesienia;  
 
3) dopuszcza si� mo�liwo�� urz�dzenia zbiornika 
retencyjnego.  
 

 

W.01 Tereny wód powierzchniowych  
 
1) obowi�zuje nakaz zachowania jako zbiornika otwartego;  
 
2) dopuszcza si� mo�liwo�� prowadzenia prac porz�dkowych;  
 
3) dopuszcza si� mo�liwo�� u�ytkowania jako zbiornik 
retencyjny.  
 

TI.01 Tereny urz�dze� infrastruktury technicznej  
Przeznaczenie podstawowe: terenistniej�cych 
gazoci�gów wysokiego ci�nienia DN150 PN6,3 Mpa 
relacji Olsztynek-Olsztyn i DN200 PN 6,3 Mpa relacji 
Olsztynek-Olsztyn.  
 
1) teren wył�czony z zabudowy kubaturowej;  
 
2) dopuszcza si� lokalizacj� dróg wewn�trznych 
prowadzony prostopadle do osi gazoci�gu na warunkach 
i zasadach ustalonych przez zarz�dc� sieci;  
 
3) 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 
skrzy�owania dróg wewn�trznych, sieci infrastruktury 
technicznej oraz ogrodzenie terenu nale�y uzgodni� 
z zarz�dc� sieci. 

 
Rozdział 3 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 10. 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 (%) 
PU 30% 

ZP, W nie ma zastosowania 
KD, KDW, Kx nie ma zastosowania 

TI nie ma zastosowania 
 

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

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

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady  
Maria D�browska 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XXIX/211/10 
Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 25 marca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/211/10 
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 usługowej poło�onych w obr�bie 

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 si� zgodno�� „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
usługowej poło�onych w obr�bie Stawiguda, 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 poło�onych w obr�bie 
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 usługowej poło�onych w obr�bie Stawiguda, 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 usługowej poło�onych w obr�bie 

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 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 poło�onych 
w obr�bie Stawiguda, gmina Stawiguda” w sposób nast�puj�cy: 
 

Lp. Nazwa zadania Okres i �ródła finansowania 
1. wyznaczenie i urz�dzenie drogi gminnej oznaczonej symbolem KD.02 zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 
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UCHWAŁA Nr XXIX/217/10 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 25 marca 2010 r. 

 

w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obni �ek tygodniowego obowi �zkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i prze dszkolach, zasad zwalniania od obowi �zku realizacji zaj �� oraz 

okre �lenia tygodniowego obowi �zkowego wymiaru zaj �� dydaktycznych, wychowawczych i opieku �czych pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodoweg o, rozliczenia tygodniowego obowi �zkowego wymiaru zaj �� 

nauczycieli dla stanowisk o ró �nym tygodniowym wymiarze godzin. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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 oraz 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 42 
ust. 3 i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  

Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, 
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,  
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 
oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1) Rada Gminy Stawiguda 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Dyrektorom szkół i przedszkoli obni�a si� tygodniowy 

obowi�zkowy wymiar godzin zaj�� dydaktycznych, 
wychowawczych i opieku�czych okre�lonych w art. 42 ust. 3 
Karty nauczyciela według nast�puj�cych norm: 
 


