
UCHWA A NR ……………
Rady Gminy Stawiguda
z dnia ……………………

w sprawie uchwalenia cz ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci obr bu Bart g,
gmina Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tj. Dz. U. z  2017 r. poz.
1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.
Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwa y Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 3 marca 2016 r. w
sprawie przyst pienia do sporz dzenia cz ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci
obr bu Bart g, gmina Stawiguda, po stwierdzeniu, e ustalenia planu nie naruszaj  ustale  studium uwarunkowa  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda
Rada Gminy Stawiguda uchwala, co nast puje:

ROZDZIA  I
Przepisy ogólne

§ 1.1. Po stwierdzeniu, e ustalenia planu nie naruszaj  ustale  Studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala si  cz ciow  zmian  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz ci obr bu Bart g, gmina Stawiguda, zwan  dalej planem.

2. Plan obejmuje teren w miejscowo ci Bart g w gminie Stawiguda w granicach zgodnych z Uchwa  Nr XIII/136/2016
Rady Gminy Stawiguda z dnia 3 marca 2016 r.

3. Plan sk ada si  z nast puj cych elementów podlegaj cych uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustale  stanowi cych tre  niniejszej uchwa y;

2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowi cego za cznik nr 1 do uchwa y;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi cego za cznik nr 2 do uchwa y;

4) rozstrzygni cia sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nale cych do zada  w asnych gminy, stanowi cego za cznik nr 3 do uchwa y;

§ 2. Przedmiotem ustale  planu s :

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

3) teren zabudowy mieszkaniowo-us ugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MU;

4) teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem Ti;

5) tereny dróg wewn trznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

6) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD;

7) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego - § 5 uchwa y;

8) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - § 6 uchwa y;

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej - § 7 uchwa y;

10) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie na podstawie przepisów
odr bnych - § 8 uchwa y;

11) zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci - § 9 uchwa y;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - § 10 uchwa y;

13) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i u ytkowania terenów - § 11 uchwa y;

14) wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych - § 12 uchwa y;

15) przeznaczenie terenów, parametry i wska niki kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu - § 13 uchwa y;
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16) okre lenie stawki procentowej s cej naliczeniu op aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym - § 15 uchwa y;

17) inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej nale ce do zada  w asnych gminy - § 16 uchwa y.

§ 3. 1. Ustala si  nast puj cy zakres oznacze  graficznych na rysunku planu jako ci le okre lony i obowi zuj cy:

1) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odleg ci od
granicy dzia ki nale y przyjmowa  zgodnie z przepisami odr bnymi;

3) oznaczenia przeznaczenia terenu sk adaj ce si  z symbolu literowego przeznaczenia oraz numeru porz dkowego;

4) granica terenu obj tego planem;

2. Przebieg istniej cych sieci infrastruktury technicznej pokazano informacyjnie.

§ 4. Ilekro  w dalszych przepisach niniejszej uchwa y jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - nale y przez to rozumie  takie przeznaczenie, które powinno przewa  na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj cymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale y przez to rozumie  rodzaje przeznaczenia inne ni  podstawowe, które
uzupe niaj  lub wzbogacaj  przeznaczenie podstawowe;

3) intensywno ci zabudowy - nale y przez to rozumie  wska nik wyra ony stosunkiem sumy powierzchni zabudowy
wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia ce budowlanej lub na terenie jednej jednostki mieszkaniowej do
powierzchni tej dzia ki lub jednostki mieszkaniowej;

4) jednostce mieszkaniowej - nale y przez to rozumie  teren lokalizacji budynku lub zespo u budynków wielorodzinnych
wraz z niezb dnymi dla jego funkcjonowania urz dzeniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego i
ustaleniami planu;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie  lini  okre laj  teren, na którym mo na sytuowa
budynki; nieprzekraczaln  lini  zabudowy nale y rozumie  nast puj co: aden element budynku nie mo e
przekroczy  tej linii;

6) powierzchni terenu biologicznie czynnego - nale y przyj  definicj  zawart  w przepisach odr bnych w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie;

7) terenie elementarnym – nale y przez to rozumie  teren wydzielony lini  rozgraniczaj  i oznaczony jednym
symbolem;

8) uchwale – nale y przez to rozumie  niniejsz  Uchwa  Rady Gminy Stawiguda, o ile z tre ci przepisu nie wynika
inaczej;

9) us ugach nieuci liwych – nale y przez to rozumie  us ugi nie zaliczane do przedsi wzi  mog cych znacz co
oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska;

10) wysoko ci zabudowy podanej w metrach – nale y przez to rozumie  sposób mierzenia wysoko ci budynku
okre lony w przepisach odr bnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie.

11) no niku reklamowym – nale y przez to rozumie  grafik  umieszczon  na materialnym pod u lub form
przestrzenn  nios  wizualny przekaz informacyjno - reklamowy o produkcie, obiekcie lub us udze;

12) szyldzie – nale y przez to rozumie  jednostronny, p aski znak b cy oznaczeniem sta ego miejsca prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej, zawieraj cy informacj  o rodzaju prowadzonej dzia alno ci;

13) znaku informacyjnym – nale y przez to rozumie  obiekt komunikacji wizualnej o funkcji informuj cej lub
ostrzegawczej;
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Rozdzia  II

Przepisy dotycz ce ca ego obszaru obj tego planem

§ 5. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego

1) Na terenie obj tym planem nie wyst puj  elementy zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wymagaj  ochrony, ukszta towania lub rewaloryzacji.

2) Ogrodzenia dzia ek od strony dróg publicznych i wewn trznych nie wy sze ni  1,60 m; nale y wykona  je z
materia ów takich jak kamie , drewno, ceg a, elementy metalowe, itp.; zakazuje si  wykonywania ogrodze  pe nych
na ca ej d ugo ci oraz z prefabrykowanych elementów elbetowych.

3) Na ca ym obszarze obj tym planem ustala si  zakaz lokalizowania no ników tablic i urz dze  reklamowych  o
powierzchni wi kszej jak 5,00 m2 za wyj tkiem no ników reklamuj cych finansowanie inwestycji ze rodków  Unii
Europejskiej.

4) Zezwala si  na zastosowanie znaków informacyjnych i szyldów na nast puj cych zasadach:

a) powierzchnia p aszczyzny ekspozycyjnej - do 2,00 m2, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje si ,
traktuj c je jak znaki szyldy dwustronne,

b) znaki informacyjne i szyldy wolnostoj ce: wysoko  od poziomu terenu – do 3,0 m, cznie z p aszczyzn
ekspozycyjn ,

c) znaki i szyldy na obiektach: wysoko  od poziomu terenu - do 3,0 m, cznie z p aszczyzn  ekspozycyjn , nie
wy ej jednak ni  poziom okapu lub gzymsu danego obiektu;

5) Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego zosta y ponadto okre lone poprzez ustalenie linii zabudowy,
parametrów i wska ników kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotycz ce ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Obszar obj ty planem znajduje si  poza prawnymi formami ochrony przyrody.

2) Poziom ha asu w rodowisku nale y przyj  nast puj co:

- dla terenów oznaczonych symbolem MU  jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – us ugowe;

- dla terenów oznaczonych symbolem MW i MN, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow
wielorodzinn ;

- dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow
jednorodzinn

3) Odpady komunalne nale y gromadzi  na terenie w asnej dzia ki i okresowo wywozi  w ramach systemu gminnego,
zgodnie z przepisami odr bnymi. Nie dopuszcza si  utylizacji i sk adowania odpadów na terenie dzia ki w asnej.

4) Ustala si  nast puj ce zakazy:

a) zakaz stosowania la piecowego do utwardzania dróg i placów;

b) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów
grzewczych, wp ywaj cych znacz co negatywnie na jako  powietrza, stosownie do przepisów odr bnych;

§ 7. Ustalenia dotycz ce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej.

Na obszarze obj tym planem nie wyst puj  obiekty chronione lub wymagaj ce ochrony.

§ 8. Ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie na
podstawie przepisów odr bnych, w tym terenów górniczych, a tak e obszarów szczególnego zagro enia powodzi  oraz
obszarów osuwania si  mas ziemnych.

Na obszarze obj tym planem nie wyst puj  udokumentowane geologicznie z a kopalin, ewidencjonowane w
Krajowym Bilansie Zasobów, obszary szczególnego zagro enia powodzi  oraz obszary osuwania si  mas ziemnych.

§9. Ustalenia dotycz ce szczegó owych zasad i warunków scalania i podzia u nieruchomo ci.
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1) Na terenie obj tym planem procedury scalania i podzia u nieruchomo ci nie przewiduje si .

2) Parametry dzia ek budowlanych zawarte s  w rozdziale III uchwa y, w ustaleniach dla poszczególnych terenów
elementarnych.

§ 10. Ustalenia dotycz ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.

1) W rozwi zaniach komunikacji ustala si  jako obowi zuj ce:

a) powi zanie z uk adem zewn trznym poprzez drog  powiatow ;

b) obs uga komunikacyjna dzia ek z projektowanych dróg wewn trznych;

c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie dzia ki przeznaczonej pod inwestycj ; ilo  miejsc postojowych
programowa  wg poni szych wska ników:

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nale y zapewni 1,2 1,25 miejsca postojowego na 1 mieszkanie;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nale y zapewni  minimalnie 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,
przy czym miejsce na podje dzie i w gara u uznaje si  jako miejsce postojowe;

- dla zabudowy us ugowej nale y zapewni  minimum 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni u ytkowej lub 35
miejsc na 100 zatrudnionych lub u ytkowników, w zale no ci od specyfiki us ug, jednak nie mniej jak dwa
stanowiska.

d) klasyfikacja i parametry dróg:

Symbol na rysunku planu Klasyfikacja funkcjonalna Klasyfikacja techniczna Min. szeroko  w liniach
rozgraniczaj cych

3 KDW droga wewn trzna - 5,00 m
5 KDW, 6 KDW droga wewn trzna - 8,00 m

 9 KDW droga wewn trzna 10,00 m
10 KDW droga wewn trzna - 6,00 m
11 KDW droga wewn trzna - 10,00 m
12KDD droga gminna D /dojazdowa/ 10,00- 29,00 m

zgodnie z rysunkiem planu

2) W zakresie infrastruktury technicznej ustala si  jako obowi zuj ce:

a) sieci infrastruktury technicznej nale y prowadzi  w liniach rozgraniczaj cych dróg ;

b) dopuszcza si  lokalizacj  sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zabudow ;

c) odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej; zakazuje si  stosowania przydomowych
oczyszczalni cieków, zbiorników szczelnych;

d) wody deszczowe z dróg i placów o szczelnej nawierzchni, po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu przewidzianym
w przepisach odr bnych, nale y odprowadzi  do odbiornika; wody deszczowe z dachów mo na zagospodarowa  na
terenie dzia ki w asnej, bez szkody dla nieruchomo ci s siednich;

wody opadowe nale y uj  w sie  kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami
odr bnymi, odprowadzi  do odbiornika, rzeki yny; nie dopuszcza si  odprowadzenia wód opadowych na teren dzia ki

asnej;

e) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu; zakazuje si  stosowania indywidualnych uj  wody, studni kopanych, wierconych;

f) na terenie granicz cym z obszarem obj tym planem wyst puje sie  elektroenergetyczna 15 kV; w bezpo rednim
siedztwie sieci elektroenergetycznej obowi zuj  ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami

odr bnymi;

g) zaopatrzenie w energi  elektryczn  z projektowanej stacji transformatorowej, rozprowadzenie energii elektrycznej
liniami kablowymi;

h) przy czanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywa  si  b dzie zgodnie z przepisami odr bnymi;
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i)  na terenie granicz cym z obszarem obj tym planem wyst puje sie  gazowa wysokiego ci nienia DN 150 PN 6,3
MPa; w bezpo rednim s siedztwie sieci gazowej obowi zuj  ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z
przepisami odr bnymi;

j) zaopatrzenie w gaz – mo liwo  gazyfikacji zgodnie z przepisami odr bnymi;

k) inwestycje celu publicznego z zakresu czno ci publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomo ciami, mo na lokalizowa  na ca ym terenie obj tym planem, je eli taka inwestycja zgodna jest z
przepisami odr bnymi;

l) zaopatrzenie w ciep o ze róde  indywidualnych zgodnie z § 6 pkt. 4. lit b) uchwa y lub z sieci ciep owniczej

m) w przypadku kolizji istniej cych sieci infrastruktury technicznej z planowanym zainwestowaniem, nale y je
przebudowa  zgodnie z przepisami odr bnymi.

§ 11. Ustalenia dotycz ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania.

1) Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren u ytkowa  w sposób dotychczasowy.

2) Zakazuje si  wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy.

§ 12. Ustalenia dotycz ce wymaga  wynikaj cych z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych.

Na obszarze obj tym planem przestrzenie publiczne nie wyst puj .

Rozdzia  III
Przepisy dotycz ce poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj cymi

§ 13. Ustalenia dotycz ce przeznaczenia terenów, parametrów i wska ników kszta towania zabudowy i
zagospodarowania terenu.

symbol terenu
elementarnego

ustalenia

1MW 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej. Dopuszcza si
lokalizacj  us ug nieuci liwych w formie lokali wbudowanych, usytuowanych w parterach
budynków. Dopuszcza si  wy cznie dzia alno  us ugow  nie powoduj  pogorszenia
warunków u ytkowania terenów i obiektów s siednich, w szczególno ci lokali mieszkalnych.

3. Zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) Wysoko  budynku maks. cztery kondygnacje nadziemne mieszkalne i us ugowe,  w  tym
czwarta kondygnacja w poddaszu u ytkowym, nie wi cej ni  15,00 m. Dach stromy,
dwuspadowy, symetryczny o k cie nachylenia g ównych po aci 25o ÷ 40o i pokryciu
dachówk  ceramiczn , cementow  lub blachodachówk  w kolorze czerwonym.

b) Kraw  okapu mierzona od poziomu parteru nie wy ej jak – 9,70 m

c) dopuszcza si  gara e w kondygnacji poni ej pierwszej kondygnacji mieszkalnej i
us ugowej.

d) W elewacjach stosowa  materia y tradycyjne: ceg a, kamie , drewno, ok adziny elewacyjne
na laduj ce wymienione materia y oraz tynki w kolorach pastelowych zbli onych do
naturalnych (bia y, kremowy, piaskowy, be e, szaro ci). Dopuszcza si  stosowanie du ych
powierzchni przeszklonych.

e) W obr bie jednej jednostki mieszkaniowej, wydzielonej wg pkt. 4, zabudowa musi mie
jednolity charakter pod wzgl dem, kolorystyki i zastosowanych materia ów wyko czenia
zewn trznego.

f)  W obr bie jednej jednostki mieszkaniowej, wydzielonej wg pkt. 4, obowi zuje zachowanie
jednolitej geometrii dachów - obowi zuje zbli ony k t nachylenia i jednakowe pokrycie
dachowe.
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g) Zakazuje si  sytuowania wolnostoj cych budynków gara owych i gospodarczych za
wyj tkiem obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn .

h) Ustala si  nast puj ce wska niki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywno  zabudowy 0,2 0,8

- maksymalna intensywno  zabudowy 0,30 1,5

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% dzia ki budowlanej

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 25% powierzchni terenu
elementarnego.

4. Zasady i warunki podzia u nieruchomo ci:

Teren elementarny mo e by  podzielony na maksymalnie cztery odr bne jednostki
mieszkaniowe o powierzchni nie mniejszej ni  1,00 ha z zachowaniem warunku, e uzyskana
po podziale dzia ka budowlana b dzie mia a dost p do drogi publicznej, a wielko  i gabaryty
dzia ki b  umo liwia y:

- wykonanie prawid owych doj  i dojazdów do budynków,

- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów w ilo ci okre lonej w planie,

- wydzielenie miejsc do gromadzenia odpadów,

- przy czenie do sieci infrastruktury technicznej,

- wydzielenie placów zabaw dla dzieci.

5. Dopuszcza si  wydzielenie na terenie elementarnym dróg wewn trznych dojazdów i placów
postojowych oraz dzia ek pod infrastruktur  techniczn , stosownie do potrzeb.

2 Ti 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.

2. Teren przeznaczony pod stacj  transformatorow , stacj  redukcyjn  gazu oraz inne obiekty i
sieci infrastruktury technicznej, stosownie do potrzeb.

4 MN 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj ca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) Wysoko  budynku mieszkalnego maks. 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga
kondygnacja w poddaszu u ytkowym, nie wi cej jak 12,00 10,00 m. Dach stromy,
dwuspadowy, symetryczny o k cie nachylenia po aci 30o ÷  45o i pokryciu dachówk
ceramiczn , cementow  lub blachodachówk  w kolorze czerwonym.

b) Kraw  okapu mierzona od poziomu parteru nie wy ej jak – 4,20 m

c) Dopuszcza si  zlokalizowanie jednego wolnostoj cego budynku gospodarczego lub
gara owego, lub cz cego obie funkcje. Budynek parterowy o wysoko ci maksymalnej
6,00 m, licz c od poziomu terenu przy wej ciu do budynku do wierzchu kalenicy. Dla
zadaszenia stosowa  dachy dwuspadowe o k cie nachylenia 30o-45o, pokryte dachówk
ceramiczn , cementow , blachodachówk  lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym.

d) W elewacjach stosowa  materia y tradycyjne: ceg a, kamie , drewno, ok adziny
elewacyjne na laduj ce wymienione materia y oraz tynki w kolorach pastelowych
zbli onych do naturalnych (bia y, kremowy, piaskowy, be e, szaro ci).

e) Ustala si  nast puj ce wska niki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywno  zabudowy 0,1, 0,2

- maksymalna intensywno  zabudowy 0,3, 0,9
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- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% dzia ki budowlanej

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni dzia ki
budowlanej.

f) Ustala si  nast puj ce parametry dzia ek:

- minimalna powierzchnia dzia ki 1200 m2.

7 MN 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj ca, sieci i
obiekty infrastruktury technicznej.

W obr bie terenu elementarnego mo liwe jest sytuowanie jednego rodzaju zabudowy –
mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub zamiennie mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj cej pod warunkiem, e teren elementarny b dzie przeznaczony pod jeden rodzaj
zabudowy – jednorodzinn  szeregow  lub jednorodzinn  wolnostoj .

3. Zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej szeregowej.

a) Wysoko  budynku maks. 3 2 kondygnacje nadziemne, nie wi cej jak 12,00 10,00 m w tym
druga kondygnacja w poddaszu u ytkowym. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o

cie nachylenia po aci 30o ÷  45o i pokryciu dachówk  ceramiczn , cementow  lub
blachodachówk  w kolorze czerwonym.

b) Kraw  okapu mierzona od poziomu parteru nie wy ej jak – 4,20 m;

c) W elewacjach stosowa  materia y tradycyjne: ceg a, kamie , drewno, ok adziny elewacyjne
na laduj ce wymienione materia y oraz tynki w kolorach pastelowych zbli onych do
naturalnych (bia y, kremowy, piaskowy, be e, szaro ci).

d) Zakazuje si  sytuowania wolnostoj cych budynków gara owych i gospodarczych za
wyj tkiem obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn .

e) Ustala si  nast puj ce wska niki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywno  zabudowy 0,3, 0,9

- maksymalna intensywno  zabudowy 0,6, 3,0

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 10% powierzchni terenu
elementarnego. dzia ki budowlanej

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% dzia ki budowlanej

f) Ustala si  nast puj ce parametry dzia ek:

- minimalna szeroko  frontu dzia ki 7,0 m,

- minimalna powierzchnia dzia ki 300 m.

4. Zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj cej.

a) a) Wysoko  budynku maks. 2 kondygnacje nadziemne nie wi cej jak 10,00 m, w tym druga
kondygnacja w poddaszu u ytkowym. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o k cie
nachylenia po aci 30o ÷  45o i pokryciu dachówk  ceramiczn , cementow  lub
blachodachówk  w kolorze czerwonym. Poziom posadowienia najni szej kondygnacji

ytkowej (parteru) nie wy ej ni  30 cm w odniesieniu do najwy szego punktu
projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji.

b) Kraw  okapu mierzona od poziomu parteru nie wy ej jak – 4,20 m;

c) W elewacjach stosowa  materia y tradycyjne: ceg a, kamie , drewno, ok adziny elewacyjne
na laduj ce wymienione materia y oraz tynki w kolorach pastelowych zbli onych do
naturalnych (bia y, kremowy, piaskowy, be e, szaro ci).
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d) Zakazuje si  sytuowania wolnostoj cych budynków gara owych i gospodarczych za
wyj tkiem obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn .

e) Ustala si  nast puj ce wska niki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywno  zabudowy 0,1, 0,2

- maksymalna intensywno  zabudowy 0,3, 0,9

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% dzia ki budowlanej

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 30% powierzchni terenu
elementarnego. dzia ki budowlanej

e) Ustala si  nast puj ce parametry dzia ek:

- minimalna powierzchnia dzia ki 800 m2.

8 MU 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-us ugowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej.

3. W ramach przeznaczenia podstawowego mo liwe jest sytuowanie wy cznie us ug
nieuci liwych nie powoduj cych pogorszenia warunków u ytkowania trenów i obiektów

siednich, w szczególno ci lokali mieszkalnych.

4. Obowi zuje sytuowanie jednego budynku: mieszkalnego, us ugowego lub cz cego obie
funkcje.

5. Zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) Wysoko  budynku maks. 2 kondygnacje nadziemne nie wi cej jak 10,00 m, w tym druga
kondygnacja w poddaszu u ytkowym. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o k cie
nachylenia po aci 30o ÷  45o i pokryciu dachówk  ceramiczn , cementow  lub
blachodachówk  w kolorze czerwonym. W przypadku budynków wy cznie us ugowych
dopuszcza si  stosowanie dachów p askich. Poziom posadowienia najni szej kondygnacji

ytkowej (parteru) nie wy ej ni  30 cm w odniesieniu do najwy szego punktu
projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji. Budynek nale y sytuowa
kalenic  równolegle do drogi 9 KDW.

b) W elewacjach stosowa  materia y tradycyjne: ceg a, kamie , drewno, ok adziny elewacyjne
na laduj ce wymienione materia y oraz tynki w kolorach pastelowych zbli onych do
naturalnych (bia y, kremowy, piaskowy, be e, szaro ci).

c) Ustala si  nast puj ce wska niki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywno  zabudowy 0,15, 0,3

- maksymalna intensywno  zabudowy 0,3, 0,9

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% dzia ki budowlanej

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 20% powierzchni terenu
elementarnego .dzia ki budowlanej.

d) Ustala si  nast puj ce parametry dzia ek:

- minimalna powierzchnia dzia ki 900 m2.

3 KDW, 5 KDW,
6 KDW, 9 KDW,

10 KDW, 11 KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi wewn trzne.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Klasyfikacja i parametry wg § 10 pkt. 1 lit. d) uchwa y.
12KDD 1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej.
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2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Klasyfikacja i parametry wg § 10 pkt. 1 lit. d) uchwa y.

ROZDZIA  IV
Przepisy ko cowe

§ 14. Trac  moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w miejscowo ci Bart g gmina Stawiguda, uchwalonego Uchwa Nr XVI/122/08 Nr XXXI/246/2013 Rady
Gminy Stawiguda z dnia 16 pa dziernika 2008 21 listopada 2013 r., opublikowanego w Dzienniku Urz dowym
Województwa Warmi sko-Mazurskiego Nr 184 z dnia 4 grudnia 2008 r. poz. 2700 z dnia 20 grudnia 2013 r. poz. 3753,
odnosz ce si  do terenów obj tych niniejszym planem.

§ 15. Stawk  procentow  s  naliczeniu op aty, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, dla ca ego obszaru obj tego planem przyj to w wysoko ci 30%.

§ 16. W granicach planu inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej nale ce do zada
asnych gminy nie wyst puj .

§ 17. Wykonanie Uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 18. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od daty og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Warmi sko-Mazurskiego.

Przewodnicz cy Rady Gminy


