
PROJEKT – wy enie do publicznego wgl du 
 

UCHWA A Nr ….. 
Rady Gminy Stawiguda 

z dnia ….. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski 
w gminie Stawiguda 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, zmiany: z 2019 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zmiany: z 2018 r. poz. 1000, poz. 
1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Gminy Stawiguda po stwierdzeniu, e plan nie narusza ustale  Studium uwarunkowa  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala co nast puje: 
 

§ 1. Uchwala si  „Zmian  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski w gminie 
Stawiguda”, zwan  dalej planem – stanowi  zmian  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda” zatwierdzonego Uchwa  Nr XX/196/01 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 
czerwca 2001 r. 
 

§ 2. Granice i zakres planu zosta y okre lone w Uchwale Nr XXXI/318/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 
2017 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia cz ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda. 

 
§ 3. Uchwalony plan sk ada si : 

 
1) z tekstu stanowi cego tre  niniejszej uchwa y; 

 
2) z rysunku planu w skali 1:1000 stanowi cego za cznik nr 1 do niniejszej uchwa y, zatytu owanego „Zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski w gminie Stawiguda”; 
 

3) z rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi cego za cznik nr 2 do niniejszej 
uchwa y; 

 
4) z rozstrzygni cia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale  do zada  w asnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi cego za cznik nr 3 do niniejszej uchwa y. 
 

Rozdzia  I 
Ustalenia ogólne – dotycz ce ca ego terenu. 

 
§ 4. Przedmiotem ustale  planu s : 

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

 
2) przeznaczenie terenu okre lone symbolem: 

 
- MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 

3) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego; 
 
4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu; 
 
5) zasady kszta towania krajobrazu; 
 
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 

wspó czesnej; 
 
7) wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych; 
 
8) zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywno  

zabudowy jako wska nik powierzchni ca kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzia ki budowlanej, minimalny 
udzia  procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzia ki budowlanej, maksymalna 
wysoko  zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kart  parkingow  i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

 
9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, na podstawie odr bnych 

przepisów, terenów górniczych, a tak e obszarów szczególnego zagro enia powodzi , obszarów osuwania si  mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych okre lonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa; 

 
10) szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym; 
 
11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 
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12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
 
13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów; 
 
14) stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 5. Ilekro  w niniejszej uchwale jest mowa o: 
 

1) linii rozgraniczaj cej teren o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania – nale y przez to 
rozumie  lini  obowi zuj , która nie mo e ulec przesuni ciu w wyniku realizacji planu i która rozdziela tereny o ró nym 
przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania; 

 
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie  wyznaczon  na rysunku planu lini , której nie mo e 

przekroczy aden element budynku; 
 
3) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to rozumie  takie przeznaczenie, które przewa a na danym terenie 

elementarnym zarówno w zakresie wykorzystania powierzchni terenu jak i kubatury; 
 

4) przeznaczeniu uzupe niaj cym – nale y przez to rozumie  inne rodzaje przeznaczenia ni  podstawowe, które 
uzupe niaj  lub wzbogacaj  przeznaczenie podstawowe; 

 
5) terenie elementarnym – nale y przez to rozumie  teren wydzielony lini  rozgraniczaj  o ró nym przeznaczeniu 

lub ró nych zasadach zagospodarowania i oznaczony odr bnym symbolem; 
 

§ 6. Rysunek planu obowi zuje w nast puj cym zakresie ustale  planu: 
 

1) granic planu; 
 

2) linii rozgraniczaj cych teren o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania; 
 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
 
4) strefy ochrony funkcyjnej istniej cej napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego napi cia; 
 
5) przeznaczenia terenu. 
 
§ 7. Ustala si  nast puj ce zasady zagospodarowania na ca ym obszarze obj tym planem. 

 
1. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego: 
 

1) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego zosta y okre lone poprzez ustalenie parametrów i wska ników 
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu elementarnego zawarte w § 8; 
 

2) w planie okre lono minimaln  powierzchni  nowo wydzielonych dzia ek budowlanych; 
 
3) ustala si  zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym tymczasowych obiektów us ugowo-

handlowych, z wyj tkiem obiektów zaplecza budowy; 
 
4) wprowadza si  zakaz stosowania ogrodze  wy szych ni  1,6 m, ogrodze  pe nych oraz ogrodze  wykonanych z 

prefabrykowanych elementów elbetowych; 
 
5) ustala si  nast puj ce zasady dotycz ce elewacji budynków: 

 
a) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki; 
 
b) nakaz stosowania stonowanych kolorów harmonizuj cych z otoczeniem; 
 
c) nakaz stosowania takich materia ów jak: ceg a, tynk, drewno, ceramika, a jako uzupe niaj cych: kamie , szk o; 

 
6) wprowadza si  zakaz lokalizacji reklam, w tym tablic reklamowych i urz dze  reklamowych; 
 
7) dopuszcza si  lokalizacj  jednego szyldu o powierzchni nie wi kszej ni  1,0 m² na jednym budynku. 

 
2. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu: 

 
1) teren obj ty planem po ony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na 

którym obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego krajobrazu, w tym w szczególno ci zakazy i odst pstwa 
od zakazów; 
 

2) teren obj ty planem po ony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Puszcza 
Napiwodzko-Ramucka” (kod obszaru PLB280007), na którym obowi zuj  przepisy dotycz ce ochrony przyrody i ochrony 
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rodowiska; 

 
3) ustala si  zakaz lokalizacji przedsi wzi  zaliczanych do mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko w 

rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego; 
 

4) dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku zosta  okre lony w ustaleniach szczegó owych dla terenu 
elementarnego zawartych w § 8. 
 

3. Zasady kszta towania krajobrazu: 
 

1) zasady kszta towania krajobrazu w zakresie elementów przestrzennych wp ywaj cych na walory krajobrazowe 
zosta y okre lone w § 7 ust. 1 poprzez ustalenie parametrów i formy ogrodzenia, materia ów i kolorystyki elewacji oraz 
zasad lokalizacji reklam i szyldów; 

 
2) zasady kszta towania krajobrazu w zakresie ochrony walorów estetyczno-widokowych zosta y okre lone w 

ustaleniach szczegó owych dla terenu elementarnego zawartych w § 8 poprzez zapisy chroni ce istniej  ziele  i 
ukszta towanie terenu oraz parametry zabudowy. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 

wspó czesnej – na terenie planu nie wyst puj  obszary i obiekty obj te ochron  konserwatorsk  na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
5. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych – w granicach planu nie wyznacza si  

przestrzeni publicznych. 
 

6. Zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna 
intensywno  zabudowy jako wska nik powierzchni ca kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzia ki 
budowlanej, minimalny udzia  procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzia ki 
budowlanej, maksymalna wysoko  zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kart  parkingow  i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów 
zosta y okre lone w § 7 i w § 8. 

 
7. Ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, na 

podstawie odr bnych przepisów, terenów górniczych, a tak e obszarów szczególnego zagro enia powodzi , obszarów 
osuwania si  mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych okre lonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa: 

 
1) Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej – obj ty ochron  na podstawie przepisów o 

ochronie przyrody, na którym obowi zuj  ustalenia zawarte w § 7 ust. 2; 
 
2) obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (kod obszaru 

PLB280007) – obj ty ochron  na podstawie przepisów o ochronie przyrody, na którym obowi zuj  ustalenia zawarte w § 
7 ust. 2; 

 
3) tereny górnicze – nie wyst puj ; 

 
4) obszary szczególnego zagro enia powodzi  – nie wyst puj ; 

 
5) obszary osuwania si  mas ziemnych – nie wyst puj ; 
 
6) krajobrazy priorytetowe okre lone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa – nie wyst puj  (brak audytu krajobrazowego). 
 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym: 
 

1) w granicach planu nie wyznacza si  granic obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale  i podzia ów 
nieruchomo ci zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomo ciami; 

 
2) dla procedur scalania i podzia u wszcz tych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomo ciami ustala si  

nast puj ce parametry dzia ek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzia u nieruchomo ci: 
 
a) minimalna szeroko  frontu dzia ki – 20,0 m, 

 
b) minimalna powierzchnia dzia ki – 500 m2, 
 
c) k t po enia granicy dzia ki w stosunku do pasa drogowego – zawarty w przedziale od 45 stopni do 135 stopni. 

 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

– w granicach planu nie ustala si  szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ogranicze  w ich 
ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. 

 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
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1) adaptuje si  istniej ce sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej; 
 
2) dopuszcza si  przebudow  istniej cych sieci i urz dze  infrastruktury technicznej oraz budow  nowych sieci i 

urz dze  infrastruktury technicznej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych i niniejszej uchwale; 
 
3) dopuszcza si  realizacj  instalacji do produkcji energii ze róde  odnawialnych takich jak: panele fotowoltaiczne i 

kolektory s oneczne montowane na dachach budynków oraz pompy ciep a na zasadach okre lonych w przepisach 
odr bnych; 

 
4) ustala si  nast puj ce zasady lokalizacji infrastruktury technicznej: 

 
a) nakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jako podziemne na zasadach okre lonych w przepisach 
odr bnych, 
 
b) wszystkie sieci infrastruktury technicznej nale y prowadzi  w pasach dróg i ci gów komunikacyjnych, w 
przypadku lokalizacji sieci na terenach przeznaczonych pod zabudow  nale y prowadzi  je w maksymalnym 
zbli eniu równolegle lub w sposób zbli ony do równoleg ego w odniesieniu do granic geodezyjnych dzia ek lub linii 
rozgraniczaj cych tereny elementarne, 
 
c) wszystkie sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej nale y lokalizowa  w sposób nie koliduj cy z zabudow  i 
zagospodarowaniem okre lonymi w § 8 ustale  szczegó owych; 

 
5) w zakresie zaopatrzenia w wod  ustala si : 
 

a) zaopatrzenie w wod  z sieci wodoci gowej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych, 
 
b) przy projektowaniu sieci wodoci gowej nale y uwzgl dnia  wymagania dotycz ce zaopatrywania w wod  do 
celów przeciwpo arowych zgodnie z przepisami odr bnymi; 

 
6) w zakresie odprowadzania cieków sanitarnych ustala si  – odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci 

kanalizacji sanitarnej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych; 
 

7) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala si : 
 

a) wody opadowe i roztopowe nale y odprowadza  do gruntu lub zagospodarowa  w granicach w asnych dzia ki 
bez szkody dla gruntów s siednich zgodnie z przepisami odr bnymi; 
 

8) w zakresie zaopatrzenia w energi  elektryczn  ustala si : 
 

a) w granicach planu wyst puje fragment strefy ochrony funkcyjnej istniej cej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej redniego napi cia oznaczony na rysunku planu, 
 
b) w strefie ochrony funkcyjnej obowi zuj  ograniczenia zabudowy i zagospodarowania okre lone w przepisach 
odr bnych, 
 
c) w przypadku przebudowy (zmiany przebiegu) istniej cej napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego 
napi cia wyznaczona na rysunku planu strefa ochrony funkcyjnej dla przebudowanej linii przestaje obowi zywa , 
 
d) zaopatrzenie w energi  elektryczn  nale y realizowa  z sieci elektroenergetycznej na zasadach okre lonych w 
przepisach odr bnych; 

 
9) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si : 

 
a) zaopatrzenie w gaz nale y realizowa  z sieci gazowej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych; 
 

10) w zakresie wyposa enia w sie  telekomunikacyjn  ustala si : 
 

a) lini  telekomunikacyjn  nale y projektowa  i realizowa  na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych; 
 

11) w zakresie zaopatrzenia w ciep o ustala si : 
 

a) wykorzystanie indywidualnych róde  ciep a produkuj cych energi  ze róde  odnawialnych takich jak: panele 
fotowoltaiczne, kolektory s oneczne, pompy ciep a, 
 
b) dopuszcza si  wykorzystanie konwencjonalnych indywidualnych róde  ciep a o technologiach spalania paliw 
zapewniaj cych zachowanie norm emisji okre lonych w przepisach odr bnych; 

 
12) w zakresie usuwania odpadów sta ych ustala si : 

 
a) gospodark  odpadami nale y realizowa  zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w 
regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie; 
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b) zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnych dzia ki. 

 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 
1) powi zanie terenu obj tego planem z zewn trznym uk adem komunikacyjnym nale y realizowa  zjazdem 

indywidualnym z drogi wewn trznej przebiegaj cej od strony pó nocnej poza planem; 
 
2) remontowane, przebudowywane, rozbudowywane oraz budowane systemy komunikacyjne powinny odpowiada  

wymogom stawianym drogom po arowym zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami; 
 
3) w granicach planu nie wyznacza si  miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kart  parkingow  i nie ustala 

si  sposobu ich realizacji. 
 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów – do czasu realizacji 
przeznaczenia terenu oraz zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania okre lonego ustaleniami szczegó owymi 
zawartymi w § 8 ustala si  tymczasowy sposób zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenu zgodny z aktualnym 
sposobem zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenu, chyba e ustalenia szczegó owe dla danego terenu 
elementarnego stanowi  inaczej. 

 
13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustala si  stawk  procentow  s  naliczaniu op aty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko ci 30%. 

 
14. Zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej – w granicach planu nie przewiduje si  zada  

asnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej. 
 
15. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym – na terenie obj tym planem nie przewiduje si  inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 
 
16. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – na terenie obj tym planem nie przewiduje si  

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

Rozdzia  II 
Ustalenia szczegó owe – dotycz ce terenu elementarnego. 

 
§ 8. Dla terenu elementarnego wydzielonego liniami rozgraniczaj cymi ustala si  nast puj ce warunki kszta towania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 
elementarnego 

 
Zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenu elementarnego 

MN.01 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Przeznaczenie uzupe niaj ce: budynek gospodarczy lub gara owy, komunikacja wewn trzna, 
infrastruktura techniczna, ma a architektura. 
 

1) zabudow  nale y realizowa  jako wolnostoj  w ilo ci nie wi kszej ni  jeden budynek 
mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczy lub gara owy na jednej dzia ce budowlanej; 

 
2) projekt zagospodarowania dzia ki nale y dostosowa  do istniej cej rze by terenu; 
 
3) adaptuje si  istniej cy podzia  geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dzia ki 

budowlanej – 500 m2; 
 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
 
5) od lasu zlokalizowanego wzd  zachodniej i po udniowo-zachodniej granicy poza planem 

nale y zachowa  odleg ci obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odr bnymi; 
 
6) maksymalna wysoko  zabudowy: dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dwie 

kondygnacje nadziemne, w tym druga jako poddasze u ytkowe jednak nie wi cej ni  8,5 m, dla 
budynku gospodarczego lub gara owego – 6,0 m, dla pozosta ych obiektów budowlanych – 5,0 
m; 

 
7) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe z kalenicami o symetrycznym 

nachyleniu po aci zawartym w przedziale od 30 do 45 stopni; 
 
8) kolorystyka pokrycia dachów: odcienie czerwieni; 
 
9) maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki budowlanej 
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– 0,20; 
 
10) minimalna i maksymalna intensywno  zabudowy – od 0,05 do 0,45; 
 
11) obowi zuje zachowanie nie mniej ni  50% powierzchni dzia ki budowlanej jako biologicznie 

czynnej; 
 
12) miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w granicach dzia ki w ilo ci nie mniejszej ni  1 

miejsce postojowe; 
 
13) dojazd do terenu elementarnego nale y realizowa  z bezpo rednio przylegaj cej od strony 

pó nocnej drogi wewn trznej po onej poza planem; 
 
14) ustala si  dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  zgodnie z przepisami odr bnymi. 
 

 
Rozdzia  III 

Ustalenia ko cowe. 
 

§ 9. Trac  moc ustalenia i rysunek „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w 
gminie Stawiguda” uchwalonego Uchwa  Nr XX/196/01 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 czerwca 2001 roku w 
granicach niniejszego planu. 

 
§ 10. Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Stawiguda. 
 
§ 11. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Warmi sko – Mazurskiego. 
 
 
 

Przewodnicz cy Rady Gminy Stawiguda 
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UZASADNIENIE 

 
 
 

Uzasadnienie sporz dzone zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm). 
 

1) Sposób realizacji wymogów wynikaj cych z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 

 Przedmiotowy plan stanowi zmian  i dotyczy terenu obj tego obowi zuj cym „Miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda” uchwalonym uchwa  nr XX/196/01 

Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 czerwca 2001 roku. 
 Plan obejmuje dzia  przeznaczon  obecnie pod ziele , a po on  po ród terenów zabudowanych i 

przeznaczonych pod zabudow . 
Ustalenia planu spe niaj  wymagania art. 1 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez 

mi dzy innymi: okre lenie wymaga adu przestrzennego w ustalenia szczegó owych dla terenu elementarnego, 

okre lenie walorów architektonicznych i krajobrazowych poprzez wskazanie zasad ochrony oraz zasad kszta towania 

krajobrazu, okre lenie  wymaga  ochrony rodowiska oraz  pozosta ych wymaga  okre lonych ustaw . 

 W ustaleniach planu uwzgl dniono równie  walory ekonomiczne przestrzeni oraz  prawo w asno ci. 
 Udzia  spo ecze stwa w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego zosta  zagwarantowanych w 

sposób zwyczajowo przyj ty w gminie oraz poprzez u ycie rodków komunikacji elektronicznej. 
Wójt Gminy, jako organ sporz dzaj cy projekt planu zwa  interes publiczny i interes prywatny, w tym zg aszane w 

postaci wniosków, zmierzaj ce do ochrony istniej cego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 

zagospodarowania, a tak e analizy ekonomiczne, rodowiskowe i spo eczne. 

Kszta towanie struktur przestrzennych i planowanej zabudowy, uwzgl dnia wymagania adu przestrzennego, 

efektywnego gospodarowania przestrzeni  oraz walory ekonomiczne przestrzeni. 

 W zwi zku z powy szym plan spe nia wymogi ustawowe. 

 
2) Zgodno  z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wraz z dat  uchwa y rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2: 
  Przedmiotowy plan jest zgodny z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy dla której 

Rada Gminy Stawiguda podj a Uchwa  Nr XVI/168/2016 z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie oceny aktualno ci Studium 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. 
 

3) Wp yw na finanse publiczne, w tym bud et gminy: 
 Teren obj ty planem stanowi w asno  prywatn  i jest po ony w odleg ci oko o 30 m od drogi gminnej, 

wzd  której przebiegaj  sieci infrastruktury technicznej, w zwi zku z czym istnieje mo liwo  wyposa enia teren w 

niezb dne sieci infrastruktury technicznej, natomiast w zakresie komunikacji obs ugiwany jest z przylegaj cej od strony 

pó nocnej drogi wewn trznej. 
 W granicach planu nie przewiduje si  zada  w asnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, czyli 

zwi zanych z finansowaniem przez Gmin  ze rodków publicznych. 
 Wobec powy szego teren obj ty planem posiada optymalne predyspozycje do przeznaczenia pod funkcj  

przewidzian  planem, co skutkowa  b dzie zwi kszeniem wp ywów do bud etu gminy z tytu u cho by podatku od 

nieruchomo ci i innych. 


