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UCHWAŁA Nr XXX/348/09 

Rady Gminy Gi �ycko 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  

dla cz ��ci obr �bu wsi Kamionki gmina Gi �ycko. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420) i 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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Gi�ycko 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla cz��ci obr�bu wsi Kamionki gmina 
Gi�ycko, zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała  
Nr XXXIV/343/05 Rady Gminy Gi�ycko z dnia 30 grudnia 
2005  r. w  sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
cz��ci obr�bów wsi Bogacko, Kamionki gmina Gi�ycko. 
 

2. Rysunek planu, sporz�dzony na mapie ewidencyjnej 
w skali 1:1000, stanowi zał�cznik Nr 1 do uchwały i 
obowi�zuje w nast�puj�cym zakresie ustale� planu: 
 
  a) granic planu; 
 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania; 
 
  c) zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki 

budowlane; 
 
  d) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
  
  e) oznacze� przeznaczenia terenu na cele: ML - zabudowy 

rekreacji indywidualnej, US - sportu i rekreacji,  
ZN - zieleni obj�tej formami ochrony przyrody, 
KD - dróg publicznych. 

 
3. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 
 
 
 
 

§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 
 
1. 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele: 
1ML zabudowy rekreacji indywidualnej 
1US sportu i rekreacji (k�pieliska wiejskiego) 
1ZN zieleni obj�tej formami ochrony przyrody 

1KD, 2KD dróg publicznych 
 

2. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 
lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa  
w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym: 
  a) urz�dzenie k�pieliska wiejskiego – na terenie 

oznaczonym symbolem 1US; 
  b) tereny oznaczone symbolami: 1KD, 2KD na budow� 

dróg gminnych wraz z budow� sieci wodoci�gowej, 
kanalizacji sanitarnej, na zasadach okre�lonych w § 8 
uchwały. 

 
§ 4. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego ustala si� poprzez zasady 
kształtowania zabudowy, w tym ustalenia 
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz zasady podziału 
terenu na działki budowlane. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. W granicach planu dla terenu oznaczonego 
symbolem 1ZN, wprowadza si� zakaz zabudowy terenu 
obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyj�tkiem: 
 
  a) zewn�trznych sieci uzbrojenia i urz�dze� infrastruktury 

technicznej, 
 
  b) ci�gów spacerowych i tras rowerowych, 
 
  c) małych zbiorników wodnych słu��cych rekreacji, 
 
  d) obiektów małej architektury i innych elementów 

urz�dzenia terenu wynikaj�cych z funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowych, 

 
  e) dojazdów do nieruchomo�ci. 
 

2. W zagospodarowaniu linii brzegowej jeziora 
Dobskiego, a tak�e terenu k�pieliska wiejskiego (1US) 
maj� zastosowanie przepisy prawa wodnego. Zakazuje 
si� grodzenia terenu oznaczonego symbolem 1ZN. 
 

3. W granicach planu wskazuje si� (odpowiednio) w 
odniesieniu do poziomu hałasu nast�puj�ce rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
�rodowiska: 
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a) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – tereny oznaczone 
symbolami: 1ML, 1US. 

 
4. W granicach planu maj� zastosowanie przepisy 

ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporz�dzeniami 
wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu poło�enia terenu w 
”Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich”. 
 

5. Teren w granicach planu wchodzi w skład obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Dobskie” 
(kod obszaru: PLB280012), dla którego maj� 
zastosowanie przepisy ustawy o  ochronie przyrody, 
ustawy Prawo Ochrony �rodowiska oraz rozporz�dzenia 
Ministra �rodowiska w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000. 
 

6. Inwestycje lokalizowane w granicach planu 
wymagaj� przeprowadzenia post�powania w sprawie 
oceny oddziaływania na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów Prawa Ochrony �rodowiska. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy: 
 

1. 
Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1ML 1. Zabudow� nale�y kształtowa� jako wolnostoj�ce     
budynki rekreacji indywidualnej. 
 
2. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� na 
lokalizacj� jednego budynku rekreacji indywidualnej. 
 
3. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� na 
lokalizacje jednego budynku rekreacji indywidualnej 
wraz z jednym budynkiem gara�owym (gospodarczym). 
 
4. Budynki rekreacji indywidualnej nale�y kształtowa� o 
wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych, z drug� 
kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. 
 
5. W granicach oznaczonego terenu na ka�dej z działek 
budowlanych: 
 
a) udział ł�cznej powierzchni zabudowy budynkiem 

w powierzchni działki nie powinien przekroczy� 
wielko�ci 10%, 

 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w powierzchni działki powinien wynosi� 60%. 
 
6. Budynki gara�owe (gospodarcze) nale�y kształtowa� 
jako wolnostoj�ce lub wbudowane w budynek 
mieszkalny. 
 
7. Budynki gara�owe (gospodarcze) nale�y kształtowa� 
o wysoko�ci jednej kondygnacji nadziemnej. 
 
8. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 30º-45º. 
 
9. Ogrodzenia działek budowlanych nale�y kształtowa� 
jako a�urowe o maksymalnej wysoko�ci 120 cm od 
poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania wypełnie� 
z elementów betonowych i �elbetowych. 

1US 1. K�pielisko wiejskie stanowi�ce urz�dzenie wodne w 
rozumieniu przepisów prawa wodnego. 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy reguluj� 

(odpowiednio) wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 
działki budowlane. 
 

1. W granicach planu podział terenu na działki 
budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy  
o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym wraz 
z ustaleniami i rysunkiem planu, z zachowaniem 
nast�puj�cych zasad: 
 
  a) minimalna szeroko�� frontu działki dla zabudowy 

rekreacji indywidualnej dla terenu oznaczonego 
symbolem 1ML – 25 m; 

 
  b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy rekreacji 

indywidualnej dla terenu oznaczonego symbolem 1ML 
– 3000 m². 

 
2. Zasady cech geometrycznych podziału terenu na 

działki budowlane ustalone w planie okre�la zał�cznik 
Nr 1 do uchwały. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Drogi i ci�gi komunikacyjne. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Min. szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1KD, 2KD drogi gminne D 1x2 10 m 
 

2. W granicach planu: 
 
  a) ka�da z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudow� budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia 
uzbrojenia działki lub bezpo�rednio budynku do 
zewn�trznych sieci: wodoci�gowej, kanalizacji 
sanitarnej, i elektroenergetycznej; 

 
  b) zaopatrzenie w ciepło budynków przeznaczonych na 

pobyt ludzi nale�y zapewni� z indywidualnych �ródeł 
ciepła; 

 
  c) zaopatrzenie w wod� dla celów bytowych i 

przeciwpo�arowych nale�y zapewni� przez przył�czenie 
działek budowlanych do gminnej sieci wodoci�gowej; do 
czasu wybudowania w/w sieci zezwala si� na 
zaopatrzenie z indywidualnych uj�� wody; 

 
  d) wody opadowe nale�y odprowadzi� na teren 

nieutwardzony lub do dołów chłonnych na własnej 
działce (alternatywnie zezwala si� na inne rozwi�zania 
zgodne z warunkami okre�lonymi przepisami prawa 
wodnego i budowlanego); 

 
  e) w robotach budowlanych sieci elektroenergetycznych SN 

i nN nale�y stosowa� linie napowietrzne lub kablowe,       
a przył�cze� elektroenergetycznych - linie kablowe; 
zezwala si� na lokalizacj� w/w sieci elektroenergetycznych 
w pasach drogowych dróg gminnych. 

 
3. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 

projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. Zezwala si� na 
lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej 
na terenach przeznaczonych pod zabudow�. W przypadku 
kolizji projektowanych obiektów z istniej�cymi urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
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projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i  warunkami 
przebudowy. 
 

4. W przypadku wyst�pienia kolizji projektowanych 
obiektów z istniej�cymi urz�dzeniami elektroenergetycznymi 
nale�y je przebudowa� w zakresie koliduj�cym  
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami i normami. O okre�lenie 
warunków przebudowy kolizji nale�y wyst�pi� do wła�ciwego 
operatora sieci. 
 

5. W przypadku prowadzenia robót budowlanych sieci 
i urz�dze� infrastruktury gazowej nale�y je lokalizowa�  
z zachowaniem normatywnych odległo�ci zgodnych  
z wła�ciwymi przepisami odr�bnymi i warunkami 
technicznymi okre�lonymi przez operatora sieci. Zezwala 
si� na utrzymanie istniej�cej infrastruktury gazowej do 
czasu jej przebudowy. 
 

6. Odprowadzenie �cieków z terenu w granicach planu 
nast�puje przez przył�czenie sieci kanalizacji sanitarnej 
zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej z przesyłem �cieków do gminnej oczyszczalni 
�cieków w miejscowo�ci Gi�ycko. Do czasu wybudowania 
w/w sieci zezwala si� na stosowanie szczelnych 
ekologicznych zbiorników bezodpływowych na �cieki. Nie 
zezwala si� na stosowanie indywidualnych oczyszczalni 
�cieków. 
 

7. Usuwanie odpadów stałych z terenu w granicach 
planu nast�puje przez wywóz odpadów na składowisko 
odpadów wskazane przez gmin�. 
 

8. Zasady przył�cze�, o których mowa w punkcie 2a 
powinny by� okre�lone w stosownych warunkach 
technicznych, wydawanych na podstawie wła�ciwych 
przepisów odr�bnych. 
 

9. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 
inwestycje nale��ce do zada� własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 
  a) sieci wodoci�gowe, 
 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

10. Roboty budowlane w/w inwestycji nale�y 
lokalizowa� w liniach rozgraniczaj�cych pasów drogowych 
dróg: 1-2KD, a w przypadkach konieczno�ci technicznych 
– na terenie oznaczonym symbolem 1ZN oraz w 
granicach działek budowlanych z zachowaniem 
odpowiednich odległo�ci od obiektów budowlanych i 
urz�dze� uzbrojenia terenu. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1ML 30 
1US 30 
1ZN 30 

1KD, 2KD 30 
 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Gi�ycko. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy Gi�ycko 
Ewa Raczkowska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXX/348/09 
Rady Gminy Gi�ycko  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/348/09 
Rady Gminy Gi�ycko  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
Na podstawie 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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Gminy Gi�ycko postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci obr�bu wsi Kamionki gmina 
Gi�ycko z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gi�ycko, uchwalonego 
uchwałami: Nr 153/97 Rady Gminy w Gi�ycku z dnia 19.12.1997 r. wraz ze zmian� uchwalon� uchwał� Nr 201/01 Rady 
Gminy w Gi�ycku z dnia 15.05.2001 r. i zmian� uchwalon� uchwał� Nr XXI/192/04 Rady Gminy Gi�ycko z dnia 31 sierpnia 
2004 r. oraz zmian� uchwalon� uchwał� Nr Xll/130/07 Rady Gminy Gi�ycko z dnia 21 grudnia 2007 r. 

 
2. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 

3. W zwi�zku z tre�ci� § 8 pkt 9 uchwały ustala si� budow� sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej jako zadania 
własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. W/w zadania b�d� finansowane z udziałem �rodków bud�etowych gminy, stosownie do mo�liwo�ci 
finansowych, na zasadach okre�lonych przepisami o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA Nr 18/V/2010 

Rady Gminy Braniewo 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

w sprawie wymaga � jakie powinni spełnia � przedsi �biorcy ubiegaj �cy si � o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od wła �cicieli nieruchomo �ci, opró �niania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczysto �ci ciekłych na terenie gminy Braniewo 

 
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrze�nia 

1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144,  
poz. 1042, z  2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz 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  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 Nr 28, poz. 142) Rada Gminy Braniewo uchwala, 
co nast�puje: 

 
§ 1. Ustala si� wymagania, jakie powinien spełnia� 

Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalno�ci w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci na terenie 
gminy Braniewo, stanowi�ce Zał�cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Ustala si� wymagania, jakie powinien spełnia� 

Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalno�ci w zakresie opró�niania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto�ci 
ciekłych na terenie gminy Braniewo, stanowi�ce Zał�cznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi 

Gminy Braniewo 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w  �ycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Jerzy Powier�a 

 
 
 
 
 
 
 

 


