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UCHWAŁA Nr XXXIV/384/09 

Rady Gminy Gi �ycko 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego w obr �bie geodezyjnym Bogaczewo 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i 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, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) w zwi�zku z  art. 18 ust. 2 
pkt 5 i art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055 i 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) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
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3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175,  
poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75  
poz. 493, Nr 80 poz. 541) Rada Gminy w Gi�ycku 
uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych: 105/1, 
104/6, 104/9, 104/7 i 149 - obr�bu geodezyjnego 
Bogaczewo w gminie Gi�ycko, zwany dalej „planem”. 
Fragment planu stanowi zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gi�ycko  
w miejscowo�ci Bogaczewo, uchwalonego uchwał�  
Nr XXXIV/340/05 Rady Gminy Gi�ycko z dnia 30 grudnia 
2005 r. w cz��ci dotycz�cej fragmentu konturu o symbolu 
13MN i 4KDW. 
 

2. Ustalenia planu stanowi� tre�� niniejszej uchwały 
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XI/117/07 
Rady Gminy Gi�ycko z dnia 27 listopada 2007 roku  
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci 
obr�bu wsi Bogaczewo  Gmina Gi�ycko  oraz uchwała  
Nr XI/116/07 Rady Gminy Gi�ycko  z dnia 27 listopada 
2007 r., w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gi�ycko w miejscowo�ci Bogaczewo 
zatwierdzonego uchwał� Nr XXXIV/340/05 z dnia  
30 grudnia 2005 r. 
 

2. Integraln� cz��ci� uchwały s�: 
 
  a) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

stanowi�cy Zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  b) rozstrzygni�cie o zgodno�ci planu z ustaleniami 

studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gi�ycko, stanowi�ce Zał�cznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały, 

 
  c) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu uwzgl�dnienia 

uwag do planu, stanowi�ce Zał�cznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

 
  d) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu realizacji i zasad 

finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi�ce Zał�cznik Nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 1. Na rysunku planu miejscowego nast�puj�ce 

oznaczenia graficzne s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  a) granice opracowania planu, 
 
  b) granice zmiany planu, 
 
  c) granice strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, 
 
  d) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i 

zasadach zagospodarowania, 
 
  e) zasady cech geometrycznych podziału terenu na 

działki budowlane, 
 
  f) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 4. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, 
wyst�puj�ce w niej podstawowe terminy nale�y rozumie� 
nast�puj�co: 
 
  a) „plan” oznacza niniejsz� uchwał� wraz z zał�cznikami, 

stanowi�c� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 
  b) „nieprzekraczalna linia zabudowy” jest to linia, której nie 

mo�e przekroczy� �adna wystaj�ca �ciana  budynku, 
 
  c) „obszar funkcjonalny” lub „obszar” oznacza teren 

wyró�niony w planie ze wzgl�du na przeznaczenie  
i zasady zagospodarowania i oznaczony w tek�cie 
oraz na Rysunku Planu odpowiednim symbolem, 

 
  d) „współczynnik zabudowy” jest to suma powierzchni 

rzutów budynków zlokalizowanych na jednej działce 
do powierzchni działki. 

 
§ 5. Na cele nierolnicze i niele�ne przeznacza si� 

5,9979 ha gruntów III klasy bonitacyjnej i 0,2341 ha 
gruntów le�nych. 
 

§ 6. W obszarze opracowania wyró�nia si� 
nast�puj�ce rodzaje obszarów funkcjonalnych: 
 
  - MN/US - tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej, 
  - UT - teren projektowanych usług turystycznych, 
  - MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - ZP/US - teren projektowanej zieleni urz�dzonej  

i przystani wodnej, 
  - KD - teren projektowanego poszerzenia drogi dojazdowej. 
  - KDW – teren projektowanej drogi wewn�trznej, 
  - KL - teren drogi wojewódzkiej 
 

DZIAŁ II 
USTALENIA OGÓLNE 

 
§ 7. 1 Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
 
  1) Przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów prawa 

odno�nie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony warto�ci przyrodniczych, 

 
  2) Wszelkie działania projektowe i realizacyjne 

zabezpieczaj�ce racjonalno�� i ład przestrzenny 
nale�y prowadzi� zgodnie z ustaleniami szczególnymi 
planu, zawartymi w Rozdziale III niniejszej uchwały, 
obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz zasadami 
sztuki budowlanej. 

 
§ 8. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 
 
  1) Teren w granicach opracowania planu, poło�ony jest  

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich - obowi�zuj� ustalenia dotycz�ce 
obszarów chronionego krajobrazu, wynikaj�ce  
z Rozporz�dzenia Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
  2) Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala si�, �e 

obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na 
cele  mieszkaniowo-usługowe. 

 
  3) Ustala si� ochron� istniej�cej zieleni w s�siedztwie 

jeziora – teren o symbolu ZP/US oraz wprowadzenie 
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nasadze� zieleni rodzimej na terenie projektowanej 
zabudowy, zwłaszcza wokół projektowanych obiektów. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkowego. 
 
  1) W granicach oznaczonych odpowiednio na rysunku  

planu stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych prowadzenie robót budowlanych  
w rozumieniu przepisów budowlanych nale�y poprzedzi� 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi. Przed 
przyst�pieniem do w/w bada� nale�y uzyska� od 
Warmi�sko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Olsztynie okre�lenie wymaganego rodzaju i 
zakresu tych bada�. Projekty budowlane inwestycji 
zlokalizowanych w granicach terenu stref ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych nale�y 
uzgodni� z Warmi�sko-Mazurskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 
  2) Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami - podczas prowadzenia robót budowlanych  
i ziemnych w przypadku ujawnienia  przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku, nale�y zabezpieczy� okryty 
przedmiot i niezwłocznie powiadomi� Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Delegatura w Ełku. 

 
  3) Projektowane budynki winny nawi�zywa� do historycznej 

zabudowy Mazur, w zakresie formy i skali oraz 
materiałów wyko�czeniowych tj zastosowanie 
tradycyjnych  materiałów takich jak: jasne tynki, drewno, 
kamie�, cegła, dachówka w kolorze ceglasto-czerwonym. 

 
§ 10. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
W obszarze opracowania, poszerzenie drogi o symbolu 
KD, stanowi inwestycj� celu publicznego o znaczeniu 
gminnym w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. W zale�no�ci  
od potrzeb ustala si� mo�liwo�� realizacji celów 
publicznych w granicach opracowania planu. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce sposobu zagospodarowania 
terenów nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi. 
W granicach opracowania teren oznaczony symbolem 
ZP/US, poło�ony w strefie brzegowej jeziora Boczne, 
znajduje si� w zasi�gu oddziaływania wysokich stanów 
wody tego jeziora. W zwi�zku z powy�szym obiekty 
budowlane w strefie brzegowej nale�y posadawia�  
z uwzgl�dnieniem wysokich stanów wód osi�gaj�cych 
rz�dn� 116,50 m npm Kr. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 
Zakaz zabudowy kubaturowej, nie zwi�zanej  
z utrzymaniem zbiorników wodnych, przystani wodnej  
i k�pieliska, obowi�zuje na terenie ZP/US, stanowi�cym 
stref� ochronn� jeziora Boczne. 
 

§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału 
nieruchomo�ci obj�tych planem 
Podział terenu na działki budowlane powinien spełnia� 
warunki okre�lone przepisami ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z  ustaleniami  
i rysunkiem planu. 
 

§ 14. Ustalenia dotycz�ce komunikacji i infrastruktury 
technicznej 
 

1. Dost�p do zabudowy w granicach opracowania 
planu, realizowany b�dzie istniej�cym zjazdem na drog� 
wojewódzk� z drogi gminnej, przylegaj�cej od południa do 
opracowywanego terenu. 
  

2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych z terenów  
w granicach opracowania planu powinno nast�pi� poprzez 
przył�czenie działek budowlanych do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej i przesył �cieków do oczyszczalni  
w miejscowo�ci Bystry k/Gi�ycka. 
 

3. Zaopatrzenie w wod� do celów bytowych 
i przeciwpo�arowych nale�y zapewni� poprzez przył�czenie 
działek budowlanych do gminnej sieci wodoci�gowej. 
 

4. Wody deszczowe spływaj�ce po terenie 
zainwestowania nale�y zagospodarowa� w granicach 
poszczególnych działek, alternatywnie zezwala si� na 
inne rozwi�zania zgodne z warunkami okre�lonymi 
przepisami prawa wodnego i budowlanego. 
  

5. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 
projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudow�. 
 

6. Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych 
obiektów nale�y realizowa� na podstawie warunków 
przył�czenia okre�lonych przez ZEB Dystrybucja  
sp. z o.o. Sieci elektroenergetyczne słu��ce do zasilania 
planowanych obiektów b�d� realizowane zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami energetycznymi. 
 
  a) rezerwuje si� teren pod projektowane urz�dzenia 

elektroenergetyczne (tj. linie SN i nN oraz stacje 
transformatorowe SN/nN). Szczegółowe dane dotycz�ce 
ilo�ci i rodzaju urz�dze� elektroenergetycznych 
niezb�dnych do zasilenia zostan� okre�lone  
w warunkach przył�czenia, które b�d� wydane 
podmiotom wnioskuj�cym o przył�czenie do sieci 
elektroenergetycznej. 

 
  b) budowa sieci elektroenergetycznych SN i nN mo�e 

by� wykonana staraniem wła�ciciela terenu, na jego 
koszt, po uzyskaniu warunków budowy sieci w ZEB 
Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk. 

 
  c) ostateczna ilo�� projektowanych urz�dze� SN i nN 

wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu, 
warunków przył�czenia poszczególnych obiektów. 

 
7. W planach budowy ulic nale�y zapewni� dla ka�dej 

działki budowlanej mo�liwo�� przył�czenia uzbrojenia 
działki lub bezpo�rednio budynku do sieci gazowej. 
Gazyfikacja przedmiotowego terenu przez 
przedsi�biorstwo b�dzie mo�liwa, je�eli zaistniej� 
techniczne i ekonomiczne warunki budowy sieci gazowej. 
Nie zezwala si� na zlokalizowanie gazoci�gu w pasie 
jezdni oraz na działkach prywatnych. 
 
  a) przewiduje si� rezerw� terenu pod tras� gazoci�gu 

dystrybucyjnego, gdzie powinny by� wyznaczone 
strefy kontrolowane – 1 m dla gazoci�gów �redniego  
i niskiego ci�nienia, których linia �rodkowa pokrywa si� 
z osi� gazoci�gu. 

  a) sieci gazowe nieuwzgl�dnione w rozrz�dzie uzbrojenia 
mog� by� lokalizowane w pasie drogowym, 
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  b) opracowuj�c plany realizacyjne nale�y przewidzie� 
lokalizacj� sieci gazowej w pasie chodnika lub zieleni. 
Nie wyra�a si� zgody na zlokalizowanie gazoci�gu  
w pasie jezdni oraz na działkach prywatnych. 

 
8. Dopuszcza si� wprowadzenie innych elementów 

uzbrojenia terenu w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy bez 
konieczno�ci wprowadzenia zmian do planu. 
 

9. Ogrzewanie planuje si� w oparciu o własne, 
indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne (no�niki 
przyjazne �rodowisku takie jak: energia elektryczna, gaz 
płynny, biomasa, olej opałowy, pompa ciepła itp.) oraz 
wkłady kominkowe opalane drewnem. 
 

10. Gromadzenie odpadów w pojemnikach  
(w wydzielonych miejscach) w terenach, gdzie odpady  
te powstaj�, w tym na poszczególnych działkach,  
z mo�liwo�ci� selektywnej zbiórki odpadów, okresowy 
wywóz odpadów na podstawie stosownych umów, na 
składowisko (docelowo – do zakładu unieszkodliwiania 
odpadów) zgodnie z zasadami utrzymania czysto�ci i 
porz�dku w gminie, wynikaj�cymi ze stosownych 
przepisów gminnych oraz ustawy o odpadach. 
 

11. Na terenie obj�tym planem wyst�puj� urz�dzenia 
melioracji wodnych szczegółowych tj. ruroci�gi drenarskie, 
których przybli�one  trasy naniesiono na rysunku 
graficznym.  Istniej�ce urz�dzenia melioracyjne nale�y 
zachowa� w stanie nienaruszonym lub dokona� ich 
przebudowy w sposób gwarantuj�cy wła�ciwe 
odwodnienie gruntów na podstawie projektu przebudowy 
uzgodnionego z Rejonowym Oddziałem w Gi�ycku. 
 

ROZDZIAŁ III 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 

WYRÓ�NIONYCH W PLANIE 
 

§ 15. 1. Ustala si� tereny projektowanej  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji indywidualnej, 
oznaczone na rysunku planu – symbolem: 1MN/US, 
2MN/US,  o nast�puj�cych ustaleniach: 
 

2. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ustala si�: 
 
  1) wska�niki zagospodarowania terenu: 

a) minimaln� szeroko�� działki budowlanej – 25 m, 
b) minimaln� powierzchni� działki budowlanej - 1200 m2, 
c) w granicach działki dopuszcza si� lokalizacj� 

jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku 
o funkcji gospodarczej, gara�owej, 

d) współczynnik zabudowy – do 20%, 
e) tereny biologicznie czynne – min. 50%. 

 
  2) parametry i wska�niki projektowanych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych: 
a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2,  

w tym poddasze, 
b) dach symetryczny dwuspadowy lub wielopołaciowy, 

kalenice głównych brył budynków równoległe do 
drogi wojewódzkiej, 

c) nachylenie połaci dachowych: 35-50°, 
d) pokrycie dachowe: dachówka w odcieniu 

ceglastoczerwonym, 
e) wysoko�� budynku: do 10 m, 

 
  3) parametry i wska�niki projektowanych budynków 

gospodarczych, gara�owych wolno stoj�cych: 

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:  
1 i dach dwuspadowy lub wielopołaciowy, 

b) nachylenie połaci dachowych: do 45°, 
c) pokrycie dachowe: dachówka w odcieniu 

ceglastoczerwonym, 
 

3. Dla projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej 
ustala si�: 
 
  1) wska�niki zagospodarowania terenu: 

a) minimaln� szeroko�� działki budowlanej – 20 m, 
b) minimaln� powierzchni� działki budowlanej -  

1000 m2, 
c) w granicach działki dopuszcza si� lokalizacj� 

jednego budynku, funkcj� gospodarczo-gara�ow� 
ł�czy� z podstawow� brył� budynku, 

d) współczynnik zabudowy – do 10%, 
e) tereny biologicznie czynne – min. 70%. 
f) lokalizacj� elementów małej architektury ogrodowej, 

 
  2) parametry i wska�niki projektowanych budynków 

rekreacji indywidualnej: 
a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, 

w tym poddasze, 
b) dach symetryczny dwuspadowy lub wielopołaciowy, 

kalenice głównych brył budynków równoległe do 
drogi wojewódzkiej, 

c) nachylenie połaci dachowych: 35-50°, 
d) pokrycie dachowe: dachówka w odcieniu 
ceglastoczerwonym, 
e) wysoko�� budynku rekreacji indywidualnej: do 10 m, 

 
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� dojazdow� i drogi wewn�trzne - 
zgodnie z rysunkiem planu, 
 

5. W granicach działek zabezpieczy� miejsca 
postojowe dla min. 2 samochodów, w tym jedno miejsce 
mo�e zabezpiecza� gara�, 
 

6. Ogrodzenia musz� by� a�urowe ukryte w zieleni, 
wysoko�� ogrodzenia nie mo�e przekracza� 1,5 m; 
 

§ 16. 1. Ustala si� teren projektowanej zabudowy 
usługowej turystycznej, oznaczony na rysunku planu – 
symbolem: 3UT, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zabudow� usług turystyczno-wypoczynkowych, 

stanowi�c� w rozumieniu przepisów budowlanych 
budynki u�yteczno�ci publicznej i budynki zamieszkania 
zbiorowego (lub zespół w/w budynków) wraz z 
budowlami i obiektami małej architektury, składaj�cej si� 
na cało�� u�ytkow� przedmiotowej zabudowy. 

 
  2) ustala si� nast�puj�ce wska�niki projektowanej 

zabudowy hotelowej: 
a) maksymalna   liczba   kondygnacji   nadziemnych 

obiektów   hotelowych: 3, w  tym  poddasze, 
a)  zaleca si� rozczłonowanie bryły, 
b) dachy  wysokie  symetryczne dwuspadowe lub        

wielopołaciowe,  
c)   pokrycie dachowe: dachówka w odcieniu 

ceglastoczerwonym,  
     d)   wysoko�� budynku hotelowego: do 15 m, 
 
  3) ustala si� nast�puj�ce wska�niki projektowanej 

zabudowy bungalowów i budynków gospodarczych, 
gara�owych: 
a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 2,  

w tym poddasze, 
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b) dachy symetryczne lub wielopołaciowe o kacie 
nachylenia połaci dachowych do 50°, 

c) pokrycie dachowe: dachówka w odcieniu 
ceglastoczerwonym, 

d) wysoko�� budynków – do 12 m, 
 
  4) ilo�� miejsc noclegowym na terenie 3UT - maksymalnie 

do 500, 
 
  5) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 8 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� wojewódzk�, min. 6 m od linii 
rozgraniczaj�cej drog� gminn� i drog� wewn�trzn� - 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

 
  6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 

powierzchni obszaru: 40%, 
 
  7) w granicach działki zabezpieczy� miejsca postojowe dla 

samochodów (w tym mog� zabezpiecza� gara�e), 
przyjmuj�c min. wska�nik - miejsc postojowych/ 10 łó�ek. 

 
§ 17. 1. Ustala si� teren projektowanej  zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu – symbolem: 4MN, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) dost�p do drogi wojewódzkiej istniej�cym zjazdem, 
 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 

wojewódzkiej - min. 8 m od linii rozgraniczaj�cej drog� 
-  zgodnie z rysunkiem planu, 

 
  3) wska�niki projektowanej zabudowy: 

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2,  
w tym poddasze, 

b) dach symetryczny dwuspadowy lub wielopołaciowy, 
c) nachylenie połaci dachowych: 35-50°, 
d) pokrycie dachowe: dachówka w odcieniu 

ceglastoczerwonym, 
e) wysoko�� budynku: do 10 m, 
f) poziom posadowienia posadzki parteru nie wy�ej 

ni� 0,6 m ponad poziom terenu, 
g) współczynnik zabudowy do 20%, 
h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w powierzchni obszaru: 60%, 
i) w granicach działki zabezpieczy� miejsca 

postojowe dla min. 2 samochodów, w tym jedno 
miejsce mo�e zabezpiecza� gara�, 

j) ogrodzenia musz� by� a�urowe ukryte w zieleni, 
wysoko�� ogrodzenia nie mo�e przekracza� 1,5 m. 

 
§ 18. 1. Ustala si� teren projektowanej zieleni 

urz�dzonej, ogólnodost�pnej pla�y i przystani wodnej, 
oznaczony na rysunku planu – symbolem: 5ZP/US,  
o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce drzewa, ewentualna wycinka 

drzew koliduj�cych z planowan� inwestycj�, wymaga 
zgody wła�ciwych organów, zakazuje si� 
fragmentaryzacji trzcin, 

 
  2) dopuszcza si� budow� jedynie obiektu bosmanatu  

z w�złem sanitarnym, zapewniaj�cym wystarczaj�c� 
ilo�� urz�dze� higieniczno-sanitarnych dla osób 
k�pi�cych si� i wypoczywaj�cych; projektowany budynek 
- parterowy, z dachem wysokim dwuspadowym lub 
wielopołaciowym o nachyleniu połaci dachowych do 
45°, pokryty dachówk � w kolorze ceglasto-czerwonym, 
trzcin� lub gontem, powierzchnia zabudowy do 100 m2, 

  3) lokalizacj� elementów małej architektury ogrodowej, 
 
  4) dopuszcza si� realizacj� placu zabaw, 
 
  5) ewentualne ogrodzenie a�urowe, ukryte w zieleni,  

w tym od drogi wojewódzkiej, wysoko�� ogrodzenia 
nie mo�e przekracza� 1,5 m; zakazuje si� grodzenia 
nieruchomo�ci w odległo�ci mniejszej ni� 1,5 m od linii 
brzegu, 

 
  6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  

w powierzchni obszaru: 80%, 
 
  7) dopuszcza si� podział terenu w celu wyj�cia  

z współwłasno�ci, 
 
  8) projektowane zjazdy na drog� wojewódzk�  

na warunkach Zarz�dcy drogi, 
 
  9) ustala si� jednoczesn� budow� sieci wodoci�gowej  

i kanalizacyjnej. 
 

§ 19. 1. Ustala si� teren przeznaczony na poszerzenie 
drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu – 
symbolem: 6KD, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) dost�p do drogi wojewódzkiej – istniej�cym zjazdem,, 
 
  2) minimalna szeroko�� pasa drogi - 10 m, w tym jezdnia 

co najmniej 5,5 m. 
 

§ 20. Ustala si� tereny projektowanych dróg 
wewn�trznych, oznaczone na rysunku planu – symbolem: 
7KDW, 8KDW, 9KDW, o nast�puj�cych ustaleniach: 
minimalna szeroko�� pasa drogowego – 10 m, w tym 
jezdnia co najmniej 5,5 m. Drogi wewn�trzne o symbolu: 
7KDW i 9KDW, nale�y zako�czy� placem do nawracania 
samochodów osobowych o minimalnych wymiarach:  
12,5 m x 12,5 m. 
 

ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KO�COWE 

 
§ 21. W granicach okre�lonych uchwał� Nr XI/116/07  

z dnia 27 listopada 2007, traci wa�no�� rysunek  
i uchwała „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gi�ycko w miejscowo�ci 
Bogaczewo”, uchwalonego uchwał� Nr XXXIV/340/05 
Rady Gminy Gi�ycko z dnia 30 grudnia 2005 r. 
 

§ 22. Uchwala si� stawk� procentow�, słu��c� 
naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dla terenów wyró�nionych w planie -  
w wysoko�ci 30% (słownie: trzydzie�ci procent). 
 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Gi�ycko. 
 

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

§ 25. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Ewa Raczkowska 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały Nr XXXIV/384/09 
Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/384/09 
Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza si� 
zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Bogaczewo z ustaleniami 
zawartymi w Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gi�ycko, uchwalonymi uchwał�  
Nr XII/130/07 z dnia 21 grudnia 2007 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały Nr XXXIV/384/09 
Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) w trakcie wyło�enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
geodezyjnym Bogaczewo - do publicznego wgl�du tj. w dniach od 09.10.2009 r. do 04.11.2009 r. oraz w terminie 14 dni po 
zako�czeniu wyło�enia – do 19.11.2009 r. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci 
prawnej nie wniosły  uwag. 
 
 
 

Zał�cznik nr 4 
do uchwały Nr XXXIV/384/09 
Rady Gminy Gi�ycko 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasady finansowania wynikaj� z bud�etu gminy. 
 
W granicach planu nie wskazuje si� nowych terenów  jako przestrzenie  publiczne nale��ce do zada� własnych gminy,  
o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale  w zale�no�ci  
od potrzeb, ustala si� mo�liwo�� ich  wyznaczenia. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/385/09 

Rady Gminy Gi �ycko 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenu budownictwa usługowo-handlowego  

i mieszkalno-usługowego, w obr �bie geodezyjnym Gajewo 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i 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, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) w zwi�zku z art. 18 ust. 2 
pkt 5 i art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055 i 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) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175,  
poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75 
poz. 493, Nr 80 poz. 541) Rada Gminy w Gi�ycku 
uchwala, co nast�puje: 

 
ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY DOTYCZ�CE CAŁEGO TERENU 
 

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym: 216; 216/1; 
217 - obr�bu geodezyjnego Gajewo w gminie Gi�ycko, 
zwany dalej „planem”. 
 

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

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XVII/204/08 
Rady Gminy Gi�ycko z dnia 30 czerwca 2008 r.,  
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci 
obr�bu wsi Gajewo. 
 

2. Integraln� cz��ci� uchwały s�: 
  a) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

stanowi�cy Zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 


