
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/291/2012  

RADY GMINY GIŻYCKO 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu  

wsi Wilkasy, Gmina Giżycko.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951) po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, Rada 

Gminy Giżycko uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wilkasy, 

Gmina Giżycko, zwany dalej „planem”.  

2. Ustalenia planu stanowią treść uchwały.  

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XI/132/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obrębu wsi Wilkasy, Gmina Giżycko.  

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, 

obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:  

1) granicy planu;  

2) granicy administracyjnej miasta Giżycko;  

3) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;  

4) obowiązującej linii zabudowy;  

5) nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

6) zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane;  

7) oznaczeń przeznaczenia terenów.  

3. Załącznik nr 2 stanowi rozstrzygnięcie Rady Gminy Giżycko o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu oraz o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.  
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4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odległość 

sytuowania ściany budynku od linii rozgraniczającej tereny komunikacji, z pominięciem loggii, balkonów, 

wykuszy itp. wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,3 m oraz elementów wejść do budynków 

(schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);  

3) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linie, wzdłuż których należy lokalizować fronty 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z pominięciem loggii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza 

obrys budynku mniej niż 1,3 m oraz elementów wejść do budynków (schody, podesty, pochylnie dla 

niepełnosprawnych);  

4) poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć ostatnią kondygnację nadziemną, znajdującą się pomiędzy 

najwyższym stropem a dachem stromym (kąt nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 

poziomego budynku w przedziale 30º ÷ 45º), o ściankach kolankowych nie wyższych niż 1,5 m, 

przeznaczoną na pobyt ludzi.  

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.  

2. Tereny oznaczone symbolem:  

1) US przeznacza się na cele sportu i rekreacji;  

2) MN przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

3) ML przeznacza się na cele zabudowy rekreacji indywidualnej;  

4) ZP przeznacza się na cele plaży ogólnodostępnej;  

5) ZN przeznacza się na cele zieleni naturalnej;  

6) K przeznacza się na cele infrastruktury kanalizacyjnej;  

7) KP przeznacza się na cele obsługi komunikacji;  

8) KD przeznacza się na cele drogi publicznej gminnej;  

9) KDW przeznacza się na cele drogi wewnętrznej;  

10) CPJ przeznacza się na cele ciągu pieszo-jezdnego;  

11) CP przeznacza się na cele ciągu pieszego.  

§ 4. 1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się poprzez lokalizację 

nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane.  

2. W granicach planu zakazuje się realizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych  

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

1. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zainwestowania odpowiednio do obowiązujących 

rozporządzeń wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu:  

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową,  

2) dla terenów oznaczonych symbolami US i ML - jak dla terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

2. W granicach planu nie występują prawne formy ochrony przyrody.  

3. Na terenach oznaczonych symbolami 2US i 1ZP zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do 

powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub 

uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.  

§ 6. W granicach planu nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie z tytułu przepisów ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1117



§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.  

1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1US:  

1) zabudowę należy kształtować jako obiekty budowlane lub jako zespół w/w obiektów;  

2) wysokość budynków należy kształtować od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych z ostatnią 

kondygnacją w poddaszu użytkowym;  

3) zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych 

w kolorach czerwieni lub brązu;  

4) kąt nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku należy kształtować 

w przedziale 30º ÷ 45º;  

5) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki ustala się w wielkości 50 %;  

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 30 %;  

7) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

w przedziale od 0,1 do 0,8;  

8) ustala się możliwość realizacji zieleni urządzonej, zabudowy usługowej bezpośrednio związanej z funkcją 

terenu, miejsc parkingowych, infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów 

i ogrodzeń.  

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2US:  

1) zabudowę należy kształtować jako obiekty budowlane lub jako zespół w/w obiektów;  

2) wysokość budynków należy kształtować do dwóch kondygnacji nadziemnych z drugą kondygnacją 

w poddaszu użytkowym;  

3) zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych 

w kolorach czerwieni lub brązu;  

4) kąt nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku należy kształtować 

w przedziale 30º ÷ 45º;  

5) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki ustala się w wielkości 40 %;  

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 40 %;  

7) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

w przedziale od 0,1 do 0,8;  

8) ustala się możliwość realizacji zieleni urządzonej, zabudowy usługowej, miejsc parkingowych, 

infrastruktury technicznej, pomostów, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów i ogrodzeń.  

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN:  

1) na każdej z działek budowlanych zezwala się na budowę jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

i jednego budynku gospodarczego lub garażowego;  

2) wysokość budynków mieszkalnych należy kształtować do dwóch kondygnacji nadziemnych z drugą 

kondygnacją w poddaszu użytkowym;  

3) zadaszenia budynków mieszkalnych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, w kolorach 

czerwieni lub brązu, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku 

w przedziale 30º ÷ 45º;  

4) główne kalenice dachów w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem 

2MN należy kształtować równolegle do obowiązującej linii zabudowy;  

5) wysokość budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować do jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

6) zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych 

o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30º ÷ 45º;  
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7) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki ustala się w wielkości 30 %;  

8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 60 %;  

9) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

w przedziale od 0,1 do 0,6;  

10) ustala się możliwość realizacji zieleni urządzonej, miejsc parkingowych, infrastruktury technicznej, 

obiektów małej architektury, dojść, dojazdów i ogrodzeń do wysokości 1,5 m.  

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1ML:  

1) na każdej z działek budowlanych zezwala się na budowę jednego budynku rekreacji indywidualnej 

i jednego budynku gospodarczego lub garażowego;  

2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej należy kształtować do dwóch kondygnacji nadziemnych 

z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym;  

3) zadaszenia budynków rekreacji indywidualnej należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, 

w kolorach czerwieni lub brązu, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 

budynku w przedziale 30º ÷ 45º;  

4) wysokość budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować do jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

5) zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych 

o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30º ÷ 45º;  

6) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki ustala się w wielkości 30 %;  

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 60 %;  

8) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

w przedziale od 0,1 do 0,6;  

9) ustala się możliwość realizacji zieleni urządzonej, miejsc parkingowych, infrastruktury technicznej, 

obiektów małej architektury, dojść, dojazdów i ogrodzeń do wysokości 1,5 m.  

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1ZP:  

1) zezwala się na lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z obsługą terenów sportu 

i rekreacji o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20m2 i wysokości jednej kondygnacji nadziemnej;  

2) wprowadza się zakaz grodzenia terenu oraz lokalizacji nośników reklamowych od strony jeziora Niegocin;  

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 90 %;  

4) ustala się możliwość realizacji kąpielisk, zieleni urządzonej, boisk sportowych, ścieżek pieszych, 

pomostów, obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej.  

6. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1ZN:  

1) wprowadza się zakaz zabudowy budynkami;  

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 90 %;  

3) ustala się możliwość realizacji obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej.  

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1K:  

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 40 %;  

2) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

w przedziale od 0,1 do 0,6;  

3) ustala się możliwość realizacji zieleni urządzonej, miejsc parkingowych, infrastruktury technicznej, 

obiektów małej architektury, dojść, dojazdów i ogrodzeń do wysokości 1,5 m.  
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8. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1KP:  

1) wprowadza się zakaz zabudowy budynkami;  

2) zezwala się na lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z obsługą terenów 

komunikacji o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20m2 i wysokości jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki ustala się w wielkości 10 %;  

4) 30 % miejsc parkingowych realizowanych na przedmiotowym terenie musi pozostać ogólnodostępnych;  

5) ustala się możliwość realizacji placu manewrowego, miejsc parkingowych, zieleni urządzonej, 

infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów i ogrodzeń do wysokości 1,5 m.  

§ 8. Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują (odpowiednio) przepisy prawa budowlanego wraz 

z właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi.  

§ 9. W granicach planu:  

1) nie występują tereny górnicze;  

2) nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

3) nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie określa się wymagań wynikających z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych;  

4) obiekty budowlane należy lokalizować z uwzględnieniem wysokich stanów wód jez. Niegocin 

osiągających rzędną 116,8 m n.p.m.  

§ 10. 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz wydzielania działek 

budowlanych.  

1) minimalna szerokość frontu działki dla terenów oznaczonych symbolami:  

a) MN, ML - 20 m;  

b) US - 40 m;  

2) minimalna powierzchnia działki dla terenów oznaczonych symbolami:  

a) MN, ML - 700 m
2
;  

b) US - 2000 m
2
;  

3) położenie granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70
o
÷ 110

o
.  

2. Ustala się możliwość wydzielania mniejszych działek, na których sytuowane będą urządzenia 

infrastruktury technicznej.  

§ 11. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.  

2. Zewnętrzny układ komunikacyjny dla terenów w granicach planu stanowić będzie połączenie z drogą 

publiczną gminną oraz drogą wewnętrzną w granicach administracyjnych miasta Giżycka.  

3. Wprowadza się zakaz lokalizacji zjazdów z ul. Moniuszki  

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KD ustala się:  

1) klasę - droga dojazdowa;  

2) minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 10 m lub jak na rysunku planu;  

3) zakaz zabudowy budynkami;  

4) zakaz grodzenia terenu;  

5) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;  

6) możliwość realizacji ścieżki rowerowej, chodnika, zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej.  
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5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW ustala się:  

1) klasę - droga wewnętrzna;  

2) minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 8 m;  

3) zakaz zabudowy budynkami;  

4) zakaz grodzenia terenu;  

5) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;  

6) możliwość realizacji chodnika, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej.  

6. Dla terenów oznaczonych symbolami 1CPJ i 1CP ustala się:  

1) zakaz zabudowy budynkami;  

2) zakaz grodzenia terenu;  

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;  

4) możliwość realizacji chodnika, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej.  

7. Miejsca parkingowe należy realizować w ilości minimum:  

1) 1 miejsce parkingowe na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny na terenach oznaczonych symbolem MN;  

2) 1 miejsce parkingowe na 1 budynek rekreacji indywidualnej na terenach oznaczonych symbolem ML;  

3) 6 miejsc parkingowych na 10 łóżek hotelowych na terenach oznaczonych symbolem US, KP lub CPJ;  

4) 25 miejsc parkingowych na 1000m² powierzchni usługowej na terenach oznaczonych symbolami US, KP 

lub CPJ  

§ 12. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.  

2. W granicach planu zabudowa budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną 

możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.  

3. W robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować 

sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na 

obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców obowiązujących 

we właściwym terenowo dysponencie sieci.* 

4. Zaopatrzenie w wodę należy zrealizować z gminnej sieci wodociągowej. Zakazuje się stosowania 

indywidualnych ujęć wody.  

5. Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do ustawy prawo wodne 

teren w granicach planu objęty jest aglomeracją Giżycko. Odprowadzenie ścieków przez przyłączenie działek 

do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków do oczyszczalni znajdującej się poza obszarem 

opracowania powinno nastąpić do nieprzekraczalnego terminu zgodnego z obowiązującym Krajowym 

Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

6. Wody opadowe należy odprowadzić: do sieci kanalizacji deszczowej, na teren nieutwardzony lub do 

dołów chłonnych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami 

prawa wodnego i budowlanego). Wody opadowe z parkingów, powierzchni dróg oraz powierzchni 

utwardzonych przed odprowadzeniem należy wstępnie oczyścić w osadnikach lub separatorach substancji 

ropopochodnych.  

7. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 

telekomunikacyjne wraz z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 

właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw.  

8. W granicach planu zasilanie z istniejącej sieci gazowej podmiotów ubiegających się o przyłączenie 

nastąpi na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej. Należy zachować normatywne 

odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci gazowej na podstawie właściwych 

przepisów odrębnych.*  
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9. Zaopatrzenie w ciepło zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy zrealizować ze 

scentralizowanych źródeł ciepła lub z indywidualnych źródeł ciepła pracujących w oparciu o nośniki energii 

przyjazne środowisku.  

10. Odpady komunalne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie wywozić na składowisko 

odpadów za pośrednictwem koncesjonowanego przedsiębiorstwa. Odpady inne niż komunalne, w tym 

niebezpieczne, należy odpowiednio gromadzić i przechowywać, a następnie przekazywać do miejsc, w których 

mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu, zgodnie z przepisami odrębnymi.*  

§ 13. W granicach planu ustala się możliwość remontów, rozbudowy i budowy sieci, instalacji i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych niezbędnych dla obsługi obszaru.  

§ 14. W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do 

zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym:  

1) roboty budowlane drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD;  

2) roboty budowlane ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 1CPJ;  

3) roboty budowlane ciągu pieszego oznaczonego symbolem 1CP;  

4) roboty budowlane sieci wodociągowej;  

5) roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej;  

6) roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej.  

§ 15. 1. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.  

2. Do czasu realizacji ustaleń planu ustala się dotychczasowy sposób użytkowania obiektów i terenów  

3. Tereny mogą być zagospodarowane tylko zgodnie z przeznaczeniem (ograniczenie nie dotyczy obiektów 

zagospodarowania placu budowy).  

§ 16. W granicach planu ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wysokości 30 %  

§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.  

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Giżycko.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Ewa Raczkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.174.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXIII/291/2012  

Rady Gminy Giżycko 

z dnia 28 grudnia 2012 r. Zalacznik1.jpg 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXIII/291/2012  

Rady Gminy Giżycko 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951) Rada Gminy Giżycko postanawia, co następuje:  

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wilkasy, Gmina Giżycko nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, 

uchwalonego uchwałą Nr XII/130/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudni 2007 r.  

§ 2. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesiono uwagę w trybie 

przepisów art. 17 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygniętą jak niżej:  

  

Nazwisko 

i imię lub 

nazwa i adres 

zgłaszającego 

uwagę 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy 

Giżycko 

w sprawie 

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy 

Giżycko w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Uzasadnienie 

*) Propozycja lokalizacji 

ścieżki pieszej wzdłuż 

Jeziora Niegocin od 

istniejącej plaży do terenu 

oznaczonego symbolem 

1US. Protest w sprawie 

realizacji inwestycji na 

terenie 2US, ze względu na 

zakłócanie ciszy i spokoju. 

Prośba o niezbywanie przez 

gminę Giżycko działek 

przyległych do Jeziora 

Niegocin. 

Tereny oznaczone 

symbolami: 

1US (dz. nr 691), 

2US (dz. nr 866/1), 

1ZP (dz. nr 866/2, 

866/3), 

1CPJ (dz. Nr 866/1) 

Uwaga 

nieuwzględniona 

Uwaga 

nieuwzględniona 

Składający uwagę nie ma 

interesu prawnego do 

ujętej w uwadze 

nieruchomości, 

a inwestycja nie narusza 

odrębnych przepisów 

materialnych i jest jednym 

z wyznaczonych 

kierunków mających na 

celu rozwój gminy 

Giżycko. 

*) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).  

§ 3. W związku z treścią § 14 uchwały, ustalone w granicach planu zadania własne gminy z zakresu 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, będą finansowane w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do możliwości 

budżetowych gminy.  
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