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UCHWAŁA Nr XLIX/221/09 

Rady Gminy Prostki 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla cz ��ci obr �bu wsi Długochorzele. 

 
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. 177, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 146, poz. 1055); art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1  
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 117; z 2004 r., Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  
z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199,  
poz. 1227) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16,  
poz. 78, zm. Z 1997 r. Dz. U. Nr 60, poz. 378) Rada 
Gminy Prostki, po stwierdzeniu zgodno�ci z polityk� 
przestrzenn� zawart� w Studium uwarunkowa�  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Prostki zatwierdzonym uchwał� Nr X/74/1999 Rady Gminy 
Prostki z dnia 30 czerwca 1999 r. stanowi co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj�cego cz��A wsi Długochorzele,  
o ł�cznej powierzchni 18,3850 ha, poło�onego pomi�dzy 
drog� przez wie� oznaczon� nr 125 a lini� brzegow� 
jeziora Długochwały. 
 

2. Przedmiot i granice terenu obj�tego planem 
przyjmuje si� na podstawie uchwały Nr VI/39/07 Rady 
Gminy Prostki z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj�cego teren 
wymieniony wy�ej w ust. 1 ze zmian� w uchwale  
Nr XV/72/07 Rady Gminy Prostki z dnia 22 listopada  
2007 r. rozszerzaj�c� granice opracowania tego planu. 
 

3. Celem sporz�dzenia planu jest: 
 
  1) racjonalne wykorzystanie terenów nadjeziornych wsi z 

uwzgl�dnieniem ich poło�enia i walorów przyrodniczych; 
 
  2) poprawa i stwarzanie warunków do utrzymania ładu 

przestrzennego w zagospodarowaniu terenu wsi; 
 
  3) d��enie do rehabilitacji zabudowy w pierzei ulicznej wsi; 
 
  4) okre�lenie standardów dla kształtowania i 

zagospodarowania terenów oraz zasad ochrony 
�rodowiska w �wietle obowi�zuj�cych aktów prawnych; 

 
  5) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w 

stosunku do istniej�cych i projektowanych dróg oraz 
linii brzegowej jeziora Długochwały. 

 
 
 

§ 2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�A niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:2000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�A o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz ich finansowanie – stanowi�cych 
zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�A o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu stanowi�cych zał�cznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne odnosz �ce si � do całego  
obszaru obj �tego planem 

 
§ 3. 1. Ni�ej wymienione oznaczenia graficzne na 

rysunku planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice obszaru obj�tego planem; 
 
  2) sposoby u�ytkowania terenów (funkcje terenów); 
 
  3) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania oznaczone w legendzie jako �ci�le 
obowi�zuj�ce; 

 
  4) linie rozgraniczaj�ce tereny jak wy�ej oznaczone jako 

nie obowi�zuj�ce �ci�le; 
 
  5) zasady podziału gruntów na działki budowlane; 
 
  6) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikaj�ce z ustale� 

planu; 
 
  7) obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

2. Interpretacja niektórych poj�A u�ytych w tek�cie planu. 
 
  1) Nieprzekraczalne linie zabudowy – nale�y przez to 

rozumieA granic� usytuowania �ciany budynku lub 
innych obiektów budowlanych z pomini�ciem tarasów i 
schodów zewn�trznych (w tym podjazdów dla 
niepełnosprawnych) balkonów i wykuszy wystaj�cych 
powy�ej poziomu parteru. 

 
  2) Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

zagospodarowania nie okre�lone �ci�le oznaczaj� 
mo�liwo�A korekty we trakcie podziału gruntów w 
trakcie realizacji planu. 

 
  3) Powierzchnia biologicznie czynna – jest to 

powierzchnia działki przeznaczona na trwał� ziele� 
oraz uprawy kwiatowe i warzywniczo-ogrodnicze, a 
tak�e czynne biologicznie wody otwarte. 
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  4) Wska�nik zabudowy – jest to stosunek powierzchni 

zabudowanej do powierzchni działki, wyra�any  
w procentach. 

 
3. Ustalenia realizacyjne. 

 
  1) teren obj�ty planem poło�ony jest całkowicie w obszarze 

chronionego krajobrazu w zwi�zku z czym podlega 
uwarunkowaniom wynikaj�cym z Rozporz�dzenia Nr 21 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego 
krajobrazu na terenie województwa warmi�sko-
mazurskiego (Dz. Urz. woj. warmi�sko-mazurskiego  
Nr 52, poz. 725 z 2003 r.); 

 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania oraz linie projektowanego podziału gruntów 
na działki budowlane oznaczone na rysunku planu liniami 
przerywanymi traktuje si� jako nie obowi�zuj�ce �ci�le. 
Granice te mog� byA w niewielkim stopniu korygowane 
na etapie realizacji planu; 

 
  3) okre�lone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 

zabudowy dotycz� czołowego lica �ciany budynku 
najdalej wysuni�tego do drogi, nie obejmuj� natomiast 
takich elementów zewn�trznych jak: balkony, schody 
zewn�trzne, wykusze powy�ej poziomu parteru i 
otwarte tarasy zewn�trzne; 

 
  4) uwidoczniony na rysunku planu sposób usytuowania 

budynków nie jest obowi�zuj�cy lecz jako zalecenie 
maj�ce na celu kształtowanie ładu przestrzennego w 
projektowanej zabudowie; 

 
  5) na działkach w zabudowie o funkcji rekreacji 

indywidualnej zakazuje si� budowy wi�cej ni� jednego 
budynku na ten cel oraz budowy obiektów lub 
urz�dze� o charakterze magazynowym oraz 
hodowlanym. Dopuszcza si� budow� gara�y lub wiaty 
na co najwy�ej 2 stanowiska postojowe – w postaci 
zblokowanej z budynkiem zasadniczym; 

 
  6) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

rekreacji indywidualnej dopuszcza si� ł�czenie ze 
sob� s�siednich działek, lecz pod realizacj� tylko 
jednego budynku o stosownej funkcji; 

 
  7) w sytuowaniu zabudowy w obszarze poszczególnych 

nieruchomo�ci przestrzegaA nale�y przepisów 
ustalonych w warunkach technicznych Prawa 
Budowlanego; 

 
  8) Wysoko�A zabudowy budynków mieszkalnych oraz 

rekreacji indywidualnej ustala si� na dwie kondygnacje 
nadziemne z ewentualnym poddaszem u�ytkowym 
pod połaciami dwu lub wielospadowych dachów; 

 
  9) Usytuowanie parteru w budynkach mieszkalnych 

ustala si� na max. 0,80 m, a w budynkach rekreacji 
indywidualnej na max. 0,60 m; 

 
10) Na pokrycia dachowe nale�y stosowaA dachówk� 

ceramiczn� lub materiały w fakturze i kolorycie do niej 
podobne. 

 
11) Nachylenie połaci dachowych nale�y stosowaA w 

granicach od 30º do 45º; 
 

12) Zaleca si�, aby w konstrukcji (materiałach budowlanych), 
architekturze oraz detalu architektonicznym stosowaA 
tradycje budownictwa w regionie mazurskim; 

 
13) Zakazuje si� realizacji zabudowy przy projektowanych 

drogach przed ustaleniem rz�dnych ich nawierzchni  
i uzbrojenia technicznego i wynikaj�cymi z wcze�niej 
opracowanego projektu technicznego; 

 
14) Do czasu zagospodarowania terenów wg ustale� 

niniejszego planu tereny rolne powinny pozostaA 
w dotychczasowym rolniczym wykorzystaniu; 

 
15) W obszarze obj�tym planem nie przewiduje si� scale� 

nieruchomo�ci, ale dopuszcza si� scalanie przyległych 
do siebie w�skich działek, dla uzyskania wi�kszej 
swobody w zagospodarowaniu terenu; 

 
16) Dopuszcza si� zmian� sposobu u�ytkowania budynku 

rekreacji indywidualnej na cele mieszkalnictwa 
jednorodzinnego w przypadkach uzasadnionych 
konstrukcj� budynku i wyposa�eniem technicznym 
oraz stosownymi przepisami prawnymi; 

 
17) Nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do 

wszystkich dróg w obszarze obj�tym planem ustala si� 
na min. 6,0 m od ich linii rozgraniczaj�cych, natomiast 
w stosunku do linii brzegowej jeziora ustala si� 
minimaln� odległo�A na 50 m. Urz�dzenia nawodne 
zwi�zane z k�pieliskami, cumowaniem turystycznego 
sprz�tu pływaj�cego oraz w�dkowaniem mog� byA 
realizowane wył�cznie po uzyskaniu pozwolenia 
wodno-prawnego od Starostwa Powiatowego w Ełku. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla obszarów numerycznie 
wyró 	nionych w planie 

 
§ 4. 1. Zasady realizacji i u�ytkowania terenów 

 
Symbol 

(pozycja) Szczegółowe ustalenia 

1 US Tereny w promieniu 50 m od linii brzegowej jeziora 
Długochwały  wył�czone z zabudowy, stanowi�ce 
naturalna barier� ochronn� przed zanieczyszczeniem 
jego wód. Tereny w cało�ci lub w cz��ci mog� byA 
wykorzystywane na cele sportowo-rekreacyjne z 
dopuszczeniem urz�dze� rekreacyjno-
wypoczynkowych zwi�zanych z pla�� i k�pieliskiem. 
Dopuszcza si� powi�kszenie działek o funkcji rekreacji 
indywidualnej o cz��A tych terenów z zachowaniem 
uwarunkowa� ustalonych wy�ej. 

2 UT.MP Teren do wykorzystania na cele usług turystycznych w 
dowolnej postaci: obiekt typu pensjonatowego, domki 
campingowe lub pole biwakowe z uwzgl�dnieniem 
turystów zmotoryzowanych. Wysoko�A ewentualnej 
zabudowy zró�nicowana 1-2 kondygnacjami z 
poddaszem u�ytkowym wł�cznie.  
Alternatywa: pensjonat z cz��ci� mieszkaln� 
wła�ciciela obiektu.  
Uwarunkowania realizacyjne wg. ustale� w § 3 ust. 3. 
Linie zabudowy min. 10,0 m od linii rozgraniczaj�cej 
drogi 
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3 RM/UT Teren istniej�cego siedliska rolniczego. Akceptuje si� 
rolnicz� funkcj� obiektu z mo�liwo�ci� przystosowania 
terenu i istniej�cej zabudowy w cało�ci lub w cz��ci do 
funkcji usług agroturystycznych.  
Dopuszczalna rozbudowa i budowa urz�dze� 
towarzysz�cych nowej funkcji w tym wolnostoj�cych 
domków rekreacyjnych oraz ewentualnej stajni dla koni. 
Zakazuje si� rozbudowy lub budowy nowych 
pomieszcze� inwentarskich mog�cych spowodowaA 
uci��liwo�A dla turystów. W programie 
zagospodarowania terenu wła�ciciel obiektu 
zabezpieczy stosown� ilo�A miejsc parkingowych dla 
pojazdów mechanicznych go�ci gospodarstwa.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony drogi 
gminnej przez wie� min. 6,0 m. 

4 MN 1 
4 MN 2 
4 MN 3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii 
rozgraniczaj�cych dróg po minimum 6 m. 

5 ML 1 
5 ML 2 

Tereny do zabudowy o funkcji rekreacji indywidualnej. 
Cz��A działek poło�onych w konturze 5 ML 2 na 
skarpie cieku wodnego pn. „Bocianka” (7 ZN.WS) oraz 
obejmuj�cym w cz��ci istniej�ce zadrzewienie 
sklasyfikowane jako u�ytek le�ny (8 Ls/ZN) ustala si� 
jako tereny zieleni naturalnej w obszarze których 
zakazuje si� jakiejkolwiek zabudowy, dewastacji 
istniej�cego zadrzewienia oraz zakłócania dro�no�ci w 
przepływie wody w rowie.  
Pozostałe uwarunkowania jak wy�ej w pozycji 4 ML 

6 ML Teren zabudowy o funkcji rekreacji indywidualnej w 
postaci wolnostoj�cych domków o wysoko�ci 1-2 
kondygnacji naziemnych.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do drogi 
dojazdowej  6 m. 

7 ZN.WS Teren zieleni naturalnej otaczaj�cej obustronnie ciek 
koryta rzeki „Bocianki” przebiegaj�cej w granicy 
przylegaj�cych do niego działek budowlanych.  
Zakazuje si� tu jakiejkolwiek zabudowy, dewastacji 
istniej�cego zadrzewienia, zanieczyszczania wody oraz 
działa� mog�cych zakłóciA dro�no�A w przepływie 
wody. 

8 Ls/ZN Teren sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako u�ytek 
le�ny kl. IV. Ustala si� jako teren zieleni naturalnej 
stanowi�cy kompleks przyrodniczy z terenami zieleni 
naturalnej poło�onymi na skarpie przy rzeczce 
„Bocianka” (ozn. jako 7 ZN/WS) oraz ustalonymi 
planem terenami ochronnymi jeziora Długochwały (ozn. 
jako 1 US). 
Zakazuje si� tu jakiejkolwiek zabudowy oraz wycinania  
drzew bez zgody Starostwa Powiatowego w Ełku. 

9 MN.UT Teren do zagospodarowania na cele mieszkalnictwa 
jednorodzinnego ze �wiadczeniem usług dla turystyki i 
wypoczynku. Adaptuje si� istniej�c� zabudow�. W 
przypadku rozbiórki cz��ci mieszkalnego budynku 
bli�niaczego jego ewentualne odtworzenie lub 
rozbudowa w tym samym miejscu musi komponowaA 
si� pod wzgl�dem architektonicznym z pozostał� drug� 
cz��ci� budynku na działce s�siedniej w konturze 
oznaczonym jako 10 MN/ML. Projektowana zabudowa 
mieszkalno-usługowa powinna byA uwzgl�dniona w 
projekcie technicznym budynków. Pozostałe 
uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3. 

10 MN/ML Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym 
obejmuj�cy cz��A istniej�cego budynku bli�niaczego 
granicz�cego z drug� cz��ci� na działce s�siedniej w 
konturze 9 MN.UT. Uwarunkowania dotycz�ce jego 
funkcjonowania identyczne jak w ustaleniach dla w/w 
konturu. Dopuszcza si� podział terenu na 3 działki 
budowlane pod warunkiem prawnego zabezpieczenia 
słu�ebno�ci dojazdu do działek poło�onych w gł�bi 
oraz doj�cia do terenu nadjeziornego. Alternatywnie 
w/w dwie działki mog� byA przeznaczone na cele 
zabudowy rekreacji indywidualnej z uwarunkowaniami 
ustalonymi w § 3 ust. 3 uchwały 

11 U Teren działki o numerze geodezyjnym 103 z istniej�c� 
zabudow� mieszkaln� i gospodarcz�. Wobec płytko�ci 
działki przylegaj�cej do ulicy wiejskiej, adaptuje si� 
czasowo istniej�c� zabudow�. Dla odtworzenia 
ewentualnej budowy domu wyznaczono w s�siedztwie 
terenu now� działk� mieszkaniow� jednorodzinn�, 
natomiast w odniesieniu do istniej�cego budynku 
gospodarczego ustala si� mo�liwo�A jego adaptacji na 
potrzeby usługowe lub w przypadku jego rozbiórki 
przeznaczenie terenu na funkcj� usługow� nieuci��liw� 
dla otoczenia z ewentualn� zabudow� o ile pozwol� 
 na to warunki techniczne Prawa Budowlanego oraz 
uwarunkowania zarz�dcy przyległej na całej długo�ci 
drogi gminnej. 

12 U.MN Teren działki o predyspozycjach do funkcji usług dla 
miejscowej ludno�ci lub obsługi ruchu turystycznego. 
Dopuszcza si� cz��A mieszkaln� dla wła�ciciela 
obiektu, w postaci wolnostoj�cej z usytuowaniem w 
gł�bi działki w linii zabudowy min. 6,0 m domów przy 
drodze dojazdowej ozn. jako 04 KDW 6. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3, ust. 3. 

13 UT.MN Teren do zagospodarowania i zabudowy o funkcji 
usługowej z cz��ci� mieszkaln� wła�ciciela obiektu. 
Preferencja dla usług turystyczno-wypoczynkowych, 
bezpo�rednio przylegaj�cy do terenów sportowo-
rekreacyjnych w obszarze 1 US stanowi�cym cz��A 
wył�czon� z zabudowy. Pozostałe uwarunkowania 
realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3. 

14 ML Teren istniej�cej wydzielonej działki do 
zagospodarowania na cele rekreacji indywidualnej – z 
własn� drog� dojazdow�.  
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3. 

15 MN/UT Teren istniej�cego siedliska. Przeznacza si� na cele 
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z mo�liwo�ci� 
�wiadczenia usług turystycznych. Cz��A terenu działki 
poło�ona w strefie ochronnej jeziora zawarta w obszarze 
oznaczonym jako 1 US mo�e byA u�ytkowana na cele 
sportowo-rekreacyjne na warunkach ustalonych dla tego 
terenu w poz. 1 US. Nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony ulicy min. 6,0 m. 

16 ML 1 
16 ML 2 

Tereny do zagospodarowania na cele rekreacji 
indywidualnej. Dla zapewnienia ka�demu budynkowi 
dobrej widoczno�ci na jezioro, lini� ich zabudowy 
kształtowaA uskokami wg propozycji wskazanej na 
rysunku planu, zaczynaj�c od 6,0 m przy pierwszej 
działce od strony terenu oznaczonego jako 17 MN, co 
4,0 m dalej tj. 8,0 m, 12,0 m, i 16,0 m w kolejno�ci. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3. 

17 MN Teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej z 
adaptowanym budynkiem po byłej szkole oraz cz��ci� 
budynku gospodarczego. Dopuszcza si� modernizacj� 
lub rozbudow� budynków w granicach działki pod 
warunkiem uwzgl�dnienia warunków technicznych 
Prawa Budowlanego. 

18 MN.UT Teren zabudowy mieszkaniowej ze �wiadczeniem usług 
turystyczno-wypoczynkowych (np. kwatery prywatne) 
dost�pnych z wewn�trznej drogi dojazdowej oznaczonej 
jako 06 KDW 5. Skrajna działka od strony jeziora mo�e 
obejmowaA cz��A terenu obj�tego stref� ochronn� 
jeziora (ozn. jako 1 US) bez prawa do jego zabudowy. 
Dla u�ytkowników działek w tym konturze nale�y przy ich 
sprzeda�y prawnie zabezpieczyA teren pod wspóln� 
pla�� z dost�pem do terenów nadjeziornych. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3. 
Funkcje projektowanych budynków nale�y 
jednoznacznie okre�liA w ich projektach technicznych 
stanowi�cych podstaw� do uzyskania pozwolenia na 
budow�. 

19 MN Teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej, któr� 
adaptuje si� w planie. Dopuszczalne rozszerzenie funkcji 
mieszkaniowej o �wiadczenie usług w zakresie turystyki i 
wypoczynku. Dopuszczalna przebudowa lub rozbudowa 
przy zachowaniu warunków technicznych Prawa 
Budowlanego. Pozostałe uwarunkowania realizacyjne na 
zasadach okre�lony w § 3 ust. 3 uchwały. 



<������#�@��2F�"��
7�/�"%F��"E�7E���8�#�0.E����#��(�����	5�� � 9��!�3CB�
�

0�)*3-�0

20 ML/MN Teren wcze�niej dokonanego podziału gruntu na 5 
działek. Ustala si� nast�puj�ce ich przeznaczenie:  
działka nr 107/3 do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z mo�liwo�ci� �wiadczenia usług 
turystyczno-wypoczynkowych;  
działka nr 107/4 do zabudowy na cele rekreacji 
indywidualnej z prawem wtórnego podziału n 3 działki 
oraz ewentualnym dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej na działce przylegaj�cej do drogi przez 
wie�;  
zabudowa działek o numerach 107/6 i 107/4 mo�liwa 
wył�cznie w obszarze nie przekraczaj�cym 50-
metrowej granicy strefy ochronnej jeziora ustalonej 
planem oraz zachowaniem wymogów okre�lonych w 
warunkach technicznych Prawa Budowlanego w 
zakresie usytuowania wzgl�dem istniej�cego dojazdu i 
granic s�siadów;  
działka nr 107/8 mo�e byA wykorzystana na cele 
sportowo-rekreacyjne lecz bez prawa zabudowy wobec 
braku mo�liwo�ci jej usytuowania w obszarze nie 
przekraczaj�cym granicy strefy ochronnej jeziora. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� zawartych w § 
3 ust. 3 Uchwały a dla działek przylegaj�cych 
bezpo�rednio do drogi wiejskiej dodatkowo w § 8 ust. 2. 

21 MN/ML Tereny do zagospodarowania na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji 
indywidualnej. Adaptuje si� dokonany wcze�niej podział 
geodezyjny na 2 działki. Dla działki przylegaj�cej do 
drogi oznaczonej jako 07 KD dopuszcza si� ewentualny 
wtórny podział do wydzielenia dodatkowych działek o 
funkcji rekreacji indywidualnej. Uwarunkowania 
realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3 oraz § 8 ust. 2. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy po min. 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cych przyległych dróg 01 KD i 07 KD 9. 

22 ML/MN Teren do zagospodarowania na cele o funkcji rekreacji 
indywidualnej lub mieszkaniowej z u�ytkowaniem tylko 
do granicy z terenem ozn. jako 1 US. Pozostały teren 
po wydzieleniu 4 działek powinien byA przeznaczony na 
pla�e dla u�ytkowników działek które nie maj� 
bezpo�redniego dost�pu do terenu nadjeziornego 
oznaczonego jako 011 K. Uwarunkowania realizacyjne 
wg ustale� w § 3 ust. 3. 

23 MN/U Teren do wykorzystania na cele mieszkalnictwa 
jednorodzinnego z dodatkow� funkcj� usługow�. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� § 3 ust. 3 oraz 
§ 8 ust. 2. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy dla cz��ci mieszkalnej 
budynku min. 6,0 m od linii rozgraniczaj�cej ulicy, dla 
cz��ci usługowej dopuszcza si� nawet usytuowanie w 
linii rozgraniczaj�cej drogi, za zgod� Powiatowego 
Zarz�du Dróg jako jej zarz�dcy. 

24 MN/ML Teren do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
rekreacji indywidualnej na działkach o numerach 107/3, 
107/7 i 107/8, natomiast działka o numerze 107/5 
wył�cznie do zabudowy o funkcji rekreacji 
indywidualnej. Cz��ci działek o numerach 107/5 i 107/8 
znajduj� si� w strefie ochronnej jeziora ozn. jako 1 US i 
mog� byA u�ytkowane rekreacyjnie na warunkach 
ustalonych dla tych terenów. Zakazuje si� zabudowy na 
działce o nr  110/4 z uwagi na poło�enie w strefie 
ochronnej jeziora ustalonej planem. Zakaz ten mo�e 
byA pomini�ty w przypadku powi�kszenia tej działki 
kosztem działki nr 110/3 na drodze cywilno-prawnej. 
Uwarunkowania realizacyjne według ustale� w § 3 ust. 
3. Ponadto na działce nr 107/8 dopuszcza si� 
ewentualno�A usytuowania dodatkowo budynku dla 
rekreacji indywidualnej z wydzieleniem dla niego działki 
jak pokazano na rysunku planu. 

25 MN.UT Tereny do zagospodarowania na cele budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem 
ewentualnej funkcji obsługi ruchu turystycznego. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3 
oraz § 8 ust. 2. Nieprzekraczalne linie zabudowy 
minimum 6 m od istniej�cych linii rozgraniczaj�cej drogi 
01 KD 

 

26 ML/MN Teren działki o numerze ewidencyjnym 113, na 
�yczenie wła�cicieli do podziału na 5 działek o równych 
szeroko�ciach frontu. Ze wzgl�du na małe ich 
szeroko�ci predyspozycje do zabudowy niewielkimi 
domkami dla rekreacji indywidualnej. Dopuszcza si� 
zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� w formach i 
sposobie spełniaj�cych warunki techniczne Prawa 
Budowlanego oraz nieprzekraczalno�A zabudowy poza 
granic� 50-metrowej strefy ochronnej jeziora 
uwidocznionej na rysunku planu. 

27 MN/ML Teren działki gminnej z adaptowanym na cele 
mieszkaniowe budynkiem byłej �wietlicy wiejskiej – do 
podziału na 4 działki w tym 3 działki o funkcji rekreacji 
indywidualnej. Przy podziale gruntu nale�y wydzieliA od 
strony jeziora teren na ogólnodost�pn� pla�� trawiast� 
poło�on� całkowicie w konturze obszaru oznaczonego 
jako 1 US – według orientacyjnej wielko�ci 
uwidocznionej na rysunku planu. Pozostałe 
uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3. 

28 MN/ML Tereny istniej�cej i projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji 
indywidualnej. Pozostaje bez zmian. Linie zabudowy dla 
projektowanego budynku nale�y przyj�A wg istniej�cego 
budynku mieszkalnego na działce nr 116/3. Istniej�cy 
budynek w strefie ochronnej jeziora bez prawa do 
rozbudowy 

29 ML Teren obejmuj�cy działki o numerach geodezyjnych: 
117/4, 117/5 i 117/6 z ograniczonym sposobem 
zagospodarowania ze wzgl�du  
na znaczne poło�enie w strefie ochronnej jeziora. Teren 
mo�e byA wykorzystany na cele sportowo-rekreacyjne 
bez prawa zabudowy. Minimalne szanse na budow� 
budynku dla rekreacji indywidualnej  o bardzo 
ograniczonych parametrach posiada jedynie działka nr 
117/4. 

30 MN Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 3 ust. 3 
oraz w § 8 ust. 2. Cz��A terenu wchodz�ca w obszar 
strefy ochronnej jeziora ozn. jako 1 US mo�e byA 
u�ytkowana na cele sportowo-rekreacyjne na zasadach 
ustalonych dla tych terenów. 

31 UT.MP Teren do zagospodarowania na cele pensjonatowe z 
obsług� ruchu turystycznego. W przestrzeni 
przylegaj�cej do drogi przez wie� nale�y przewidzieA 
stosown� ilo�A miejsc parkingowych dla go�ci obiektu. 
Dopuszcza si� budow� budynku mieszkalnego 
wła�ciciela obiektu w formie wolnostoj�cej lub 
zespolonej z pensjonatem. Podstawowa wysoko�A 
budynku pensjonatowego 2 kondygnacje naziemne 
wł�cznie z poddaszem u�ytkowym pod połaciami 
wielospadowego lub wielospadowych dachów. 
Dopuszcza si� podkre�lenie charakteru usługowego 
budowli parti� lub partiami budynku o 3 kondygnacji 

01 KD Teren istniej�cej urz�dzonej drogi gminnej 
przebiegaj�cej przez wie� poło�onej poza granicami 
terenu obj�tego niniejszym planem i nie obj�ty 
ustaleniami planu. 

02 KDW 6 Teren projektowanej wewn�trznej drogi dojazdowej o 
szeroko�ci  
6 m w liniach rozgraniczaj�cych, w tym jezdnia 5 m. Na 
zako�czeniu drogi wykonaA placyk nawrotowy o 
wymiarach jezdni 12,5 x 12,5 m. Nawierzchnia �wirowa. 

03 KDW 5 Teren projektowanej wewn�trznej drogi pieszo-jezdnej 
o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 5 m w tym z 
przestrzeni� komunikacyjn� o szeroko�ci 4 m. Na 
zako�czeniu drogi wykonaA nale�y placyk nawrotowy o 
przestrzeni komunikacyjnej 12,5 x  
12,5 m. Nawierzchnia �wirowa. 

04 KDW 6 Teren projektowanej wewn�trznej drogi pieszo-jezdnej 
o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 6 m w tym 
przestrzeni komunikacyjnej 5,0 m. Na zako�czeniu 
drogi placyk nawrotowy o przestrzeni komunikacyjnej 
12,5 x 12,5 m. Nawierzchnia �wirowa. 

05 KD 6 Projektowany odcinek gminnej wewn�trznej drogi 
dojazdowej  o szeroko�ci 6 m w liniach 
rozgraniczaj�cych. 
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06 KDW1 5 Projektowana wewn�trzna droga dojazdowa o 
szeroko�ci 6 m w liniach rozgraniczaj�cych. Na 
zako�czeniu placyk nawrotowy o wymiarach 12,5 x 
12,5 m 

06 KDW2 5 Teren wewn�trznej drogi pieszo-jezdnej wydzielonej z 
działki o numerze geodezyjnym 107/1 o szeroko�ci w 
liniach rozgraniczaj�cych 5,0 m dost�pnej z drogi 
gminnej oznaczonej jako 05 KD 6. Na jej zako�czeniu 
placyk nawrotowy o wymiarach 12,5 x 12,5 m z którego 
nale�y wyprowadziA ci�g pieszy o szeroko�ci 2,5 m do 
terenów nadjeziornych. 

07 KD 9 Teren istniej�cej drogi gminnej o szeroko�ci w liniach 
rozgraniczaj�cych 10 m. Przy jej urz�dzaniu 
przewidzieA utwardzon� jezdni� o szeroko�ci 6,0 m 
oraz obustronne ci�gi piesze o szeroko�ciach po 2 m 
ka�dy. Na zako�czeniu drogi od strony jeziora wykonaA 
placyk nawrotowy o wymiarach 20 x 20 m, kosztem 
przyległej działki o numerze ewidencyjnym 109/3. 

08 KDW 5 Teren istniej�cej wewn�trznej drogi dojazdowej o 
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 5 m na całej 
długo�ci. Pozostawia si� drog� jako pieszo-jezdn� do 
granicy terenu oznaczonego jako  1 US stanowi�cego 
obszar strefy ochronnej jeziora. Na ko�cu drogi kosztem 
terenów przyległych do siebie działek o numerach 
ewidencyjnych 110/10 i 110/8 nale�y bezwzgl�dnie 
wykonaA placyk nawrotowy o wymiarach 12,5 x 12,5 m. 
Nawierzchnia drogi mo�e byA utwardzona lub 
pozostawiona jako �wirowa. 

09 KD 5/3 Teren istniej�cej drogi gminnej oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 114. Szeroko�A w liniach 
rozgraniczaj�cych 5 m.  
W połowie długo�ci droga zw��ona do 3 m na skutek 
wej�cia w jej obszar zrealizowanego budynku na 
przyległej działce nr 116/1. Postanawia si� 
zaakceptowaA zaistniałe fakty w ten sposób, �e do w/w 
przew��enia poczynaj�c od wł�czenia z drog� 01 KD 
utrzymuje si� drog� pieszo-jezdn� o szeroko�ci 5 m 
dalej natomiast a� do linii brzegowej pozostanie 
wył�cznie ci�g pieszy. 

010 WS mel Teren istniej�cego otwartego rowu melioracyjnego. 
Dopuszcza si� jego całkowite lub cz��ciowe zakrycie 
na warunkach uzgodnionych z Zarz�dem Melioracji i 
Urz�dze� Wodnych w Olsztynie, Oddział  w Ełku,  
ul. Kajki 10 

011 K Teren istniej�cej drogi gminnej o szeroko�ci 5,0 m 
wynikaj�cej z ewidencji gruntów o zdeformowanych 
liniach rozgraniczaj�cych. Nakazuje si� udro�nienie jej 
terenu i wraz z przyległym do linii brzegowej terenem 
urz�dziA bulwar spacerowy z dopuszczeniem ruchu 
rowerowego. W miejscach koniecznych wynikaj�cych z 
konfiguracji lub podmokło�ci terenu dopuszcza si� 
poszerzenie drogi kosztem przyległych działek 
prywatnych wła�cicieli w drodze cywilnoprawnej. Dla 
cało�ci projektowanego bulwaru nale�y sporz�dziA 
projekt techniczny uwzgl�dniaj�cy prawdopodobie�stwo 
zlokalizowania w jego ci�gu kolektora kanalizacji 
sanitarnej z niezb�dnymi przepompowniami �cieków. 
Inwestycja ta w �wietle ustale� zawartych w § 6 ust. 7 
uchwały nie b�dzie ju� wymagała zmiany niniejszego 
planu. 

012 WS mel 
013 WS mel 
014 WS mel 

Istniej�ce drena�e melioracyjne. Projektowana 
zabudowa w ich pobli�u wymaga uzgodnienia 
Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� Wodnych 
wymienionym wy�ej w pozycji 010 WS mel w celu 
unikni�cia ewentualnych kolizji i naruszenia dro�no�ci 
urz�dze� melioracyjnych 

015 K Teren projektowanego ci�gu pieszego o szeroko�ci 2,5 
m prowadz�cego do pla�y nale�y wykonaA w ramach 
planowanego podziału terenu działki o numerze 
ewidencyjnym 104. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej. 
 

§ 5. 1. Dost�pno�A do terenów obj�tych planem  
z drogi powiatowej przebiegaj�cej przez teren wsi poprzez 
odgał�zione od niej istniej�ce drogi gminne oznaczone 

symbolami KD oraz sieA wewn�trznych dróg dojazdowych 
oznaczonych symbolami KDW. 

 
2. Nawierzchnie wewn�trznych dróg dojazdowych  

i pieszo-jezdnych oraz dojazdowej drogi gminnej  
z ustaleniami w pozycji 07 KD 10 - o nawierzchni �wirowej. 
 

3. Wszystkie projektowane drogi wewn�trzne nale�y 
wykonaA przed dopuszczeniem przy nich zabudowy lub 
ustalaA ich rz�dne w oparciu o projekty techniczne – przy 
wydawaniu pozwole� na budow�. 
 

4. Wszystkie wewn�trzne drogi dojazdowe maja 
stanowiA wspólnoty własno�ciowe wła�cicieli 
nieruchomo�ci do nich przyległych. 
 

5. Parkingi dla potrzeb obiektów usługowych zabezpiecz� 
ich wła�ciciele w obszarze własnych nieruchomo�ci, 
przyjmuj�c co najmniej 3 miejsca postojowe dla ka�dych 10 
miejsc noclegowych lub konsumpcyjnych. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

 
§ 6. 1. Zaopatrzenie w wod� całego kompleksu 

terenów obj�tych planem z wodoci�gu komunalnego na 
warunkach ustalanych indywidualnie dla inwestorów przez 
zarz�dc� sieci. 
 

2. Odprowadzenie �cieków bytowych docelowo do 
planowanego kolektora sanitarnego w oparciu o system 
grawitacyjny lub grawitacyjno-tłoczny. Umiejscowienie 
kanalizacji sanitarnej w zasadzie w pasie istniej�cych i 
projektowanych dróg. W przypadku braku takich 
mo�liwo�ci dopuszcza si� przej�cie kanałów sanitarnych 
przez tereny działek prywatnych reguluj�c t� dost�pno�A 
w drodze cywilno-prawnej. 

 
3. Zasilanie w energi� elektryczn� z istniej�cych sieci 

niskiego napi�cia w obszarze obj�tym planem lub na 
terenie przyległym – na warunkach, które indywidualnie 
dla poszczególnych inwestycji ustalaA b�dzie Rejon 
Energetyczny w Ełku. 
 

4. Odprowadzenie wód opadowych z połaci 
dachowych powierzchniowo do gruntu na nieutwardzone 
tereny działki biologicznie czynne. Zakazuje si� 
odprowadzania wód opadowych na nawierzchni� dróg 
zarówno wewn�trznych jak i gminnych. 

 
5. Ogrzewanie budynków wykorzystywanych 

całorocznie z własnych lokalnych �ródeł ciepła 
funkcjonuj�cych w oparciu o paliwo ekologiczne takie jak: 
olej opałowy, gaz dostarczany w butlach, energia 
elektryczna, pompa ciepła, kolektory słoneczne. Nie 
wyklucza si� ogrzewania kominkowego. 
 

6. Podł�czenia do sieci telekomunikacji stacjonarnej 
nale�y projektowaA jako podziemne w obszarach ci�gów 
komunikacyjnych. W przypadku kolizji projektowanych 
obiektów budowlanych lub urz�dze� sieciowych  
z istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je 
odpowiednio przebudowaA na koszt inwestora. 
 

7. Dopuszcza si� budow� innych sieci i urz�dze� 
uzbrojenia technicznego ni� wy�ej wymienione bez 
konieczno�ci zmiany planu pod warunkiem nie naruszania 
jego ustale�. 
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Rozdział 6 
Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa. 

 
§ 7. 1. Cały teren obj�ty planem poło�ony jest  

w obszarze chronionego krajobrazu, w zwi�zku z czym 
obowi�zuj� tu zakazy i uwarunkowania wynikaj�ce  
z aktualnego Rozporz�dzenia Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
na terenie województwa warmi�sko-mazurskiego,  
w szczególno�ci: 
 
  1) zakazuje si� lokalizacji nowych obiektów zaliczanych 

do przedsi�wzi�A mog�cych znacz�co oddziaływaA na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
�rodowiska; 

 
  2) zakazuje si� lokalizacji budownictwa letniskowego poza 

miejscami wyznaczonymi w planach zagospodarowania 
przestrzennego; 

 
  3) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych 

rze�b� terenu. 
 

2. W obszarze obj�tym planem zakazuje si�: 
 
  1) wykorzystywania �u�la paleniskowego do utwardzania 

nawierzchni komunikacyjnych, kołowych i pieszych; 
 
  2) gromadzenia odpadów stałych w miejscach na ten cel 

nie przystosowanych; 
 
  3) wycinania starodrzewu oraz zadrzewiania istniej�cego 

w obszarze przyległym do brzegu jeziora z wyj�tkiem 
ci�A sanitarnych; 

 
  4) wznoszenia jakichkolwiek budynków w 50-metrowej 

przestrzeni pomi�dzy lini� brzegow� jeziora 
Długochwały a ustalon� w stosunku do niej 
nieprzekraczaln� linia zabudowy. 

 
  5) wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy poni�ej górnej 

kraw�dzi skarpy przy cieku wodnym pn. rzeczka 
Bocianka oznaczonym jako 7 ZP/WS; 

 
  6) fragmentaryzacji istniej�cych trzcin na jeziorze pod 

budow� pomostów nawodnych. Ewentualne pomosty 
mog� byA budowane wył�cznie na podstawie 
pozwole� wydawanych przez Starostwo Powiatowe w 
Ełku. 

 
3. Nakazuje si�: 

 
  1) do centralnego ogrzewania budynków u�ytkowanych 

całorocznie nale�y stosowaA wył�cznie paliwa i 
urz�dzenia ekologiczne; 

 
  2) obj�cie obszaru w granicach planu zorganizowanym 

systemem gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych. 

 
4. W zakresie ochrony przed hałasem cały teren obj�ty 

planem nale�y traktowaA jako tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe w rozumieniu przepisów aktualnej ustawy 
Prawo Ochrony Brodowiska i wydanych do niej przepisów 
wykonawczych. 
 

5. W obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
�rodowiska kulturowego podlegaj�ce ochronie prawnej. 
 

6. Przeznacza si� na cele nierolnicze ogółem  
14.505 ha gruntów rolnych klasy IV stosownie do decyzji 
Marszałka Województwa Warmi�sko-Mazurskiego 
zawartej w pi�mie znak: IG.OGR.6131-103/2008 z dnia  
16 wrze�nia 2008 r. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz 

kształtowania i ochrony krajobrazu 
 

§ 8. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego i wła�ciwych 
efektów krajobrazowych nale�y realizowaA poprzez realizacj� 
zabudowy o wysokim standardzie architektonicznym  
z uwzgl�dnieniem istniej�cej konfiguracji terenu. 

 
2. D��yA nale�y do zwarto�ci zabudowy mieszkaniowej  

w pierzei ulicznej tam, gdzie jest to jeszcze mo�liwe. 
W zabudowie budynków rekreacji indywidualnej, które 
usytuowane b�d� w pierzei ulicznej nale�y d��yA do 
harmonii architektonicznej z istniej�c� lub projektowan� 
zabudow� mieszkaniow�. 
 

3. PrzestrzegaA nale�y zasad kształtowania zabudowy 
wyszczególnionych w § 3, ust. 3. 
 

4. Na projektowanych budynkach stosowaA nale�y 
urozmaicone formy kształtowania dachów wzbogacaj�cych 
ich wyraz architektoniczny. Wyklucza si� stosowanie 
dachów płaskich. 
 

5. Zagospodarowanie działek wzbogacaA nale�y grupami 
drzew o ró�nej wysoko�ci i ró�nym kształcie koron. 
 

6. Nakazuje si� chroniA stary drzewostan szczególnie 
w obszarze przydro�nym i przyjeziornym. 
 

7. Nale�y z cał� moc� egzekwowaA od 
poszczególnych u�ytkowników utrzymanie porz�dku  
i czysto�ci na terenach publicznie dost�pnych, 
szczególnie w obszarze przewidywanego wzmo�onego 
ruchu turystycznego w obiektach obj�tych planem 
usytuowanych wzdłu� drogi przez wie� Długochorzele i na 
terenach przyległych do linii brzegowej jeziora. 
 

8. Dopuszcza si� budow� pomostów nawodnych dla 
ka�dego obiektu o funkcji usług turystyczno-
wypoczynkowych. Przy grupowych pla�ach w 
oznaczonych obszarach w konturach 1 US miejsce 
lokalizacji ustali Starostwo Powiatowe na wniosek 
zainteresowanych osób. 
 

9. Zakazuje si�: 
 
  1) wznoszenia na terenach o funkcji rekreacji indywidualnej 

budynków gospodarczych oraz barakowozów i ró�nego 
rodzaju budowli o substandardowej architekturze lub 
przenoszenia budynków z rejonów podgórskich 
o charakterystycznej dla nich architekturze; 

 
  2) wyko�czenia elewacji budynków w jaskrawych 

kolorach nie przystaj�cych do otaczaj�cego krajobrazu 
i �rodowiska. 

 
Rozdział 8 

Ustalenia w zakresie parametrów i wska Aników 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 9. 1. Minimaln� powierzchni� działki mieszkaniowej 

lub rekreacji indywidualnej ustala si� na 600 m2. 
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2. Minimaln� szeroko�A działki w stosunku do przyległej 
drogi przyjmuje si� na 18 m dla zabudowy rekreacji 
indywidualnej oraz 20 m dla zabudowy mieszkaniowej. 
 

3. Maksymaln� szeroko�A elewacji frontowej 
budynków przyjmuje si� nast�puj�co: 
 
  1) dla budynków mieszkalnych bez usług – do 16 m; 
 
  2) dla budynków mieszkalno-usługowych – do 20 m lecz 

nie wi�cej jak szeroko�A działki pomniejszona o 8 m; 
 
  3) dla budynków rekreacji indywidualnej maksymalnie 

do 14 m. 
 

4. Bredni� wysoko�A całkowit� projektowanych 
budynków mieszkalnych nale�y kształtowaA w granicach 
9,00-9,80 m licz�c od poziomu terenu przy wej�ciu do 
budynku do grzbietu kalenicy. 
 

5. Przeci�tny procentowy wska�nik zabudowy działki 
ozn. jako „W” (wyra�a si� stosunkiem powierzchni 
zabudowy do powierzchni całej nieruchomo�ci) ustala si� 
nast�puj�co: 
  1) dla działek o powierzchni 600 – 1000 m2 „W” = 30% 
 
  2) dla działek o powierzchni 1001 – 1500 m2 „W” = 25% 
 
  3) dla działek powy�ej 1500 m2  „W” = 20% 
 

6. Wody opadowe z połaci dachowych mog� byA 
wprowadzane do gruntu poprzez tereny biologicznie 
czynne, których wielko�A w obszarze terenów obj�tych 
planem nie mo�e byA mniejsza ni�: 
 
  - 30% dla działek o pow. do 700 m2 
  - 40% dla działek o pow. do 1000 m2 
  - 50% dla działek o pow. do 1500 m2 
 
 

Rozdział 9 
Ustalenia w zakresie inwestycji celu publicznego. 

 
§ 10. Ustala si� nast�puj�ce inwestycje celu 

publicznego w obszarze obj�tym planem: 
 
  1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 

�cieków bytowych kolektorem tłocznym do 
oczyszczalni �cieków w Prostkach; 

 
  2) urz�dzenie bulwaru spacerowego ze �cie�k� 

rowerow� na terenie istniej�cej drogi gminnej 
biegn�cej wzdłu� brzegu jeziora Długochwały  
na odcinku od wł�czenia tej drogi do drogi powiatowej 
oznaczonej jako 01 KD w północnej cz��ci wsi  
do istniej�cej drogi gminnej oznaczonej w planie 
symbolem 09 KD 5 i poprzez ni� do poł�czenia  
z wy�ej wymienion� drog� powiatow� na południu wsi. 

 
Rozdział 10 

Pozostałe ustalenia 
 

§ 11. Stawk� procentow� stanowi�c� podstaw� do 
naliczania opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 
ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym cytowanej na wst�pie niniejszej uchwały 
ustala si� w wysoko�ci 30% dla wszystkich terenów 
 

§ 12. Tre�A uchwały po jej uprawomocnieniu nale�y 
opublikowaA na stronie internetowej Urz�du Gminy Prostki. 
 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Prostki. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy Prostki 
Henryk Strojecki 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały Nr XLIX/221/09 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XLIX/221/09 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE  

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastr uktury technicznej, które nale 	�  
do zada� własnych gminy oraz ich finansowanie. 

 
Ustala si� ni�ej wyszczególnione inwestycje w obszarze 
obj�tym planem zagospodarowania przestrzennego  
w obr�bie wsi Długochorzele, których realizacja stanowiA 
b�dzie zadania własne gminy.  

 
1. Bulwar spacerowy ze �cie�k� rowerow� na kanwie 

istniej�cej drogi gminnej biegn�cej nad brzegiem jeziora 
Długochwały przylegaj�cej do terenów obj�tych planem  
i oznaczony w nim jako 11 K. Długo�A około 1500 m. 
 
Zakres realizacji:  
Realizacja zadania inwestycyjnego wg uprzednio 
sporz�dzonego projektu technicznego.  
Przewiduje si�: 
  a) odtworzenie granic ewidencyjnych istniej�cej drogi; 
  b) ustabilizowanie nawierzchni dla ruchu pieszego  

i rowerowego; 
  c) o�wietlenie o charakterze parkowym; 
  d) wyposa�enie w ławki wypoczynkowe i inne 

charakterystyczne dla tego rodzaju obiektu urz�dzenia 
rekreacyjno-wypoczynkowe i usługowe. 

 
Funkcjonalno�A obiektu b�dzie wymagała poszerzenia 
istniej�cych granic drogi o tereny przyległych działek 
przez wykupienie przez Gmin� cz��ci nieruchomo�ci 
prywatnych. W projekcie nale�y uwzgl�dniA ewentualno�A 
uło�enia w obszarze bulwaru lub na terenie przyległym 
kolektora kanalizacji sanitarnej ze stosownymi 
przepompowniami �cieków. 
 
Finansowanie:  
Bud�et Gminy przy ewentualnym wsparciu �rodków 
pomocowych z Unii Europejskiej. 

 
2. Plac nawrotowy o wymiarach 20 m x 20 m na 

zako�czeniu istniej�cej drogi gminnej stanowi�cej główn� 
drog� dojazdow� do terenów nadjeziornych. Oznaczenie 
w planie jako 07 KD 9. 
 
Zakres realizacji: 
  a) wykupienie niezb�dnego terenu stanowi�cego 

własno�A prywatn�; 
  b) wykonanie nawierzchni utwardzonej; 
  c) stosowne oznakowanie. 
 
Finansowanie:  
Bud�et Gminy 
 

3. Wewn�trzna droga dojazdowa do podzielonych na 
działki budowlane o funkcji rekreacji indywidualnej gminnych 
gruntów po byłej szkole w Długochorzelach. Droga 
oznaczona w planie jako 05 KD 6 o szeroko�ci 6 m w liniach 
rozgraniczaj�cych zako�czona placykiem nawrotowym  
o wymiarach 12,5 x 12,5 m. Długo�A drogi około 22 m. 
 
Zakres realizacji: 
  a) geodezyjny podział gruntu na działki budowlane  

z wyodr�bnieniem drogi dojazdowej; 
  b) ustabilizowanie drogi nawierzchni� �wirow�; 
  c) ustalenie zasad u�ytkowania drogi po sprzedaniu 

poszczególnych działek prywatnym wła�cicielom. 
 
Finansowanie:  
Bud�et Gminy 

 
 
Zał�cznik nr 3 
do uchwały Nr XLIX/221/09 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do pro jektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmuj �cego cz ��C obr�bu wsi Długochorzele 
 

Stwierdza si�, �e w toku wyło�enia w/w projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obj�tego niniejsz� uchwał� do publicznego wgl�du  
w okresie od dnia 13 pa�dziernika 2008 r. do dnia  
4 listopada 2008 r. oraz w wyznaczonym na składanie 
uwag terminie do dnia 21 listopada 2008 r. uwagi zgłosiło 
5 osób a mianowicie: 
 
  1. Pan Grzegorz Komsta, zam. Długochorzele 1,  

19-335 Prostki 
 
  2. Pani Renata Bzura i Pan Grzegorz Rutkowski zam. 

19-300 Grajewo, ul. Sadowa 24 
 
  3. Pani Helena Krymska zam. Krupin 2, 19-335 Prostki 
 
  4. Pani Maria Lutosławska, zam. 00-654 Warszawa,  

ul. Bniadeckich 19/8 

 
  5. Pan Leszek Fadrowski, zam. 19-300 Grajewo, Osiedle 

Południe 32A/25 
 
Rada Gminy Prostki w wyniku rozpatrzenia uwag 
wniesionych przez w/w osoby postanawia: 
 
  1. zaakceptowaA w cało�ci jako pozytywne rozstrzygni�cie 

wszystkich uwag wniesionych przez:  
- Pana Grzegorza Komst�,  
- Pani� Helen� Krymsk� 

 
  2. zaakceptowaA uwagi Pani Renaty Bzura i Pana 

Grzegorza Rutkowskiego na warunkach okre�lonych 
przez Wójta Gminy i zapisanych w tre�ci uchwały; 

 
  3. zaakceptowaA pozytywnie rozstrzygni�cie uwag 

wniesionych przez Pani� Mari� Lutosławsk� - 
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szczegółowo opisanych w protokole z ich rozpatrzenia 
przez Wójta Gminy z wyj�tkiem uwagi wnioskuj�cej 
rezygnacj� z placyku nawrotowego na zako�czeniu 
projektowanej na jej gruncie wewn�trznej drogi 
dojazdowej oznaczonej jako 06 KDW.  
Uzasadnienie  
Konieczno�A wykonania w/w placyku nawrotowego 
podyktowana jest wła�ciwymi walorami dost�pno�ci do 
wyznaczonych działek budowlanych oraz 
bezpiecze�stwem ich u�ytkowników. 

 
  4. UznaA negatywne rozstrzygni�cie uwagi wniesionej przez 

Pana Leszka Fadrowskiego w sprawie przeznaczenia 
jego działki nr 107/8 na cele rekreacyjne.  
Uzasadnienie  
Działka nr 107/8 przylega do granicy strefy ochronnej 
jeziora a przestrze� zawarta w obszarze pomi�dzy 
doj�ciem do terenu działki a granic� tej strefy nie daje 

mo�liwo�ci usytuowania w niej zabudowy. Teren 
działki mo�e byA wykorzystany na cele rekreacyjne 
lecz bez prawa zabudowy 

 
W wyniku ponownego wyło�enia projektu planu  
do publicznego wgl�du w okresie od 13 listopada 2009 r. 
do 4 grudnia 2009 r. spowodowanego Rozstrzygni�ciem 
Nadzorczym Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego  
(znak: PN.0911-324/09 z dnia 21 pa�dziernika 2009 r.) 
dodatkowych uwag nie zgłoszono ani w trakcie jego 
wyło�enia ani w terminie do 26 listopada 2009 r. 
wyznaczonym w ogłoszeniu na mo�liwo�A ich wniesienia. 
Od powy�szych rozstrzygni�A Rady Gminy Prostki nie 
słu�y zaskar�enie do Naczelnego S�du Administracyjnego 
 
Integralnym elementem niniejszych rozstrzygni�A jest 
protokół z rozpatrzenia uwag przez Wójta Gminy Prostki. 
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UCHWAŁA Nr LVII/651/10 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie trybu post �powania o udzielenie dotacji z bud 	etu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów publicznych i niedziałaj �cym w celu osi �gni �cia zysku na realizacj � zada� publicznych  

innych ni 	 wskazane ustaw � o działalno �ci po 	ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozlicz ania dotacji  

oraz kontroli wykonania zleconych zada �. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku 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, 
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, Nr 157, poz. 1241), oraz art. 221 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Olsztyn 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Z bud�etu Miasta Olsztyn mog� byA udzielane 
dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałaj�cym w celu osi�gni�cia zysku na 
cele publiczne zwi�zane z realizacj� zada� Miasta innych 
ni� wskazane ustaw� z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 873) w trybie okre�lonym niniejsz� uchwał�. 
 

2. Warunkiem rozpocz�cia post�powania o udzielenie 
dotacji na realizacj� zada�, o których mowa w ust. 1, jest 
ich wyodr�bnienie w bud�ecie Miasta Olsztyn. 
 

3. Rada Miasta Olsztyn okre�la w uchwale bud�etowej 
wykaz zada� Miasta zaplanowanych do realizacji  
w danym roku bud�etowym oraz wysoko�A �rodków 
finansowych przewidzianych na ich wykonanie. 
 

§ 2. 1. Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizacj� zada� Miasta przez podmioty  
o których mowa w § 1 ust. 1. 
 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno 
zawieraA informacje o: 
 
  1) rodzaju zadania, 
 
  2) wysoko�ci �rodków publicznych przeznaczonych na 

realizacj� zadania, 
 
  3) zasadach przyznawania dotacji, 
 
  4) terminach i warunkach realizacji zadania, 
 
  5) terminie składania ofert, 
 
  6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy 

dokonywaniu wyboru oferty. 
 

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego mo�e 
nast�piA w innym trybie ni� okre�lony w ust.1, je�eli dane 
zadanie mo�na realizowaA efektywniej w inny sposób 
okre�lony w odr�bnych przepisach, w szczególno�ci 
poprzez zakup usług na zasadach i w trybie okre�lonym w 
przepisach o zamówieniach publicznych, przy 
porównywalno�ci metod kalkulacji kosztów oraz 
porównywalno�ci opodatkowania. 
 

4. Post�powanie o udzielenie dotacji prowadzone jest 
w oparciu o zasady: powszechno�ci, jawno�ci oraz 
pisemnej formy post�powania. 
 


