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Zał�cznik nr 1 
do Uchwały nr LV/ 423 /2010 
Rady Miejskiej w W�gorzewie 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
    Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci na warunkach 
okre�lonych uchwał� nr ………………… Rady Miejskiej w W�gorzewie z dnia ……………. w sprawie udzielenia pomocy  
de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci w okresie od ………..... do ……………… w zwi�zku  
z zako�czeniem inwestycji w ………….. . 
 

Dane identyfikacyjne podatnika : 
 
1. Imi� i nazwisko lub nazwa firmy  
     
    …………………………………………………………………………………………… 
 
2. Adres siedziby firmy 
     
    …………………………………………………………………………………………… 
 
3. Adres do korespondencji 
 
    …………………………………………………………………………………………… 
 
4. Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP/ ………………………..……………………...    
 
5. PESEL / REGON ……………………………………………………………………… 
 
6.Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………. 
 
7. Adres inwestycji ……………………………………………………………………….. 
 
8. Termin zako�czenia inwestycji ………………………………………………………. 
 
 
                      …………………………………………… 
                                                                                               (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 

1947 

UCHWAŁA Nr LVII/263/10 

Rady Gminy Prostki 

z dnia 29 lipca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w obr �bie wsi Krzywe, gm. Prostki 

 
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 14. 2, 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128); 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. 717; 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 i Nr 225, poz. 165 oraz 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Rada Gminy Prostki po 
stwierdzeniu zgodno�ci z polityk� przestrzenn� zawart� 

w Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Prostki uchwalonym Uchwał�  
Nr X/74/1999 z dnia 30 czerwca 1999 r. stanowi, 
co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zwany dalej „planem” na obszarze około 
5,87 ha poło�onym w obr�bie wsi Krzywe, gm. Prostki, 
obejmuj�cym teren działek o numerach ewidencyjnych 
55/5, 55/6 oraz od 55/15 do 55/35. 

 
2. Przedmiot, zakres i granice terenu obj�tego 

planem przyjmuje si� na podstawie Uchwały  
Nr XIV/64/07 Rady Gminy Prostki z dnia 11 pa	dziernika 
2007 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru poło�onego w obr�bie Krzywe gm. Prostki. 

 
Rozdział 1 

Zasady obowi �zywania planu. 
 

§ 2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa warmi�sko-mazurskiego 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

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

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz ich finansowania - 
stanowi�cych zał�cznik Nr 2 do niniejszej Uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�� o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

 
§ 3. Nie podlegaj� uchwaleniu ni�ej wymienione 

opracowania do planu wchodz�ce ł�cznie z wym. w § 2 
elementami w zakresie dokumentacji planistycznej: 
 
  1) opracowanie ekofizjograficzne; 
 
  2) strategiczna oceny oddziaływania na �rodowisko; 
 
  3) prognoza skutków finansowych uchwalonego planu. 
 

§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) zmiana przeznaczenia u�ytków rolnych w granicach 

obj�tych planem na cele budownictwa rekreacji 
indywidualnej i usług turystycznych; 

 
  2) zabezpieczenie ładu przestrzennego przez wła�ciwe 

kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu; 
 
  3) ustanowienie standardów ochrony �rodowiska 

adekwatnie do okre�lonych w planie funkcji 
i poło�enia terenów. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru  
obj �tego planem 

 
§ 5. 1. Niniejsze oznaczenia graficzne uwidocznione 

na rysunku planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice obszaru obj�tego planem 
 
  2) sposób u�ytkowania terenów (funkcje terenów); 

- ML - tereny przeznaczone pod budownictwo 
rekreacji indywidualnej 

- UT - tereny do wykorzystania na cele 
zagospodarowania zwi�zanego ze �wiadczeniem 
usług dla turystyki 

- UT/MP - teren usług turystycznych, w tym tak�e 
w formie pensjonatowej 

- KD - teren drogi gminnej 
- KDW - tereny wewn�trznych dróg dojazdowych 
- K - teren ci�gu pieszego 
- ZL - teren zalesiony 
- R – teren u�ytków rolnych 
- R/ZP - teren u�ytków rolnych lub zieleni urz�dzonej; 

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

u�ytkowania oznaczone w legendzie jako �ci�le 
okre�lone; 

 
  4) linie rozgraniczaj�ce tereny jak wy�ej lecz okre�lone 

jako orientacyjne; 
 
  5) zasady podziału gruntów na działki budowlane; 
 
  6) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikaj�ce z ustale�  

planu i przepisów szczególnych. 
 

2. Uwarunkowania realizacyjne. 
 
  1) Cały teren obj�ty planem poło�ony jest w obszarze 

chronionego krajobrazu w zwi�zku z czym podlega 
rygorom i uwarunkowaniom okre�lonym w § 9.1 
niniejszej Uchwały. 

 
  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� by� 
korygowane na etapie realizacji planu. 

 
  3) Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 

zabudowy ustalone planem 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 w stosunku do dróg nie jest obligatoryjny, 
lecz postulatywny, maj�cy na celu jak 
najkorzystniejsze kształtowanie w zabudowie ładu 
przestrzennego. Dopuszcza si� inne usytuowanie 
o ile podyktowane to b�dzie walorami 
zatwierdzonego projektu budowlanego i nie 
wprowadzi dysonansu z zabudow� w s�siedztwie. 

 
  5) Na działce z budynkiem rekreacji indywidualnej 

wyklucza si� zabudow� gospodarcz�. Dopuszcza si� 
natomiast usytuowanie gara�u zblokowanego z tym 
budynkiem pod wspólnymi dachami lub w formie 
wiaty. 

 
  6) Dopuszcza si� ł�czenie przyległych do siebie działek 

w działki o wi�kszej powierzchni. 
 
  7) Wysoko�� budynków rekreacji indywidualnej nie 

mo�e przekracza� 2 kondygnacji nadziemnych, 
a poziom parteru nie mo�e przekracza� 0.80 m od 
poziomu terenu przy głównym wej�ciu do budynku. 

 
  8) Pokrycie dachów dachówk� ceramiczn� lub 

materiałem do niej podobnym pod warunkiem, �e 
jego koloryt b�dzie komponował si� z otaczaj�cym 
krajobrazem, 

 
  9) Postulowane nachylenie połaci dachowej 45°. 

Dopuszcza si� nachylenie mniejsze w granicach 
30-45° o ile podyktowane to b �dzie wysokimi 
walorami architektonicznymi projektowanego 
budynku. Dopuszcza si� tak�e dachy mansardowe 
i wynikaj�cy z tego inne ni� podane wy�ej k�ty 
nachylenia cz��ci połaci dachowych. 
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10) Zaleca si�, aby w architekturze, konstrukcji i detalu 
architektonicznym projektowanych budynków 
wyra�a� tradycje budownictwa w regionie mazurskim. 

 
11) Ewentualne trwałe ogrodzenia działek od strony 

frontowej dopuszcza si� dopiero po ustabilizowaniu 
wła�ciwego poziomu nawierzchni przyległych dróg. 

 
12) Do czasu realizacji zabudowy kubaturowej, 

dopuszcza si� wykorzystanie terenu działek dla celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych w postaci namiotów lub 
kempingowej przyczepy samochodowej. Zakazuje si� 
ustawiania barakowozów słu��cych celom letniskowym. 

 
13) Linia zabudowy budynku w stosunku do drogi nie 

mo�e by� mniejsza od 6.0 m. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów numerycznie 

wyró �nionych w planie 
 

§ 6. Zasady realizacji zabudowy i u�ytkowania terenów 
 

Pozycja - 
(Symbol) Szczegółowe ustalenia 

-1 UT/MP - Teren usług turystycznych. Alternatywa: teren 
zabudowy pensjonatowej. Zabudowa dopuszczalna 
z zachowaniem nieprzekraczalnej 100 m linii 
zabudowy od lustra wody jeziora Krzywe. Granica 
podziału wewn�trznego uwidoczniona na rysunku 
planu nie jest obowi�zuj�ca i mo�e by� dowolnie 
przesuni�ta. W przypadku ogrodzenia działek od 
strony jeziora nale�y pozostawi� dost�pn� od strony 
jeziora przestrze� o szeroko�ci min. 1,50 m. 
Wysoko�� zabudowy do dwu kondygnacji 
nadziemnych. Pozostałe uwarunkowania wg ustale� 
w § 5, ust. 2 niniejszej uchwały. 

-2 ML - Teren działki do zabudowy na cele rekreacji 
indywidualnej. Uwarunkowania realizacyjne wg 
ustale� w § 5, ust. 2. Nieprzekraczalne linie 
zabudowy w stosunku do projektowanej wewn�trznej 
drogi dojazdowej ozn. Jako 05 KDW – min. 6,0 m. 

-3 ML 
4 ML 

- Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do 
przyległych dróg po min. 6,0 m. Wobec 
projektowanego poszerzenia w/w dróg do szeroko�ci 
6,0 m w liniach rozgraniczaj�cych. Ewentualne 
ogrodzenia nale�y sytuowa� w projektowanych 
liniach rozgraniczaj�cych. Pozostałe ustalenia 
realizacyjne wg ustale� w § 5, ust. 2. 

-5 ML - Cz��� terenu działek rekreacji indywidualnej 
z dopuszczalna zabudow� wył�cznie poza granic� 
strefy ochronnej jeziora. Nieprzekraczalne linie 
zabudowy: od linii brzegowej jeziora 100,0 m, od 
istniej�cej drogi ozn. jako 03 KDW min. 5,50 m  
od jej projektowanej linii rozgraniczaj�cej. 
Ewentualne ogrodzenia działek wzdłu� w/w drogi 
nale�y sytuowa� w odległo�ci 0,5 m od jej obecnej 
linii rozgraniczaj�cej umo�liwiaj�c jej planowane 
poszerzenie do szeroko�ci 6.0 m. Pozostałe 
uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 5, ust. 2. 

-6 R.ZP - Cz��� działek rekreacji indywidualnej wył�czona 
z zabudowy na zasadzie uwarunkowa� w § 4 
Rozporz�dzenia Nr 154 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego wyszczególnionego w § 9, ust. 1. 
W przypadku ogrodzenia działek od strony jeziora 
nale�y pozostawi� dost�pn� od strony linii brzegowej 
woln�, ogólnodost�pn� przestrze� o szeroko�ci 
minimum 1,50 m. Tereny działek pozostaj� 
w dotychczasowym rolniczym wykorzystaniu 
z mo�liwo�ci� zagospodarowania w cało�ci lub 
w cz��ci pod ziele� urz�dzon�. 

-7 R - Tereny działek pozostaj�ce w dotychczasowym 
rolniczym u�ytkowaniu bez prawa do jakiejkolwiek 
zabudowy lub innego sposobu u�ytkowania. 

-01 KD - Teren istniej�cej nieurz�dzonej pieszo-jezdnej drogi 
gminnej o szeroko�ci 5 m w liniach 
rozgraniczaj�cych. Drog� nale�y poszerzy� do 6,0 m 
na odcinku jej przylegania do wyznaczonych terenów 
budowlanych oznaczonych w planie jako 3 ML i 4 ML 
oraz ustabilizowa� jej nawierzchni� jako �wirow�. 

-02 KDW - Istniej�ca wydzielona pieszo-jezdna droga dojazdowa 
o szeroko�ci 4,0 m do terenu nadjeziornego. Nale�y 
pozostawi� nawierzchni� trawiast�. 

-03 KDW 
04 KDW 

- Istniej�ce pieszo-jezdne drogi dojazdowe o szeroko�ci 
w liniach rozgraniczaj�cych po 5,0 m. Nale�y je 
obustronnie poszerzy� po 0,50 m dla uzyskania drogi 
o szeroko�ci po 6,0 m w tym jezdnie o szeroko�ci po 5,0 
m. W miejscach wskazanych na rysunku planu nale�y 
wykona� placyki nawrotowe o wymiarach 13,5 x 13,5 m. 
Drogi oraz placyki z ustabilizowan� nawierzchni� 
�wirow� nale�y obustronnie okraw��nikowa� 
kraw��nikami rabatkowymi. 

-05 KDW - Projektowana pieszo-jezdna droga dojazdowa do 
terenów 1 UT/MP i 2 ML. Szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 5,0 m. Na jej zako�czeniu nale�y 
wykona� placyk nawrotowy o wymiarach 12,5 m x 
12,5 m. 

-06 K - Projektowany ci�g pieszy o szeroko�ci 3,0 m 
o nawierzchni trawiastej do terenu nadjeziornego. 

-07 KDW - Istniej�ca nieurz�dzona droga pieszo-jezdna 
o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 5 m. Nale�y 
ustabilizowa� jej nawierzchni� jako �wirow�.* 

 
Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej. 
 

§ 7. 1. Dost�pno�� komunikacyjna do terenów 
obj�tych planem z drogi gminnej ozn. jako 01 KD, 
ł�cz�cej si� z drog� powiatow� Krzywe-Cisy-Sypitki. 
Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 6 ust. 2, 
poz. 01 KD. 
 

2. Dost�pno�� do terenów poszczególnych działek 
poprzez istniej�ce wewn�trzne drogi dojazdowe ozn. 
jako 02 KDW, 03 KDW i 04 KDW oraz projektowan� 
drog� 05 KDW na przedłu�eniu drogi gminnej ozn. jako 
01 KD. Uwarunkowania realizacyjne wg ustale� w § 6 
ust. 2 poz. 02 KDW, 04 KDW i 05 KDW. 
 

3. Wszystkie wewn�trzne drogi dojazdowe maj� 
stanowi� wspóln� własno�� u�ytkowników nieruchomo�ci 
do nich przyległych. 

 
4. Miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych 

wła�ciciele działek zabezpiecz� we własnym zakresie 
w obszarze swoich nieruchomo�ci. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 
 
§ 8. 1. Zaopatrzenie w wod� z planowanego 

podł�czenia do wodoci�gu wiejskiego biegn�cego drog� 
Krzywe-Cisy, poło�on� poza obszarem obj�tym planem. 

 
2. Odprowadzenie �cieków bytowych docelowo do 

planowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej 
zaprogramowanej do realizacji do roku 2015 w drodze 
jak wy�ej w punkcie 1. Tymczasowo dopuszcza si� 
gromadzenie �cieków w szczelnych, ekologicznych 
zbiornikach na poszczególnych działkach z okresowym 
wywo�eniem do zlewni �cieków w miejscu wskazanym 
przez Urz�d Gminy w Prostkach. Po wybudowaniu 
kolektora kanalizacji sanitarnej, podł�czenie do niej 
wszystkich nieruchomo�ci obj�tych planem b�dzie 
obowi�zkowe. 

 



 �AF		A!�B��4��E��
@�'FE0���EB�@B�(AC�!�A*B����!AF%�����C���� � � � /����C��2�
�

A���#��A�

 
3. Zasilanie w energi� elektryczn� na warunkach 

okre�lonych przez Zakład Energetyczny w Białymstoku – 
Rejon Energetyczny w Ełku. 

 
4. Ewentualne podł�czenie do stacjonarnej sieci 

telefonicznej na zasadach okre�lonych przez wła�ciwy 
terenowo oddział Telekomunikacji Polskiej S.A. lub 
innego operatora, je�li taki zaistnieje w obszarze obj�tym 
planem. 

 
5. W trakcie realizacji niniejszego planu dopuszcza 

si� lokalizacj� innych, niezb�dnych sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej nie uj�tych w niniejszym planie 
– bez obowi�zku dokonywania w nim zmian. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa 

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

w obszarze chronionego krajobrazu w zwi�zku z czym 
podlega rygorom i uwarunkowaniom ustalonym 
w Rozporz�dzeniu Nr 156 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich 
(Dz. Urz. woj. warmi�sko-mazurskiego Nr 198,  
poz. 3107), w tym w odniesieniu do terenu obj�tego 
planem zakazuje si�: 
 
  1) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m 

od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyj�tkiem urz�dze� wodnych oraz 
obiektów słu��cych prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, le�nej lub rybackiej; 

 
  2) zakazuje si� realizacji przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko; 
 
  3) likwidowania i niszczenia zadrzewie� �ródpolnych, 

przydro�nych i nadwodnych; 
 
  4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych 

rze	b� terenu. 
 
2. W obszarze obj�tym niniejszym planem ponadto 

zakazuje si�: 
 
  1) wykorzystywania �u�la paleniskowego do utwardzania 

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

nieprzystosowanych; 
 
  3) przekraczania norm hałasu dopuszczalnych dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
stosownie do przepisów ustawy Prawo Ochrony 
�rodowiska i przepisów wykonawczych do niej. 
 
3. Nakazuje si�: 

 
  1) do ewentualnego ogrzewania budynków stosowa� 

nale�y wył�cznie paliwa i systemy ekologiczne nie 
powoduj�ce zanieczyszczania atmosfery; 

 
  2) obj�cie obszaru wsi w granicach okre�lonych 

w planie zorganizowanym systemem gromadzenia, 
segregacji i unieszkodliwiania odpadów stałych. 
 

4. Dopuszcza si� wprowadzanie do gruntu poprzesz 
tereny biologicznie czynne �cieków pochodz�cych 
z opadów atmosferycznych – do czasu wyposa�enia wsi 
w urz�dzenia kanalizacji deszczowej. Ustala si�, �e 
przeci�tna powierzchnia terenów biologicznie czynnych 
w postaci zieleni urz�dzonej lub naturalnej powinna 
wynosi� co najmniej 60% areału działki. 
 

5. W obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� grunty 
rolne i le�ne wymagaj�ce decyzji o przeznaczeniu na 
cele nierolnicze i niele�ne. 

 
6. Do czasu zagospodarowania terenów w sposób 

okre�lony w planie, wszystkie grunty pozostaj� 
w dotychczasowym rolniczym u�ytkowaniu 

 
7. Akceptuje si� dokonany wcze�niej podział 

geodezyjny gruntów. 
 
8. Na obszarze obj�tym planem wyst�puje 

udokumentowane stanowisko archeologiczne: 
obozowisko z epoki kamienia oraz mezolitu – epoka 
�elaza (nr rejestru: Krzywe, str. 8, Nr AZP 24-81/59). 
 
  1) Na rysunku planu na pograniczu kwartałów 

oznaczonych jako: 4 ML i 6 R.ZP oznaczono 
graficznie miejsce i obszar ochrony w/w stanowiska. 

 
  2) Uwarunkowania realizacyjne: 

a) prace ziemne prowadzi� nale�y pod nadzorem 
archeologicznym lub przeprowadzi� 
wyprzedzaj�ce badanie wykopaliskowe; 

b) na w/w badanie uzyska� nale�y pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

  
Rozdział 7 

Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz 
kształtowania i ochrony krajobrazu 

 
§ 10. 1.  Zapewnienie ładu przestrzennego i wła�ciwe 

kształtowanie zabudowy w symbiozie z otaczaj�cym 
krajobrazem przyrodniczym powinno by� jednym 
z priorytetów w realizacji planu. 

 
2. Przestrzega� nale�y zasad kształtowania 

zabudowy wyszczególnionych w Rozdziałach 2  i 3  
niniejszej Uchwały 
 
  1) Na projektowanych budynkach nale�y stosowa� 

urozmaicone formy kształtowania dachów, 
wzbogacaj�cych ich wyraz architektoniczny. 

 
  2) Zakazuje si� stosowania dachów płaskich. 
 

3. Zakazuje si� wykonywania wysokich parterów 
w budynkach mieszkalnych i rekreacji indywidualnej, 
ponad ustalone w § 5 ust. 2 pkt. 7. 
 

4. Zakazuje si� budowy jakichkolwiek budynków 
gospodarczych 
 

5. Zakazuje si� ustawiania barakowozów z wyj�tkiem 
postawienia wył�cznie �ci�le na czas budowy budynku 
rekreacji indywidualnej. 
 

6. W obszarze poszczególnych działek budowlanych 
co najmniej 20% powierzchni nale�y zadrzewi�, w tym po 
kilka wysokich drzew, o szeroko rozwini�tych koronach. 
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7. Wzdłu� wszystkich ulic (dróg) w cz��ci działek do 
nich przylegaj�cych nale�y zasadzi� drzewa o niskich, 
nie rozwijaj�cych si� szeroko koronach 
 

8. W obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 
górnicze, tereny osuwiskowe ani zalewowe. 
 

Rozdział 8 
Ustalenia w zakresie parametrów i wska 	ników 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 

§ 11. 1. Minimaln� powierzchni� działki rekreacji 
indywidualnej przyjmuje si� na 750 m2. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce wska	niki zabudowy jako 
stosunek powierzchni zabudowanych na działce do jej 
ogólnej powierzchni. 
 
  1) dla działek o powierzchni do 1500 m2 w obszarze 

oznaczonym 3 ML i 4 ML max 25%; 
 
  2) dla działek w obszarze oznaczonym jako 5 ML 

w cz��ci dopuszczalnej zabudowy warunkowanej 
nieprzekraczaln� lini� zabudowy w stosunku do linii 
brzegowej jeziora: 
- cz��� przydro�na dz. nr 55/15 max. 20%; 
- cz��� przydro�na dz. nr 55/26 na ile pozwol� 

warunki techniczne Prawa Budowlanego 
- w cz��ciach przydro�nych pozostałych działek 

do 40%; 
  
  3) dla działki w konturze 2 ML max. 25%; 
 
  4) dla działek w konturze ozn. jako 1 UT/MP we 

fragmencie dopuszczalnej zabudowy do 60%. 
 
3. Szeroko�� elewacji frontowej w budynkach 

rekreacji indywidualnej od 14 do 18 m; w budynkach 
usługowo-pensjonatowych w granicach dopuszczalnych 
warunkami technicznymi Prawa Budowlanego. 
 

4. Całkowita wysoko�� budynków do 9,5 m 
w budynkach rekreacji indywidualnej do 10,5 m 
w budynkach usługowych w obszarze 1 UT/MP. 
 

5. Ustala si� wska	niki procentowe powierzchni 
terenów biologicznie czynnych działek jako stosunek 
cz��ci terenu działek trwale zagospodarowanych zieleni� 
lub wodami do całego areału działki. 

 
  1) dla terenów w konturach 2 ML, 3 ML i 4 ML min. 60%; 
 
  2) dla terenów przyjeziornych (w konturach 5 ML          

i 6 R.ZP ł�cznie) 85 – 90%. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia w zakresie zasad podziału i scalania 

nieruchomo �ci obj �tych planem 
 

§ 12. 1. Akceptuje si� dokonany wcze�niej podział 
geodezyjny gruntów obejmuj�cy cz��� obszaru byłej 
działki o nr 55. 
 

2. Wtórnym podziałem obj�to tylko działk� o nr 55/5 
w konturach rysunku planu oznaczonych jako: 1 UT/MP, 
2 ML oraz 06 K. 
 

3. Dopuszcza si� ewentualne ł�czenie przyległych do 
siebie działek w wi�ksze pod warunkiem zabudowy 
w sposób wskazany na rysunku planu. 
 

Rozdział 10 
Pozostałe ustalenia 

 
§ 13. 1.  Ustala si� drog� gminn� oznaczon� w planie 

jako 01 KD jako teren publiczny. 
 
2.  Nie ustala si� innych terenów publicznych. 

 
§ 14. Stawk� procentow� stanowi�c� podstaw� do 

naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
w przypadku zbycia nieruchomo�ci ustala si� 
w wysoko�ci 25%. 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi 

Gminy Prostki. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

 
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie 

internetowej Gminy Prostki. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Henryk Strojecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
* Rozstrzygni�cie nadzorcze Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
  - PN.0911-195/10 z dnia 10 wrze�nia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1 
do Uchwały nr LVII/263/10 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 29 lipca 2010 r. 

 
 
 

1. 
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Zał�cznik nr 2 
do Uchwały nr LVII/263/10 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 29 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIACIE o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra struktury technicznej, które nale �� do zadaB 

własnych Gminy oraz ich finansowania 
 

Stwierdza si�, �e w obszarze planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie Krzywe gm. Prostki obejmuj�cego teren 
działek o numerach ewidencyjnych: 55/5, 55/6 oraz od 55/15 do 55/35 nie przewiduje si� inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych Gminy. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do Uchwały nr LVII/263/10 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 29 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIACIE o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsco wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obr �bie Krzywe gm. Prostki obejmuj �cego teren działek o numerach ewidencyjnych:  

55/5, 55/6 oraz od 55/15 do 55/35 
 

Stwierdza si�, �e w okresie wyło�enia projektu planu do publicznego wgl�du w dniach od 30 kwietnia 2010 r. do 24 maja 
2010 r. oraz w wyznaczonym terminie do dnia 11 czerwca 2010 r. �adnych uwag nie zgłoszono 
 
 
 
 

1948 

UCHWAŁA Nr L/309/10 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 4 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Goł dapi. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 185, poz. 539 z pó	n. 
zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 pa	dziernika 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó	n. zm.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z  pó	n. zm.) Rada Miejska uchwala,  
co nast�puje: 

 
§ 1. Nadaje si� Statut Biblioteki Publicznej w Gołdapi 

w brzmieniu okre�lonym zał�cznikiem do uchwały. 
 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/136/2000 Rady 
Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 czerwca 2000r. w sprawie 
Statutu Biblioteki Publicznej w Gołdapi. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Remigiusz Karpi�ski 

 
 

Zał�cznik  
do Uchwały nr L/309/10 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 4 sierpnia 2010 r. 

 
STATUT 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w GOŁDAPI 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Biblioteka Publiczna w Gołdapi zwana dalej 
„Bibliotek�” działa na podstawie: 
 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó	n. zm.); 
ustawy z dnia 25 pa	dziernika 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 13, poz. 123 z pó	n. zm.); 
 

2. ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.); 
 

3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z  pó	n. zm.); 


