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Kr�cickiego, Leyka, Malewskiego, Murzynowskiego, 
Okólna, Pieczewska, Turowskiego, Zakole.”, 

  2) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Obwód Gimnazjum Nr 9  
z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie przy  
ul. Wa�kowicza 1  obejmuje ulice: Antonowicza, 
Bart�ska, Bloka, bp. Wilczy�skiego od skrzy�owania z  
al. gen. Sikorskiego parzyste i nieparzyste na zachód, 
Bukowskiego, Diamentowa, Dubiskiego, Dywizjonu 
303, Dziamy, gen. Andersa, gen. Berlinga, Grafitowa, 
Grabdy, gen. Grota Roweckiego, Gruszowe Sady, 
gen. Hallera, gen. Kleeberga, gen. Kutrzeby, gen. 
Okulickiego, gen. Sikorskiego, gen. Sosnkowskiego, gen. 
Zaruskiego, Izworskiego, Kalinowskiego, Karnickiej, ks. 
Popiełuszki, Krautforsta, mjr Sucharskiego, Markiewicza, 
Martyniaka, Minakowskiego, Młynka, Nefrytowa, 
Nowaka, Olszewskiego, Orłowicza, Paukszty, 
Pozna�skiego, Puchalskiego, Rubinowa, Sakowicza, 
Synów Pułku, Szczekin-Krotowa, Srebrna, 
Szmaragdowa, Szostkiewicza, Towarnickiego, Tuwima, 
Wadowskiego, Wa�kowicza, Wawrzyczka, Wengris, 
Wilamowskiego, Złota, Znanieckiego.”, 

  3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Obwód Gimnazjum  
Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie przy  
ul. Jeziołowicza 2 obejmuje ulice: Bajkowa,  
Bolka i  Lolka, bp. Wilczy�skiego do skrzy�owania  

z  al. gen. Sikorskiego parzyste i nieparzyste, 
Czerwonego Kapturka, Dadleza, Dorantta, Flisa, 
Kujawska, G�bika, Herdera, Jasia i Małgosi, 
Janowicza, Jarocka od skrzy�owania z ul. bp. 
Wilczy�skiego parzyste i nieparzyste na południe, 
Jaroty, Jeziołowicza, Kanta, Kopciuszka, Krasickiego, 
Królewny �nie�ki, Kubusia Puchatka, Laszki, 
Mazowiecka, Misia Uszatka, Mroza, Myszki Miki, 
Nienackiego, Panasa, Piotrowskiego, Podgórna, 
Pomorska, Pszczółki Mai, Sikiryckiego, Soboci�skiego, 
Stramkowskiej, �witycz-Widackiej, Turkowskiego, 
Wachowskiego, Wiecherta, Witosa, �urawskiego.”, 

  4) dodaje si� ust. 13 w brzmieniu: „13. Obwód 
Gimnazjum Nr 24 w Olsztynie przy ul. Krasickiego 2 
obejmuje ulice: Boenigka, Burskiego.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 

Miasta Olsztyn. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Miasta 

Jan Tandyrak 
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UCHWAŁA Nr XIV/71/2011 

Rady Gminy Prostki 

z dnia 27 wrze �nia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu oznaczonego nr 148, 

poło �onego w obr �bie Ro �y�sk Wielki, 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 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 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. 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 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, zatwierdzonym Uchwał� Nr X/74/1999 z  dnia  
30 czerwca 1999 r. wraz z pó�niejsz� zmian� tj. Uchwał� 
nr LVI/258/06 z 27 wrze�nia 2006 r. stanowi co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Ro�y�sk 
Wielki, Gmina Prostki, obejmuj�cy działk� oznaczon�  
nr ewid. 148, zwany dalej planem, o ogólnej powierzchni 
6,79ha, składaj�cy si� z ustale� zawartych w niniejszej 
uchwale oraz integralnych cz��ci uchwały: rysunku planu 
w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu i sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z  przepisami o  finansach 
publicznych, stanowi�cego zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 2. Przedmiot i granice planu okre�lono na podstawie 
Uchwały Nr XL/184/09 Rady Gminy Prostki z  dnia  
28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu oznaczonego nr 148, poło�onego 
w  obr�bie Ro�y�sk Wielki, Gmina Prostki, stanowi�cego 
działk� o nr ewid. 148, zmienion� Uchwał� nr LXI/277/10 
Rady Gminy Prostki z dnia 28.10.2010 r. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 3. 1. Teren obj�ty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi� grunty rolne 
klasy IV i V (u�ytki gruntowe: PsIV i Lz-PsV) oraz nieu�ytki, 
o  ł�cznej powierzchni 6,79 ha, wytworzone z gleb 
pochodzenia mineralnego. Wzdłu� linii brzegowej 
wyst�puj� gleby pochodzenia organicznego o pow. 0,81ha. 
 

2. Przeznaczone w  planie grunty rolne na cele 
nierolnicze i niele�ne nie wymagaj� zgody, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie 
gruntów rolnych i  le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  
poz. 1266 z pó�n.zm.). 
 

§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych 
w ustaleniach planu jest przeznaczenie terenu pod 
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zabudow� rekreacji indywidualnej oraz zabudow� usług 
turystycznych. 
 

2. Okre�la si� nast�puj�ce rodzaje lokalnych 
ogranicze� w inwestowaniu i  zagospodarowaniu terenu, 
dla których wymagania szczególne dla inwestowania 
i zagospodarowania z  nimi zwi�zane, s� zawarte 
w ustaleniach planu: 
  a) ograniczenia zwi�zane z poło�eniem terenu w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich. 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 
  1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem ML, 
  2) teren zabudowy usług turystycznych, oznaczony na 

rysunku planu symbolem UT, 
  3) teren zieleni urz�dzonej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP, 
  4) tereny dróg wewn�trznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDW, 
  5) teren infrastruktury technicznej-elektroenergetyka, 

oznaczony na rysunku planu symbolem E. 
 

§ 6. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wymienionym w § 1 s� ustaleniami obowi�zuj�cymi: 
  1) granice terenu obj�tego planem, 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania, 
  3) sposób u�ytkowania terenu, okre�lony symbolami 

literowymi, 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w  ust. 1  pełni� funkcje informacyjn�, lub 
orientacyjn�. 
 

§ 7. Ilekro	 w planie jest mowa o: 
  1) terenie – nale�y przez to rozumie	 teren ograniczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi, je�li 
z tre�ci uchwały nie wynika inaczej, 

  2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 
rozumie	 granic� usytuowania �ciany budynku, lub 
innych obiektów, z pomini�ciem: galerii, balkonów, 
tarasów, wykuszy, wysuni�tych poza obrys budynku 
mniej ni� 1,0 m oraz elementów wej�	 do budynku 
(schody, podest, daszek, pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych itp.), 

  3) powierzchni zabudowy – nale�y przez to rozumie	 
sum� powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po ich 
zewn�trznym obrysie murów, lub obudowy �cian 
przyziemia, a w przypadku nadwiesze�, podcieni pod 
podporami, przejazdów - po obrysie wy�szych 
kondygnacji, 

  4) terenie biologicznie czynnym – nale�y przez to 
rozumie	 teren z  nawierzchni� ziemn� – urz�dzon� 
w sposób zapewniaj�cy naturaln� wegetacj� , a tak�e 
50% powierzchni tarasów i  stropodachów z  tak� 
nawierzchni�, nie mniejsz� ni� 10 m2 oraz wod� 
powierzchniow� na tym terenie, 

  5) froncie działki – nale�y przez to rozumie	 cz��	 działki 
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 
si� główny wjazd lub wej�cie na działk�, 

  6) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie	 
takie przeznaczenie, które powinno dominowa	 na 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi, 

  7) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale�y przez to 
rozumie	 przeznaczenie, b�d�ce uzupełnieniem 
i wzbogaceniem przeznaczenia podstawowego. 

 

Rozdział 2 
Ustalenia dotycz �ce przeznaczenia terenu 

 
§ 8. 1. Ustala si� tereny zabudowy rekreacji 

indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1ML, 2ML, 3ML, 4ML. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu: funkcja 

rekreacyjna, z zabudow� budynkami do okresowego 
zamieszkania. 
 

§ 9. 1. Ustala si� teren usług turystycznych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5UT. 
 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa 
usługowa, zwi�zana z obsług� ruchu turystycznego, 
w zakresie hotelarstwa, z funkcjami handlu i gastronomii. 

 
3. Dopuszczalne przeznaczenie terenu: zabudowa 

mieszkalno-pensjonatowa. 
 
§ 10. 1. Ustala si� teren zieleni urz�dzonej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem: 6 ZP. 
 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu: zagospodarowanie 
zieleni� nisk� i wysok�. 
 

3. Dopuszczalne przeznaczenie terenu: funkcja 
rekreacyjna. 
 

§ 11. 1. Ustala si� tereny dróg wewn�trznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW 
i 3KDW. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenów: tereny 

słu��ce do obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej 
terenu obj�tego planem. 
 

§ 12. 1. Ustala si� teren infrastruktury technicznej- 
elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu 
symbolem: E. 
 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu: teren lokalizacji 
stacji transformatorowej, słu��cej do obsługi terenów 
wydzielonych w planie. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz �ce parametrów  

i wska �ników kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 13. Ustalenia dla terenów rekreacji indywidualnej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ML, 2ML, 
3ML, 4ML 
  1) realizacja budynków rekreacji indywidualnej,  

tj. przeznaczonych do okresowego zamieszkania; 
  2) lokalizacja budynków przy zachowaniu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy: 
- 15,0 m od linii rozgraniczaj�cej drogi publicznej – 

powiatowej, 
- 5,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg 

wewn�trznych, 
- 100,0 m od linii brzegowej jeziora, okre�lonej 

aktualnym rozporz�dzeniem Wojewody warmi�sko-
mazurskiego, o którym mowa w § 25.1; 

  3) wysoko�	 budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych wraz z poddaszem u�ytkowym; 

  4) szeroko�	 elewacji budynków rekreacji indywidualnej 
od strony frontu działki maksimum 14 m, przy 
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zachowaniu minimalnej odległo�ci 4 m od granicy 
s�siednich działek budowlanych; 

  5) maksymalna wysoko�	 budynku, mierzona od 
�redniego poziomu terenu przed głównym wej�ciem 
do budynku , a główn� kalenic� dachu – 9,0 m; 

  6) dachy budynków dwuspadowe, lub wielospadowe, z  
wyra�nie zarysowan� kalenic� główn�, o  k�cie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 
od 30° do 45°; 

  7) zalecany układ głównych kalenic dachowych został 
okre�lony na rysunku planu; 

  8) dopuszcza si� realizacj� gara�y jako obiektów 
wbudowanych, lub przybudowanych do budynków 
rekreacji indywidualnej; 

  9) na ka�dej działce dopuszcza si� realizacj� jednego 
budynku gospodarczego, słu��cego obsłudze budynku 
rekreacji indywidualnej, przy ograniczeniu jego 
wysoko�ci, mierzonej od �redniego poziomu terenu 
przed głównym wej�ciem do budynku, do kalenicy 
dachu – do maksimum 6,0 m i zastosowaniu dachów 
dwuspadowych, lub wielospadowych z  wyra�nie 
zarysowan� kalenic�, o nachyleniu połaci w przedziale 
od 30° do 45°; 

10) dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych 
przy granicach s�siednich działek, pod warunkiem 
dobudowy podobnych budynków na s�siednich 
działkach; 

11) nakazuje si� realizacj� obiektów zwi�zanych z obsług� 
infrastrukturaln� terenów budowlanych i utrzymania 
porz�dku jak: uzbrojenie terenu, parkingi, komunikacja 
wewn�trzna, kontenery na odpadki stałe itp.; 

12) ustala si� stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki poło�onej na terenach  
ML – maksymalny 0,20; 

13) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by	 
mniejsza ni� 50% powierzchni działki; 

14) zakazuje si� grodzenia poszczególnych działek 
przylegaj�cych do linii brzegowej jeziora, 
ogrodzeniami biegn�cymi wzdłu� linii brzegowej 
jeziora. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenu usług turystycznych, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 5 UT 
  1) realizacja zabudowy zwi�zanej z obsług� ruchu 

turystycznego, z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkalno-pensjonatowej; 

  2) dopuszcza si� budow� nast�puj�cych obiektów: 
moteli, pensjonatów, budynków usług odnowy 
biologicznej. W ramach zabudowy pensjonatowej 
dopuszcza si� funkcj� mieszkaniow� tj. lokal 
mieszkalny obsługi pensjonatu; 

  3) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy – 5,0 m od linii rozgraniczaj�cej drogi 
wewn�trznej oraz 100,0 m od linii brzegowej jeziora, 
okre�lonej aktualnym rozporz�dzeniem Wojewody 
warmi�sko-mazurskiego; 

  4) wysoko�	 budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych wraz z poddaszem u�ytkowym; 

  5) maksymalna szeroko�	 elewacji frontowych budynków 
z zachowaniem wymaganych prawem odległo�ci od 
granic działek s�siednich; 

  6) maksymalna wysoko�	 budynku, mierzona od 
�redniego poziomu terenu przed głównym wej�ciem 
do budynku , a główn� kalenic� dachu – 12,0 m; 

  7) dachy budynków dwu , lub wielospadowe z główn� 
kalenic� równoległ� do drogi dojazdowej do działki; 

  8) k�t nachylenia głównych połaci dachowych budynków 
w przedziale od 35º do 45º; 

  9) dopuszcza si� budow� gara�y jako obiektów 
wbudowanych, lub przybudowanych do budynków; oraz 
wiat o konstrukcji drewnianej, o wysoko�ci do 6,0 m; 

10) nakazuje si� realizacj� obiektów zwi�zanych z obsług� 
infrastrukturaln� i utrzymania porz�dku: np. parkingów, 
ci�gów komunikacji wewn�trznej, kontenerów na 
odpadki stałe; 

11) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki – maksymalny 0,30; 

12) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% 
powierzchni działki; 

13) zakazuje si� grodzenia poszczególnych działek 
przylegaj�cych do linii brzegowej jeziora ogrodzeniami 
biegn�cymi wzdłu� linii brzegowej jeziora; 

14) zabrania si� lokalizacji jakichkolwiek obiektów na 
obszarze wyst�powania gruntów organicznych; 

15) zabrania si� wycinki istniej�cych na tym terenie drzew, 
w odległo�ci mniejszej ni� 60,0 m od południowo-
wschodniej linii rozgraniczaj�cej terenu 5UT. 

 
§ 15. Ustalenia dla terenu zieleni urz�dzonej, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 6 ZP: 
  1) zagospodarowanie terenu zieleni� nisk� i wysok�; 
  2) obowi�zuje zakaz lokalizacji budynków; 
  3) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, przewiduje si�: 

a) realizacj� pla�y, 
b) budow� pomostu słu��cego do cumowania 

niewielkich jednostek pływaj�cych, pod warunkiem 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 

c) zamkni�tych pojemników na odpady stałe, 
d) przeno�nych , bezodpływowych toalet, 
e) dopuszcza si� budow� obiektów małej architektury 

np. wiaty drewnianej; 
  4) zabrania si� lokalizacji jakichkolwiek obiektów na 

obszarze wyst�powania gruntów organicznych; 
  5) zabrania si� grodzenia terenu wzdłu� linii brzegowej 

jeziora. 
 

§ 16. Ustalenia dla terenów dróg wewn�trznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW 
i 3KDW: 
  1) drogi wewn�trzne, przeznaczone do bezpo�redniej 

obsługi terenów przyległych i s�siednich; 
  2) minimalna szeroko�	 pasa drogowego dróg 1KDW, 

2KDW i 3KDW: 8,0m, minimalna szer. jezdni - 5,0m; 
  3) droga 3KDW zako�czona placami nawrotowymi 

o wymiarach minimalnych 12,5 m na 12,5 m; 
  4) dopuszcza si� urz�dzenie dróg w formie ci�gów 

pieszo-jezdnych; 
  5) w planowanych pasach drogowych dopuszcza si� 

budow� sieci infrastruktury technicznej; 
  6) dopuszcza si� utwardzenie dróg wewn�trznych pod 

warunkiem wykonania sieci kanalizacji deszczowej; 
  7) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków: 

a) w odległo�ci 15 m od linii rozgraniczaj�cej pas 
drogowy drogi publicznej – powiatowej /dz.73/1/, 

b) w odległo�ci 5 m od linii rozgraniczaj�cych dróg 
oznaczonych 1KDW, 2KDW i 3KDW. 

 
§ 17. Ustalenia dla terenu infrastruktury technicznej - 

elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: E: 
  1) teren przewidziany pod lokalizacj� słupowej stacji 

transformatorowej; 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� innych urz�dze� 

infrastruktury technicznej, pod warunkiem braku kolizji 
z urz�dzeniami elektroenergetycznymi; 

  3) zasilanie wydzielonych w planie terenów w  energi� 
elektryczn�, na warunkach zarz�dcy sieci 
elektroenergetycznych. 
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§ 18. Ustalenia dotycz�ce podziałów nieruchomo�ci 

dla całego obszaru obj�tego planem: 
  1) ka�da z wydzielanych działek budowlanych musi mie	 

dost�p do drogi publicznej, w tym poprzez drogi 
wewn�trzne, wyznaczone w planie; 

  2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej 
z przeznaczeniem pod zabudow� rekreacji 
indywidualnej: 1000 m2; 

  3) minimalna powierzchnia działki wydzielanej 
z przeznaczeniem pod zabudow� usług turystycznych: 
3000 m2; 

  4) minimalna szeroko�	 frontu działki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudow� rekreacji indywidualnej: 
22,0 m; 

  5) minimalna szeroko�	 frontu działki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudow� usług turystycznych: 30,0 m. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego 

 
§ 19. 1. Zabudowa winna skal� i form� harmonizowa	 

z otoczeniem i krajobrazem. 
 

2. Do wyko�czenia elewacji budynków zaleca si� 
stosowanie nast�puj�cych materiałów budowlanych: 
�cienne materiały ceramiczne, kamie�, drewno, dachówka 
ceramiczna, lub cementowa oraz materiały tynkarskie. 
 

3. Wprowadza si� zakaz stosowania pokry	 
dachowych w  kolorze innym ni� w  odcieniach czerwieni i  
br�zu oraz materiałów pokryciowych innych ni� 
wymienione w pkt. 2. 
 

4. Zakazuje si� stosowania do wyko�czenia elewacji 
budynków materiałów wykonanych z metalu, lub tworzyw 
sztucznych. 

 
5. Lokalizacja budynków przy zachowaniu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, oznaczonych na 
rysunku planu. 

 
6. Forma ogrodze� posesji od strony dróg powinna by	 

ujednolicona pod wzgl�dem gabarytów i zastosowanych 
materiałów. Maksymalna wysoko�	 ogrodze�: 1,7 m, 
mierzona od poziomu terenu. Ogrodzenia a�urowe. Prz�sła 
wykonane z elementów drewnianych, lub metalowych oprócz 
siatki. Słupki ogrodze� murowane z  kamienia, lub 
materiałów ceramicznych. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

§ 20. 1. Na terenie obj�tym planem obowi�zuj� zasady 
w zakresie ochrony �rodowiska przyrodniczego, zgodnie 
z rozporz�dzeniem nr 134 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich oraz 
rozporz�dzeniem Nr 97 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
z  dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany granic Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. Nr 105 poz. 1730). 
 

2. Plan przyjmuje w zakresie ochrony przed hałasem 
kwalifikacje wskazanych w  planie terenów, jako 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Ochrony 
�rodowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 
3. Na terenie obj�tym planem obowi�zuje utrzymanie 

wysokich standardów �rodowiska przyrodniczego, w  
szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza atmosferycznego, 
gleb. 
 

4. Wprowadza si� obowi�zek docelowego obj�cia 
obszaru planu zorganizowanym systemem odprowadzania i  
unieszkodliwiania �cieków, wytwarzanych przez 
u�ytkowników oraz zgodnie z  obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa wprowadza si� zakaz odprowadzania nie 
oczyszczonych �cieków do gruntów i wód. 
 

5. Wprowadza si� zakaz stosowania nieprzetworzonego 
�u�la do ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów. 
 

6. Obowi�zuje zakaz realizacji inwestycji mog�cych 
znacz�co oddziaływa	 na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów z zakresu ochrony �rodowiska; zakaz nie 
dotyczy inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu oraz 
inwestycji z zakresu ł�czno�ci publicznej. 
 

7. Wprowadza si� zakaz gromadzenia i składowania 
odpadów nie zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci. U�ytkownicy terenów musz� posiada	 
zorganizowany sposób gromadzenia odpadków stałych 
np. w kontenerach z wywozem na składowisko gminne. 
 

8. Wprowadza si� obowi�zek obj�cia obszaru planu 
zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz ustalenia dotycz �ce granic 

i sposobów zagospodarowania terenu 
lub obiektów podlegaj �cych ochronie 

 
§ 21. 1. Teren obj�ty planem miejscowym, nie jest 

obj�ty ochron� konserwatorsk�, nie wyst�puj� na nim 
obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej. 
 

2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 
prace budowlane winny by	 przerwane, a  teren 
udost�pniony do bada� archeologicznych. 

 
3. Na terenie obj�tym planem miejscowym nie 

wyst�puj� tereny górnicze oraz nara�one na 
niebezpiecze�stwo powodzi i zagro�one osuwaniem si� 
mas ziemnych. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

 
§ 22. 1. Obsług� komunikacyjn� terenu obj�tego 

planem zapewniaj� drogi wewn�trzne (tereny 1KDW, 
2KDW i 3KDW), droga publiczna-powiatowa/ dz.73/1/, 
poło�ona przy granicy terenu obj�tego planem . 
 

2. Potrzeby parkingowe nale�y zabezpiecza	 poprzez 
realizacj� miejsc postojowych na terenach: 1ML, 2ML, 
3ML i 4ML, przyjmuj�c minimum dwa miejsca postojowe 
(w tym w gara�ach) na jednej działce budowlanej.  
Na terenie 5UT nale�y zapewni	 1 miejsce postojowe 
przypadaj�ce na jeden pokój noclegowy w  obiekcie 
turystycznym. 
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3. Zasilanie w  energi� elektryczn� planuje si� 
z istniej�cych urz�dze� elektroenergetycznych, po dokonaniu 
niezb�dnej rozbudowy tych urz�dze� według wymogów 
technicznych dystrybutora energii i eksploatora sieci. 
 

4. Realizacj� zapotrzebowania na wod� do celów 
bytowo-gospodarczych przewiduje si� docelowo 
z wodoci�gu gminnego, po dokonaniu niezb�dnej jego 
rozbudowy na warunkach zarz�dcy sieci. Sie	 
wodoci�gow� w granicach planu nale�y projektowa	 
w szczególno�ci na terenach: 1KDW, 2KDW i 3KDW. 
 

5. Odprowadzanie �cieków bytowo-gospodarczych 
przewiduje si� docelowo do projektowanej kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni �cieków, zgodnie z  
Rozporz�dzeniem nr 14 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z  dnia 27 lutego 2006, w  sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Prostki (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z  2006 r. Nr 34, poz. 725) oraz uchwał�  
nr XXXIX/779/10 Sejmiku Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego z  dnia 29 kwietnia 2010 r. Sie	 kanalizacji 
sanitarnej w  granicach planu nale�y projektowa	 
w szczególno�ci na terenach: 1KDW, 2KDW i 3KDW. 
 

6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów 
budynków nale�y zapewni	 powierzchniowo, na tereny 
nieutwardzone, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa. 
 

7. Realizacj� zapotrzebowania na energi� ciepln� 
przewiduje si� z  indywidualnych �ródeł ciepła, 
funkcjonuj�cych w oparciu o paliwo ekologiczne (no�niki 
przyjazne �rodowisku takie jak olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, 
itp.), spełniaj�cych wymagania okre�lone w przepisach 
szczególnych. Dopuszcza si� ogrzewania kominkowe. 

 
8. Podł�czenie do sieci telekomunikacyjnej nale�y 

projektowa	 zgodnie z warunkami jej zarz�dcy. Linie 
telekomunikacyjne w granicach planu nale�y projektowa	 
jako podziemne z rozprowadzeniem w pasach drogowych 
dróg wewn�trznych. 
 

9. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej, wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej) 
na terenach przeznaczonych pod zabudow�. 
 

10. Dopuszcza si� budow� innych ni� wy�ej 
wymienione sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 
w tym rozwi�za� tymczasowych w zakresie gospodarki 
wodno-�ciekowej, bez konieczno�ci zmiany planu. 

 
11. Zakłada si�, �e głównym obiektem odbioru, 

gromadzenia i utylizacji odpadów stałych b�dzie gminne 
składowisko odpadów. Tymczasowe gromadzenie 
odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie 
z wymogami przepisów szczególnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 8 
Ustalenia dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 23. Na terenie obj�tym planem nie wyznacza si� 
obszarów przestrzeni publicznej. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz �ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci 
obj �tych planem miejscowym 

 
§ 24. Ze wzgl�du na uwzgl�dnienie w planie przebiegu 

granic działek ewidencyjnych oraz ich stanu władania nie 
ustala si� warunków scalania i podziałów nieruchomo�ci. 
Zasady podziału nieruchomo�ci okre�lone s� w § 18. 
 

Rozdział 10 
Szczegółowe warunki zagospodarowania  

terenów oraz ograniczenia w ich u �ytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

 
§ 25. 1. Zakaz zabudowy wprowadzony na podstawie 

Rozporz�dzenia nr 134 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich, 
dotyczy terenów poło�onych w pasie szeroko�ci 100 m 
od linii brzegowej jeziora Dybowskiego, z  wyj�tkami 
powołanymi w wy�ej wymienionym rozporz�dzeniu. 

 
2. Ograniczenia zabudowy na pozostałych terenach 

omówione s� w rozdziale trzecim. 
 

Rozdział 11 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

 
§ 26. O�wietlenie zewn�trzne (np. dróg, budynków) 

nale�y przystosowa	 do wygaszania. 
 

Rozdział 12 
Ustalenia dotycz �ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania,  
urz�dzania i u �ytkowania terenów 

 
§ 27. Teren obj�ty planem mo�e by	 wykorzystywany 

w  sposób dotychczasowy, do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz �ce stawek procentowych 

stanowi �cych podstaw � do okre �lenia opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

§ 28. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
jednorazowej opłaty z  tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu  
wysoko�ci 30%. 

Rozdział 14 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Wójtowi Gminy Prostki. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady  
Marek Długoł�cki 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr XIV/71/2011 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 27 wrze�nia 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr XIV/71/2011 
Rady Gminy Prostki 
z dnia 27 wrze�nia 2011 r. 
 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj�cego cz��	 obr�bu Ro�y�sk Wielki, działka 148, 
jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki uchwalonym 
uchwał� Nr X/74/99 Rady Gminy Prostki z dnia 30 czerwca 1999 r. z pó�niejszymi zmianami 

 
2. W okresie wyło�enia od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 22 czerwca 2011 r. do publicznego wgl�du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj�cego cz��	 obr�bu Ro�y�sk Wielki, działka Nr 148, Gmina 
Prostki oraz w terminie do dnia 7 lipca 2011 r. tj. 15 dni po okresie wyło�enia do publicznego wgl�du, nie wniesiono uwag do 
ustale� przyj�tych w ww. projekcie planu. 
 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj�cego cz��	 obr�bu Ro�y�sk Wielki, działka nr 148, 
nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
Prostki, st�d te� nie wyst�pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
 
 

2707 

UCHWAŁA Nr XIV/72/2011 

Rady Gminy Prostki 

z dnia 27 wrze �nia 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchod z�cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prostki.  

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z pó�n. 
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t.j. Dz. U. 
Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zmianami) Rada 
Gminy Prostki uchwala, co nast�puje:  
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwała niniejsza okre�la zasady wynajmowania 

lokali wchodz�cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Prostki, a w szczególno�ci: 
  1) wysoko�	 dochodu gospodarstwa domowego 

uzasadniaj�c� oddanie w  najem lokali mieszkalnych 
i socjalnych; 

  2) warunki zamieszkiwania kwalifikuj�ce wnioskodawc� 
do ich poprawy: 

  3) kryteria osób, którym przysługuje pierwsze�stwo; 
  4) warunki dokonywania zamiany lokali; 
  5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków; 
  6) zasady post�powania w  stosunku do osób, które 

pozostały w lokalu opuszczonym przez najemc� lub w  
lokalu, w  którego najem nie wst�piły po �mierci 
najemcy; 

  7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni 
powy�ej 80 m2. 

 
2. Gmina wykorzystuj�c mieszkaniowy zasób d��y do 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 
o niskich dochodach oraz zapewnienia lokali socjalnych. 

 
3. Społeczn� kontrol� nad trybem rozpatrywania 

i załatwiania wniosków o najem lokali sprawuje Społeczna 
Komisja Mieszkaniowa. 
 
 
 

Rozdział 2 
Wysoko �� dochodu gospodarstwa domowego 

uzasadniaj �ca oddanie w najem lokalu mieszkalnego 
i lokalu socjalnego oraz wysoko �� dochodu 

uzasadniaj �ca zastosowanie obni �ek czynszu 
 

§ 2. Wysoko�	 dochodu gospodarstwa domowego 
uzasadniaj�ca oddanie w najem lokalu mieszkalnego. 

 
1. Lokale mieszkalne wchodz�ce w  skład zasobu 

mieszkaniowego gminy Prostki przeznaczone s� dla osób 
pozostaj�cych w  trudnej sytuacji mieszkaniowej 
i materialnej. 
 

2. Osob�, która znalazła si� w  trudnej sytuacji 
materialnej w rozumieniu niniejszej uchwały jest osoba: 
  1) której udokumentowany �redni miesi�czny dochód 

z ostatnich trzech miesi�cy poprzedzaj�cych dat� 
zło�enia wniosku o najem lokalu mieszkalnego na 
jednego członka gospodarstwa domowego: 
a) dla gospodarstw wieloosobowych nie przekracza 

100% kwoty najni�szej emerytury, 
b) dla gospodarstw jednoosobowych nie przekracza 

150% kwoty najni�szej emerytury. 
 

3. Za najni�sz� emerytur� uznaje si� kwot� najni�szej 
emerytury okre�lon� w Komunikatach Prezesa Zakładu 
Ubezpiecze� Społecznych, ogłaszanych w  Dzienniku 
Urz�dowym RP Monitor Polski, obowi�zuj�c� w  dniu 
zło�enia wniosku o przydział lokalu. 

 
§ 3. Wysoko�	 dochodu gospodarstwa domowego 

uzasadniaj�ca oddanie w najem lokalu socjalnego. 
 

1. Najemc� lokalu socjalnego mo�e zosta	 osoba, 
której potrzeby mieszkaniowe nie s� zaspokojone, 
znalazła si� w niedostatku lub wobec której s�d orzekł 
o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. 
 


