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UCHWAŁA Nr XLIII/330/10 

Rady Miejskiej w Ornecie 

z dnia 1 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  

cz��ci obr �bu geodezyjnego Krzykały, gmina Orneta. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi�zku z art. 27  

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku: 
Nr 80, poz. 717, z 2004 roku: Nr 6 poz. 4, Nr 141,  
poz. 1492, z 2005 roku: Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 roku: Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
z 2007 roku: Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 roku: Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 roku: Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) oraz  
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku: Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku:  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  
z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,  
z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173  
poz. 1218, z 2008 roku: Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 roku: Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) 
i uchwały nr XVI/128/08 Rady Miejskiej w Ornecie  
z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz��ci obr�bu geodezyjnego Krzykały, 
gmina Orneta, Rada Miejska w Ornecie uchwala,  
co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Ustalenia wst �pne 

 
Art. 1.  1. Granice planu okre�la uchwała Nr 

XVI/128/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci obr�bu 
geodezyjnego Krzykały gmina Orneta. 
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Orneta zatw. Uchwał� Nr XX/114/2000 Rady 
Miejskiej Ornecie z dnia 27 stycznia 2000 roku uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
cz��ci obr�bu geodezyjnego Krzykały gmina Orneta. 

 
2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

polegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� planu stawiaj�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:2000 stanowi�cych zał�cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi�cy zał�cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

 

  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi�cej zał�cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotycz �ce całego 
obszaru obj �tego planem 

 
§ 2. 1. W planie nie wyst�puj�: 

 
  1) tereny górnicze; 
 
  2) tereny nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi; 
 
  3) tereny zagro�one usuwaniem si� mas ziemnych; 
 
  4) tereny obj�te ochron� dziedzictwa kulturowego, 

zabytków oraz dóbr kultury; 
 
  5) tereny wymagaj�ce scalenia i ponownego podziału. 

 
§ 3. Ustala si� nast�puj�c� interpretacje u�ytych 

symboli i poj��: 
 
1. Linia rozgraniczaj�ca tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania �ci�le okre�lona 
– oznacza lini�, która nie mo�e ulec zmianie w wyniku 
realizacji planu. 
 

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy, jest to linia 
wyznaczona na rysunku projektu planu, której nie wolno 
przekracza� lokalizuj�c fundamenty elektrowni wiatrowych 
lub elewacje obiektów zwi�zanych z funkcjonowaniem 
farmy. 
 

3. Przeznaczenie podstawowe - oznacza takie 
przeznaczenie funkcjonalne które przewa�a na danym 
terenie w zakresie wykorzystania powierzchni terenu. 
 

4. Przeznaczenie dopuszczalne - oznacza przeznaczenie 
inne ni� podstawowe, które uzupełnia funkcj� podstawow�. 
 

5. Przepisy odr�bne - nale�y przez to rozumie� 
obowi�zuj�ce przepisy prawne (ustawy, rozporz�dzenia) 
reguluj�ce zasady działa� inwestycyjnych na danym terenie. 

 
6. Zabudowa mieszkalna jednorodzinna 

z dopuszczeniem usług – oznacza mo�liwo�� budowy 
oddzielnego budynku na działce przeznaczonego do 
prowadzenia usługi nieuci��liwej. 
 

7. Droga wewn�trzna z pasem technicznym - oznacza, 
�e pas techniczny przeznaczony na prowadzenie 
podziemnych sieci uzbrojenia technicznego mie�ci si� 
w liniach rozgraniczaj�cych drog�. 
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8. Zabudowa adaptowana - oznacza zabudow� 
istniej�c�. Obiekty adaptowane mog� podlega� 
przebudowie, rozbudowie, rozbiórce oraz nadbudowie 
zgodnie z ustaleniami planu; 
 

§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
1. tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej MN. 
 
2. Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług MN, U. 
 

3. Teren stacji przeka�nikowej Ep. 
 

4. Tereny rolne RP. 
 

5. Tereny zieleni naturalnej i zadrzewie� ZN. 
 

6. Tereny zieleni naturalnej z ciekiem wodnym ZN, WS. 
 

7. Tereny pasa technicznego ZN, Tr. 
 

8. Tereny farmy wiatrowej z dopuszczeniem funkcji 
rolnej EW, RP. 

 
9. Tereny zabudowy zagrodowej RM. 

 
10. Tereny korytarza technicznego dla linii energetycznej 

kablowej 110 KVTr. 
 

11. tereny le�ne ZL 
 

12. Tereny dróg publicznych klasy lokalnej KDL. 
 

13. Tereny dróg dojazdowych wewn�trznych KDW. 
 

14. Tereny dróg dojazdowych wewn�trznych z pasem 
technicznym KDW, Tr. 
 

15. Teren drogi publicznej klasy lokalnej z miejscami 
parkingowymi KDL, KS. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz�ce oznacze� na rysunku planu. 
 
1. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 

obowi�zuj�ce: 
 
  1) granice opracowania planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu – 

�ci�le okre�lone; 
 
  3) linie rozgraniczaj�ce dróg oraz ich klasyfikacja 

i parametry techniczne; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 
1. Zakazuje si� usuwania zadrzewie� na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN, o ile nie 
wymagaj� one ci�� sanitarnych. 
 

2. Zakazuje si� zmian ukształtowania terenu 
w zakresie makroniwelacji. 
 

3. Zakazuje si� zmian stosunków wodnych. 
 

4. Zakazuje si� magazynowania, składowania odpadów 
i substancji niebezpiecznych. 
 

5. Nakazuje si� inwestycje zwi�zane z budow� turbin 
wiatrowych prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� 
Prawo Ochrony 	rodowiska oraz innymi przepisami 
odr�bnymi w tym zakresie. 

 
6. Usytuowanie turbin wiatrowych winno uwzgl�dnia� 

istniej�c� sie� melioracyjn�. 
 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury. 
 
1. Na terenie opracowania nie wyst�puj� obiekty 

architektury obj�te ochron� konserwatorsk�. 
 

2. W przypadku odkrycia zabytków archeologicznych 
zastosowanie maj� przepisy ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 
 

3. Na terenie obj�tym opracowaniem nale�y 
przeprowadzi� przed rozpocz�ciem inwestycji, 
powierzchniowe badania archeologiczne (AZP), których 
wyniki posłu�� do wydania warunków konserwatorskich 
dla inwestycji. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej. 

 
1. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

 
  1) obsługa terenów z istniej�cych i projektowanych dróg 

publicznych i wewn�trznych; 
 
  2) dopuszcza si� w miar� potrzeb wyznaczenie 

niezb�dnych dróg dojazdowych wewn�trznych 
o szeroko�ci 10,0 m; 

 
  3) wjazd na teren farmy wiatrowej z istniej�cych dróg. 
 

2. Zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn�: 
 
  1) zaopatrzenie w wod� i odprowadzanie �cieków z sieci 

miejskiej w Ornecie; 
 
  2) dopuszcza si� indywidualne rozwi�zanie w zakresie 

gospodarki wodno-�ciekowej dla zabudowy 
siedliskowej (zagrodowej); 

 
  3) sieci podziemne nale�y układa� w pasach 

technicznych dróg je�eli takie zostały wydzielone; 
w przypadku braku pasów technicznych dopuszcza si� 
przebieg sieci na pozostałych terenach, zgodnie 
z przepisami odr�bnymi; 

 
  4) sie� kablow� ł�cz�c� poszczególne turbiny wiatrowe 

ze stacj� przeka�nikow� prowadzi� w pasach 
technicznych wyznaczonych w planie oraz w sposób 
umo�liwiaj�cy wykorzystanie terenu pod uprawy rolne; 

 
  5) ogrzewanie zabudowy, w tym obiektów słu��cych  

do prawidłowego działania farmy wiatrowej 
z niskoemisyjnych �ródeł ciepła. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 9. Ustalenia dla terenów oznaczonych  

symbolami 1EW,RP; 2EW,RP; 3EW,RP; 4EW,RP; 
5EW,RP; 6EW,RP; 7EW,RP. 

 
1. Przeznaczenie podstawowe - tereny farmy wiatrowej. 

 
2. Przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniaj�ce) – 

tereny rolne. 
 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
  1) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, 

ponadto ograniczenia w lokalizowaniu turbin 
wiatrowych wynosz�: 
- odległo�� równ� wysoko�ci wiatraka, mierzon� od 

jego podstawy do górnej kraw�dzi �migła w jego 
najwy�szym poło�eniu, od linii rozgraniczaj�cych 
terenów, 

- 400 m od zabudowy mieszkalno-usługowej; 
odległo�� t�, od istniej�cej na etapie sporz�dzania 
projektu planu zabudowy, wyznacza strefa ochrony 
zabudowy mieszkalno-usługowej; 

 
  2) Ustala si� niezb�dn� powierzchnie terenu do 

ustawienia jednej elektrowni na ok 0,20 ha; 
 
  3) Dopuszcza si� budow� dróg monta�owych, na 

potrzeby budowy turbin wiatrowych; 
 
  4) Nakazuje si� ujednolicenie kolorystyki budowli farmy 

wiatrowej; 
 
  5) Zakazuje si� wznoszenia budynków i budowli 

niezwi�zanych z funkcjonowaniem farmy wiatrowej 
z uwzgl�dnieniem § 8 ust. 2 pkt 3). 

 
§ 10. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami: 

8ZN, WS; 9ZN, WS; 10ZN, WS. 
 
1. Przeznaczenie terenu - ziele� naturalna z ciekiem 

wodnym. 
 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
  1) Utrzyma� w dotychczasowym u�ytkowaniu; 
 
  2) Zakazuje si� wnoszenia budynków i budowli; 
 
  3) Zakazuje si� wycinki drzew; dopuszcza si� wył�cznie 

ci�cia sanitarne; 
 
  4) Zakazuje si� zmiany stosunków wodnych. 
 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 
11ZN, 12ZN. 

 
1. Przeznaczenie terenu - ziele� naturalna i zadrzewienia. 

 
  1) Zakazuje si� wnoszenia budynków i budowli; 
 
  2) Zakazuje si� wnoszenia zabudowy zagrodowej. 
 

§ 12. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 
13aTr, 13bTr. 

 
1. Przeznaczenie terenu – korytarz techniczny dla linii 

energetycznej kablowej 110 KV. 

2. Zasady zagospodarowania terenu. 
 
  1) Wyznacza si� pas terenu o szeroko�ci 30,0 m 

na wyprowadzenie linii 110KV pomi�dzy stacj� 
przeka�nikow� 14 Ep a stacj� 110/15 KV GPZ Orneta 
zlokalizowan� poza granicami opracowania planu; 

 
  2) Zakazuje si� nasadze� drzew i krzewów; 
 
  3) Zakazuje si� wnoszenia budynków. 
 

§ 13. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 14Ep. 
 
1. Przeznaczenie terenu – stacja przeka�nikowa. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 

15Zn,Tr; 16Zn,Tr; 17Zn,Tr; 18Zn,Tr; 19Zn,Tr. 
 
1. Przeznaczenie terenu – pas techniczny. 

 
2. Pasy techniczne słu�� realizacji podziemnej 

infrastruktury technicznej. 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu. 
 
  1) Wyznacza si� pas terenu o szeroko�ci 5,0 m; 
 
  2) Zakazuje si� nasadze� drzew; 
 
  3) Zakazuje si� wznoszenia budynków. 
 

§ 15. Ustalenia dla terenów oznaczonych 
symbolem 20RM. 

 
1. Przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa. 

 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
  1) Ustala si� nast�puj�ce parametry dla zabudowy 

mieszkalnej: 
- wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 

nadziemnych w tym u�ytkowe poddasze, 
- dach wysoki dwu lub wielospadowy o nachyleniu 

połaci 35º do 45º, kryty dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze czerwieni lub 
br�zu, 

- główne połacie dachu musz� mie� ten sam k�t 
nachylenia i by� symetryczne; 

- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 
wi�ksza ni� 45 cm od powierzchni grunu 
w najwy�szym jego punkcie w obrysie budynku. 

 
  2) Ustala si� nast�puj�ce parametry dla zabudowy 

gospodarczej zwi�zanej z produkcj� roln�: 
- wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 

nadziemnych w tym u�ytkowe poddasze, 
- k�t nachylenia dachu oraz rodzaj pokrycia 

identyczny jak w budynku mieszkalnym, 
- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 

wi�ksza ni� 30 cm od powierzchni grunu 
w najwy�szym jego punkcie w obrysie budynku. 

 
  3) Po��dane usytuowanie zabudowy na działce w formie 

czworoboku; 
 
  4) Powierzchni zabudowy nie ustala si�; 
 
  5) Powierzchnia biologicznie czynna min 30% 

powierzchnia działki budowlanej; 
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  6) Powierzchnia działki budowlanej min 3000 m²; 
 
  7) Linii zabudowy nie ustala si�; 
 
 
  8) Miejsca parkingowe zabezpieczy� na terenie własnej 

działki, niezb�dnej dla prowadzonej okre�lonej 
działalno�ci rolniczej; 

 
  9) Dost�pno�� komunikacyjna z drogi wewn�trznej 12KDW; 
 
10) Dopuszcza si� mo�liwo�� rezygnacji z odtworzenia 

zabudowy zagrodowej (siedliskowej) i wł�czenia całego 
areału działki o nr ewidencyjnym 102/8 do powierzchni 
przeznaczonej wył�cznie pod uprawy rolne. 
 
§ 16. Ustalenia dla terenów oznaczonych  

symbolem 21RP. 
 
1. Przeznaczenie terenu – teren rolny. 

 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

  1) Dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji zabudowy 
zagrodowej (siedliskowej) pod warunkiem zapewnienia 
dojazdu z drogi wewn�trznej; 

  2) Ustala si� nast�puj�ce parametry dla zabudowy 
mieszkalnej: 
- wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 

nadziemnych w tym u�ytkowe poddasze, 
- dach wysoki dwu lub wielospadowy o nachyleniu 

połaci 35º do 45º, kryty dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze czerwieni lub 
br�zu, 

- główne połacie dachu musz� mie� ten sam k�t 
nachylenia i by� symetryczne; 

- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 
wi�ksza ni� 45 cm od powierzchni grunu 
w najwy�szym jego punkcie w obrysie budynku. 

  3) Ustala si� nast�puj�ce parametry dla zabudowy 
gospodarczej zwi�zanej z produkcj� roln�: 
- wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji 

nadziemnych w tym u�ytkowe poddasze, 
- k�t nachylenia dachu oraz rodzaj pokrycia 

identyczny jak w budynku mieszkalnym, 
- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 

wi�ksza ni� 30 cm od powierzchni grunu 
w najwy�szym jego punkcie w obrysie budynku. 

  4) Po��dane usytuowanie zabudowy na działce w formie 
czworoboku; 

  5) Powierzchni zabudowy nie ustala si�; 
  6) Powierzchnia biologicznie czynna min 30% 

powierzchnia działki budowlanej; 
  7) Powierzchnia działki zagrodowej min 3000m²; 
  8) Linii zabudowy nie ustala si�; 
  9) Miejsca parkingowe zabezpieczy� na terenie własnej 

działki, niezb�dnej dla prowadzonej okre�lonej 
działalno�ci rolniczej. 
 
§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 

22MN, 23MN. 
 
1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna. 
 

2. Przeznaczenie dopuszczalne - usługi, wbudowane 
w obiekt mieszkalny, nieprzekraczaj�ce 50% powierzchni 
u�ytkowej całego obiektu. 
 

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 

  1) Ustala si� nast�puj�ce parametry dla zabudowy 
mieszkalnej: 
- wysoko�� zabudowy dwie kondygnacje nadziemne 

w tym u�ytkowe poddasze, 
- dach wysoki dwu lub wielospadowy o nachyleniu 

połaci od 35º do 45º, kryty dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze czerwieni lub br�zu, 

- główne połacie dachu musz� mie� ten sam k�t 
nachylenia i by� symetryczne, 

- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 
wi�ksza ni� 45 cm od powierzchni grunu 
w najwy�szym jego punkcie w obrysie budynku; 

  2) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�u lub budynku 
gospodarczego o parametrach jak ni�ej: 
- wysoko�� zabudowy 3,0 m, licz�c od poziomu 

gruntu do okapu dachu, 
- k�t nachylenia dachu i rodzaj pokrycie identyczny 

jak w budynku mieszkalnym; 
- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 

wi�ksza ni� 30 cm od powierzchni grunu 
w najwy�szym jego punkcie w obrysie budynku; 

  3) Ł�czna powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni 
działki budowlanej; 

  4) Powierzchnia biologicznie czynna min 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

  5) Obowi�zuj� nast�puj�ce parametry podziałów działek 
budowlanych: 
- minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m2, 
- front działki budowlanej nie mo�e by� mniejszy ni� 

25,0 m, 
- działki nale�y wytycza� tak by granice przecinały 

si� pod k�tem mo�liwie zbli�onym do 90º. 
  6) Kierunek kalenicy budynków mieszkalnych równoległy 

lub prostopadły do dróg wewn�trznych, z których 
działki maj� dojazd; 

  7) Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cych dróg; 

  8) Ustala si� korekt� granicy terenu 22MN od drogi 
publicznej 04KDL; 

  9) Miejsca parkingowe zabezpieczy� na terenie własnej 
działki w ilo�ci 2 miejsc na lokal mieszkalny. 

 
4. Dost�p komunikacyjny dla terenu 22MN z drogi 

018KDW oraz drogi przyległej do południowej granicy 
opracowania planu, dla terenu 23MN z drogi 017KDW. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 
24MN,U. 
 

1. Przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkalna 
jednorodzinna z dopuszczeniem usług (w tym kompleks 
szkoleniowo wypoczynkowy koła łowieckiego i słu�by le�nej). 

2. Zasady zagospodarowania terenu. 
  1) Adaptuje si� istniej�c� zabudow� z dopuszczeniem 

rozbudowy o parametrach, jak ni�ej: 
- wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji w tym 

u�ytkowe poddasze, 
- dach wysoki dwu lub wielospadowy o nachyleniu 

połaci od 35º do 45º kryty dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze czerwieni lub br�zu, 

- w przypadku rozbudowy istniej�cego budynku 
jednakowy spadek dachu winien obejmowa� cały 
budynek ł�cznie z cz��ci� istniej�c�; 

- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 
wi�ksza ni� 45 cm od powierzchni grunu 
w najni�szym jego punkcie w obrysie budynku. 

  2) Dopuszcza si� lokalizacj� budynku gospodarczego lub 
gara�owego o parametrach jak ni�ej: 
- maksymalna wysoko�� 3,0 m, licz�c od poziomu 

gruntu do okapu dachu, 
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- k�t nachylenia połaci dachowych oraz rodzaj i kolor 
pokrycia identyczny jak w budynku mieszkalno-
usługowym; 

- wysoko�� posadowienia parteru nie mo�e by� 
wi�ksza ni� 30 cm od powierzchni gruntu 
w najwy�szym jego punkcie w obrysie budynku 

  3) Ł�czna powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni 
działki; 

  4) Powierzchnia u�ytkowa obiektów usługowych nie 
mo�e przekracza� 50% ł�cznej powierzchni u�ytkowej 
wszystkich obiektów na działce; 

  5) Powierzchnia biologicznie czynna min 40% powierzchni; 
  6) Obowi�zuj� nast�puj�ce parametry podziałów działek 

budowlanych: 
- minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m2, 
- front działki budowlanej nie mo�e by� mniejszy ni� 

25,0 m, 
- działki nale�y wytycza� tak by granice przecinały 

si� pod k�tem mo�liwie zbli�onym do 90º. 
  7) Kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do drogi, 

z której działka ma dojazd; 
  8) Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi 01KDL; 
  9) Miejsca parkingowe zabezpieczy� na terenie własnej 

działki w ilo�ci 2 miejsca na mieszkanie lub 3 miejsca 
na 100 m² powierzchni usługowej. 

 
3. Dost�p komunikacyjny z drogi 016KDW. 

 
§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 

25RP, 26RP, 27RP, 28RP, 29RP, 30RP, 31RP, 32RP, 
33RP, 34RP, 35RP. 

 
1. Przeznaczenie terenu – tereny rolne. 

 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

  1) Zakazuje si� wnoszenia budynków i budowli; 
  2) Zakazuje si� wnoszenia zabudowy zagrodowej. 

 
§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 36ZL. 
 
1. Przeznaczenie terenu - tereny le�ne. 
 
2. Zakazuje si� wznoszenia obiektów budowlanych nie 

zwi�zanych z gospodark� le�n�. 
 

§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
01KDL, 02KDL,KS; 03KDL. 

 
1. Przeznaczenie terenu: KDL – drogi publiczne klasy 

lokalnej; KDL,KS - droga publiczna klasy lokalnej 
z miejscami parkingowymi (ci�g drogi Ba�yny – Orneta). 

 
2. Ustala si� modernizacj� z dostosowaniem do 

wymaganych parametrów technicznych: 
  1) szeroko�� pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj�cych jak na rysunku planu; 
  2) szeroko�� jezdni min 7,0 m. 
 

3. Dopuszcza si� wykorzystanie utwardzonego terenu 
przy odcinku drogi 02KDL, KS (pozostało�� pasa 
startowego) na miejsca postojowe. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 04KDL. 
 
1. Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy 

lokalnej (ci�g drogi Orneta – Krzykały). 

 
2. Ustala si� modernizacj� z dostosowaniem do 

wymaganych parametrów technicznych: 
  1) szeroko�� pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj�cych jak na rysunku planu; 
  2) szeroko�� jezdni min 7,0 m. 
 

§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
05KDW, Tr. 

 
1. Przeznaczenie terenu - droga dojazdowa 

wewn�trzna z pasem technicznym. 
 

2. Wymagane parametry techniczne: 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych jak na rysunku planu; 
  2) szeroko�� jezdni min 4,5 m; 
 

§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 010KDW, 011KDW, 
012KDW, 013KDW, 014KDW, 015KDW, 016KDW, 
017KDW, 018KDW. 

 
1. Przeznaczenie terenów - drogi dojazdowe wewn�trzne. 
 
2. Wymagane parametry techniczne: 

  1) szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych jak na rysunku planu; 
  2) szeroko�� jezdni min 4,5m. 
 

§ 25. Ustalenia dotycz�ce stawek procentowych 
stanowi�cych podstaw� do okre�lenia opłaty o której 
mowa w art. 36 ust. 4. 

 
1. Dla wszystkich terenów obj�tych terenów oznaczonych 

w planie symbolami MN; MN, U; EW, RP; MR – 30%. 
 

2. Dla pozostałych terenów stawka nie ma zastosowania. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ko �cowe. 

 
§ 26. 1. Traci moc uchwała Nr XLIII/280/2002  

Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 23 maja 2002 roku 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orneta (Dziennik Urz�dowy 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego z 2002 r. Nr 73, 
poz. 1124). 
 

2. Traci moc uchwała Nr XXVI/158/2000 Rady 
Miejskiej Ornecie z dnia 28 wrze�nia 2000 roku w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orneta (Dziennik Urz�dowy 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego z 2000 r. Nr 70, 
poz. 873) w cz��ci obj�tej niniejszym planem. 
 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Ornety. 
 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Tadeusz Fiodorowicz 
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Zał�cznik nr 1 
do Uchwały nr XLIII/330/10 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 1 czerwca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/330/10 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 1 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie rozstrzygni �cia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do pro jektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla cz ��ci obr �bu geodezyjnego Krzykały, gmina Orneta 
 

§ 1. Na podstawie art. 20 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 2004 roku Nr 6 poz. 4, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 roku Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Ornecie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 

§ 2. W trakcie wyło�enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci obr�bu geodezyjnego 
Krzykały, gmina Orneta nie zgłoszono uwag. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do Uchwały nr XLIII/330/10 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 1 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nale �� do zada� własnych gminy Orneta oraz zasadach ich finansowan ia dla miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz ��ci obr �bu geodezyjnego Krzykały, gmina Orneta 

 
§ 1. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale� � do zada� własnych gminy i koszt  

szacunkowy ich realizacji 
 

Sie� kanalizacyjna i wodoci�gowa - 75 000 zł 
Koszt opracowania mpzp - 54 000 zł 
RAZEM - 129 000 + VAT 
Słownie: sto dwadzie�cia dziewi�� tysi�cy zł + VAT 
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UCHWAŁA Nr XL/782/10 

Sejmiku Województwa Warmi �sko-Mazurskiego 

z dnia 8 czerwca 2010 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � Nr XXXVIII/550/02 Sejmiku Województwa Warmi �sko-Mazurskiego 

z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Województ wa Warmi �sko-Mazurskiego na okr �gi wyborcze w celu wyboru 

radnych do Sejmiku Województwa Warmi �sko-Mazurskiego. 

 
Na podstawie art. 163 i art. 164 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547, Dz. U. z  2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, 
Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z  2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz.1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 
 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z  2008 
r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z  2009 r. Nr 
213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, Dz. U. z  2010 r. Nr 57, 
poz. 356) w zwi�zku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie województwa (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Dz. U. z 2006 r. Nr 126, 
poz. 875, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 173,  
poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146) oraz Zarz�dzeniem Nr 40 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010 r. 
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do 
Sejmiku Województwa (Dz. Urz. Woj. Warmi�sko-
Mazurskiego Nr 18, poz. 496) uchwala si�, co nast�puje: 
 

§ 1. § 1  uchwały Nr XXXVIII/550/02 Sejmiku 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 
2002 r. w sprawie podziału Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego na okr�gi wyborcze w celu wyboru radnych 
do Sejmiku Województwa Warmi�sko-Mazurskiego  
(Dz. Urz. Woj. Warmi�sko-Mazurskiego Nr 91, poz. 1394) 
otrzymuje brzmienie: 
„§ 1 Ustala si� granice i numery okr�gów wyborczych oraz 
liczb� radnych wybieranych w ka�dym okr�gu wyborczym 
w wyborach do Sejmiku Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego: 
  1)okr�g wyborczy Nr 1 obejmuj�cy Powiaty: Miasto 

Olsztyn i olszty�ski o liczbie wybieranych radnych 6, 


