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UCHWAŁA Nr XXXV/269/09 

Rady Miejskiej w Ornecie 

z dnia 30 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenu poło �onego                                              

przy ul. Braniewskiej w Ornecie. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z pó�niejszymi zmianami 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), 
art. 17 pkt 4 i 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 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 
Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz uchwały Nr 
XX/151/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 
2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu poło�onego przy ul. Braniewskiej w Ornecie, w 
granicach jak zaznaczono na zał�czniku nr 1 - rysunku 
planu, po sprawdzeniu spójno�ci ze „Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Orneta”, na wniosek Burmistrza 
Ornety Rada Miejska w Ornecie uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Ustalenia podstawowe 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu poło�onego przy ul. Braniewskiej 
Orneta, obejmuj�cy obszar opracowania w granicach 
oznaczonych na rysunku planu - zał�czniku nr 1 do 
uchwały. 

 
2. Ustalenia planu obejmuj� obszar znajduj�cy si� w 

granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu 
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej 
znajduj�cej si� w zasobie geodezyjnym. 

 
3. Integraln� cz��� niniejszej uchwały stanowi: 

 
  a) zał�cznik nr 1 do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000, 

obowi�zuj�cy w zakresie okre�lonym w uchwale i na 
rysunku planu, 

 
  b) zał�czniku nr 2 do uchwały - zawieraj�cy rozstrzygni�cie 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

 
  c) zał�cznik nr 3 do uchwały - zawieraj�cy rozstrzygni�cie o 

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. 
 

§ 2. 1. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
 
  1) Budynkach funkcji podstawowej - nale�y przez to 

rozumie� budynki, w których prowadzona jest 
działalno�� stanowi�ca podstawow� funkcj� 
wyznaczon� planem. 

 
  2) Budynkach funkcji uzupełniaj�cej - nale�y przez to 

rozumie� budynki, w których prowadzona jest 
działalno�� stanowi�ca uzupełniaj�c� funkcj� 
wyznaczon� planem. 

 
  3) Działalno�ci gospodarczej - nale�y przez to rozumie� 

szeroko poj�ty wachlarz usług, wytwórczo�ci, 
produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej. 

 
  4) Intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

wska�nik definiowany jako iloraz powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych zlokalizowanych 
na danym terenie do powierzchni tego terenu, 
powierzchni� budynku liczy si� w obrysie �cian 
zewn�trznych lub, w przypadku kondygnacji 
poddasza, w obrysie stropodachu na wysoko�ci 1 m 
od poziomu podłogi. 

 
  5) Linii rozgraniczaj�cej tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania - nale�y przez to rozumie� granic� 
nieprzekraczaln� dla terenów, których przeznaczenie 
jest inne ni� na terenie s�siednim. 

 
  6) Modernizacji - nale�y przez to rozumie� wszelkie 

prace budowlane prowadzone na istniej�cym budynku, 
takie jak: rozbudowa, nadbudowa, dobudowa, zmiana 
pokrycia dachowego, remont kapitalny, ocieplenie 
budynku, zmiana elewacji itp., które na etapie planu 
miejscowego niemo�liwe s� do sprecyzowania, a które 
ustaleniami planu s� dopuszczone. 

 
  7) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� wyznaczon� na rysunku planu lini� 
okre�laj�c� dopuszczaln� lokalizacj� najbli�szej 
ustawionej zewn�trznej �ciany budynku - z 
pomini�ciem balkonów, loggii i wykuszy wysuni�tych 
poza obrys budynku nie wi�cej ni� 1,5 m oraz 
elementów wej�cia do budynku (schody, podest, 
daszek, pochylnia dla niepełnosprawnych). 

 
  8) Ograniczeniu uci��liwo�ci - oznacza to, �e zasi�g 

uci��liwo�ci dla �rodowiska b�d�cy skutkiem 
prowadzonej działalno�ci gospodarczej musi by� 
bezwzgl�dnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj�ce 
si� na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
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ludzi, winny by� wyposa�one w techniczne �rodki 
ochrony przed tymi uci��liwo�ciami. 

 
  9) Powierzchni biologicznie czynnej - rozumie si� przez 

to cz��� działki budowlanej na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo w gł�b gruntu, na nim oraz nad nim; 
pokryta trwał� ro�linno�ci� lub u�ytkowana rolniczo. 
Typow� powierzchni� biologicznie czynn� stanowi� 
tereny zieleni towarzysz�ce zabudowie, w tym ogrody, 
sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki 
wodne powierzchniowe, uprawy rolne. Uznaje si� za 
powierzchni� biologicznie czynn�: w 50 % ziele� 
projektowan� na dachach budynków oraz budowli 
naziemnych i podziemnych, nawierzchni �wirowych, 
grysowych i a�urowych. 
 

  10) Przepisach szczególnych - nale�y przez to rozumie� 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj�ce z 
prawomocnych decyzji administracyjnych. 

 
  11) Przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie terenu, wynikaj�ce z funkcji 
dominuj�cej na okre�lonym obszarze. 

 
  12) Przeznaczeniu uzupełniaj�cym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie terenu, wynikaj�ce z funkcji 
uzupełniaj�cej na okre�lonym obszarze. 

 
  13) Rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek 

stanowi�cy zał�cznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

 
  14) Uci��liwo�ci - nale�y przez to rozumie� zespół 

negatywnych bod�ców (b�d�cych skutkiem 
okre�lonej działalno�ci) pogarszaj�cych warunki 
�ycia mieszka�ców poprzez obni�enie standardów 
�rodowiska przyrodniczego. 

 
  15) Usługach - nale�y przez to rozumie� obiekty 

usługowe wolnostoj�ce lub wbudowane lokale 
usługowe handlu detalicznego i hurtowego, 
gastronomii, administracji publicznej, rzemiosła, itp. 

 
  16) Usługach towarzysz�cych - nale�y przez to rozumie� 

usługi, uzupełniaj�ce funkcj� główn�. 
 
  17) Ustalonej linii zabudowy - oznacza obowi�zuj�c� 

frontow� lini� zabudowy; dopuszcza si� przesuni�cie 
przed lini� zabudowy na odległo�� do 1,5 m 
schodów ganku zadaszenia lub innych drobnych 
elementów elewacji budynku. 

 
  18) Wysoko�ci budynku - rozumie si� przez to wymiar 

liczony od poziomu terenu przyległego do budynku 
do najwy�ej poło�onej kraw�dzi dachu (kalenicy) lub 
punktu zbiegu połaci dachowych zgodnie z ustaw� 
prawo budowlane i jego rozporz�dzenia. 

 
1. U�yte w niniejszej uchwale wyra�enia: 

 
  1) Obiekt budowlany, budynek, budynek mieszkalny 

jednorodzinny - okre�laj� przepisy ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z pó�n. zmianami). 

 
  2) Powierzchnia zabudowy, powierzchnia u�ytkowa - 

okre�laj� przepisy Polskiej Normy PN-ISO 9836, PN 
70/B - 02365 - Wła�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie. 

Okre�lanie i obliczanie wska�ników powierzchniowych 
i kubaturowych. 

 
  3) Droga, ulica, droga publiczna, droga wewn�trzna - 

okre�laj� przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z 
pó�n. zm.) oraz rozporz�dzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 
430). 

 
§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego jest: 
 
  1) Ustalenie przeznaczenia terenów pod okre�lone 

funkcje. 
 
  2) Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
  3) Ustalenie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego. 
 
  4) Ustalenie parametrów i wska�ników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wska�ników intensywno�ci zabudowy. 

 
  5) Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
  6) Ustalenie stawek procentowych, na podstawie których 

ustala si� opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Wszystkie wy�ej wymienione punkty okre�lone s� w 

Rozdziale II „Ustalenia ogólne” oraz w Rozdziale III 
„Ustalenia szczegółowe”. 

 
3. Na obszarze opracowania nie wyst�puj�: 
 

  1) Obszary poddane ochronie; 
 
  2) Obszary przestrzeni publicznej; 
 
  3) Obszary zagro�one powodzi�; 
 
  4) Obszary obj�te scaleniem i podziałem nieruchomo�ci; 
 
  5) Obszary, na których wyst�puje zakaz zabudowy; 
 
  6) Obszary, na których ustala si� sposób i termin 

tymczasowego zagospodarowania; 
 
  7) Pomników zagłady i ich stref ochronnych. 
 
  8) Tereny, dla których obowi�zuje prawo górnicze. 
 

§ 4. 1. Ustala si�, �e głównymi funkcjami terenu dla 
obszaru obj�tego planem s�: 
 
  1) Funkcja produkcyjno-usługowa. 
 

§ 5. 1. Ustala si�, obsług� komunikacyjn� terenu 
obj�tego opracowaniem, zjazdu z drogi publicznej, ulicy 
klasy lokalnej KDL ul. Braniewska. 
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§ 6. 1. Ustala si�, �e obszar b�dzie wyposa�ony w 
systemy infrastruktury technicznej. Infrastruktura, o której 
mowa dotyczy: 
 
  1) sieci elektroenergetycznej przesyłowej i 

o�wietleniowej; 
 
  2) sieci wodoci�gowej; 
 
  3) sieci kanalizacji deszczowej; 
 
  4) sieci kanalizacji sanitarnej; 
 
  5) docelowo sieci gazowej; 
 
  6) sieci teletechnicznej; 
 
  7) sieci �wiatłowodowej. 
 

2. Gromadzenie odpadów stałych b�dzie si� odbywało 
(zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� o odpadach i przyj�t� 
polityk� gminy w tym zakresie) w miejscach 
wyznaczonych w granicach własno�ci lub u�ytkowania 
terenu. Wywóz odpadów komunalnych odbywa� si� 
b�dzie przez słu�by wyspecjalizowanych przedsi�biorstw, 
do zakładu utylizacji odpadów. Odpady pozostałe wywozi� 
nale�y we własnym zakresie na składowisko miejskie. 
 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 7. 1. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenia terenów: 

 
  1) Teren produkcyjno usługowy -oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1P. 
 

§ 8. 1. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego. 
 
  1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, 

podlegaj�ce ochronie: 
 

a) ziele� istniej�ca w postaci drzew; 
 
b) południowa pierzeja przy ulicy Braniewskiej w 

Ornecie; 
 
  2) Elementy zagospodarowania przestrzennego, 

wymagaj�ce ukształtowania: 
 

a) Nowa zabudowa produkcyjno - usługowa powinna 
współgra� z istniej�c� zabudow� miejsk� o 
wysokich walorach historycznych; 

 
  3) Zakaz lokalizacji budowli oraz obiektów o wysoko�ci 

powy�ej 15 m od poziomu terenu; 
 
  4) Zakaz ustawiania reklam o powierzchni wi�kszej ni� 

2,0 m2. 
 

§ 9. 1. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony 
�rodowiska, przyrody: 
 
  1) zakaz budowy obiektów i urz�dze� technicznych 

stwarzaj�cych zagro�enie dla �ycia lub zdrowia ludzi. 
 

§ 10. Ogólne ustalenia dotycz�ce wymaga� 
wynikaj�cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych. 
 

1. Ustala si� nast�puj�ce wymagania wynikaj�ce z 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) utrzymanie ładu przestrzennego poprzez: 
 

a) uporz�dkowane ogrodzenia terenu, 
b) wysoko�� ogrodzenia nie mo�e przekracza� 1,5 m 

wysoko�ci. 
c) zakazuje si� stosowania ogrodze� betonowych 

zwłaszcza z prefabrykatów. 
d) estetyczne utrzymanie elewacji budynków 

znajduj�cych si� wzdłu� ulicy Braniewskiej i wzdłu� 
granic działek s�siednich. 

 
§ 11. 1. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 
 
  1) Bezpo�redni� obsług� komunikacyjn� terenu stanowi 

ulica Braniewska, obsługuj�ca teren bezpo�rednio do 
niej przyległy: 

 
a) W granicach wyznaczonych dla nowej zabudowy 

ustala si� obowi�zek zapewnienia przez 
wła�ciciela lub zarz�dc� terenu miejsc 
parkingowych w ilo�ciach: 

 
b) dla usług nie mniej ni� - 1 miejsce postojowe na 

30 m2 powierzchni handlowej, oraz 3 miejsca na 
10 osób zatrudnionych; 

 
c) dla samochodów dostawczych niezb�dnych do 

obsługi produkcji. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad uzbrojenia terenu: 
 

1. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 
 
  1) Woda z sieci miejskiej; 
 
  2) dopuszcza si� modernizacj� istniej�cej sieci oraz 

obiektów i urz�dze� technicznych oraz budow� 
nowych przył�czy. 

 
2. W zakresie odprowadzania i oczyszczania �cieków 

ustala si�: 
 

  2) dopuszcza si� modernizacj� istniej�cej sieci oraz 
obiektów i urz�dze� technicznych do sieci komunalnej 
na warunkach wydanych przez zarz�dc� sieci oraz 
budow� nowych przył�czy. 

 
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 

si�: 
 
  1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 

jezdni, chodników, podjazdów, parkingów i 
powierzchni utwardzonych na ogólnie przyj�tych w 
przepisach szczególnych zasadach; 

 
4. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala si�: 

 
  1) zasad� wywozu odpadów stałych z obszaru obj�tego 

planem, sposobem zorganizowanym na wyznaczony 
dla tych potrzeb teren składowania odpadów zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami. 

 
5. W zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� 

ustala si� na warunkach wydanych przez zarz�dc� sieci: 
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  1) dopuszcza si� modernizacj� istniej�cej sieci oraz 
obiektów i urz�dze� technicznych; 

 
  2) o�wietlenie dróg wewn�trznych, placów i parkingów; 
 
  3) podł�czenie nowych budynków do sieci 

elektroenergetycznej nast�pi na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciwy miejscowo zakład 
energetyczny; 

 
  4) nowe linie energetyczne na terenie zakładu nale�y 

projektowa� jako kablowe. 
 

6. W zakresie telekomunikacji ustala si�: 
 
  1) obsług� zabudowy na obszarze obj�tym planem 

poprzez istniej�ce i nowe urz�dzenia 
telekomunikacyjne; 

 
  2) dopuszcza si� modernizacj� istniej�cej sieci oraz 

urz�dze� teletechnicznych; 
 
  3) linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 

projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne; 

 
  4) dopuszcza si� lokalizacje sieci i urz�dze� 

infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�. 

 
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 

 
  1) Gaz z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na 

terenie własnej działki. 
 

ROZDZIAŁ III 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce przeznaczenia 

terenów i zasad ich zagospodarowania 
 

§ 13. 1. Ustala si� teren funkcji produkcyjno-usługowy, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1P. 
 
  1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 3. ustala si� 

przeznaczenie podstawowe - funkcj� produkcyjno-
usługow�: 
a) w ramach funkcji głównej zakłada si� utrzymanie 

istniej�cej i realizacj� nowej zabudowy 
produkcyjnej; 

b jako funkcj� uzupełniaj�c� przewiduje si� funkcje 
usługow�; 

c) w ramach funkcji ustala si� modernizacj�, 
rozbiórk� istniej�cych budynków administracyjnych 
oraz budow� nowych obiektów produkcyjnych i 
usługowych ł�cznych lub rozdzielnych, placów, 
parkingów, dróg publicznych, a tak�e dróg 
wewn�trznych niezb�dnych do ich obsługi; 

 
  2) Ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska i przyrody: 

a) rodzaj produkcji oraz sposoby jej wykonywania 
poza granic� swojej działki nie mog� przekroczy� 
norm obowi�zuj�cych dla budynków mieszkalnych 
w przepisach szczególnych; 

b) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej 20 %, w tym 10 % wysokiej (min. 5 % 
zimozielonej); 

 
  3) Ustala si� nast�puj�ce parametry kształtowania nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) budynki o prostej tradycyjnej bryle zało�one na 

planie prostok�tnym do II kondygnacji; 

b) poziomu posadowienia posadzki parteru 
dostosowa� do istniej�cych budynków; 

c) maksymalna wysoko�� budynku od posadzki 
parteru do kalenicy nie wy�ej ni� 12,5 m n.p.t., 

d) wska�nik intensywno�ci zabudowy do 0,5; 
e) rodzaju i pokrycia dachu - nie ustala si�; 

 
  4) Dost�pno�� komunikacyjna: 

a) Wjazd/wyjazd z drogi publicznej z ul. Braniewskiej; 
 
  5) Zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

a) Ustala si� nieprzekraczaln� lini� zabudowy od ul. 
Braniewskiej zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa; 

 
  6) Na terenie obowi�zuje wyznaczenie miejsc 

postojowych w ilo�ci przewidzianej w § 12 pkt 1); 
 
  7) Zasady obsługi in�ynieryjnej: 

a) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z sieci 
elektroenergetycznej na zasadach ustalonych 
przez zarz�dc� sieci; 

b) zaopatrzenie w wod� z komunalnej sieci 
wodoci�gowej; 

c) odprowadzenie �cieków do komunalnej sieci 
kanalizacyjnej; 

d) odprowadzenie wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej na warunkach uzyskanych 
od zarz�dcy sieci; 

e) wskazane ogrzewanie własne wykorzystuj�ce 
niekonwencjonalne �ródła energii o ograniczonej 
emisji zanieczyszczenia do �rodowiska takie jak: 
energia słoneczna, energia elektryczna itp.; 

f) gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na 
terenie miasta. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Ustalenia ko �cowe 
 

§ 14. Zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza si�, �e 
niniejszy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego przy ul. Braniewskiej 
jest zgodny z ustaleniami „Studium Uwarunkowa� i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 
Gminy Orneta”. 
 

§ 15. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12. oraz art. 36 ust. 
4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala si� jednorazow� opłat� od wzrostu 
warto�ci, pobieran� przez Burmistrza Ornety przy 
sprzeda�y nieruchomo�ci, w ustalonej wysoko�ci 
uzale�nionej od ustalonej funkcji terenu. 
Dla terenów oznaczonych: symbolem P - 30 %, 
 

§ 16. Wraz z wej�ciem w �ycie niniejszej uchwały, na 
obszarze opracowania, trac� moc ustalenia uchwały 
Nr XLII/266/97 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 grudnia 
1997 roku w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ornety. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Gabriel Zamy�lewski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXV/269/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 30 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXV/269/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 30 wrze�nia 2009 r. 

 
Dotyczy: 
Rozstrzygni�cia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego 
przy ul. Braniewskiej w Ornecie zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami). 
 
W trakcie wyło �enia do publicznego wgl �du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego terenu 
poło �onego przy ul. Braniewskiej w Ornecie uwag nie wnie siono. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXV/269/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 30 wrze�nia 2009 r. 

 
Dotyczy: 
Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy Orneta oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu poło�onego przy ul. Braniewskiej w Ornecie na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880). 
 
Gmina Orneta nie poniesie kosztów, wynikaj �cych z realizacji zada � własnych gminy b �d�cych pochodn � 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania teren u poło �onego przy ul. Braniewskiej w Ornecie. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/272/09 

Rady Miejskiej w Ornecie 

z dnia 30 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/250/09 Rady Miejskie j w Ornecie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ust alenia 

tygodniowego obowi �zkowego wymiaru godzin zaj �� dydaktycznych, wychowawczych i opieku �czych nauczycieli 

szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dn ia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 
42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 
2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, 
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i 
Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 

poz. 1505, Nr 56, poz. 458 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) 
Rada Miejska w Ornecie uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXXII/250/09 Rady Miejskiej w 

Ornecie z dnia 29 czerwca 2009 r. w paragrafie 3 skre�la 
si� ust�p 2. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Ornety. 
 
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego i 
wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia publikacji. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Gabriel Zamy�lewski 
 

 
 
 
 


