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  3) podwy�szenia standardu budynku lub lokalu w zwi�zku  
z inwestycj�, obejmuj�c� modernizacj� budynku, 
przeprowadzon� przez Gmin� lub z udziałem Gminy –  
z uwzgl�dnieniem kosztów modernizacji w odniesieniu do 
powierzchni u�ytkowej lokali w budynkach. 

 
3. Prezydent Miasta okre�li w drodze zarz�dzenia, w 
terminie trzech miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie niniejszej 
uchwały: 
 
  1) podział miasta na strefy; 
 
  2) współczynniki ustalaj�ce stawk� czynszu za 1 m2 

uwzgl�dniaj�ce rodzaj prowadzonej działalno�ci; 
 
  3) szczegółowe warunki i zasady podwy�szania czynszu 

na skutek podniesienia standardu budynku, o jakich 
mowa w ust. 2 pkt 3. 

 
4. Lokale wynaj�te dla potrzeb Urz�du Miasta oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych zwolnione s� z czynszu. 

 
5. Prezydent Miasta, w przypadku zaistnienia 
szczególnych okoliczno�ci, mo�e zwolni� z czynszu 
jednostki okre�lone w § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. 
 
6. Stawka czynszu uzyskana w drodze przetargu lub 
negocjacji b�dzie zmieniana raz w roku o roczny wska�nik 
wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS.” 
 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie równie� do umów najmu 
zawartych przed dniem jej wej�cia w �ycie, po zaistnieniu 
okoliczno�ci maj�cych wpływ na stawki czynszu. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady 
Zbigniew D�bkowski 

 
 
     
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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  
i Nr 167, poz. 1759, 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. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/263/09 

Rady Miejskiej w Ornecie 

z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla cz ��ci  

obr�bu geodezyjnego Ba �yny, gmina Orneta. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z pó�niejszymi zmianami z 2002r. 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) 
i uchwały Nr XVI/127/08 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 Ba�yny, 
gmina Orneta, Rada Miejska w Ornecie uchwala, co 
nast�puje: 

 
Rozdział I 

Ustalenia wst �pne 
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze „Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Orneta” uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
cz��ci obr�bu geodezyjnego Ba�yny gmina Orneta w 
cz��ci obr�bu geodezyjnego Ba�yny. 
 

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

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

projektu planu stanowi�cego zał�cznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
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które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi�cych zał�cznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
3. Granice planu okre�la uchwała nr XVI/127/08 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 Ba�yny, gmina Orneta. 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 2. 1. W planie nie wyst�puj�: 

 
1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji 

zabytków oraz obiekty dóbr kultury współczesnej. 
 

2. Tereny górnicze. 
 

3. Tereny nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi. 
 

4. Tereny zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

§ 3. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 
symboli i poj��: 
 

1. Obowi�zuj�ca linia zabudowy – jest to linia 
wyznaczona na rysunku planu wzdłu� której obowi�zuje 
usytuowanie jednej z elewacji budynku. 
 

2. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym 
przeznaczeniu - oznaczaj� linie, które nie mog� by� 
przesuni�te w wyniku realizacji planu. 
 

§ 4. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne 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. Klasyfikacja techniczna dróg. 
 

4. Obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 5. Dla terenu oznaczonego symbolem PU ustala si�: 

 
1. Przeznaczenie terenu – zabudowa produkcyjno-

usługowo-handlowa. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
 
  1) Nie dopuszcza si� zabudowy mieszkaniowej; 
 
  2) zakazuje si� lokalizacji obiektów handlowych powy�ej 

2000 m²; 
 
  3) zakazuje si� stosowania ogrodze� pełnych oraz 

wykonanych z prefabrykatów �elbetowych od drogi 
publicznej; 

 
  4) wysoko�� ogrodze� od drogi publicznej nie mo�e 

przekracza� 2,0 m. 
 

3. Zasady ochrony �rodowiska. 
 
  1) Zakazuje si� lokalizowania zakładów o zwi�kszonym 

ryzyku oraz zakładów o du�ym ryzyku wyst�pienia 
powa�nych awarii przemysłowych. 

 
4. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 
 
  1) wysoko�� zabudowy dla budynków nie wi�ksza ni� 

12,0 m licz�c od najni�szego punktu w terenie w 
obrysie budynku do najwy�szego punktu dachu; 

 
  2) wysoko�ci zabudowy dla budowli nie okre�la si�. W 

przypadku lokalizowania budowli o wysoko�ci ponad 
100 m od poziomu terenu nale�y uzgodni� z Prezesem 
Urz�du Lotnictwa cywilnego; 

 
  3) powierzchnia zabudowy max. 40% powierzchni działki 

budowlanej; 
 
  4) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% 

powierzchni działki budowlanej; 
 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczaj�cej drogi KDL 10,0 m; 
 
  6) nie ustala si� spadków dachów oraz rodzajów ich 

pokrycia; 
 

5. Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomo�ci. 
 
  1) powierzchnia działki w wyniku podziału geodezyjnego 

nie mo�e by� mniejsza ni� 2000 m2; 
 
  2) front działki nie mo�e by� krótszy ni� 35,0 m; 
 
  3) ka�da wydzielona działka musi mie� dost�p z drogi 

publicznej lub wewn�trznej. 
 

6. Zasady dotycz�ce komunikacji. 
 
  1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej KDL; 
 
  2) miejsca postojowe zapewni� na terenie własnych 

działek w ilo�ci niezb�dnej dla prowadzonej 
działalno�ci zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
7. Zasady uzbrojenia w infrastruktur� techniczn�. 

 
  1) Zasady ogólne: 
 

- ka�da działka budowlana przeznaczona pod 
zabudow� powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� 
przył�czenia do zewn�trznych sieci technicznego 
uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia  
w wod�, odprowadzania �cieków sanitarnych i 
technologicznych, wód opadowych oraz zasilania 
w energi� elektryczn� (sieci� kablow�); 

- sieci prowadzi� wzdłu� drogi KDL w pasie zieleni 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ZN (pas 
techniczny). 

 
  2) zaopatrzenie w wod� zapewni� z sieci wodoci�gowej 

gminnej; 
 
  3) odprowadzenie �cieków sanitarnych zapewni� sieci� 

kanalizacji sanitarnej do lokalnej oczyszczalni �cieków 
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zlokalizowanej na terenie gminy Orneta (miejscowo�� 
Ba�yny lub Orneta); 

 
  4) �cieki przemysłowe, po podczyszczeniu w 

odpowiednich urz�dzeniach, wprowadzi� poprzez sie� 
kanalizacji sanitarnej do lokalnej oczyszczalni �cieków; 

 
  5) wody opadowe z dachów oraz utwardzonych terenów 

(dogi, place, parkingi) odprowadzi� do sieci 
deszczowej lub gruntu w granicach własnej działki; 

 
  6) obsług� telekomunikacyjn� zapewni� poprzez sie� 

kablow� oraz ł�czno�� bezprzewodow�; 
 
  7) zapewni� zasilanie terenu z sieci energetycznej 

kablowej; 
 
  8) dopuszcza si� lokalizacj� trafostacji w miar� potrzeb. 
 

8. Zasady unieszkodliwiania odpadów. 
 
  1) Zabezpieczy� miejsca pod lokalizacj� kontenerów lub 

pojemników do czasowego gromadzenia odpadów z 
uwzgl�dnieniem ich segregacji; 

 
  2) odbiór odpadów powinien by� wykonywany przez 

upowa�nion� jednostk�; 
 
  3) zakaz składowania materiałów niebezpiecznych; 
 

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZL ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie terenu – teren le�ny. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) utrzyma� w dotychczasowym u�ytkowaniu, zgodnie z 

operatem urz�dzeniowo-le�nym; 
 
  2) zakazuje si� wznoszenie obiektów budowlanych z 

wyj�tkiem zwi�zanych z gospodark� le�n� oraz 
infrastruktur� techniczn�. 

 
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZN ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie terenu – ziele� naturalna (pas 
techniczny) – pas terenu o szeroko�ci min. 5,0 m. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 
  1) zakazuje si� nasadze� drzew i krzewów; 
 
  2) dopuszcza si� ziele� nisk� ł�kow�. 
 

§ 8. Dla terenu oznaczonego symbolem KDL ustala si�: 
 

1. Przeznaczenie terenu – droga lokalna publiczna. 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
 
  1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 15,0 m; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce drogi zgodnie z istniej�cym 

wydzieleniem geodezyjnym; 
 
  3) dopuszcza si� korekt� przebiegu drogi (złagodzenie 

łuku) jak na rysunku planu. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce stawek procentowych 
stanowi�cej podstaw� do okre�lania opłaty od wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu. 
 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem PU okre�la si� 
30% wysoko�� stawki. 
 

4. Dla pozostałych terenów stawka nie ma zastosowania. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 10. Trac� moc ustalenia i rysunek zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Orneta zatwierdzone uchwał� Rady 
Miejskiej w Ornecie Nr XXVI/158/2000 z dnia 28 wrze�nia 
2000 r. (Dz. Urz. Województwa Warmi�sko-Mazurskiego 
Nr 70, poz. 873) odnosz�ce si� do terenu obj�tego 
planem w granicach zgodnych z rysunkiem planu. 
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Ornety. 
  

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

§ 13. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia 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 XXXIV/263/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/263/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu obejmuj�cego cz��� obr�bu geodezyjnego Ba�yny gm. Orneta 
 

§ 1. 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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 z 2007 r. Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w Ornecie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
  

§ 2. W trakcie wyło�enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta terenu 
obejmuj�cego cz��� obr�bu geodezyjnego Ba�yny, gm. Orneta nie zgłoszono uwag. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIV/263/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 26 sierpnia 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 obejmuj�cego cz��� obr�bu geodezyjnego Ba�yny, gm. Orneta 
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). 
 
I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy i koszt szacunkowy ich 
realizacji 
sie� kanalizacyjna                                                                                242.000 zł 
sie� wodoci�gowa                                                                                    90.000 zł 
koszt opracowania mpzp                                                                          15.000 zł 

Razem  zł  347.000 + VAT 
(Słownie: trzysta czterdzie�ci siedem tysi�cy zł +VAT) 
 
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
 
Realizacja finansowania z bud�etu gminy w ramach zada� własnych. Po wnikliwej analizie z zakresu inwestycji 
 i zwi�zanych z tym kosztów Rada Miejska w Ornecie postanawia, �e realizacj� przewiduje si� w okresie obejmuj�cym lata 
2010 – 2013. 
Istnieje mo�liwo�� uzyskania �rodków pomocowych do 75% kosztów. 
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UCHWAŁA Nr LI/278/09 

Rady Miejskiej w K �trzynie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie okre �lenia zasad rozliczania tygodniowego obowi �zkowego wymiaru godzin zaj �� nauczycieli, dla których 

ustalony plan zaj �� jest ró �ny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrud nionych w placówkach 

o�wiatowych, dla których organem prowadz �cym jest Gmina Miejska K �trzyn. 

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
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 
i Nr 167, poz. 1759, 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) art. 42 ust. 7, pkt 1  
w zwi�zku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia  
1982 roku – 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 
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 


