
F�A�CCA��?��8�B���
7B���3����D�7D��AC��BD#D�����A�	B�����0�� � /B���50��A�50��
�

D���'6�D

Liczba osi 
i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 
pojazdów 

Naczepa/przyczepa  
+ pojazdów tonach 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej ni� Mniej ni� 

o� jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowa�ne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna o� 

12 18 242,00 253,00 
18 25 283,00 365,00 
25  498,00 641,00 

 
Dwie osie 

12 28 275,00 354,00 
28 33 756,00 970,00 
33 38 1148,00 1474,00 
38  1514,00 1770,00 

Trzy osie i wi�cej 
12 38 838,00 1076,00 
38  1139,00 1463,00 

 

7. Od autobusów, w zale�no�ci od liczby miejsc do 
siedzenia: 
  1) do 20 miejsc wł�cznie - 420,00 zł; 
  2) powy�ej 20 i mniej ni� 30 miejsc - 900,00 zł; 
  3) od 30 miejsc i mniej ni� 40 miejsc - 1607,00 zł; 
  4) 40 i wi�cej miejsc - 1689,00 zł. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/209/09 Rady Gminy 

Budry z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie okre�lenia 
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na 
2010 r. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po ogłoszeniu 

w Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego z moc� obowi�zuj�c� od 1 stycznia  
2011 roku. 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Jan Królik 

 
    
* Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło niewa�no�	 
   - uchwała nr 0102-63/11 z dnia 10 lutego 2011 r. 
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UCHWAŁA Nr III/10/10  

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w obr �bie miasta Orzysza 

poło �onego w rejonie ulicy Gi �yckiej i Juliusza Słowackiego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 

8 marca 1999 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zmianami) oraz art. 15 ust. 2; 
art. 20 ust. 1, w zwi�zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmianami) - 
Rada Miejska w Orzyszu stanowi, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z  polityk� 
przestrzenn� zawart� w  Studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Orzysz uchwalonym uchwał� Nr XIII/89/99 Rady Miejskiej 
w Orzyszu z dnia 28 wrze�nia 1999 r. w tym ze zmian� 
dokonan� uchwał� Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 29 grudnia 2010 r., uchwala si� zmian� cz��ci 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obr�bie miasta Orzysza uchwalonego uchwał�  
Nr XXXVII/574/05 Rady Miejskiej w  Orzyszu z dnia  
26 pa�dziernika 2005 r. dla terenu poło�onego w rejonie 
ulic: Gi�yckiej i Juliusza Słowackiego. 
 

2. Przedmiot, zakres i granice terenu obj�tego planem 
przyjmuje si� na podstawie uchwały intencyjnej  
Nr XXXIII/262/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia  
24 czerwca 2009 r. w  sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w obr�bie miasta Orzysza 
poło�onego w rejonie ulicy Gi�yckiej i Juliusza Słowackiego. 
 

Rozdział 1 
Zasady obowi �zywania planu 

 
§ 2. Plan niniejszy składa si� z  nast�puj�cych 

elementów podlegaj�cych uchwaleniu i  ogłoszeniu 
w Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�	 niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

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

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

 
  4) rozstrzygni�	 o  sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu stanowi�cych Zał�cznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 3. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) zmiana dotychczasowych ustale� planu w obszarze 

funkcjonalnym oznaczonym symbolem MW 
okre�laj�cym teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na: 
- MN.U - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
- U - teren zabudowy obiektami o  funkcji usługowej 

nieuci��liwej dla �rodowiska z zachowaniem 
wyznaczonego ju� geodezyjnie układu drogowego 
(ozn. jako KDW) oraz dokonanego wcze�niej 
podziału gruntów z wyj�tkiem działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: od 513/11 do 513/15, 
które podlegaj� scaleniu i ponownemu podziałowi; 

 
  2) zabezpieczenie ładu przestrzennego przez  

wła�ciwe kształtowanie projektowanej zabudowy 
i zagospodarowania terenów; 

 
  3) ustalenie standardów ochrony �rodowiska adekwatnie 

do okre�lonych w planie funkcji i poło�enia terenów. 
 
§ 4. Nie podlegaj� uchwaleniu ni�ej wymienione 

opracowania do planu: 
 
  1) opracowanie ekofizjograficzne; 
 
  2) prognoza oddziaływania na �rodowisko; 
 
  3) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 5. 1. Oznaczenia graficzne uwidocznione na rysunku 
planu i w jego legendzie s� obligatoryjnymi ustaleniami 
planu: 
 
  1) granice obszaru obj�tego planem; 
 
  2) sposób przeznaczenia terenów (funkcje terenów); 
 
  3) linie rozgraniczaj�ce tereny o  ró�nym sposobie 

u�ytkowania z dopuszczalno�ci� nieznacznej korekty 
na etapie realizacji planu; 

 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do 

przyległych dróg oraz linii elektroenergetycznej SN 15 kV. 
 
2. Oznaczenia graficzne uwidocznione na rysunku 

planu a poło�one poza granicami terenu obj�tego planem 
pełni� funkcj� informacyjn�. 
 

3. Uwarunkowania realizacyjne: 
 
  1) na wyznaczonych działkach w kwartałach 1 MN.U           

i 3 MN.U wynikaj�cych z istniej�cego i projektowanego 
podziału gruntów dopuszcza si� budow� tylko jednego 
budynku mieszkalnego wolnostoj�cego lub 
poł�czonego z  obiektem usługowym, ewentualnie 
tak�e budynku gospodarczego lub gara�u, o  ile 
spełnione zostan� wymogi okre�lone w warunkach 
technicznych Prawa Budowlanego; 

 
  2) wysoko�	 projektowanych budynków mieszkalnych 

ustala si� na 2  kondygnacje nadziemne z  
ewentualnym poddaszem u�ytkowym wł�cznie, licz�c 
od poziomu terenu od strony frontowej działki; 

 

  3) wysoko�	 budynków usługowych oraz gospodarczych 
lub gara�y ustala si� na 1 kondygnacj�; 

 
  4) poziom parteru budynków mieszkalnych nie mo�e 

przekracza	 od strony frontowej około 0,80 m ponad 
poziom terenu przy wej�ciu do budynku od strony 
ulicy; 

 
  5) teren przyziemia budynków usługowych lub 

gospodarczych (gara�y) nie mo�e by	 wy�szy ni�  
0,30 m ponad poziomem przylegaj�cego terenu 
w najwy�szym miejscu; 

 
  6) zaleca si� aby w konstrukcji, architekturze i jego detalu 

stosowa	 tradycje budownictwa w regionie mazurskim. 
 
4. Ilekro	 w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o: 

 
  1) planie – nale�y przez to rozumie	 niniejszy miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego; 
 
  2) terenie – nale�y przez to rozumie	 obszar gruntu ze 

wszystkimi elementami na nim istniej�cymi lub 
projektowanymi; 

 
  3) sposobie u�ytkowania terenów – nale�y przez to 

rozumie	 zdefiniowanie w szczegółowych ustaleniach 
funkcje jakie spełnia lub b�dzie spełnia	 w jego 
zagospodarowaniu; 

 
  4) kwartale funkcjonalnym – nale�y przez to rozumie	 

ograniczony liniami rozgraniczaj�cymi teren 
oznaczony numerycznie w tek�cie i na rysunku planu; 

 
  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie	 granice usytuowania �ciany frontowej 
budynku, z  wył�czeniem otwartych nie pokrytych 
dachem tarasów zewn�trznych, balkonów, wykuszy 
nie wysuni�tych wi�cej jak 1,0 m poza lico �ciany 
frontowej oraz schodów zewn�trznych przed wej�ciem 
do budynku; 

 
  6) ilo�ci kondygnacji – nale�y przez to rozumie	 ilo�	 

kondygnacji nadziemnych oraz u�ytkowego poddasza; 
 
  7) zieleni naturalnej – nale�y przez to rozumie	 istniej�ce 

zadrzewienie i  zakrzaczenie nie wyszczególnione 
w ewidencji gruntów jako teren le�ny; 

 
  8) powierzchni biologicznie czynnej – nale�y przez to 

rozumie	 powierzchni� działki trwale pokrytej 
ro�linno�ci� oraz urz�dzeniami wodnymi lub pokrytej 
wodami powierzchniowymi, które pozostaj� 
niezabudowane powierzchniowo lub kubaturowo, nie 
stanowi� nawierzchni dróg lub parkingów; 

 
  9) standardach – nale�y przez to rozumie	 zbiory i  

zakresy wymaga� dotycz�cych opracowa� i 
dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania 
w nich parametrów dotycz�cych planowania 
przestrzennego; 

 
10) froncie działki – nale�y przez to rozumie	 cze�	 

obiektu budowlanego przylegaj�cego do drogi, z której 
odbywa si� główny dost�p do działki. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów numerycznie 

wyró �nionych w planie 
 

§ 6. Zasady zabudowy, zagospodarowania 
i u�ytkowania terenów 
 

Pozycja - 
(Symbol) Szczegółowe ustalenia 

1 2 
1 MN.U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teren zabudowy mieszkaniowej z dodatkow� funkcj� 
usługow� na działkach o numerach ewidencyjnych:  
26/7 i 26/8. Wysoko�	 budynku mieszkalnego – 
2 kondygnacje nadziemne z ewentualnym poddaszem 
u�ytkowym wł�cznie. Budynek usługowy o wysoko�ci 
1 kondygnacji w formie wolnostoj�cej lub zblokowanej 
z budynkiem mieszkalnym o wielko�ci spełniaj�cej wymogi 
wynikaj�ce z warunków technicznych Prawa Budowlanego 
w zakresie odległo�ci i usytuowania budynków. Dachy dwu 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod katem 
w granicach 30° do 45°. Pokrycie dachów dachówka 
ceramiczn� lub materiałem dachówko podobnym 
w kolorach pochodnych od czerwienie lub br�zu.  
Budynek mieszkalny nale�y usytuowa	 przy 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi oznaczonej 
jako 7 KDW. Jest to warunek bezwzgl�dny okre�lony przez 

 
 
 
 

 Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, która 
uwzgl�dniaj�c fakt sprzeda�y przez Urz�d Miasta wy�ej 
wymienionych działek z przeznaczeniem pod zabudow� 
o wy�ej ustalonej funkcji – odst�piła w drodze  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nadzwyczajnego wyj�tku od wymaganej 50-metrowej 
odległo�ci usytuowania budynku mieszkalnego w stosunku 
do kraw�dzi jezdni drogi krajowej nr 63 przebiegaj�cej 
w ci�gu ulicy Gi�yckiej.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy: 10,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej ulicy Słowackiego, a 5,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej wewn�trznej drogi dojazdowej oznaczonej 
jako 5 KDW. Wzdłu� granicy działki od strony drogi krajowej 
nale�y nasadzi	 drzewa i krzewy spełniaj�ce rol� izolacyjn� 
przed hałasem i emisj� spalin samochodowych. 

2 U Teren przeznaczony do zagospodarowania na cele 
usługowe o charakterze nieuci��liwym dla �rodowiska. 
Usytuowanie zabudowy w stosunku do istniej�cej kraw�dzi 
jezdni w ulicy Gi�yckiej minimum 10,0 m, tj. w linii istniej�cej 
zabudowy na działce nr 3/ 4 poło�onej poza obszarem 
obj�tym niniejszym planem, a 5,0 m od linii rozgraniczaj�cej 
drogi oznaczonej jako 7 KDW. Wzdłu� granicy działki od 
strony drogi krajowej nale�y nasadzi	 drzewa i krzewy 
spełniaj�ce rol� izolacyjn� przed hałasem i emisj� spalin 
samochodowych.  
 Pozostałe uwarunkowania realizacyjne wg ustale� 
 w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały. 

3 MN.U Tereny do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dodatkow� funkcj� usługow� w postaci obiektów 
wolnostoj�cych lub zblokowanych z budynkami 
mieszkalnymi. Dopuszcza si� budow� ewentualnego 
budynku gospodarczego lub gara�u, o ile spełnione zostan� 
wymogi okre�lone w warunkach technicznych Prawa 
Budowlanego. Wysoko�	 zabudowy, rodzaj dachów, ich 
nachylenia i pokrycia identyczne jak ustalone dla pozycji 
1 MN.U. Nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej ulicy Słowackiego a minimum 5,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej wewn�trznej drogi dojazdowej oznaczonej 
jako 7 KDW. 

4 MN.U Teren do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z uzupełniaj�c� funkcja usługow�. Ustalenia identyczne jak 
dla kwartału 3 MN.U. Adaptuje si� istniej�ca zabudow� na 
działce nr 513/19. 

5 MN.U Teren do zagospodarowania na cele mieszkalnictwa 
jednorodzinnego z uzupełniaj�c� funkcja usługow� 
w postaci wolnostoj�cych wbudowanych lub dobudowanych 
do budynku mieszkalnego usług o charakterze 
nieuci��liwym dla �rodowiska.  
Niekorzystne dla zabudowy ukształtowanie terenu działek 
o znacznym spadku w kierunku wschodnim wymaga przy 
projektowaniu budynków przeprowadzenia dokładnych 
bada� geotechnicznych podło�a i stosownych zabezpiecze� 
konstrukcyjnych.  
Wszystkie wydzielone wcze�niej działki w tym kwartale 
funkcjonalnym wymagaj� scalenia i ponownego podziału dla 
poprawy walorów u�ytkowych w ich sposobie u�ytkowania. 
Przy niezb�dnej niwelacji terenu powstała skarp� ziemn� 
w gł�bi działek nale�y obsadzi	 gatunkami drzew i krzewów 
o rozwini�tym systemie korzeniowym zabezpieczaj�cych 
teren przed osuwaniem si� ziemi. 

6 KDW  
7 KDW 

Tereny wyznaczonych ju� geodezyjnie wewn�trznych dróg 
dojazdowych. Szeroko�	 w liniach rozgraniczaj�cych  
10,0 m. W obszarze dróg wykona	 jezdni� szeroko�ci 
minimum 5,0 m i obustronne chodniki piesze.  
Na zako�czeniu dróg placyki nawrotowe o wymiarach 
w liniach rozgraniczaj�cych 20,0 m x 20,0 m. 

8 EN nn Istniej�ca napowietrzna linia elektryczna niskiego napi�cia 
do adaptacji lub ewentualnej przebudowy. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej 
 

§ 7. 1. Dost�pno�	 komunikacyjna do terenów 
obj�tych planem bezpo�rednio z  ulicy Juliusza 
Słowackiego oraz z wewn�trznych dróg dojazdowych 
oznaczonych jako 6 KDW i 7 KDW spełniaj�cych kryteria 
dla dróg publicznych. 
 

2. Miejsca parkingowe (postojowe) dla pojazdów 
samochodowych w ilo�ci co najmniej 1 stanowisko na        
1 lokal mieszkalny oraz stanowiska postojowe dla 
obiektów usługowych ka�dy z wła�cicieli nieruchomo�ci 
przyległych do tych dróg zabezpieczy we własnym 
zakresie w obszarze własnej działki w zale�no�ci od 
potrzeb. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

 
§ 8. 1. Zaopatrzenie w wod� dla celów spo�ywczych 

z istniej�cego wodoci�gu komunalnego. 
 

2. Odprowadzenie �cieków bytowych do planowanego 
kolektora sanitarnego w ulicy Juliusza Słowackiego do 
ko�ca roku 2015 zgodnie z zasadami ustalonymi dla 
Aglomeracji Miasta Orzysza. Na okres przej�ciowy 
dopuszcza si� gromadzenie �cieków bytowych 
w szczelnych, ekologicznych zbiornikach z okresowym ich 
opró�nianiem i wywozem nieczysto�ci do zlewni przy 
oczyszczalni �cieków w Mikoszach. 
 

3. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dla terenu 
obj�tego planem podł�czenie do niej wszystkich 
nieruchomo�ci b�dzie obligatoryjne. 

 
4. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cej 

sieci elektroenergetycznej niskiego napi�cia na 
warunkach, które okre�li dla poszczególnych odbiorców 
Rejon Energetyczny w Gi�ycku. Zasilanie projektowanego 
zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej wył�cznie 
kablami doziemnymi. 

 
5. Ewentualna sie	 telefonii stacjonarnej winna by	 

budowana jako kablowa w przestrzeni dróg - we 
wspólnym kanale z kablami elektrycznymi. Realizacja 
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sieci telekomunikacyjnej na warunkach, które okre�li 
wła�ciwy terenowo Zakład Telekomunikacji Polskiej S.A. 
lub inny operator o ile taki zaistnieje. 
 

6. Wszystkie sieci podziemnego uzbrojenia 
technicznego nale�y budowa	 przede wszystkim 
w przestrzeni dróg. Dopuszcza si� prowadzenie sieci 
przez tereny działek budowlanych o ile zaistnieje taka 
konieczno�	. 
 

7. W trakcie realizacji niniejszego planu dopuszcza si� 
lokalizacj� innych sieci i  urz�dze� uzbrojenia 
technicznego, w tym ewentualnej stacji transformatorowej 
oraz przepompowni �cieków sanitarnych bez konieczno�ci 
dokonywania zmiany niniejszego planu. 
 

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

 
§  9. 1. Tereny obj�te planem nie s� poło�one 

w obszarze chronionego krajobrazu ani na terenie 
zawieraj�cym prawnie chronione elementy �rodowiska. 
 

2. W obszarze obj�tym planem nale�y kontynuowa	 
zasad� wykluczaj�c� realizacj� przedsi�wzi�	 mog�cych 
znacz�co oddziaływa	 na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów w zakresie ochrony �rodowiska. 
 

3. W obszarze obj�tym planem mog� by	 realizowane 
obiekty usługowe nieuci��liwe dla �rodowiska, nie 
powoduj�ce zanieczyszczenia gleby i  powietrza 
atmosferycznego oraz nie przekraczaj�ce dopuszczalnych 
norm hałasu. 

 
4. W zakresie ochrony u�ytkowników terenów przed 

nadmiernym hałasem do terenu obj�tego planem 
stosowa	 nale�y normy jak dla mieszkalnictwa ustalone 
w odr�bnych przepisach. 
 

5. Tymczasowo�	 odprowadzenia �cieków bytowych 
do szczelnych zbiorników nie mo�e trwa	 dłu�ej ni� 
okre�lono to w ustaleniach dla obszaru Aglomeracji 
Orzysza tj. do ko�ca 2015 roku. 

 
6. W obszarze obj�tym planem zakazuje si�: 

 
  1) stosowania przetworzonego �u�la do ulepszania 

nawierzchni dróg; 
 
  2) składowania odpadów na poszczególnych działkach 

w miejscach na ten cel nieprzystosowanych. 
 

7. Nakazuje si�: 
 
  1) obj�cie terenu obj�tego planem zorganizowanym 

systemem gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych; 

 
  2) do ogrzewania budynków stosowanie paliw 

i systemów ekologicznych nie powoduj�cych 
zanieczyszczenia atmosfery. 

 
8. Dopuszcza si� odprowadzanie wód opadowych 

z dachów powierzchniowo na tereny nie utwardzone 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 
 
 
 

9. W pasie terenu obj�tego planem przylegaj�cym do 
drogi krajowej Nr 63 przebiegaj�cej w ci�gu ulicy Gi�yckiej 
na działkach w kwartałach oznaczonych jako 1 MN.U oraz 
2 U nale�y zastosowa	 ekran z zieleni wysokiej i niskiej 
chroni�cy przed uci��liwo�ci� tej drogi. 
 

10. W obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� u�ytki 
rolne i  le�ne wymagaj�ce uzyskania decyzji 
o przeznaczeniu na cele nierolnicze i niele�ne. 
 

11. Tereny obj�te planem do czasu ich 
zagospodarowania według zasad ustalonych w planie 
pozostaj� w stanie istniej�cym. 
 

12. W obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
�rodowiska kulturowego podlegaj�ce ochronie prawnej. 
W przypadku jednak natrafienia w trakcie robót ziemnych 
na znaleziska mog�ce �wiadczy	 o ich kulturowym 
charakterze – nale�y niezwłocznie powiadomi	 o tym 
fakcie Wojewódzki Urz�d Ochrony Zabytków w Olsztynie. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz 

kształtowania i ochrony krajobrazu 
 

§ 10. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego i wła�ciwe 
kształtowanie zabudowy w  symbiozie z  otaczaj�cym 
krajobrazem przyrodniczym powinno by	 jednym 
z priorytetów w realizacji planu. 

 
2. Przestrzega	 nale�y �ci�le zasad zabudowy i  

zagospodarowania terenów przyj�tych wy�ej 
w ustaleniach planu w tym w § 5 ust. 3 oraz w § 6. 

 
3. Na projektowanych budynkach nale�y stosowa	 

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

4. Zakazuje si�: 
 
  1) wykonywania na budynkach dachów płaskich; 
 
  2) wykonywania wysokich parterów w  budynkach 

mieszkalnych ponad wysoko�	 ustalon� w § 5 ust. 3 
niniejszej uchwały. 

 
5. W celu wzbogacenia krajobrazu zaleca si�: 

 
  1) obustronne zadrzewienie projektowanych wewn�trznych 

dróg dojazdowych oznaczonych jako 6 KDW i 7 KDW 
drzewami niskopiennymi i o niezbyt du�ych koronach 
(np. jarz�bina); 

 
  2) na ka�dej działce budowlanej nasadzi	 po kilka drzew 

o ró�nych wysoko�ciach i urozmaiconych koronach 
drzew. 

 
6. W celu unikni�cia chaosu w posadowieniu 

projektowanych budynków i ogrodze� lokalizacja tych 
obiektów mo�e mie	 miejsce dopiero po wybudowaniu 
dróg dojazdowych w oparciu o projekty techniczne, 
w których ustalone zostan� jednoznacznie rz�dne terenu 
jezdni i chodników pieszych. 
 

7. W obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 
zalewowe, osuwiskowe oraz tereny górnicze. 
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Rozdział 8 
Ustalenia w zakresie parametrów i wska �ników 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 

§ 11. 1. Ze wzgl�du na dokonany wcze�niej podział 
gruntów na działki budowlane akceptuje si� dla nich 
minimalne wielko�ci: 
 
  1) dla działek o funkcji mieszkaniowo-usługowej - 1200 m2; 
 
  2) dla działek wył�cznie usługowych – 1300 m2. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce wska�niki intensywno�ci 
zabudowy jako stosunek sumy powierzchni 
zabudowanych na działce do jej ogólnej powierzchni: 
 
  1) dla działek mieszkalno-usługowych w kwartale 1 MN.U 

– do 40%; 
 
  2) dla działek mieszkalno-usługowych w kwartale 

3 MN.U, których dotychczasowy podział nie ulega 
zmianie – do 45%; 

 
  3) dla działek mieszkalno-usługowych w kwartale 4 MN.U 

poło�onych po wschodniej stronie projektowanej drogi 
oznaczonej jako 6 KDW oraz przy ulicy Juliusza 
Słowackiego – do 30%; 

 
  4) dla działek mieszkalno-usługowych w  kwartale 

oznaczonym jako 5 MN.U – do 20%. 
 

3. Szeroko�	 elewacji frontowej w budynkach 
mieszkalnych ustala si� na maksimum 18,0 m 
w zale�no�ci od szeroko�ci działki, tak, aby nie naruszone 
zostały warunki techniczne Prawa Budowlanego 
w zakresie odległo�ci i usytuowania budynków. 
 

4. Wysoko�	 budynków mieszkalnych: 
 
  1) od poziomu terenu do okapu do 4,0 m; 
 
  2) całkowita wysoko�	 budynku od poziomu terenu do 

kalenicy max. do 9,80 m od strony ulicy. 
 

5. Ustala si� wska�niki procentowe powierzchni 
biologicznie czynnych: 
 
  1) dla działek mieszkaniowo-usługowych na trwale ju� 

wcze�niej podzielonych – minimum 30%; 
 
  2) dla działek mieszkalno-usługowych nowo 

wydzielonych poło�onych po wschodniej stronie drogi 
oznaczonej jako 6 KDW – minimum 70%; 

 
  3) dla działek wył�cznie usługowych w kwartale 

oznaczonym jako 2 U – minimum 20%. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia w zakresie zasad podziału i scalania 

nieruchomo �ci obj �tych planem 
 

§ 12. 1. W obszarze obj�tym planem wyst�pi� 
scalenia i nowy podział gruntów obejmuj�ce teren 
poło�ony po wschodniej stronie drogi dojazdowej 
oznaczonej jako 6 KDW w obszarze działek 
o dotychczasowych numerach ewidencyjnych od 513/11 
do 513/15. Intencj� tego działania b�dzie bardziej 
racjonalne wykorzystanie terenów stanowi�cych własno�	 
komunaln� miasta. 
 

2. Akceptuje si� dokonany wcze�niej podział gruntów 
z wył�czeniem działek wyszczególnionych wy�ej w ust. 1. 
 

Rozdział 10 
Pozostałe ustalenia 

 
§ 13. W obszarze obj�tym planem ustala si� tereny 

publiczne, którymi b�d� projektowane wewn�trzne drogi 
dojazdowe oznaczone jako 6 KDW i 7 KDW, o szeroko�ci 
w liniach rozgraniczaj�cych po 10,0 m – stanowi�ce 
mienie komunalne. 

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

do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
- w przypadku zbycia nieruchomo�ci ustala si� 
w wysoko�ci 30%. 

 
§ 15. Dla obszaru obj�tego niniejsza zmiana  

planu, trac� moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci obszaru 
Orzysza uchwalonego uchwał� Nr XXXVII/574/05 Rady 
Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Orzysza. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�cy Rady  
Wiesław Wasilewski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr III/10/10 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr III/10/10 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infr astruktury technicznej, 

które nale �� do zada	 własnych Gminy oraz ich finansowania 
 

Stwierdza si�, �e w obszarze dokonanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie 
Orzysza obejmuj�cym teren działek w rejonie ulic Gi�yckiej i Słowackiego nie przewiduje si� realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych Gminy – wył�cznie dla terenu obj�tego planem. 
 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr III/10/10 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany projektu  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obr �bi Orzysza obejmuj �cym teren działek w rejonie ulic Gi �yckiej i Juliusza Słowackiego 
 

Stwierdza si�, �e w okresie wyło�enia w/w projektu planu do publicznego wgl�du w dniach od 8 listopada 2010 r.  
do 30 listopada 2010 r. oraz w wyznaczonym terminie do dnia 17 grudnia 2010 r. �adnych uwag nie zgłoszono. 
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UCHWAŁA Nr III/11/10 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego  

obr�bu Okartowo. Gmina Orzysz 

 
Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 5 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 ) oraz  
art. 15 ust. 2; art. 20 ust. 1, w zwi�zku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. 
zmianami) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ustale� planu ze 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Orzysz oraz zapoznaniu 
si� z prognoz� oddziaływania na �rodowisko i prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, uchwala 
si� zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obr�bu Okartowo, gmina Orzysz, zwan� 
dalej planem. 
 

2. Plan obejmuje teren poło�ony w  obr�bie 
geodezyjnym Okartowo w granicach zgodnych z Uchwał� 
Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXVII/288/09 z dnia  
28 pa�dziernika 2009 roku oraz z oznaczeniami na 
rysunku planu. 
 

3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� stanowi�cych tre�	 niniejszej uchwały; 
 

  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 
nr 1 do uchwały; 

 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik nr 2 do uchwały; 
 
  4) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Ilekro	 w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie	 takie przeznaczenie, które powinno 
przewa�a	 na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi; 

 
  2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie	 rodzaje przeznaczenia inne ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe; 

 
  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej, wysoko�ci 

zabudowy - nale�y przyj�	 definicje zawarte 
w przepisach odr�bnych w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada	 budynki i ich 
usytuowanie; 

 


