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UCHWAŁA Nr XXXV/268/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 30 wrze �nia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenu obejmuj �cego działki geodezyjne nr 29/2 

oraz 29/3, obr �b geodezyjny Ba �yny, gm. Orneta. 
 

Na podstawie art. 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 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, Nr 167, 
poz. 1759, 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 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; Nr 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 XVII/136/08 Rady 
Miejskiej w Ornecie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 29/2 i 29/3 
poło�onych w obr�bie geodezyjnym: Ba�yny gmina Orneta, na 
wniosek Burmistrza Ornety, a tak�e po sprawdzeniu zgodno�ci ze 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miasta Orneta, Rada Miejska uchwala, 
co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
 

§ 1. Ustalenia podstawowe 
1. Uchwala si� Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla działek nr 29/2 i 29/3 poło�onych w 
obr�bie geodezyjnym Ba�yny gmina Orneta. 
 

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��ci� niniejszej uchwały jest: 
  1) Zał�czniki Nr 1 który stanowi rysunek planu w skali 

1:1000, obowi�zuj�cy w zakresie okre�lonym w 
uchwale i na rysunkach planu; 

  2) Zał�czniku Nr 2 do uchwały – zawieraj�cy 
rozstrzygni�cie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu; 

  3) 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. Słownik do mpzp dla działek nr 29/2 oraz 29/3 

poło�onych w obr�bie geodezyjnym Ba�yny, gm. Orneta. 
Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
 

1. Architekturze regionalnej - oznacza to 
charakterystyczn� dla regionu Warmii form� budynku 
mieszkalnego i gospodarczego. Budynek mieszkalny 
„warmi�ski” murowany z czerwonej cegły, czasami na 
podmurówce kamiennej, najcz��ciej parterowy lub  
2-kondygnacyjny (z u�ytkowym poddaszem), z dachem 
krytym dachówk� pod k�tem 35-45º, prostym, 
dwuspadowym, czasami na �ciance kolankowej. Budynek 
mieszkalny charakteryzował bardzo bogaty detal na 

elewacjach - obramowanie okien i drzwi w postaci opasek, 
liczne gzymsy oraz fryzy, w szczytach nisze z rze�bami. 
Budynki gospodarcze maj� swoj� charakterystyczn� 
form�: cz�sto drewniane lub poł�czone z kamieniem lub 
cegł� przykryte dachem dwuspadowym z dachówki,  
o nachyleniu 35-45º. 
 

2. Budynkach funkcji podstawowej – nale�y przez to 
rozumie� budynki, w których prowadzona jest działalno�� 
stanowi�ca podstawow� funkcj� wyznaczon� planem. 
 

3. Budynkach funkcji uzupełniaj�cej – nale�y przez to 
rozumie� budynki, w których prowadzona jest działalno�� 
stanowi�ca uzupełniaj�c� funkcj� wyznaczon� planem. 
 

4. Działalno�ci gospodarczej – nale�y przez to 
rozumie� szeroko poj�ty wachlarz usług, wytwórczo�ci, 
produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej. 
 

5. Funkcji usługowo-mieszkaniowej – nale�y przez to 
rozumie� usługi ł�czone z funkcj� mieszkaniow�  
o uci��liwo�ci ograniczonej do terenu, do którego posiada 
si� tytuł prawny. 
 

6. Funkcji usług turystycznych – nale�y przez to rozumie� 
usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne 
usługi �wiadczone turystom lub odwiedzaj�cym. 
 

7. Intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 
wska�nik definiowany jako iloraz powierzchni wszystkich 
kondygnacji nadziemnych w obiektach zlokalizowanych na 
danym terenie do powierzchni tego terenu. 
 

8. 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. 
 

9. Linii rozgraniczaj�cej tereny o tym samym sposobie 
u�ytkowania – nale�y przez to rozumie� obowi�zuj�c� 
lini� podziałów wewn�trznych na działki o jednorodnym 
przeznaczeniu. 
 

10. 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 elementów 
wej�cia do budynku takich jak: schody, podest, daszek, 
pochylnia dla niepełnosprawnych. Linia nieprzekraczalna 
nie dotyczy takich urz�dze� jak: stawy, oczka lub inne 
zbiorniki wodne. 
 

11. 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 ludzi, winny by� 
wyposa�one w techniczne �rodki ochrony przed tymi 
uci��liwo�ciami. 
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12. 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. 
 

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

14. Przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez  
to rozumie� przeznaczenie terenu, wynikaj�ce z funkcji 
dominuj�cej na okre�lonym obszarze. 
  

15. Przeznaczeniu uzupełniaj�cym – nale�y przez  
to rozumie� przeznaczenie terenu, wynikaj�ce z funkcji 
uzupełniaj�cej na okre�lonym obszarze. 
 

16. Rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 
stanowi�cy zał�cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

17. 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. 
 

18. Usługach towarzysz�cych – nale�y przez to 
rozumie� usługi, uzupełniaj�ce funkcj� główn�. 
 

19. 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; je�eli budynek poło�ony jest na 
stoku, rz�dn� terenu mierzy si� na osi rzutu budynku 
prostopadłej do linii spadku stoku. 
 

§ 3. Cele regulacji zawartych w planie miejscowym. 
 

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 wymaga� wynikaj�cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
  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) Okre�lenie szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu; 

  6) Ustalenie zasad budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej; 

  7) Ustalenie stawek procentowych, na podstawie których ustala 
si� opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wszystkie wy�ej wymienione punkty okre�lone s� w Rozdziale II 
„Ustalenia ogólne” oraz w Rozdziale III „Ustalenia szczegółowe”. 
Na obszarze opracowania nie wyst�puj�: 
  1) Tereny zagro�one powodzi�. 
  2) Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych. 
  3) Tereny dla których obowi�zuje prawo górnicze. 
  4) Tereny przestrzeni publicznej. 

  5) Tereny obj�te ochron� Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

 
§ 4. Główne funkcje terenu. 

Ustala si�, �e głównymi funkcjami terenu dla obszaru 
obj�tego planem s�: 

1. Funkcja mieszkaniowo-usługowa. 
 

2. Funkcja usług turystycznych z uzupełniaj�c� funkcj� 
mieszkaniow�. 
 

3. Funkcja gospodarki le�nej. 
 

§ 5. Ochrona dóbr kultury. 
1. Na obszarze opracowania mpzp nie wyst�puj� 

elementy zagospodarowania przestrzennego, podlegaj�ce 
ochronie konserwatorskiej. 
 

2. Na obszarze opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie ustala si� ochrony 
dla dóbr kultury współczesnej. 
 

§ 6. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony 
�rodowiska przyrodniczego. 

 
1. W zakresie ochrony �rodowiska, przyrody i 

kształtowania zieleni ustala si�: 
  1) Ochron� i utrzymanie istniej�cych terenów zalesionych; 
  2) Sytuowanie ogrodze� w odległo�ciach nie mniejszych ni� 3,0 

m od brzegów rowów melioracyjnych; 
  3) Ochron� istniej�cych ci�gów cieków wodnych z 

zapewnieniem (przy ich przekraczaniu) budowy przepustów 
pod projektowanymi drogami; 

  4) Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 
istniej�cej i projektowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; 

  5) Zakaz odprowadzania �cieków bezpo�rednio do wód 
powierzchniowych; 

  6) Zakaz budowy zakładów, obiektów i urz�dze� technicznych 
stwarzaj�cych zagro�enie dla �ycia lub zdrowia ludzi oraz o 
szkodliwym wpływie na �rodowisko; 

  7) Mo�liwo�� wykorzystania wód powierzchniowych i 
podziemnych do celów gospodarczych zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

 
§ 7. Obsługa komunikacyjna. 

Ustala si�, obsług� komunikacyjn� terenu obj�tego 
opracowaniem, która oparta jest o system dróg 
istniej�cych i projektowanych: 
 

1. Istniej�c� drog� klasy lokalnej biegn�c� poza 
obszarem planu, w północno-zachodniej stronie obszaru 
opracowania, stanowi�c� drog� publiczn�. 
 

2. Istniej�c� drog� gminn� dojazdow�, biegn�c� poza 
obszarem planu wzdłu� północno – wschodniej granicy 
opracowania planu, stanowi�c� drog� publiczn�. 
 

3. Projektowane drogi wewn�trzne niepubliczne KDW 
obsługuj�ce poszczególne działki; drogi wyznaczono 
liniami orientacyjnymi, ich przebieg mo�e by� zmieniony w 
projekcie zagospodarowania terenu. 
 

§ 8. Systemy infrastruktur technicznej 
Ustala si�, �e obszar b�dzie wyposa�ony w systemy 
infrastruktury technicznej. 

 
1. Infrastruktura, o której mowa dotyczy sieci: 

  1) Elektroenergetycznej przesyłowej i o�wietleniowej; 
  2) Wodoci�gowej; 
  3) Kanalizacji sanitarnej; 
  4) Teletechnicznej; 
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Oraz docelowo: 
  5) Gazowej; 
  6) �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 gminne. 
 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 9. Ustalenia ogólne dotycz�ce zapisów uchwały. 

 
1. Granice terenów o ró�nych funkcjach stanowi� linie 

rozgraniczaj�ce o przebiegu okre�lonym w rysunku planu. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce funkcje przeznaczenia terenów: 
  1) Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 

oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U; 
  2) Teren usług turystycznych z uzupełniaj�c� funkcj� 

mieszkaniow� – oznaczony na rysunku planu 
symbolem UT/MN; 

  3) Teren gospodarki le�nej – oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZL; 

  4) Teren wód powierzchniowych – oznaczony na rysunku 
planu symbolem WS; 

  5) Teren dróg wewn�trznych – oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDW. 

 
3. Wyznaczone liniami rozgraniczaj�cymi tereny 

posiadaj� oznaczenie symbolem literowym, oznaczaj�cym 
funkcj� przeznaczenia. 
 

§ 10. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego. 
 

1. Zakaz lokalizacji nowych budowli oraz obiektów o 
wysoko�ci powy�ej 12,5 m od poziomu terenu. 
 

§ 11. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony 
�rodowiska i przyrody na obszarze opracowania. 
 

1. W zagospodarowaniu terenu nale�y stosowa�: 
  1) Utrzymanie istniej�cego zalesienia; 
  2) Nasadzenia drzew i krzewów gatunków 

charakterystycznych dla regionu oraz podło�a 
gruntowego, harmonizuj�cych z ukształtowaniem terenu. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 
 

1. Bezpo�redni� obsług� komunikacyjn� terenu stanowi� 
b�d� drogi klasy KDW (dochodz�ce do drogi publicznej 
znajduj�cej si� poza terenem opracowania planu), 
obsługuj�ce teren bezpo�rednio do nich przyległy. Drogi 
wyznaczono liniami orientacyjnymi, ich przebieg mo�e by� 
zmieniony w projekcie zagospodarowania terenu. 
  1) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych  

minimum 8 m; 
  2) Zaleca si� wydzielon� jezdni� szeroko�ci min. 4,5 m 

oraz jednostronny chodnik o szeroko�ci 1,5 m. 
 

2. W granicach wyznaczonych dla nowej zabudowy 
ustala si� obowi�zek zapewnienia przez wła�ciciela lub 
zarz�dc� terenu miejsc postojowych, w granicach 

nieruchomo�ci, do której posiada si� tytuł prawny, w 
ilo�ciach: 
  1) Dla usług – nie mniej ni� 2 stanowiska na jeden obiekt 

usługowy, oraz 1 miejsce na 3 osoby zatrudnione; 
  2) Dla działalno�ci gospodarczej – 3 miejsca postojowe 

na 100 m2 powierzchni u�ytkowej budynków, nie mniej 
ni� 2 stanowiska na jeden obiekt usługowy, oraz 1 
miejsce na 3 osoby zatrudnione; 

  3) Dla zabudowy mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe 
na 1 mieszkanie, lub jedno gospodarstwo domowe; 

  4) Dla pensjonatów – min. 1 miejsce na pokój + 
 2 miejsca postojowe dla obsługi. 

 
§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad uzbrojenia terenu. 

Realizacj� sieci infrastruktury technicznej przewiduje si� w 
granicach własno�ci gminnej lub w pasach drogowych za 
zgod� zarz�dcy dróg; w wyj�tkowych przypadkach 
dopuszcza si� prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
poprzez działki prywatne za zgod� wła�ciciela lub 
zarz�dcy działki. 
 

1. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 
  1) Budow� sieci wodoci�gowych do nowej zabudowy. 
  2) Budowa niezb�dnych urz�dze� do funkcjonowania sieci. 
 

2. W zakresie odprowadzania i oczyszczania �cieków 
ustala si�: 
  1) Budow� kanalizacji sanitarnej dla zabudowy na terenie 

obj�tym mpzp; 
  2) Dopuszcza si� do czasu wybudowania sieci 

komunalnej rozwi�zania tymczasowe jak np. – 
zbiorniki szczelne, oczyszczalnie przydomowe itd.; 

  3) Budow� urz�dze� technicznych zwi�zanych z 
funkcjonowaniem sieci przesyłowej. 

 
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala si�: 

  1) Odprowadzanie wód opadowych z dróg, placów i 
parkingów zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa. 

 
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; 

  2) Dopuszcza si� modernizacj� obiektów i urz�dze� 
technicznych. 

 
5. W zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� 

ustala si�: 
  1) Budow� nowych linii energetycznych podziemnych 

niezb�dnych do zaopatrzenia w energi� elektryczn� 
nowych terenów przeznaczonych pod zabudow�, wraz 
z budow� nowych stacji transformatorowych wg 
warunków gestora sieci; 

  2) Dopuszcza si� modernizacj� istniej�cej sieci oraz 
obiektów i urz�dze� technicznych; 

  3) Podł�czenie budynków do sieci elektroenergetycznej 
nast�pi na warunkach okre�lonych przez wła�ciwy 
miejscowo zakład energetyczny. 

 
6. W zakresie telekomunikacji ustala si�: 

  1) Obsług� zabudowy na obszarze obj�tym planem 
poprzez nowe urz�dzenia telekomunikacyjne i 
�wiatłowodowe, realizowane w pasach ulicznych. 

 
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si� 

  1) Docelowo przewiduje si� budow� sieci gazoci�gu; 
system zaopatrzenia w gaz oparty ma by� na budowie 
nowych podziemnych linii (�redniego i niskiego 
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ci�nienia) niezb�dnych do zaopatrzenia w gaz terenów 
istniej�cej i projektowanej zabudowy; 

  2) Do czasu wybudowania sieci gazowej zaopatrzenie w 
gaz z indywidualnych zbiorników lokalizowanych na 
terenie własnego gospodarstwa domowego; 

  3) Realizacj� gazoci�gu niskiego ci�nienia przewiduje si� w 
pasach ulicznych; w wyj�tkowych przypadkach dopuszcza 
si� prowadzenie sieci gazoci�gów poprzez działki 
prywatne za zgod� wła�ciciela lub zarz�dcy działki. 

 
ROZDZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe dotycz �ce przeznaczenia 
terenów i zasad ich zagospodarowania. 

 
§ 14. Ustalenia szczegółowe 

  
1. Ustala si� tereny funkcji mieszkaniowo - usługowej 

oznaczone na rysunku symbolem MN/U. 
  1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 1. ustala si� 

przeznaczenie podstawowe - funkcj� mieszkaniowo-
usługow�, która obejmuje realizacj� zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, budynków 
gospodarczych, gara�y, zwi�zanych z funkcj� 
mieszkaniow� oraz z prowadzeniem działalno�ci 
usługowej (powierzchnia usługowa do 50% 
powierzchni ogólnej zlokalizowanej na terenie działki); 

  2) Obowi�zuje zakaz sytuowania wysokich elementów 
dysharmonizuj�cych krajobraz (masztowych); 

  3) Budynki mo�na realizowa� w ró�nych etapach jako 
wolnostoj�ce o ró�nych funkcjach, lub jako obiekty 
ł�cz�ce ró�ne funkcje; 

  4) Ustala si� nast�puj�ce parametry kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 

- budynki max 2-kondygnacyjne (w tym poddasze 
u�ytkowe) oraz dodatkowo w miar� potrzeb 1 
kondygnacja podziemna pod cz��ci� lub pod całym 
budynkiem, 

- wystrój zewn�trzny budynków z naturalnych 
materiałów budowlanych takich jak np.: kamie�, 
cegła, drewno, 

- w elewacji budynku zastosowa� elementy 
budownictwa regionalnego – charakterystyczne dla 
domu warmi�skiego, 

- dachy dwuspadowe, dopuszcza si� dachy 
naczółkowe, o k�cie nachylenia połaci 35 - 45º, 
o�wietlenie poddasza wystawkami lub/i oknami 
połaciowymi, 

- pokrycie tradycyjn� dachówk� ceramiczn�, 
dopuszcza si� materiały imituj�ce dachówk�, 

b) dla zabudowy gospodarczej i gara�owej: 
- jednokondygnacyjne z dachem krytym tradycyjn� 

dachówk� ceramiczn�, dopuszcza si� pokrycie 
materiałem dachówkopodobnym, o kolorze 
identycznym z pokryciem dachowym na budynku 
mieszkalnym, 

- dachy dwuspadowe, dopuszcza si� dachy 
naczółkowe (pod warunkiem zastosowania takiego w 
budynku głównym: mieszkalnym i usługowym), o 
k�cie nachylenia połaci 35 - 45º; 

c) max wska�nik intensywno�ci zabudowy kubaturowej 0,6; 
d) max wielko�� powierzchni zabudowy kubaturowej w 

stosunku do pow. działki - 30%; 
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 

stosunku do pow. działki - 50%; 
f) poziom posadowienia parteru max 0,6 m ponad 

najwy�szy punkt terenu znajduj�cy si� przy budynku. 
  5) Ustala si� minimalne parametry nowych działek 

budowlanych: 
a) powierzchnia działki 2000 m²; 
b) szeroko�� frontu działki min. 30,0 m; 
c) wszystkie działki budowlane musz�: 

- mie� zapewniony dost�p do drogi publicznej 
lub wewn�trznej, 

- mie� zapewniony k�t poło�enia granic działki w 
stosunku do pasa drogowego wynosz�cy  
80-90°; lub wg wskaza � rysunku planu, 

- spełnia� wymogi ustale� planu dla tego terenu 
oraz przepisów szczególnych. 

  6) Obowi�zuj� ustalenia § 12 niniejszej uchwały w 
zakresie obsługi komunikacyjnej; 

  7) Obowi�zuj� nieprzekraczalne linie zabudowy – 8 m od 
linii rozgraniczaj�cych dróg oraz 12 m od linii lasu, 
pozostałe zgodnie z przepisami prawa; 

  8) Zasady obsługi in�ynieryjnej. Wszystkie obiekty musz� 
by� podł�czone do sieci infrastruktury technicznej, gdzie: 
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 wg §13 ust. 2; 
d) ogrzewanie budynków z własnych �ródeł ciepła zachowuj�c 

przepisy ochrony �rodowiska, zalecane ogrzewanie z 
niekonwencjonalnych, bezpiecznych dla �rodowiska np. 
ekologicznych �ródeł i energii odnawialnej (piece olejowe, 
baterie słoneczne itp.); 

e) do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza si� 
zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników 
lokalizowanych na terenie własnego gospodarstwa 
domowego, które nale�y lokalizowa� na zapleczu 
zabudowy; 

f) ustala si� obowi�zek wyposa�enia terenu w urz�dzenia i 
miejsca umo�liwiaj�ce segregacj� i gromadzenie 
odpadów; 

g) gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na 
terenie gminy. 

  9) Dopuszcza si� w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach realizacje sieci infrastruktury technicznej, 
przy spełnieniu wymaga� przepisów szczególnych i 
uzyskaniu zgody wła�ciciela terenu. 

 
2. Ustala si� tereny funkcji usług turystycznych z 

funkcj� mieszkaniow�, oznaczone na rysunku planu 
symbolem UT/MN. 
  1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 2 ustala si� 

przeznaczenie podstawowe - funkcj� usług turystycznych oraz 
funkcj� uzupełniaj�c� mieszkaniow�, w ramach tej funkcji 
zakłada si� realizacj� zabudowy usługowej, ł�czonej z 
mieszkaniow� lub te� odr�bnych budynków dla zabudowy 
mieszkaniowej i zabudowy usługowej (pow. zabudowy usługowej 
do 80% powierzchni ogólnej zlokalizowanej na terenie działki) 
oraz obowi�zuje zakaz sytuowania wysokich elementów 
dysharmonizuj�cych krajobraz (masztowych); 

  2) Na terenach, o których jest mowa w ust. 2. obowi�zuj� 
nieprzekraczalne linie zabudowy - 8 m od linii 
rozgraniczaj�cych dróg oraz 12 m od linii lasu, pozostałe 
zgodnie z przepisami prawa; 

  3) Ustala si� nast�puj�ce parametry kształtowania nowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) budynki max 2-kondygnacyjne (w tym poddasze 

u�ytkowe) oraz dodatkowo w miar� potrzeb 1 
kondygnacja podziemna pod cz��ci� lub pod całym 
budynkiem; 

b) poziom posadowienia parteru max 0,6 m ponad poziom 
terenu; 

c) wystrój zewn�trzny budynków z naturalnych materiałów 
budowlanych takich jak np.: kamie�, cegła,  drewno; 

d) w elewacji budynku zastosowa� elementy budownictwa 
regionalnego – charakterystyczne dla domu 
warmi�skiego; 

e) wska�nik intensywno�ci zabudowy max 0,6; 
f) maksymalna wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku 

do pow. działki – 30%; 
g) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 

pow. działki – min. 50%; 
h) wysoko�� projektowanych obiektów do kalenicy dachu 

nie mo�e przekroczy� 12,5 m ponad poziom terenu; 
i) dach wysoki dwuspadowy, kryty dachówk� ceramiczn�, 

lub materiałem imituj�cym dachówk�. dopuszcza si� 
dachy naczółkowe; 
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j) k�t nachylenia połaci dachowej 35 - 45º, o�wietlenie 
poddasza wystawkami b�d� oknami połaciowymi; 

k) dopuszcza si� budow� stawów rekreacyjno-
hodowlanych, oczek wodnych. 

  4) Ustala si� minimalne parametry nowych działek 
budowlanych: 
a) powierzchnia działki 2000 m²; 
b) szeroko�� frontu działki 30,0 m; 
c) wszystkie działki budowlane musz�: 

- mie� zapewniony dost�p do drogi publicznej lub 
wewn�trznej, 

- mie� zapewniony k�t poło�enia granic działki  
w stosunku do pasa drogowego wynosz�cy  
80-90°; lub wg wskaza � rysunku planu, 

- spełnia� wymogi ustale� planu dla tego terenu oraz 
przepisów szczególnych. 

  5) Obowi�zuj� ustalenia § 12 niniejszej uchwały w 
zakresie obsługi komunikacyjnej; 

  6) Zasady obsługi in�ynieryjnej. Wszystkie obiekty musz� 
by� podł�czone do sieci wodoci�gowej, kanalizacyjnej 
i elektroenergetycznej, gdzie: 
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 wg § 13 ust. 2; 
d) ogrzewanie budynków z własnych niekonwencjonalnych 

�ródeł ciepła, bezpiecznych dla �rodowiska np. 
ekologicznych �ródeł i energii odnawialnej (piece olejowe, 
baterie słoneczne itp.); 

e) ustala si� obowi�zek wyposa�enia terenu w urz�dzenia i 
miejsca umo�liwiaj�ce segregacj� i gromadzenie 
odpadów; 

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

  7) Dopuszcza si� w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach realizacje sieci infrastruktury technicznej, 
przy spełnieniu wymaga� przepisów szczególnych i 
uzyskaniu zgody wła�ciciela, na terenach nie 
b�d�cych terenami publicznymi. 

 
3. Ustala si� tereny funkcji le�nej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem ZL. 
  1) Na terenach, o których jest mowa w ust. 3. ustala si� 

przeznaczenie podstawowe – tereny le�ne. Nale�� do nich 
istniej�ce w obszarze opracowania tereny lasów; 

  2) Na terenach o których wy�ej obowi�zuje zakaz zabudowy 
oraz gospodarowanie oparte o przepisy szczególne dot. 
gospodarki le�nej; 

  3) Dopuszcza si� w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
realizacje sieci infrastruktury technicznej przy spełnieniu 
wymaga� przepisów szczególnych i uzyskaniu zgody 
wła�ciciela. 
 
4. Teren wód powierzchniowych �ródl�dowych 

oznaczony na rysunku planu symbolem WS. 
  1) Wyznacza si� tereny wód powierzchniowych 

�ródl�dowych, oznaczone na rysunku symbolem WS,  
rów melioracyjny; 

  2) Dla terenów, o których mowa w ust. 4 obowi�zuj� 
ustalenia okre�lone w § 6 ust. 1; 

  3) Wszelkie działania inwestycyjne wymagaj� uzgodnie� 
z wła�cicielem lub zarz�dc� terenu; 

  4) Zasada zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Ustalenia ko �cowe 
 

§ 15. Zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza si�, �e niniejszy 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 29/2 i 29/3 poło�onych w obr�bie geodezyjnym: 

Ba�yny gmina Orneta” jest zgodny z ustaleniami „Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Orneta”. 
 

§ 16. Stawk� procentow�, słu��c� do naliczania opłaty 
od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi�zku  
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, pobieranej na podstawie art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si� na 30% 
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. Wysoko�� stawki 
obowi�zuje na całym obszarze obj�tym ustaleniami planu. 
 

§ 17. Wraz z wej�ciem w �ycie niniejszej uchwały, na 
obszarze działek nr 29/2 oraz 29/3, trac� moc ustalenia 
„MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJ	CEGO 
OBRABY GEODEZYJNE: BABYNY I OSETNIK GM. 
ORNETA” uchwalonego Uchwał� Nr XIII/88/07 RADY 
MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 24  pa�dziernika 2007 r.”. 
 

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

ROZDZIAŁ V 
Informacja o planie 

 
Obszar obj�ty opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 29/2  
i 29/3 poło�onych w obr�bie geodezyjnym: Ba�yny gmina Orneta 
wynosi ok. 5,59 ha. 
Projekt planu opracowano w Pracowni Studiów 
Architektonicznych i Planowania Przestrzennego w Elbl�gu w 
latach 2008- 2009 przez Zespół w składzie: 
in�. ANNA TALAGA - MIKIPROWICZ – Gł. Projektant, Kier. 
Zespołu - upr. do planowania nr 14 10/93,czł. POIU-0091/02 w 
Gda�sku  
in�. JOLANTA CELEJ – projektant 
 
ROZDZIAŁ I  
§ 1. Ustalenia podstawowe  
§ 2. Słownik do mpzp dla działek nr 29/2 oraz 29/3 poło�onych w 
obr�bie geodezyjnym Ba�yny, gm. Orneta.  
§ 3. Cele regulacji zawartych w planie miejscowym.  
§ 4. Główne funkcje terenu.  
§ 5. Ochrona dóbr kultury  
§ 6. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska 
przyrodniczego.  
§ 7. Obsługa komunikacyjna. 
§ 8. Systemy infrastruktur technicznej  
ROZDZIAŁ II  
Ustalenia ogólne  
§ 9. Ustalenia ogólne dotycz�ce zapisów uchwały.  
§ 10. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego.  
§ 11. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska i 
przyrody na obszarze opracowania.  
§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji.  
§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad uzbrojenia terenu.  
ROZDZIAŁ III  
Ustalenia szczegółowe dotycz�ce przeznaczenia terenów i zasad 
ich zagospodarowania.  
§ 14. Ustalenia szczegółowe  
ROZDZIAŁ IV  
Ustalenia ko�cowe  
ROZDZIAŁ V  
Informacja o planie  
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Gabriel Zamy�lewski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXV/268/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 30 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXV/268/09 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 30 wrze�nia 2009 r. 

 
Dotyczy: 
Rozstrzygni�cia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj�cego 
działki geodezyjne nr 29/2 oraz 29/3, obr�b geodezyjny Ba�yny, gmina Orneta  
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 przestrzennego terenu 
obejmuj�cego działki geodezyjne 29/2 oraz 29/3, obr�b geodezyjny Ba�yny, gm. Orneta uwag nie wniesiono. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXV/268/09 
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 terenu poło�onego przy ul. Braniewskiej w Ornecie. 
 
 
 

2606 

UCHWAŁA Nr XLII/215/09 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 26 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu poło �onego  

w obr �bie Szczecinowo, dz. nr 6, Gmina Stare Juchy. 

 
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 pó�n. zm.), 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. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Stare Juchy stanowi, 
co nast�puje: 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Juchy, uchwalonym uchwał� 
Nr XXV/84/00 Rady Gminy Stare Juchy z dnia  
30 pa�dziernika 2000 ze zmian� wprowadzon� uchwał� 
Nr V/24/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 marca 
2003 roku, uchwala si� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego  
w obr�bie Szczecinowo, dz. nr 6, Gmina Stare Juchy, 
obejmuj�cy działk� oznaczon� nr ewid. 6, poło�on�  
w obr�bie nr 22 Szczecinowo, o powierzchni 2,56 ha, 
zwany dalej planem, 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 XXXI/165/2009 Rady Gminy Stare Juchy   
z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla terenu poło�onego w obr�bie 
Szczecinowo, działka nr 6, gmina Stare Juchy. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 3. 1. Teren obj�ty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi� grunty rolne 
klasy V i VI (u�ytku gruntowe: PsV, ŁV, ŁVI i LzVI ),  
o ł�cznej powierzchni 2,56 ha, wytworzone z gleb 
pochodzenia mineralnego i organicznego. 
 

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 


