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I. WSTĘP
Podstawa prawna, cel i zadania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy:
Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku rozdział 2,
Art. 9, oraz na podstawie Uchwały Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 marca 2012 roku, Burmistrz
przystąpił do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Orneta dotyczącą obszarów wiejskich. Zmiana ta wynika przemian w sferze legislacyjnej obejmujących planowanie
przestrzenne oraz z rozwoju gospodarczego na obszarze miasta i gminy.
Niniejsza zmiana studium obejmuje wszystkie zmiany w zakresie przepisów ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych, które obecnie obowiązują.
W 2009 roku została opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obejmująca obszar miasta obecna zmiana obejmuje wyłącznie tereny wiejskie.
Ponieważ opracowany został całkowicie nowy tekst zmiany studium dotyczący kierunków rozwoju gminy na
podstawie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku z przyjmuje
się nazwę – „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orneta – tereny
wiejskie”
Zmiana studium, do której przystąpiono w związku z realizacją uchwały Nr BRM.0007.62.2018 Rady
Miejskiej w Ornecie z dnia 29 sierpnia 2018r., wprowadza do tekstu „studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Orneta – tereny wiejskie” zmiany czcionką w kolorze czerwonym, dane
zdezaktualizowane w postaci przekreślenia tekstu nieaktualnego, tworząc formę ujednoliconej treści studium.
Obszar opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Orneta – tereny wiejskie zlokalizowany jest w obrębie geodezyjnym Krzykały, zgodnie z granicami opracowania
określonymi na załączniku graficznym do w/w uchwały Rady Miejskiej.
Przedmiotowa zmiana studium przyczyni się do możliwości zagospodarowania terenów po byłym lotnisku,
tworząc warunki sprzyjające rozwojowi miasta i regionu. 1
Metoda opracowania:
Przy opracowaniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta tereny wiejskie zwanego dalej studium gminy, przyjęto następującą kolejność wykonywanych prac:
-

rozpoznanie zasobu istniejących materiałów oraz opracowań,
analiza zmian w uwarunkowaniach rozwoju zewnętrznych oraz wewnętrznych gminy;
wprowadzenie proponowanych zmian oraz zmian wynikających z obowiązujących obecnie przepisów
szczególnych;

-

czynności formalno-prawne przeprowadzone w oparciu o projekt rozporządzenia (z dnia 3 grudnia 2003r.) w
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Poszczególne etapy opracowania zostały poddane konsultacji z Burmistrzem oraz społecznością lokalną.
Podstawową fazą prac nad studium gminy, decydującą o kierunkach jej rozwoju oraz zasadach
zagospodarowania przestrzeni jest analiza i następnie diagnoza uwarunkowań rozwoju, zarówno zewnętrznych jak i
wewnętrznych.
Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju, wynikają z położenia gminy w województwie w istniejących i
projektowanych systemach oraz układach zewnętrznych. Dotyczą one różnych dziedzin, np. środowiska
przyrodniczego, infrastruktury technicznej, systemów transportowych, wdrażanych programów rządowych, zawartych
umów międzynarodowych.
Uwarunkowania wewnętrzne stanowią o wartości i możliwości wykorzystania głównych potencjałów rozwoju,
tj. przyrodniczego, społecznego oraz gospodarczego. Podsumowaniem uwarunkowań rozwoju jest diagnoza, w której
przedstawiony jest pełen obraz gminy z określeniem barier, ograniczeń, konfliktów oraz zagrożeń i preferencji
rozwoju. Wartość potencjału w okresie 10 lat uległa nieznacznym zmianom, są one niewielkie i w nieznacznym
stopniu wpływają na zmiany kierunku rozwoju. W związku z powyższym do obecnie przeprowadzanej zmiany
studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta - tereny wiejskie przyjmuje się
diagnozę uwarunkowań opracowaną do pierwszej edycji studium z aneksem obejmującym zmiany gospodarczo społeczne i demograficzne.
Elaborat zmiany studium:
Elaborat opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta
- tereny wiejskie” składa się z dwóch części.
1
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I część opracowania, która zawiera uzasadnienie przyjętych w studium rozwiązań, została przyjęta z pierwszej edycji
opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy”. Jest to
„Diagnoza uwarunkowań rozwoju” z aneksem zatytułowanym „Aneks do analizy uwarunkowań rozwoju i
zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta z uzasadnieniem rozwiązań”, składająca się z tekstu oraz
map,
 Diagnoza uwarunkowań rozwoju dla gminy w skali 1:25 000
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta. Diagnoza uwarunkowań
rozwoju.
W związku z tym, że pierwsza część opracowania tj. Diagnoza w sposób wyczerpujący określiła potencjały rozwoju
gminy, które charakteryzuje mała mobilność zmian przyjęto ją jako wystarczającą do określenia dalszych kierunków
rozwoju gminy, a zaktualizowano wyłącznie elementy, które uległy zmianie. Zawarte są one w Aneksie do Diagnozy,
oraz w części kierunków rozwoju i stanowią tło przemian.
II część opracowania uchwalaną przez Radę Miejską Ornety stanowi tekst zatytułowany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta - tereny wiejskie . Kierunki zagospodarowania
przestrzennego. Polityka przestrzenna. Jednolity tekst” z dokumentacją formalno – prawną studium oraz rysunek
gminy w skali 1 : 25 000 oraz wybranymi miejscowościami pełniącymi funkcje ośrodków pomocniczych obsługi
ludności tj. Henrykowo i Mingajny w skali 1 : 10 000 (pozostałe miejscowości związane z obsługą ludności posiadają
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PR ZESTRZENNEGO,
ZGODNIE Z ART. 9 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU USTAWY O PLANOWANIU I
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM, NIE JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO.

USTALENIA STUDIUM SĄ WIĄŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY PRZY SPORZĄDZANIU
PLANÓW MIEJSCOWYCH.
II. CELE ROZWOJU.
1 . MISJA ROZWOJU:
MISJĄ SAMORZĄDU LOKALNEGO JEST UKSZTAŁTOWANIE MIASTA I GMINY JAKO ATRAKCYJNEGO,
PRZYJAZNEGO I WYJĄTKOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU ORAZ ROZWOJU
GOSPODARCZEGO W REGIONIE.
CELE STRATEGICZNE:
Poprawa poziomu życia mieszkańców miasta i gminy przez, pełniejsze wykorzystanie potencjałów
do rozwoju funkcji gospodarczych (rolnictwa, turystyki, przemysłu, drobnej wytwórczości itp,) mając na
względzie utrzymanie w równowadze przyrodniczej środowiska naturalnego.
Nadrzędną zasadą, którą należy się kierować przy realizacji celu strategicznego, jest: maksymalne
wykorzystanie, przy racjonalnej gospodarce, bogactwa zawartego w walorach przyrodniczych
i
krajobrazowych obszaru.
CELE GENERALNE (grupy celów):
Cele ekologiczne i kulturowe.
 Ochrona walorów i warunków funkcjonowania oraz ciągłości przestrzennej systemów ekologicznych w celu
zwiększenia atrakcyjności obszaru miasta i gminy do rozwoju funkcji turystycznej.
 Ochrona jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla celów rozwoju społeczno - gospodarczego
oraz zabezpieczenia zasobów wód w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.
 Powiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez, stwarzanie warunków do bezpośredniego
kontaktu ze środowiskiem, na terenach o wysokich walorach przyrodniczych.
 Ochrona i utrzymanie obiektów zabytkowych w celu wzbogacenia oferty turystycznej obszaru gminy.
 Zachowanie ładu przestrzennego w jednostkach osadniczych w celu tworzenia współczesnych wartości
kulturowych.
Cele społeczno – gospodarcze.
 Zaktywizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego przez wykorzystanie położenia geograficznego gminy.
 Tworzenie nowych miejsc pracy w celu zminimalizowania bezrobocia oraz podniesienia poziomu życia
mieszkańców miasta i gminy.
 Rozwój funkcji gospodarczych w oparciu o istniejące potencjały zawarte w walorach przyrodniczych obszaru
miasta i gminy.
Cele rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.
Zaspokojenie potrzeb ludności w mieście i gminie poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości i jakości
infrastruktury technicznej.
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-

Poprawa warunków technicznych układu komunikacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w celu zwiększenia
atrakcyjności dla inwestorów oraz polepszenia dostępności do usług mieszkańcom.
Likwidowanie kolizji między funkcjonowaniem ekosystemów, a działalnością człowieka przez tworzenie
sprawnych i na odpowiednim poziomie systemów infrastruktury technicznej.

III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z OKREŚLENIEM
PRZESTRZENNEJ

ZASAD

POLITYKI

III.1. KIERUNKI ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
III. 1. 1. Tereny i obiekty prawnie chronione
Rez e rw at y prz yrod y
Na terenie gminy znajduje się rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. W obrębie gminy w skład rezerwatu
wchodzą: rzeka Pasłęka, Drwęca Warmińska od miasta Orneta do ujścia, Wałsza oraz pasy gruntów położonych
wzdłuż wymienionych rzek, o szerokości 100m na gruntach państwowych i 10m na gruntach prywatnych.
Rezerwat utworzony został zarządzeniem MliPD z dn. 5.01.1970 r. (Mon. Pol. Nr 2 z 1970 r.). Rezerwat
ustanowiony został w celu ochrony bobrów. Na terenie rezerwatu między innymi obowiązuje zakaz przebywania osób
do tego nie upoważnionych (z wyjątkiem gruntów prywatnych) oraz zakaz wznoszenia budowli i urządzeń
komunikacyjnych i innych technicznych.
Obszary chronionego krajobrazu
Część terenów gminy Orneta znajduje się w obrębie obszarów chronionego krajobrazu. Są to następujące
obszary:
1.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Tereny pozostające w jego granicach znajdują się we
wschodniej i południowo-wschodniej części gminy. Obejmują Dolinę rzeki Pasłęki, dolinę rzeki Wałszy w pobliżu
ujścia oraz przyujściowy odcinek doliny rzeki Drwęcy Warmińskiej i jej dopływu spod Kolonii Orneta. Na
Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki obowiązują postanowienia rozporządzenia Nr 147 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki
(Dz. Urz. Woj. W-M nr 179 z 2008r.). uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz nr 2465 z 2017r.).2
2.
Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej. Tereny pozostające w jego granicach to głównie tereny
zlokalizowane w zalesionym pasie, przebiegającym równoleżnikowo od doliny Wałszy, przez jezioro Tafty do
wschodniej granicy gminy na południe od Mingajn. Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej
obowiązują postanowienia rozporządzenia Nr 32 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej (Dz. Urz. Woj. W-M nr 71 z 2008r.).
Na obszarach chronionego krajobrazu w w/w Rozporządzeniach Wojewody wprowadzone zostały między
innymi następujące zakazy:
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - z wyjątkami;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (z wyjątkami);
wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych ( z wyjątkami);
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno błotnych;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

2
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Obszary Natura 2000
Część obszaru gminy Orneta wchodzi w skład obszarów Natura 2000 będących obszarami specjalnej ochrony
(OSO) bądź obszarami o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW). Tereny te związane są z rzeką Pasłęką i z jej doliną oraz
z rzekami Wałszą i Drwęcą Warmińską poniżej miasta. Rozciągają się więc pasami w zachodniej części obszaru
gminy.
Są to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pasłęki” (kod obszaru PLB280002), który swoim zasięgiem
obejmuje rejon doliny rzeki Pasłęki, a także obszar o znaczeniu wspólnotowym „Rzeka Pasłęka” PLH280006,
obejmujący tereny przybrzeżne rzeki Pasłęki Wałszy i Drwęcy Warmińskiej od ujścia do miasta Orneta.
Ostoje ptasie w ramach sieci Natura 2000 zostały utworzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21
lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, zmienionym kolejnymi rozporządzeniami
Ministra Środowiska. Celem wyznaczenia ostoi jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie
ich siedlisk w niepogorszonym stanie.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pasłęki na terenie gminy obejmuje zachodni pas
obszaru gminy, co stanowi nieduży fragment tej wieloprzestrzennej ostoi. Według standardowego formularza danych
z 2002 roku, zaktualizowanego w roku 2011, powierzchnia ostoi wynosi 20 669,9ha. Występuje w niej co najmniej 23
gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków:
nurogęś, błotniak łąkowy, kania czarna, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, trzmielojad, samotnik, zimorodek, siniak. W
stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bąk, bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz i rybitwa
czarna.
Zagrożenie dla obszaru stanowią: brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, melioracje, zmiany
sposobu zagospodarowywania użytków rolnych, zbyt intensywny wypas miejscami (zniszczenie roślinności na
brzegach rzeki), wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie wiosenne traw, penetracja brzegów przez
rybaków i kłusowników.
Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Rzeka Pasłęka zajmuje tereny nadrzeczne rzek Pasłęka, Wałsza i Drwęca
Warmińska w zachodniej części terenu gminy.
Według standardowego formularza danych z 2001 roku, zaktualizowanego w roku 2009, powierzchnia całego
obszaru OZW wynosi 8 418,5 ha. Jest to ważna ostoja bobra Castor fiber w północno-wschodniej Polsce. Wody
Pasłęki i jej dopływów są siedliskiem ryb reofilnych i potencjalnie największym tarliskiem ryb wędrownych. Bytuje tu 8
gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, między innymi silne populacje bolenia Aspius aspius i
głowacza białopłetwego Cottus gobio. Łącznie w ostoi stwierdzono 12 gatunków kręgowców z załącznika II
Dyrektywy. Z doliną rzeki związanych jest ponadto 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Ponadto położenie, układ przestrzenny i zasięg ostoi daje jej realną szansę pełnienia roli kluczowego korytarza
ekologicznego, zapewniającego ciągłość bytowania gatunków od centrum regionu w kierunku wybrzeża Bałtyku.
Zagrożeniem są między innymi zanieczyszczenia rzek przez ścieki komunalne; zmiany stosunków wodnych;
regulacje koryta; kłusownictwo.
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Orneta, łącznie z terenem miejskim, za pomniki przyrody uznano 42 433 obiekty przyrody
ożywionej. Są to w większości pojedyncze dorodne drzewa, głównie dęby i buki, lipy i topole. Ponadto jako
pomnikowe uznano trzy aleje dębowo-brzozowe.
III. 1.2. P o s t u l o w a n e k i e r u n k i p o l i t yk i p r z e s t r z e n n e j d o t yc z ą c e o b s z a r ó w c h r o n i o n yc h
Postuluje się nie zalesiać terenów wśród kompleksów gruntów ornych z uwagi na tworzenie fragmentacji
ekosystemów, co jest niekorzystne z uwagi na faunę i florę. Wskazane jest zalesianie terenów w bezpośrednim
sąsiedztwie kompleksów leśnych, co pozwoli stworzyć ewolucyjne powiązania pomiędzy kompleksami leśnymi.
Zgodnie z postulowanym terenem zalesień wskazane jest powiązanie istniejących kompleksów leśnych w ciągi
ekologiczne. Na obrzeżach kompleksów leśnych, w miejscowościach stworzyć należałoby bazę noclegową
całoroczną z pełnym wyposażeniem w zależności od potrzeb i wieku osób zainteresowanych tą formą wypoczynku (
np szkoły zielone, szkoły przetrwania itp). Zwiększy to atrakcyjność terenu dla turystyki oraz stworzy nowe miejsca
pracy dla ludności gminy.
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III. 1. 3. Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego
Wody powierzchniowe
Cały obszar gminy Orneta leży w dorzeczu rzeki Pasłęki, która jest jednocześnie zachodnią granicą
obszaru gminy. Przez teren gminy przepływają prawostronne dopływy rzeki Pasłęki, mające zwykle swoje źródła
poza jej terenem. Cieki dopływają do gminy ze wszystkich stron, a odpływ następuje w jednym przekroju rzeki
Pasłęki. Największe z nich to Wałsza, przepływająca przez północny fragment obszaru gminy i Drwęca Warmińska,
płynąca przez centralna część gminy. Mniejszym dopływem jest Młyńska Struga przepływająca m. innymi przez
miejscowości, Osetnik, Bażyny, Krzykały, Nowy Dwór.
Tereny te objęte są ochroną w ramach obszarów chronionego krajobrazu. W obowiązującym rozporządzeniu
wojewody podane są zasady gospodarki przestrzennej na tym obszarze.
Pasłęka ma źródła na wysokości 153 m n.p.m. na Pojezierzu Olsztyńskim. Całkowita długość rzeki wynosi
169 km, a powierzchnia dorzecza wynosi 2294,5 km 2. Przez teren gminy przepływa około 40,5 km długości rzeki.
Średni spadek podłużny koryta wynosi 0,74‰. Współczynnik nieregularności odpływu (rozumiany jako stosunek
przepływu średniego wysokiego do przepływu średniego niskiego) na wodowskazie w Olkowie wynosi 13 i jest
zbliżony do średniego w Polsce (10).
Natomiast bardzo zmiennością odpływu charakteryzują się Drwęca Warmińska, a zwłaszcza Wałsza.
Powoduje to, że mimo ich dość znacznych przepływów średnich, przepływy niskie są niewielkie. Jest to zjawisko
niekorzystne. Przepływ średni niski odzwierciedla z hydrologicznego punktu widzenia wielkość zasobów
nienaruszalnych. Wielkość ta umożliwia naturalny rozwój życia biologicznego w rzekach.
Łącznie powierzchniowe wody zajmują około 1,06 % powierzchni gminy. Obok rzek i cieków na terenie
gminy znajduje się jedno jezioro. Jest to jezioro Tauty (Tafty, Taftowo), które położone jest w północnej części gminy,
w obrębie kompleksu leśnego, a wypływa z niego Taucki Potok, będący dopływem rzeki Młyńska Struga.
Powierzchnia jeziora wynosi 83,8 ha. Jest to jezioro dość płytkie. Jego głębokość maksymalna to 4,7 m, a głębokość
średnia 2,2 m. Proces zarastania tego wypłaconego zbiornika jest najmocniej posunięty w jego części południowej, w
rejonie wypływu. Zbiornik charakteryzuje się wysoką podatnością na degradację (III kategoria) Wody jeziora, według
badań z 2004 roku, charakteryzuje przeciętna zawartość głównych składników mineralnych oraz wysoka,
ponadnormatywna zawartość substancji organicznych latem. Miano coli typu kałowego mieściło się w granicach
klasy I. Sumaryczna ocena kwalifikuje wody jeziora do III klasy. Stan wód powierzchniowych na obszarze gminy
wymaga zwiększenia reżimów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
Wody podziemne
Na terenie gminy eksploatowane są głównie warstwy wodonośne zalegające w osadach czwartorzędowych
oraz lokalnie wody z głębszych poziomów trzeciorzędowych (głównie mioceńskich). Na większości obszaru gminy
wodonośność (wydajność potencjalnej studni wierconej) wynosi 10 – 30 m3/h, lokalnie dochodzi do 50 m3/h, a w
rejonie Mingajn – do 70 m3/h. Głębokość ujęć wynosi zwykle 30 – 100 m. Szczególnie dużymi wydajnościami
charakteryzują się poziomy wodonośne zalegające na terenie położonym na południe od Ornety (rejon Karkajmy –
Kolonia Orneta – Karbowo).
Według kwalifikacji wykonanych na Mapach hydrogeologicznych Polski 1:50 000, na większości obszaru
gminy stopień zagrożenia głównego poziomu wodonośnego zanieczyszczeniami z powierzchni określa się jako niski
lub bardzo niski. Jest on na ogół dobrze lub średnio izolowany od powierzchni terenu osadami o słabej
przepuszczalności, a na terenach o słabej izolacji nie stwierdzono ognisk zanieczyszczeń.
Na części obszarów gminy ten stopień zagrożenia określa się jako średni. Są to obszary o słabej izolacji
głównego poziomu wodonośnego, z ogniskami zanieczyszczeń na powierzchni. Obszary średniego stopnia
zagrożenia przebiegają dwoma pasami: zachodnim i środkowym.
Pas zachodni o rozciągłości południkowej przebiega wschodnim skrajem gminy, a w jego obrębie znajdują się
miejscowości Osetnik, Dąbrówka, Bażyny, Klusajny, Drwęczno, Bogatyńskie.
Pas środkowy przebiega równoleżnikowo przez środek obszaru gminy i obejmuje Ornetę, Krosno, a kończy się na
południe od Mingajn.
Wody mineralne
Na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego występują wody chlorkowo-sodowe. Część
województwa, w której leży gmina Orneta określana jest jako obszar najbardziej perspektywiczny pod względem
występowania wód mineralnych o znaczeniu leczniczym. Z ogólnej budowy geologicznej rejonu wynika, że zalegania
solanek o znaczeniu leczniczym i mineralizacji ogólnej rzędu 20-50 g/l można się spodziewać w osadach triasu, na
głębokościach zbliżonych do 1,0 – 1,5 km. Spodziewać się należy wód mineralnych pospolitych, nadających się
głównie do kąpieli leczniczych i rekreacyjnych. Niestety konieczne będzie ich dogrzewanie.
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Zagrożenie powodziowe
Na terenie gminy Orneta występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Pasłęki, Wałszy i
Drwęcy Warmińskiej. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wykonywania robót i
czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, zwiększyć zagrożenie powodziowe lub spowodować
zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, z dopuszczeniem możliwości zwolnienia z tych
zakazów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.
Ze względu na predyspozycje do występowania podtopień lokalizacji obiektów budowlanych powinno się
unikać także w innych dolinach rzecznych oraz w obniżeniach terenu.
Wykonywanie urządzeń zabezpieczających przed powodzią wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających
ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności
stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub
odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót
związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową,
rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.
Na rysunku studium przedstawiono obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodne z aktualnie obowiązującymi
mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, opracowanymi w ramach projektu
„Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”.4
O b s z a r y o s u w a n i a s i ę m a s z i e m n yc h
Wykaz osuwisk występujących na terenie gminy Orneta:
Lp.

Nr ewidencyjny

Obręb

Nr działki

Miejsce osuwiska

1.

N-34-65-C-c/4

3-Bogatyńskie

3462

Zbocze rz. Pasłęki

2.

N-34-65-C-a/01

5-Drwęczno

18/13

Zbocze rz. Pasłęki

3.

N-34-65-A-c/4

6-Gieduty

3183/1

Zbocze rz. Pasłęki

4.

N-34-65-C-b/1

8-Krosno

2/23

Zbocze rz. Drwęcy Warmińskiej

5.

N-34-64-D-b/1

15-Osetnik

192/3

Zbocze rz. Pasłęki

Na rysunku studium przedstawiono tereny osuwisk i obszary predysponowane do powstawania osuwisk.5
III. 1.4. Złoża surowców naturalnych
Na terenie gminy udokumentowane zostały w czterech dużych złożach kopaliny przydatne dla budownictwa i
drogownictwa. Są to dwa złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Orneta i Bogatyńskie oraz po jednym złożu
piasków kwarcowych Mingajny i kruszywa naturalnego Kaszuny. Zasoby tych złóż są zamieszczone w „Bilansie
zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”. Ponadto wstępnie udokumentowane zostało jedno złoże kredy
jeziornej Wierzchy A, które nie jest wykazane w „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”. Złoża te nie
są objęte eksploatacją.
Surowce ilaste ceramiki budowlanej
Złoże Orneta leży na pograniczu miasta i gminy. Zostały w nim udokumentowane w roku 1960 iły warwowe
ceramiki budowlanej do produkcji cegły pełnej oraz piaski schudzające do wyrobów ceramicznych. Złoże leży poza
obszarami objętymi terytorialnymi formami ochrony przyrody.
Złoże Bogatyńskie znajduje się w południowo-wschodniej części obszaru gminy. Udokumentowane zostały w
nim w roku 1982 iły warwowe ceramiki budowlanej do produkcji wyrobów grubo- i cienkościennych oraz drążonych.
Znajduje się częściowo na obszarze chronionego krajobrazu.
Piaski kwarcowe. Zostało udokumentowane jedno duże złoże Mingajny. Udokumentowane w roku 1969 piaski
przydatne są do produkcji cegły wapienno-piaskowej. Złoże leży we wschodniej części obszaru gminy, w obrębie
kompleksu leśnego na obszarze chronionego krajobrazu.
4
5
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Kruszywo naturalne. Udokumentowane zostało także jedno duże złoże tej kopaliny, w latach 1982 i 1998. Jest
to złoże Kaszuny, udokumentowane dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego. Złoże także leży we wschodniej
części obszaru gminy, w obrębie kompleksu leśnego, na obszarze chronionego krajobrazu.
W 1982r. wstępnie rozpoznano złoże kredy jeziornej do wapnowania gleb Wierzchy A. Jego zasoby określono
na 246,2 tys. m3. Złoże położone jest na wschodnim skraju gminy w obrębie kompleksu leśnego, na obszarze
chronionego krajobrazu.
Na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski zostało wytypowanych kilka obszarów perspektywicznych dla
znalezienia złóż kopalin. Stosunkowo mało konfliktowe, położone poza obszarami objętymi terytorialnymi formami
ochrony przyrody są:
- obszar perspektywiczny dla znalezienia złoża kruszywa naturalnego na wschód od Białego Dworu.
Spodziewane jest tam występowanie głównie piasków;
- obszar perspektywiczny dla znalezienia złoża kruszywa naturalnego na południe od Bażyn. Spodziewane
jest tam także występowanie głównie piasków.
Dopuszcza się wydobycie kopalin ze złóż udokumentowanych, oraz spodziewanego ich występowania.
Warunkiem eksploatacji odkrywkowej złóż jest zgodność z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska,
ochrony przyrody oraz geologicznego i górniczego. W celu ochrony terenów i obiektów chronionych, w tym terenów
obcych, należy stosować odpowiednie normy górnicze. W szczególności wydobycie kopaliny powinno być
prowadzone przy zachowaniu odpowiednich filarów ochronnych od terenów i obiektów sąsiednich. Ustala się, że
eksploatacja odbywać się będzie przy zachowaniu naturalnego poziomu wody gruntowej. Nie powinno się sztucznie
obniżać lustra wody gruntowej w celu wydobycia kruszywa. Działalność gospodarczą ustala się prowadzić w taki
sposób, aby nie pogorszyć jakości wód. Ustalenia te powinny sprzyjać zachowaniu poziomu i jakości wód
gruntowych.
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych winna być prowadzona sukcesywnie w kierunku rolno-leśnym,
dopuszcza się wodny kierunek rekultywacji (powstały po rekultywacji zbiornik może pełnić funkcje rekreacyjne dla
terenów zabudowy rekreacyjnej). Należy ograniczyć do minimum skutki dla środowiska w wyniku zniekształcenia
rzeźby terenu spowodowane eksploatacją. W wyniku rekultywacji obszaru objętego przedmiotowym przeznaczeniem
jego wartość przyrodnicza może ulec znacznej poprawie.
Na terenach objętych eksploatacją obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów budowlanych,
urządzeń komunikacyjnych i pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją, przetwarzaniem i produkcją
kopalin. Po zakończeniu eksploatacji obiekty te powinny zostać usunięte. Należy ustalić pasy ochronne terenów
górniczych od terenów sąsiednich nieobjętych eksploatacją zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenach
eksploatacji powierzchniowej nie występują zagrożenia osuwiskowe i wodne.
W trakcie eksploatacji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ochronę złóż surowców mineralnych, która
w szczególności ma polegać na:
prowadzeniu eksploatacji złóż w sposób gospodarczo uzasadniony oraz z zastosowaniem środków
ograniczających szkody w środowisku i zapewniających maksymalną ochronę walorów krajobrazowych,
racjonalnym gospodarowaniu złożem,
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
III.1.5. G o s p o d a r k a o d p a d a m i

Gmina Orneta jest udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
sp. z o.o. w Olsztynie. Przy współudziale 37 gmin centralnej części województwa warmińskomazurskiego, uczestniczy w realizacji projektu
- budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Olsztynie.
Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Orneta będą transportowane do stacji przeładunkowej w m.
Medyny, gmina Lidzbark Warmiński lub bezpośrednio do Zakładu w Olsztynie.
Składowisko odpadów komunalnych w m. nowy Dwór, gmina Orneta jest zamknięte
i zrekultywowane. Przyjęty kierunek rekultywacji – leśny.
III.2. KIERUNKI ORAZ ZASADY OCHRONY I WZBOGACANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.
III.2.1. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego
Gmina Orneta leży na obszarze historycznej Warmii. Znaczna ilość obiektów zabytkowych
położonych na terenie gminy układy ruralistyczne oraz inne cenne świadectwa dawnych kultur powinny
być zachowane i przystosowane do nowych czasów.
W doniesieniu do obszarów i obiektów zabytkowych obowiązuje ochrona zabytkowej struktury
architektoniczno-przestrzennej oraz historycznego krajobrazu kulturowego z widokami na historyczne
ośrodki miejskie i wiejskie, z dominantami w postaci kościołów oraz historycznej zieleni,
zagospodarowanej w postaci parków, cmentarzy i alei przydrożnych oraz układu dróg i placów, sposobu
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zabudowy i zależności przestrzennych, występujących pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi
zabudowy. W obiektach zabytkowych ochronie podlegają historyczne (pierwotne) gabaryty budynku,
kształt i rodzaj pokrycia dachów, artykulacja i sposób opracowania elewacji, stolarka otworowa (drzwi i
okna), rodzaj materiału budowlanego, kolorystyka, wystrój klatki schodowej, elementy konstrukcyjne. 6
Kierunkiem wszelkich działań w zakresie obiektów zabytkowych na terenie gminy Orneta
powinna być ich ochrona i zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń. Działania realizujące ochronę to:


zamieszczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o
warunkach zabudowy odpowiednich zaleceń dotyczących zasad ochrony zabytków,



niezbędna ścisła współpraca władz, właścicieli oraz użytkowników obiektów zabytkowych z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,



zahamowanie oraz niedopuszczenie do procesów zniszczeń obiektów i obszarów zabytkowych
polegających na rozbiórce, przebudowie, nadbudowie obiektów i zespołów historycznych, robotach
ziemnych, wysypywaniu śmieci i tworzenia składowisk na zabytkowych obszarach, wycince
starodrzewia.,



przebudowa obiektów dysharmonijnych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi w strefach ochrony,



popularyzacja rodzimych tradycji, zabytków i kultury,



adaptacja obiektów zabytkowych z zachowaniem walorów i wartości historycznych z równoczesnym
realizowaniem celów edukacyjnych, poznawczych, turystycznych i naukowych,



remonty budynków historycznych prowadzone z wykorzystaniem historycznych materiałów i technik
budowlanych,



zamieszczanie ewentualnych reklam nawiązujących wyglądem i konstrukcją do historycznych, tj. w
formie liter przestrzennych lub stylizowanych szyldów, zamieszczanie małych skrzynek gazowych
stylizowanych i kolorystycznie ujednoliconych z elewacją (najlepiej tylną lub boczną) 7



korzystanie z funduszy i programów unijnych.

W procesie kreowania nowych wartości kulturowych, koniecznym działaniem jest stworzenie
obrazu współczesnej wsi na Warmii. Postuluje się nawiązywanie do tradycji w nowej architekturze
budynków, to jest:
-

wysokość budynków mieszkalnych na wsi do 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

-

dachy dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 300 350 do 450, pokryte dachówką lub blacho dachówką
w kolorze czerwieni lub ceglastym,

-

tradycyjne ozdoby budynków, podcienia szczytowe, narożne, wypustowe, zdobienie okien drzwi,
okiennic oraz ganki,

-

kalenice budynków mieszkalnych równoległe do ulic,

-

należy zachować zabytkowe układy ruralistyczne,

nowa zabudowa powinna nawiązywać do historycznych układów nie niszcząc zabytkowych założeń
wiejskich.
Wokół historycznych ośrodków miejskich i wiejskich oraz wokół historycznych zespołów dworskofolwarczno-parkowych oraz innych dominant historycznych – w promieniu 1 kilometra ustala się strefę
ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego i zabrania się budowy elektrowni wiatrowych.
Lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz zakres inwestycji winny być ustalone na podstawie
studiów krajobrazowych, określających wpływ inwestycji na zachowanie krajobrazu kulturowego i zabytki.
-

6
7
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Nową zabudowę o funkcji pomocniczej względem elektrowni wiatrowych należy dostosować do
tradycyjnej zabudowy siedliskowej, występującej w danym rejonie, pod względem gabarytów, kształtu i
rodzaju dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego, formy architektonicznej, materiałów budowlanych. 8
Wszystkie obiekty znajdujące się w Rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały
zewidencjonowane na kartach Gminnej Ewidencji Zabytków. Ponadto zostały umieszczone w niej
wszystkie obiekty, które zachowały wartość historyczną i kulturową tj. zabytkowe budynki, parki,
cmentarze a także aleje przydrożne i stanowiska archeologiczne zewidencjonowane na obszarach AZP.
Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi Wojewódzką Ewidencję Zabytków w postaci kart
ewidencyjnych, w tym także dla zabytków z terenu miasta i gminy Orneta.9
Bardzo ważną częścią dziedzictwa oprócz zabytków, dzieł sztuki lub cennych eksponatów jest
także tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane
kolejnym pokoleniom. Niematerialne dziedzictwo kulturowe, jest niezmiernie istotne w procesie
kształtowania tożsamości każdej grupy społecznej i jednostki. Dlatego też zarówno historia kultura jak i
tradycja warmińska powinna być kultywowana i zachowana dla przyszłych pokoleń.
Ta wartość niematerialnego dziedzictwa kulturowego dostrzeżona została przez UNESCO, które
w 2003 r. uchwaliło Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa
kulturowego, opracowując jednocześnie jego spójną definicję, która brzmi:
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności –
jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty,
grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To
niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane
przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia
im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla
różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe”, w rozumieniu Konwencji, przejawia się między innymi w
następujących dziedzinach:
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
b) sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne;
c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;
d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;
e) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.
III.2.2.Wytyczne konserwatorskie
Dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków istnieje konieczność uzyskania pozwolenia WKZ
na prace prowadzone w zabytkach i w ich otoczeniu zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Dla obiektów i obszarów ujętych w ewidencji zabytków istnieje konieczność uzgodnienia lub uzyskania
pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na inwestycje budowlane zgodnie z art.. 30 ust. 2 i
39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.
Wytyczne konserwatorskie dla wsi postulowanych do objęcia ochroną historycznego układu wsi
Na etapie opracowywania planów miejscowych uwzględniać w ustaleniach zasady ochrony zabytków
oraz historycznych układów ruralistycznych w miejscowościach: Należy zachować historyczne układy
ruralistyczne we wsiach: Bażyny, Bogatyńskie, Chwalęcin, Drwęczno, Henrykowo, Krosno, Mingajny, Nowy
Dwór, Opin, Osetnik ze względu na znaczną liczbę cennych obiektów budownictwa wiejskiego wpisanych
do gminnej ewidencji zabytków.
We wskazanych wsiach w miejscowych planach należy wyznaczyć strefy ochrony historycznego układu
wsi strefy ochrony konserwatorskiej z uwzględnieniem historycznej tkanki urbanistycznej, zachowaniem ładu
przestrzennego oraz ochrony krajobrazu i ekspozycji w obrębie, których powinien obowiązywać priorytet
wymagań konserwatorskich nad prowadzoną działalnością inwestycyjną. Strefa ta obejmuje obszar Dla
obszarów położonych w wyznaczonych strefach w miejscowych planach należy określić rygory, nakazy i

8
9
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zakazy 10 podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej
substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy. Obowiązuje ochrona
historycznego krajobrazu kulturowego z widokami na historyczne ośrodki miejskie i wiejskie, z
dominantami w postaci kościołów oraz na historyczną zieleń zagospodarowaną w postaci parków,
cmentarzy i alei przydrożnych.
Na terenie objętym strefą obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1. Ochrona historycznej kompozycji wsi tj. zabytkowej struktury architektoniczno-przestrzennej.
2. Ochrona historycznego układu ulic i placów, sposobu zabudowy wsi i zależności przestrzennych,
występujący pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi wsi.
3. Ochrona historycznych podziałów parcelacyjnych.
4. Zachowanie osi kompozycyjnych i powiązań widokowych.
5. Ochrona zabytkowych cmentarzy, parków, zabytkowej zieleni zorganizowanej np. aleje przydrożne.
6. Ochrona historycznej skali zabudowy.
7. Pełna ochrona obiektów historycznych.
8 . Dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołów i obiektów oraz eliminacja funkcji
uciążliwych.
9. Nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji, zastosowanie tradycyjnych materiałów.
Formy współczesne powinny harmonizować z istniejącym układem przestrzennym i nawiązywać do lokalnej
tradycji architektonicznej w zakresie: gabarytów (do 2 kondygnacji w tym poddasze użytkowe), bryły, skali,
użytych materiałów, podziałów architektonicznych elewacji, kształtu dachu. Projektowaną zabudowę
uzupełniającą należy lokalizować na terenie dawnych siedlisk.
10. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego (wyznaczone w
obowiązujących planach miejscowych). Lokalizacja wiatraków w planach miejscowych oraz zakres
inwestycji winny być ustalone na podstawie studiów krajobrazowych, określających wpływ inwestycji
na zachowanie krajobrazu kulturowego i sąsiadujące z inwestycją zabytki.
Wytyczne konserwatorskie dla indywidualnych budynków objętych ochroną konserwatorską
Obowiązuje pełna ochrona obiektów historycznych. Ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia dachów, (w tym
rodzaj i forma stolarki otworowej).
1. Zachowanie istniejącego detalu architektonicznego.
2. Utrzymanie kolorystyki elewacji typowej dla regionu.
3. Zachowanie tradycyjnych materiałów.
4. Zachowanie formy, kształtu, kąta nachylenia oraz pokrycia połaci dachów.
5. Zachowanie pierwotnej artykulacji i sposób opracowania elewacji tj. ilości i kształtu ościeży otworów
drzwiowych zewnętrznych i otworów okiennych.
6. Zachowanie pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej lub jej odtworzenie.
7. Zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości
zabytkowej (wyburzenia, nadbudowy, zmian kształtu dachów, zmian rodzaju pokrycia dachowego, zmian
w obrębie elewacji z wyłączeniem prac adaptacyjnych uwzględniających walory zabytkowe obiektów,
dokonywanych na podstawie wytycznych konserwatorskich). Remonty budynków historycznych należy
prowadzić na zasadach pozwalających zachować jako eksponowane walory zabytkowe elewacji tj.
kompozycja, detal architektoniczny, rodzaj wykończenia, historyczny rodzaj materiałów budowlanych.
Wytyczne konserwatorskie dla historycznych parków i cmentarzy
1. Na terenach historycznych parków obowiązuje ochrona układu przestrzennego i historycznego sposobu
zagospodarowania, ochrona zabytkowego drzewostanu, ochrona historycznych elementów małej
architektury tj. ogrodzenia i inne.
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2. Na terenach historycznych cmentarzy obowiązuje ochrona układu przestrzennego (alei, układu kwater),
ochrona zabytkowego drzewostanu, ochrona historycznych nagrobków i innych elementów małej
architektury tj. grodzenia, pompy wody, kaplice.
3. na terenach zabytkowych parków i cmentarzy zakazuje się zmian układu przestrzennego (aleje,
nasadzenia, kwatery), wycinki starodrzewia, likwidacji historycznych elementów małej architektury, a w
przypadku cmentarzy także zabytkowych nagrobków.
4. Wszelkie prace inwestycyjne dotyczące zabytkowych parków i cmentarzy należy poprzedzić właściwą
dokumentacją konserwatorską, prowadzącą do określenia uwarunkowań historycznych i możliwości
dalszego użytkowania.
Wytyczne konserwatorskie ochrony archeologicznej
1. Strefa bezwzględnej ochrony reliktów archeologicznych obejmuje obszary, na których występują
stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. Obowiązuje tu całkowity zakaz jakiejkolwiek
ingerencji w strukturę ich nawarstwień zaś opieka powinna sprowadzać się do prac pielęgnacyjnych po
uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Na stanowiskach archeologicznych o znanej lokalizacji w przypadku zamiaru prowadzenia inwestycji lub
robót ziemnych należy wykonać wyprzedzające badania archeologiczne zgodnie z art. 31 ust. 1 a w/w
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na które należy uzyskać pozwolenie zgodnie z art. 36
ust. 5 w/w ustawy. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych określa wojewódzki konserwator
zabytków w drodze decyzji.
3. Stanowiska o własnej formie krajobrazowej (np. grodziska, kurhany, wały, groble) widoczne w terenie
wymagają bezwzględnego zachowania.
4. W bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych w przypadku inwestowania należy prowadzić
obserwację archeologiczną.
5. W przypadku braku ewidencji AZP należy wykonać rozpoznanie powierzchniowe przed realizacją
inwestycji.
6. Na wszelkiego rodzaju badania archeologiczne należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków
III.2.3. Wykaz obiektów zabytkowych podlegających ochronie
Na terenie gminy Orneta występują zabytki nieruchome oraz obszary zabytków archeologicznych
wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków (WEZ) oraz gminnej
ewidencji zabytków (GEZ). Są to zbiory otwarte, mogące podlegać zmianom. Wykaz obiektów wpisanych
do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków dostępny jest w siedzibie
wojewódzkiego konserwatora zabytków (WKZ), a obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji
zabytków znajdują się w posiadaniu gminy Orneta. Wszelkie działania na obiektach należy prowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi. 11
Zabytki nieruchome na trenie gminy Orneta, wpisane do Rejestru Zabytków oraz Gminnej
Ewidencji Zabytków
L.p.
1.
2.
3
4
5
6
7
8

9
11

Miejscowość
(l. obiektów)
Bażyny (3)

Biały Dwór (1)
Bogatyńskie (3)

Chwalęcin (1)

Henrykowo (2)

Obiekt

Data wpisu

Numer
wpisu
i A-638

12 października 1967

A-639
A-640
A-520
A-623
A-623
A-637
A-203

12 października 1967
12 października 1967
10 listopada 1959
12 października 1967
12 października 1967
12 października 1967
9 marca 1957

A-124

28 września 1953

Kościół parafialny wraz z wyposażeniem
cmentarzem przykościelnym
Pałac z otaczającym parkiem
Przypałacowy budynek gospodarczy
Zameczek nr 12
Spichrz (w obrębie zabudowań przypałacowych)
Kościół wraz z cmentarzem przykościelnym
Pałac z parkiem
Kościół parafialny p. w. św. Krzyża wraz z
wyposażeniem wnętrza, dziedzińcem, krużgankami
oraz cmentarzem
Kościół p. w. św. Katarzyny wraz z wyposażeniem
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10
11

Karkajmy (1)

12

Krosno (3)

13
14
15
16
17
18
19

Mingajny (1)
Opin (2)
Osetnik (2)

Plebania
Pałac z oficyną i parkiem

A-631
A-3159

16 października 1967
17 maja 1991

Kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, dziedzińcem,
krużgankami, dom księży
Budynek spichlerza
Zabudowania poklasztorne nr 11
Kościół p.w. Św. Wawrzyńca wraz z cmentarzem
Kościół p.w. Św. Krzyża z wyposażeniem wnętrza
Budynek dawnej szkoły nr 12
Zespół młyna
Kościół – ruina wraz z cmentarzem przykościelnym

A-107

27 czerwca 1953

A-3686
A-899
A-650
A-208
A-3184
A-3268
A-644

26 kwietnia 1994
28 kwietnia 1968
16 października 1967
11 marca 1957
27 sierpnia 1991
29 stycznia 1992
16 października 1967

Stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków
L.p.
1

Miejscowość
Osetnik

2

Osetnik

Obiekt/opis
Osada
wielokulturowa,
wczesno
żelazna
i
wczesnośredniowieczna
oraz
cmentarzysko
szkieletowe wczesnośredniowieczne
Stanowisko wielokulturowe (cmentarzysko kultury
wielbarskiej, osada wczesnośredniowieczna i
cmentarzysko kultury zachodniobałtyjskiej z OWR),

Nr rejestru
C-176

Data wpisu
10 maja 1993

C-177

21 maja 1993

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wójt
(burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki
nieruchome wpisane do rejestru zabytków; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków; 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Założenia cmentarne, aleje przydrożne oraz stanowiska archeologiczne wpisane do Gminnej
Ewidencji Zabytków znajdują się w poniższych tabelach.
Założenia cmentarne wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków
L.p.

Miejscowość

Nazwa

1

Bażyny

2

Bażyny

3

Bogatyńskie

4

Chwalęcin

Cmentarz
ewangelicko
-katolicki
Cmentarz
katolickoewangelicki
Cmentarz
katolicki
Cmentarz
katolicki

5

Henrykowo

Cmentarz
katolicki

XIX w.

6

Krosno

1840r.

7

Mingajny

8

Mingajny

Cmentarz
katolicki
Cmentarz
parafialny
Cmentarz

9

Opin

1860r.

10

Osetnik

Cmentarz
katolicki
Cmentarz
katolicki/ewa
ngelicki

Data
założenia
1850r.

XIX w.

pocz.
w.
pocz.
w.

XX
XX

ok. XIX w.
XVIII w.

II poł. XIX
w.

Położenie
Położony w centrum wsi, za zabudowaniami od strony
zachodniej, na niewielkiej skarpie, z trzech stron otoczony
polami.
Położony wokół kościoła, na skarpie ze stromym zboczem od
wschodu, u podnóża zbocza strumień, od płn. - wsch. drewniana
d. kostnica, od płn. dzwonnica.
Położony w płdn. części wsi, przy skrzyżowaniu dróg, ok. 100m.
na wschód od majątku.
Położony w obrębie założenia odpustowego, z zewnątrz
otoczony krużgankami, cmentarz otacza położony w środku
kościół.
Położony w centrum wsi, ze wszystkich stron otoczony lokalnymi
drogami, ok. 100m. od szosy Orneta – Pieniężno, z kościołem
pośrodku.
Położony wewnątrz założenia pielgrzymkowego, otoczony
dookoła krużgankami, z kościołem pośrodku
Położony w centrum wsi, po płn. stronie drogi Orneta – Lidzbark
Warmiński; z kościołem pośrodku.
Położony na płd. od wsi, po zach. stronie drogi do Kaszun i
Ulnowa; od płn. graniczy z współczesnym cmentarzem.
Położony w centrum wsi, po wschodniej stronie wiejskiej drogi,
od zach. sad, od płn. budynek dawnej szkoły
Położony na wschód od centrum wsi, na skarpie.

Aleje przydrożne objęte ochroną konserwatorską wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków
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Aleje przydrożne zostały udokumentowane na podstawie opracowania Regionalnego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie pt. „Waloryzacja i ochrona alei przydrożnych na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego” Olsztyn 2007.
Lp.

Numer drogi

Drogi wojewódzkie
1
507

Przebieg drogi

Droga lub odcinek typowany
do ochrony

Postulowana forma ochrony

Braniewo - Pieniężno - Orneta Dobre Miasto

Ochrona na całym przebiegu,
wybitne walory na odcinku
Orneta – Lubomino

Ochrona
jako
element
krajobrazu kulturowego
Ochrona
jako
element
krajobrazu kulturowego
Ochrona
jako
element
krajobrazu kulturowego

2

509

Elbląg - Młynary - Drwęczyno

Ochrona na całym przebiegu

3

513

S7 (węzeł Pasłęk Północ) Orneta - Lidzbark Warm. - Kiwity
– Wozławki

Ochrona na całym przebiegu

Orneta – Opin – Wolnica Lidzbark Warmiński

Odcinek od skrzyżowania z
drogą nr 513 do założenia
dworsko – parkowego w Białym
Dworze
Ochrona na całej długości

Drogi powiatowe
1
1356N

2

1350N

3

1397N

Spędy – Osetnik – Chwalęcin Augustyny
Granica państwa – Piotrowiec –
Pakosze – Henrykowo –
Kumajmy - Mingajny

4

1399N

Droga nr 1342N – Bornity –
Nowy Dwór

Ochrona krajobrazowa na całym
przebiegu; odcinki o wybitnych
walorach:
1. granica
powiatu
–
Henrykowo,
2. skrzyżowanie
do
Wólki
Lipeckiej – Mingajny,
3. odcinek wjazdowy do Kumajn
Odcinek: granica powiatu –
Krzykały

Wpis do rejestru

Ochrona
jako
element
krajobrazu kulturowego
Ochrona
jako
element
krajobrazu kulturowego

Ochrona
jako
element
krajobrazu kulturowego

Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na obszarach AZP
L.p.

Nr obszaru AZP

Miejscowość

Nr stanowiska w
miejscowości

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
15-56
15-57

3
Osetnik
Gieduty
Gieduty
Gieduty
Gieduty
Gieduty
Gieduty
Gieduty
Gieduty
Grabiska

4
44
1
2
3
4
5
6
7
8
1

15-58

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

15-59
16-56

Nr stanowiska
na
obszarze
AZP
5
14
31
32
33
29
30
26
27
28
9

Uwagi
rodzaj stanowiska
chronologia stanowiska
6
Stanowisko znacznej wielkości

epoka brązu, kultura łużycka
okres nowożytny
Henrykowo
2
7
wczesna epoka żelaza, kultura
kurhanów zachodniobałtyjskich
okres nowożytny
Henrykowo
3
8
okres późnośredniowieczny
Henrykowo
1
10
okres wędrówek ludów
Obszar przebadany, brak stanowisk archeologicznych na terenie gminy Orneta
Dąbrówka
1
8
cmentarzysko kurhanowe
Dąbrówka
2
9
przyczółek mostowy, 1807r.
Dąbrówka
3
10
śl. osadn., pradzieje
śl. osadn. późne średniowiecze
Dąbrówka
4
11
śl. osadn., k.norweska, późny neolit
Dąbrówka
5
12
śl. osadn., k.pruska, wczesne
średniowiecze
Dąbrówka
6
13
śl. osadn., pradzieje
śl. osadn. późne średniowiecze
Dąbrówka
7
14
osada, k.pomorska, k.kurh.z.bałt
halsztat/wcz.laten
śl.
osadn.,
k.pruska,
wcz.średniowiecze
śl. osadn. późne średniowiecze
Dąbrówka
8
15
osada, k. kurh. z. bałt., wcz. ep. żel.
osada, k. pruska, wcz. średn. VIIXIIIw.
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23
24

Dąbrówka
Dąbrówka

9
10

16
17

25

Dąbrówka

11

18

26

Dąbrówka

12

19

27
28

Dąbrówka
Osetnik

13
1

20
22

29
30
31

Osetnik
Osetnik
Osetnik

2
3
4

23
24
25

32

Osetnik

5

26

33
34
35

Osetnik
Osetnik
Osetnik

6
7
8

27
28
29

36
37
38
39

Osetnik
Osetnik
Osetnik
Osetnik

9
10
11
12

30
31
32
33

40
41

Osetnik
Osetnik

13
14

34
35

42

Osetnik

15

36

43

Osetnik

16

37

44

Osetnik

17

38

45

Osetnik

18

39

46

Osetnik

19

40

47

Osetnik

20

41

48

Osetnik

21

42

49

Osetnik

22

43

50
51
52

Osetnik
Osetnik
Osetnik

23
24
25

44
45
46

53

Osetnik

26

47

54

Osetnik

27

48

55
56

Osetnik
Osetnik

28
29

49
50

57

Osetnik

30

51

cmentarzysko szkieletowe
śl. osadn., późne średn.
osada, k.pruska, wcz. średniowiecze
śl. osadn., ep.kamienia
osada, k.kurh.zach.bałt. ,wcz.ep.żel.
śl. osadn., k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., nowożytność
śl. osadn., neolit
śl. osadn., k.łużycka, k.pomorska,
póź. ep.brązu, wcz.ep.żelaza
śl. osadn., nowożytność
osada, k.kurh. z.bałt., wcz.ep.żel.
osada, k.pruska, wcz.średn.
osada, k.kurh.zach.bałt., wcz ep.żel.
cmentarzysko, k.wielbarska, okres
w.rzymski
osada, gr.elbląska, VI-VIII w.
osada, k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn. neolit
cmentarzysko, ok.wędr.lud.
śl. osadn., XV-XVIIw.
śl. osadn., k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn. późne średn.
śl. osadn., pradzieje
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., ep. kamienia
śl. osadn., k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., k.pruska, późne średn.
śl. osadn., późne średn., XIV-XVw.
śl. osadn., późne średn., XIV-XVw.
śl. osadn., pradzieje
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., późne średn., XV-XVIw.
śl. osadn., k.rzucewska, neolit
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., nowożytność
osada, k.pruska, wcz.średn. VIVIIIw.
śl. osadn., późne średn., XV-XVIw.
osada, pradzieje
śl. osadn., k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., późne średn.
osada, k.kurh.z.bałt.,wcz.ep.żel.
śl.osadn.,k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., k.pomorska, k.łużycka,
późny brąz/wcz.ep.żel.
śl. osadn., późne średn.
osada, k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., pradzieje
śl. osadn., k.wielbarska, ok.rzymski
osada, k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., późne średn.
osada, k.pruska, wcz.średn. X-XIIIw.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., XVI-XVIIw.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., k.wielbarska, ok.rzymski
śl. osadn., k.pruska, wcz. średn.,
XIIw.
Osada, k.pruska, wcz.średn., XXIIIw.
śl. osadn., późne średn., XIV-XVIw.
śl. osadn., pradzieje.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., późne średn., Xv-XVIw.
śl. osadn., pradzieje
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., k.pruska, wcz.średn.,
XIIIw.
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58

Osetnik

31

52

Osetnik

32

53

Osetnik
Osetnik

33
34

54
55

Osetnik
Augustyny
Bażyny
Bażyny
Bażyny
Bażyny
Bażyny
Bażyny
Bażyny
Chwalęcin
Chwalęcin
Krzykały
Krzykały
Krosno
Krosno
Krosno
Krosno
Krzykały
Krzykały
Krzykały
Kumajny
Kumajny
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Krosno
Mingajny
Mingajny
Mingajny
Mingajny
Mingajny
Mingajny
Bogatyńskie
Bogatyńskie
Bogatyńskie
Drwęczno
Klusajny
Klusajny
Klusajny
Biały Dwór PGR
Karbowo
Karbowo
Karbowo
Opin
Opin
Opin
Opin
Opin

35
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
2
3
4
5
1
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
1
2
3
1
3
1
2
4
5
6
2
3

58
12
1
2
3
4
7
8
9
10
11
5
6
1
2
3
4
11
12
13
6
7
5
8
9
10
14
6
1
2
3
4
5
7
3
4
5
2
1
6
7
2
1
6
7
3
4
5
6
7

112
113
114

Opin
Opin
Opin

1
10
7

5
1
2

115

Opin

8

3

116

Opin

9

4

Limity

1

2

60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

117

16-57

16-58

16-59

17-57

17-58

17-59

18-58

śl. osadn., późne średn.
osada, k.pruska, wcz.średn. XIIXIIw.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., ep.kamienia
śl. osadn., k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., późne średn., XV-XVIw.
śl. osadn., późne średn., XV-XVIw.
śl. osadn., wcz.ep.brązu
osada, k.łużycka, k.kurh.zach.bałt.,
póź.ep.brązu, wcz.ep.żel
osada, k.pruska, wcz.średn.
śl. osadn., późne średn.
śl. osadn., późne średn.

Stanowisko znacznej wielkości
Stanowisko znacznej wielkości
Stanowisko znacznej wielkości
Stanowisko znacznej wielkości

Stanowisko znacznej wielkości

Stanowisko znacznej wielkości
Stanowisko znacznej wielkości
Stanowisko znacznej wielkości
Stanowisko znacznej wielkości

Stanowisko znacznej wielkości
Stanowisko znacznej wielkości

Stanowisko znacznej wielkości

śl. osadn., ep.kamienia
śl. osadn., ep.kamienia
śl. osadn., okres nowożytny
punkt osadniczy, wcz.ep.brązu
śl. osadn., wcz.średn.
śl. osadn., późne średn.
punkt osadniczy, okres nowożytny
śl. osadn., późne średn.
punkt osadniczy, okres nowożytny
śl. osadn., późne średn.
punkt osadniczy, okres nowożytny
grodzisko, wcz.średniowiecze
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118
119
120

Wojciechowo
Wojciechowo
Wojciechowo

14
15
16

3
4
5

121

Wojciechowo

17

6

122

Wojciechowo

18

7

123

Wojciechowo

19

8

124

Wojciechowo

20

9

125

Wojciechowo

21

10

126

Wojciechowo

22

11

osada, wcz.średn.
śl. osadn., wcz.średn.
śl. osadn., WEB
osada, XI-XIIw.
osada, wcz.średn.
śl. osadn., XVII-XVIIIw.
osada, X-XIIIw.
śl. osadn., XIII-XIVw.
śl. osadn., XVI-XVIIIw.
osada, X-XIIIw,
śl. osadn., XVI-XVIIIw.
osada, wcz.średn.
śl. osadn., XVI-XVIIIw.
śl. osadn., WEB
Osada, wcz.średn.
śl. osadn., XVI-XVIIIw.
osada, pradzieje
osada, wcz.średn.
osada, XVI-XVIIIw.

INNE ZABYTKOWE OBIEKTY TJ. DOMY, BUDYNKI GOSPODARCZE, KAPLICZKI, KRZYŻE PRZYDROŻNE, MAGAZYNY
ZESPOŁY DWORSKO-FOLWARCZNE ITP., NIE CHRONIONE WPISEM DO REJESTRU ZABYTKÓW, ZLOKALIZOWANE W
MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY ORNETA ZNAJDUJĄ SIĘ W EWIDENCJI ZABYTKÓW.
W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE TRWAJĄ PRACE NAD GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY ORNETA, LICZBA
TYCH OBIEKTÓW, ZE WZGLĘDU NA RÓŻNY STAN ZACHOWANIA, MOŻE ULEC ZMIANIE. PO OPRACOWANIU GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKÓW POWINNA ONA STANOWIĆ ZAŁĄCZNIK DO KIERUNKÓW POLITYKI PRZESTRZENNEJ JAKO
JEGO INTEGRALNA CZĘŚĆ.

III. 3.KIERUNKI ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZYCH
III. 3.1. R o l n i c t w o
Rolnictwo jest funkcja gospodarczą, która dominuje na znacznym obszarze gminy.
Najkorzystniejszymi warunkami przyrodniczo rolniczymi charakteryzuje się północna i środkowo zachodnia część gminy. O kierunku rozwoju rolnictwa w gospodarce rynkowej przesądzają obecnie w
ramach struktur unijnych warunki podpisanych porozumień w ramach jednolitej polityki rolnej w krajach
Unii. Podstawą lokalną do kreowania polityki przestrzennej dotyczącej rozwoju funkcji rolnej są warunki
przyrodniczo rolnicze i ekonomiczne, które mają bezpośredni wpływ na opłacalność produkcji.
Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy jest stwarzanie przez samorząd
warunków sprzyjających nowym inwestycjom związanym z przetwórstwem rolno – spożywczym
(przestrzenne przygotowanie terenów, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną itp.).
Na obszarze gminy wzrasta ilość gospodarstw powyżej 50 ha i 100 ha, co świadczy o korzystnym
kierunku przemian agrarnych. Wskazane jest utrzymywanie rozwoju gospodarstw farmerskich na
terenach o korzystnych warunkach przyrodniczo rolniczych poza obszarami chronionymi.
Postuluje się na obszarach wrażliwych na antropopresję (objętych ochroną) wprowadzanie
rolnictwa ekologicznego (zintegrowanego), które na obszarze tej gminy ma wyjątkowo sprzyjające
warunki rozwoju przez brak zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego. Produkty rolne wytwarzane w
takich gospodarstwach są poszukiwane na rynkach krajowych i unijnych.
Walory przyrodniczo krajobrazowe sprzyjają rozwojowi agroturystyki, która na obszarze gminy
może stać się dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy obszaru..
Postuluje się przyjąć następującą politykę przestrzenną w dziedzinie rolnictwa:
 tworzenie preferencji dla dużych (ok. 100ha) gospodarstw rolnych głównie nastawionych na
produkcję roślinną oraz chów bydła (środkowa i północna część gminy);
 tworzenie gospodarstw specjalistycznych hodowlanych o mniejszym areale oraz wielokierunkowych
w sąsiedztwie miasta oraz w miejscowościach wyposażonych w infrastrukturę techniczną;
 organizacja skupu, przetwórstwa i sprzedaży artykułów rolniczych w większych miejscowościach przy
drogach układu nadrzędnego;
 zrównoważone respektowanie wymogów środowiska w rolnictwie;
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poprawa warunków życia ludności w jednostkach osadniczych poprzez rozbudowę systemów
infrastruktury technicznej oraz społecznej;
rozwój nowej zabudowy zagrodowej w oparciu o istniejące jednostki osadnicze wyposażone w
urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej;
rozwój produkcji alternatywnej na terenach wiejskich w sąsiedztwie lasów jak: uprawa i zbieranie
ziół, zbiory runa leśnego oraz rozwój pszczelarstwa;
rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego i przechowalnictwa w oparciu o lokalne produkty.

III. 3. 2. T u r y s t y k a .
Korzystne warunki przyrodniczo krajobrazowe oraz położenie gminy sprzyjają rozwojowi funkcji
rekreacyjnej o charakterze krajoznawczym.
Ze względu na korzystnie ukształtowaną sieć osadniczą, wskazane jest rozwijanie funkcji
rekreacyjnej w oparciu o istniejące jednostki osadnicze (wyposażone w infrastrukturę techniczną), w
których funkcja turystyczna byłaby stymulatorem do ich dynamicznego rozwoju.
Rozwój funkcji turystycznej powinien być oparty o następujące kierunki polityki przestrzennej:
 głównym kierunkiem powinien być rozwój turystyki krajoznawczej w oparciu o istniejące zabytki i
walory przyrodniczo – krajobrazowe;
 uporządkowanie istniejącego zainwestowania w miejscowościach poprzez podniesienie standardu i
uporządkowanie gospodarki ściekowej;
 nowe zainwestowanie turystyczne winno być realizowane w oparciu o istniejące jednostki osadnicze;
 nowo wznoszone obiekty winny swą architekturą nawiązywać do tradycji regionu, respektować
ochronę środowiska przyrodniczego, w tym ochronę krajobrazu;
 rozbudowę infrastruktury związanej z obsługą szlaków turystycznych: rowerowych i drogowych.
 rozwój bazy dla różnorodnych form turystyki ze szczególnym uwzględnieniem przedłużenia sezonu
rekreacyjnego na cały rok.
Nowe zainwestowanie turystyczne powinno być realizowane na terenach uzbrojonych w
pełną infrastrukturę techniczną. Architektura obiektów winna skalą i stylem nawiązywać do cech
budownictwa regionalnego tzn wysokość budynków do 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,
dachy o nachyleniu połaci od 300 do 450, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko
podobnym w odcieniu czerwieni. Rekreacja indywidualna na działkach nie mniejszych niż 1500m 2,
realizowana w nawiązaniu do istniejącej zabudowy wsi przy czym nowe zespoły zabudowy nie
mogą przekraczać 20 działek. Powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej minimum 60%,
wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4.12 Miejsca postojowe należy zabezpieczyć na
działkach w ilości 2 miejsca na 1 budynek rekreacji indywidualnej.

III. 3.3. L e ś n i c t w o
Lesistość gminy wynosi 28% (w 2017r. wyniosła 36,6%)13 i jest na poziomie przeciętnej w
województwie. Lasy terenu gminy wchodzą w skład obszaru lasów wielofukcyjnych, tj. spełniających
funkcje: ochrony przyrody, rekreacji i turystyki, produkcji drewna oraz zachowania bazy genetycznej
ekotypów sosny.
Ze względu na wielostronne funkcje lasów w zagospodarowaniu przestrzennym, działalność
gospodarcza winna być prowadzona z zachowaniem rozwoju zrównoważonego i zmierzać do:
- zachowania biologicznej różnorodności lasów,
- utrzymania ich produkcyjnej zasobności,
- zachowania w równowadze ekosystemów leśnych,
- ochrony zasobów glebowych i wodnych w lasach,
- wykorzystania lasów dla celów edukacji ekologicznej.
12
13
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Zadaniem współczesnego leśnictwa jest znalezienie kompromisu między zasadnym prawem
ludzi do wypoczynku w lesie, a ochroną jego ekosystemów i zasobów produkcyjnych. Ochrona zasobów
leśnych może być realizowana przy spełnieniu następujących zasad polityki przestrzennej:
- zakaz realizacji zakładów przemysłowych składowisk nieczystości i odpadów stałych i płynnych w
lasach,
- zakaz budowy obiektów turystycznych całorocznych i sezonowych wewnątrz kompleksów leśnych
powyżej 2000 ha
- prace melioracyjne oraz wydobywanie kopalin, w pobliżu zwartych kompleksów leśnych winny być
poprzedzone oceną ich wpływu na lasy,
- przy obiektach rekreacyjnych zlokalizowanych w lasach należy wyznaczyć obszar do
zagospodarowania i użytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów rekreacyjnych,
- należy przewidzieć budowę przepustów dla zwierząt, pod drogami przebiegającymi przez obszary
leśne,
- w celu wzbogacenia granicy las - pole i las woda należy pozostawić pasy ochronne o szerokości 20
– 30 m złożone z roślinności zielnej, krzewów, niskich drzew i luźnego piętra górnego jako strefy
ekotonowej.
Zalesienia
Ze względów przyrodniczych do zalesienia powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności
grunty rolne o małej przydatności rolniczej (grunty klasy Lz, V, VI,) oprócz nieużytków bagiennych i
użytków łąkarskich, które nie mogą być zalesiane, oraz położone na terenach silnie skonfigurowanych.
Do zalesienia preferowane są grunty na obszarach gminy gdzie występuje średni stopień zagrożenia
zanieczyszczenia wód podziemnych. Są to obszary o słabej izolacji głównego poziomu wodonośnego, z
ogniskami zanieczyszczeń na powierzchni. Obszary średniego stopnia zagrożenia przebiegają dwoma
pasami: zachodnim i środkowym. Pas zachodni o rozciągłości południkowej przebiega wschodnim
skrajem gminy, a w jego obrębie znajdują się miejscowości Osetnik, Dąbrówka, Bażyny, Klusajny,
Drwęczno, Bogatyńskie. Pas środkowy przebiega równoleżnikowo przez środek obszaru gminy i
obejmuje Ornetę, Krosno, a kończy się na południe od Mingajn. Preferowane są do zalesienia grunty na
obszarach położonych w sąsiedztwie istniejących kompleksów leśnych, w ramach wyrównania granicy
rolno - leśnej.
Przy wyznaczaniu terenów pod zalesienie należy kierować się następującymi czynnikami, najlepiej
spełnionymi łącznie:
1. niska wartość rolnicza gruntów (lasy Lz, V, VI,);
2. położenie w sąsiedztwie kompleksów leśnych;
3. położenie na terenach o zróżnicowanej rzeźbie terenu;
4. położenie na obszarach o słabej izolacji od głównego poziomu wodonośnego,
5. położenie na terenach gdzie zaistniało wieloletnie zaniechanie użytkowania rolniczego ca najmniej 5
lat;
Nie należy wprowadzać zalesień w zwarte kompleksy gruntów rolnych, natomiast możliwe jest
wprowadzanie zadrzewień śródpolnych. Zadrzewienia śródpolne są to niewielkie skupiska zieleni
wysokiej na miedzach gruntów ornych lub w zagłębieniach bezodpływowych terenu.
III. 3.4. P r z e m y s ł i r z e m i o s ł o p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w e
Z danych dotyczących rynku pracy wynika, że Gmina Orneta jest mniej atrakcyjnym rynkiem
pracy niż gminy położone w sąsiedztwie Olsztyna czy Elbląga. Na jej terenie dominują przede wszystkim
małe podmioty gospodarcze, a w ogóle nie ma zakładów dużych. Wskutek tego znaczna część
pracujących jest zmuszona znajdować zatrudnienie poza terenem gminy. Przeprowadzone badania nad
dojazdami do pracy wskazały, że z terenu gminy do pracy wyjeżdża ponad sto osób, a przyjeżdża koło
dziesięciu osób.
Analiza podmiotów gospodarczych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności wskazuje na
znacznie większy niż średni w województwie udział podmiotów funkcjonujących w rolnictwie i leśnictwie –
21% przy średniej w regionie 4%. Oprócz rolnictwa duże znaczenie w gminie ma handel (przede
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wszystkim detaliczny), budownictwo, a także w mniejszym stopniu przetwórstwo przemysłowe. Łącznie
stanowią one 38% wszystkich podmiotów gospodarczych działających w gminie.
Alokacja przestrzenna podmiotów wg głównego miejsca prowadzenia działalności wskazuje na Bażyny i
Henrykowo jako najbardziej gospodarczo rozwinięte wsie w gminie.
Większość zakładów przemysłowych skoncentrowana jest w mieście Ornecie. Na obszarze
gminy niewielkie zakłady zlokalizowane są w Bażynach i Henrykowie. Dalszy rozwój przedsiębiorczości
powinien być oparty o następujące kierunki polityki przestrzennej:
 preferowanie rozwoju małych i średnich zakładów bazujących na surowcach lokalnych przy
zastosowaniu technologii bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego;
 preferowanie przemysłów o swobodnych warunkach lokalizacji i czystej technologii (przemysł
elektroniczny, lekki itp)
 preferowanie rozwoju drobnej wytwórczości na terenach wiejskich w celu przełamania ich
monofunkcyjności i stworzenia miejsc pracy poza rolnictwem;
Produkcja przemysłowa na terenie gminy, to głównie niewielkie zakłady przetwórstwa rolno –
spożywczego i inne oparte na przetwórstwie surowców lokalnych..
Ze względu na dotychczasowy rozwój oraz uwarunkowania przyrodnicze, postuluje się by na
obszarze gminy nadal dominowały kierunki produkcji oparte o przetwórstwo surowców lokalnych.
Nowe zakłady produkcyjne powinny być lokalizowane głównie w ośrodku obsługi gminy - w
Ornecie. Poza ośrodkiem istnieje możliwość lokalizacji niewielkich zakładów produkcyjnych w oparciu o
byłe bazy gospodarcze gospodarstw uspołecznionych, lub większe jednostki osadnicze położone na
terenach uzbrojonych w kanalizację sanitarną w pobliżu miasta lub przy trasach komunikacyjnych.
W rejonie dróg układu komunikacyjnego nadrzędnego (drogi wojewódzkie) oraz przy drogach
układu podstawowego na terenie całej gminy prognozuje się powstawanie pasm i nisz (obszarów)
aktywizacji gospodarczej. Na obszarach tych dopuszcza się realizację zabudowy wynikającej z rozwoju
przedsiębiorczości.
Na obszarze gminy występują udokumentowane złoża kruszywa oraz surowców ilastych,
Dopuszcza się eksploatację złóż zgodnie z obowiązującym prawem geologicznym oraz przepisami w
zakresie ochrony przyrody.
W projektowanej zabudowie przemysłowej ustala się konieczność zapewnienia miejsc
parkingowych w obrębie działki przeznaczonej do inwestycji w ilości minimum 1 miejsce na 40m 2
powierzchni całkowitej obiektów produkcyjnych, obiektów baz i składów nie mniejszej niż 1 miejsce na 2
zatrudnionych. Przy realizacji 6 – 15 miejsc postojowych należy zabezpieczyć 1 miejsce dla osób
niepełnosprawnych, przy 16 – 40 msc należy zabezpieczyć 2 miejsca z kartami parkingowymi. Powierzchnia

biologicznie czynna działki budowlanej minimum 30%, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do
1,2.14
III. 4. KIERUNKI ROZWOJU SIECI OSADNICZEJ ORAZ OBSŁUGI LUDNOŚCI
Demografia
Gmina Orneta jest gminą miejsko-wiejską, położoną w środkowo-zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego, w powiecie lidzbarskim. Zajmuje powierzchnię 244,13 km 2, z czego na obszar
wiejski przypada 234,5 km 2. Na terenie gminy w 2012 roku mieszkało 12 546 osób, z tego 73% stanowili
mieszkańcy miasta Orneta. Na obszarze wiejskim gminy liczba ludności wynosiła 3 377. Gęstość
zaludnienia obszarów wiejskich gminy to 15 osób/km2 i jest to znacznie mniej niż wynosi średnia dla
obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim (25 os/km2). Liczba ludności obszaru
wiejskiego gminy wykazuje nieznaczne tendencje spadkowe, w latach 2000-2012 ubyło 39 mieszkańców,
co oznacza spadek liczby ludności o 1,2%.
Liczba urodzeń na obszarze wiejskim gminy Orneta w ciągu omawianych lat ulegała znacznym
wahaniom, jednak w większości była ona wyższa niż liczba zgonów. Oznacza to dodatni przyrost
naturalny. W 2012 roku liczba urodzeń gwałtownie spadła do 25 urodzeń i była o 30% niższa niż w roku
poprzednim (2011). Jednocześnie bardzo wzrosła liczba zgonów do poziomu najwyższego od 2000 roku.
Skutkiem tego w 2012 roku w gminie Orneta zanotowano niezwykle wysoki ujemny przyrost naturalny, aż
-8,3 na 1 tys. ludności. Generalnie od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby zgonów. Od początku XXI
14
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wieku wskaźnik liczby zgonów na 1 tys. ludności oscylował wokół wartości 10, natomiast ostatnie lata to
wzrost do poziomu powyżej 11, 12, a nawet powyżej 15 zgonów/1 tys. mieszkańców.
Zarówno gmina jak i miasto Orneta są obszarami o niekorzystnych procesach demograficznych.
Przede wszystkim wpływa na to ujemny ruch migracyjny oraz wahające się wskaźniki przyrostu
naturalnego.
Struktura odpływu ludności według płci wskazuje na obecne i przyszłe problemy ludnościowe
obszaru wiejskiego, gdzie znacznie wyższy odpływ migracyjny kobiet (jak na terenach wiejskich w
powiecie, województwie) zaburza strukturę ludności i powoduje nadwyżkę mężczyzn. Postępuje tu
również proces starzenia się mieszkańców, tym bardziej niekorzystny, że połączony ze spadającą liczbą
dzieci i młodzieży.
Sieć osadnicza
Sieć osadnicza w gminie Orneta charakteryzuje się niewielka koncentracją co jest
charakterystyczna cechą gmin z miejskim, głównym ośrodkiem obsługi gminy. Na obszarze gminy
znajduje się 25 wiejskich jednostek osadniczych. Największe to Henrykowo (407 mieszkańców) oraz
Bażyny (310 mieszkańców). W sześciu miejscowościach liczba ludności wynosi 200 – 300 osób.
Kolejnych osiem jednostek osadniczych mieści się w przedziale 100 – 200 mieszkańców, pozostałe mają
ich mniej niż 100. (Najmniejsze jednostki osadnicze liczą zaledwie kilku mieszkańców – Gieduty i Ostry
Kamień i Lejławki Małe.
W zdecydowanej większości jednostek osadniczych w stosunku do roku 1999 liczba ludności
zmniejszyła się, niekiedy o ponad 15% (Bogatyńskie, Mingajny, Dąbrówka). Liczba mieszkańców wzrosła
w 5 miejscowościach, najbardziej w Miłkowie, Krzykałach, Drwęcznie i Białym Dworze. Spośród
jednostek osadniczych, w których zaobserwowano największy progres trzy położone są w promieniu kilku
kilometrów od miasta Orneta, co mogło mieć znaczenie w ich rozwoju ludnościowym – Krzykały,
Drwęczno i Biały Dwór. Tylko Miłkowo położone jest dalej od ośrodka gminnego, przy głównej drodze,
prowadzącej do Lidzbarka Warmińskiego (ośrodek powiatowy) i dalej do granicy z Obwodem
Kaliningradzkim.
Spośród wszystkich miejscowości gminy najwyższy współczynnik obciążenia demograficznego
mają wsie: Bogatyńskie (72,7), Kumajny (66,7), Chwalęcin (66,0), Osetnik (64,5), Opin (63,2) oraz
Bażyny (61,5). W trzech wsiach widoczna jest względna równowaga pomiędzy liczbą osób w wieku
przedprodukcyjnym a poprodukcyjnym (Bogatyńskie, Kumajny i Osetnik). W pozostałych trzech wsiach
wyraźnie wyższa jest liczba dzieci i młodzieży niż osób starszych i jest to zjawisko korzystniejsze
(Chwalęcin, Opin, Bażyny).
Szczególnym przypadkiem są wsie: Lejławki Małe, której 100% mieszkańców to osoby starsze,
co wynika to z tego, że mieszkańcem jest tu 1 osoba, a także Lejławki Wielkie, Gieduty i Ostry Kamień, w
których nie ma osób w wieku przedprodukcyjnym. Wszystkie te wsie, z uwagi na niewielką liczbę ludności
oraz bardzo niekorzystną strukturę wiekową można zaliczyć do wsi zanikających. Najniższy wskaźnik
obciążenia demograficznego (nie uwzględniając wymienionych wyżej wsi liczących zaledwie kilku
mieszkańców) mają Krzykały (34,7), Karkajmy (34,9), Drwęczno (40,0), Dąbrówka (43,1) i Biały Dwór
(46,8). Najwyższy udział dzieci i młodzieży w strukturze wiekowej ludności mają natomiast Opin,
Wojciechowo i Wola Lipecka – powyżej 24%.

Obsługa ludności
W gminie Orneta głównymi ośrodkami koncentracji urządzeń obsługi ludności są miejscowości,
Mingajny i Bażyny oraz współpracujące Henrykowo (brak szkoły).
Urządzenia usługowe stanowiące ich wyposażenie to:
Tabela nr 1 Placówki oświatowe obsługujące sołectwa na terenie gminy wiejskiej Orneta

placówka

miejscowość

liczba dzieci
ogółem

w tym

wyposażenie:
sala gimnast.
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w oddziałach
przedszkolnych

dziewczęta

dojeżdżające

boisko

Szkoła Podstawowa

Bażyny

111

49

24

89

tak

Szkoła Podstawowa

Mingajny

74

32

23

62

boisko

Przedszkole Nr 1

Orneta

176

94

x

22

brak

Przedszkole Nr 2

Orneta

150

77

x

0

brak

Szkoła Podstawowa Nr 1

Orneta

335

143

x

57

boisko

Szkoła Podstawowa Nr 4

Orneta

174

82

x

39

brak

Gimnazjum Nr 1

Orneta

195

100

x

56

tak

Gimnazjum Nr2

Orneta

175

89

x

66

tak

Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Zawodowych, w
tym:

Orneta

149

96

x

b.d.

tak

141

80

x

b.d.

b.d.

98

40

x

b.d.

b.d.

Orneta

Technikum Ekonom.
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

Źródło: Na podstawie arkuszy organizacyjnych pracę szkół oraz danych z Systemu Informacji Oświatowej
Tabela nr 1a Placówki oświatowe obsługujące sołectwa na terenie gminy wiejskiej Orneta – rok szkolny 2018/201915
wyposażenie:

liczba dzieci
w tym
placówka

miejscowość

ogółem

sala gimnast.

w oddziałach
przedszkolnych

dziewczęta

dojeżdżające

boisko

Szkoła Podstawowa

Bażyny

113

48

14

75

boisko

Szkoła Podstawowa

Mingajny

60

29

10

46

boisko

Przedszkole Nr 1

Orneta

161

68

x

17

brak

Przedszkole Nr 2

Orneta

125

59

x

14

brak

Szkoła Podstawowa Nr 1

Orneta

431

208

x

80

boisko

Szkoła Podstawowa Nr 4

Orneta

253

1229

x

19

brak

Gimnazjum Nr 1

Orneta

62

25

x

21

tak

Gimnazjum Nr2

Orneta

25

6

x

8

tak

Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Zawodowych, w
tym:

Orneta

109

65

x

34.

tak

103

42

x

27

brak

87

31

x

53

brak

Technikum Ekonom.
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

Orneta

Urządzenia usługowe stanowiące wyposażenie ośrodków pomocniczych obsługi gminy tj. Mingajny i
Bażyny to:
- Gimnazjum dwie placówki (Orneta )
- Szkoła podstawowa I-VI (Orneta -dwie placówki, Bażyny i Mingajny)
- Przedszkole: dwie placówki w Ornecie
- Biblioteki (zintegrowane ze szkołami - 4obi. ),
- MDK w Ornecie i 10 placówek świetlic w gminie
- Placówka ochrony zdrowia ( przychodnia i gabinety - 2 w Ornecie)
- Jednostki straży pożarnej (5 jednostek na obszarze miasta i gminy)
Urządzenia w gestii innych jednostek
15
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 Kościoły,
 Cmentarze.
Urządzenia komercyjne;
 Sklepy
 Placówki gastronomiczne
 Zakłady i inne placówki usługowe
Poza wymienionymi ośrodkami w pozostałych miejscowościach będą funkcjonowały urządzenia
usługowe (świetlica, boisko, plac zabaw sklep, i inne) w zależności od potrzeb i aspiracji lokalnej
społeczności a także turystów wypoczywających na terenie gminy.
Poprawa obsługi ludności wiązać się będzie ze zwiększeniem dostępności do urządzeń
usługowych, podniesieniem ich standardu oraz poprawą jakości świadczonych przez nie usług.
Podejmowane działania w tym zakresie zmierzać powinny do:
 Umocnienia funkcji usługowej miasta Ornety skupiającej urządzenia usługowe obsługujące obszar
całej gminy (miasta i terenów wiejskich)
 Utrzymania ośrodków usługowych, równoważących dostęp do usług ludności gminy, w miejscowości
Mingajny i Bażyny oraz Henrykowo jako ośrodka wspomagającego obsługę ludności w północnej części
gminy
Bezpieczeństwo publiczne
Nad bezpieczeństwem publicznym w gminie Orneta czuwa Policja, Straż Miejska oraz Straż
Pożarna. Jednostki Policji i Straży Miejskiej znajdują się w Ornecie:
1. Komisariat Policji, Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim,
2. Straż Miejska, organ podlegający Burmistrzowi Ornety
Ochroną przeciwpożarową zajmuje się Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa PSP znajduje
się w Lidzbarku Warmińskim. Na terenie gminy Orneta działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w:
Bażynach, Henrykowie, Mingajnach oraz w Ornecie. Straż pożarna w Ornecie jest włączona w Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy.
Ocena obsługi ludności
Na terenie wiejskim gminy realizowane są tylko niektóre usługi dla ludności. Wśród ośrodków
wiejskich wyróżniają się Bażyny i Mingajny, gdzie zlokalizowane są szkoły podstawowe, a także świetlice
środowiskowe, ochotnicza straż pożarna, oraz biblioteka publiczna (w Bażynach). Są to wsie, które pełnią
funkcję pomocniczą wobec ośrodka gminnego. Spośród pozostałych miejscowości wyróżnia się
Henrykowo, gdzie znajduje się: świetlica środowiskowa, ochotnicza straż pożarna i najważniejsze - filia
biblioteki publicznej. Jest to szczególnie ważne, gdyż w Henrykowie mieszka największa liczba dzieci i
młodzieży spośród wszystkich wsi w gminie. Zlokalizowanie części obiektów obsługi na terenie wiejskim
jest pożądane, szczególnie w zakresie kultury i edukacji. Rekomenduje się umacniać w przyszłości
podstawowe funkcje obsługi lokalnej społeczności w tych miejscowościach, głównie poprzez podnoszenie
jakości usług.
Centrum podstawowej obsługi ludności pozostaje ośrodek gminny Orneta. Jakość obiektów oraz
standard i wachlarz propozycji oferowanych w mieście ma bezpośredni wpływ na poziom zaspokojenia
potrzeb ludności w zakresie usług podstawowych w całej gminie.
Przy projektowaniu obiektów usługowych w miejscowościach na terenie gminy należy
architekturą i skala zabudowy nawiązać do istniejącej zabudowy, wysokość budynków do 2
kondygnacji, dachy dwuspadowe kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko
podobnym w odcieniu czerwieni. Powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej minimum 50%,
wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,8.16 Liczba miejsc parkingowych 15 – 20 miejsc na
1000m2 powierzchni użytkowej obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła lub zdrowia
zlokalizowanych na działce,
a) 1 miejsce na 10m2 powierzchni sali konsumpcyjnej obiektów usług gastronomicznych
zlokalizowanych na działce,
16
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b) 1 miejsce na miejsca w hotelach i motelach zlokalizowanych na działce,
c) 1 miejsce na 3 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych zlokalizowanych na działce,
d) w zabudowie mieszkalno – usługowej 2 miejsca na mieszkanie
Przy realizacji 6 – 15 miejsc postojowych należy zabezpieczyć 1 miejsce dla osób
niepełnosprawnych, przy 16 – 40 msc należy zabezpieczyć 2 miejsca dla osób niepełno
sprawnych.
Rynek pracy i bezrobocie
Gmina Orneta nie jest atrakcyjnym rynkiem pracy. Na jej terenie dominują przede wszystkim małe
podmioty gospodarcze, a w ogóle nie ma zakładów dużych. Wskutek tego znaczna część pracujących
jest zmuszona znajdować zatrudnienie poza terenem gminy. Przeprowadzone w 2006 roku badania nad
dojazdami do pracy17 wskazały, że z terenu gminy do pracy wyjeżdżają 143 osoby, a przyjeżdża zaledwie
8 osób.

Bezrobocie
Bezrobocie jest największym problemem społecznym większości miast i gmin w województwie.
W 2012 roku w mieście i gminie Orneta zarejestrowanych było 1380 bezrobotnych. Od paru lat
bezrobocie utrzymuje się na zbliżonym, wysokim poziomie. Większość bezrobotnych stanowią kobiety –
52,2%.
Tab.. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2003-2012, 201718
liczba bezrobotnych
powiat/gmina

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2017

powiat lidzbarski
ogółem

6058

6193

5827

5302

4329

3603

4322

3946

3854

3787

mężczyźni

3203

3176

2991

2579

1943

1626

2120

1932

1803

1800

956

kobiety

2855

3017

2836

2723

2386

1977

2202

2014

2051

1987

1341

miasto i gmina Orneta
ogółem
1854

2297

1844

1749

1546

1303

1236

1506

1380

1411

1380

832

mężczyźni

978

928

866

710

565

538

730

654

650

659

308

kobiety

876

916

883

836

738

698

776

726

761

721

524

Źródło: www.stat.gov.pl
Wskaźnik bezrobocia w mieście i gminie Orneta w 2012 roku był wysoki - 17,1%. Znacznie przewyższał
średnią dla województwa (12,0%) oraz powiatu (13,6%).
jednostka terytorialna

ogółem
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2017

woj. warmińsko-mazurskie

19,0

17,9

16,5

13,9

10,7

9,4

11,7

11,1

11,3

12,0

powiat lidzbarski

22,8

23,0

21,5

19,6

16,0

13,2

15,8

14,1

13,8

13,6

8,8

17,1

11,0

m. i gm. Orneta

23,6

23,3

21,9

19,3

16,2

15,3

18,7

16,9

17,4

W pierwszych latach badanego okresu różnica między wskaźnikami dla powiatu i dla gminy była
nieznaczna. W 2008 roku jednak uwidoczniły się duże dysproporcje pomiędzy tymi jednostkami na
niekorzyść gminy Orneta. Niekorzystne proporcje utrzymują się, co świadczy o problemach
gospodarczych.

Badania przeprowadził Instytut Statystyki Miast w Poznaniu na podstawie analizy danych Urzędów
Skarbowych z zeznań rocznych
17

18
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III. 5. KIERUNKI ROZWOJU MIESZKALNICTWA
Na terenie gminy Orneta w 2012r. znajdowało się 1012 mieszkań o łącznej powierzchni
użytkowej 75781 m2. Sytuacja pod względem zasobów mieszkaniowych w gminie jest porównywalna do
przeciętnej sytuacji na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w latach 1994, 1997, 2012 (Stan w dniu 31.XII), 201719

Wyszczególnienie

Miasto Orneta
1994
1997
2012
2017
Gmina Orneta
1994
1997
2012
2017

Mieszkania

Izby

Powierzchnia
użytkowa
mieszkań w m2

liczba izb w
mieszkaniu

Przeciętna
liczba osób
w 1 miesz-kaniu

na 1
izbę

powierzchnia
użytkowa w m2
1 mieszna 1
-kania
osobę

3111
3116
3325
3387

10231
10259
11528
11733

167422
168050
198208
202576

3,29
3,29
3,47
3,46

3,08
3,09
2,76
2,63

0,94
0,94
0,80
0,76

53,8
53,9
59,6
59,8

17,5
17,4
21,6
22,7

1051
1049
1012
1019

3813
3805
3914
3951

73599
73441
75781
76980

3,63
3,63
3,87
3,88

3,64
3,63
3,34
3,19

1,00
1,00
0,86
0,82

70,0
70,0
74,9
75,5

19,2
19,3
22,4
23,65

Źródło: Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin za 1994 i 1997r.;
Za rok 2012 - Urząd Statystyczny w Olsztynie, podregiony, powiaty, gminy, Olsztyn 2013

Sytuację mieszkaniową w gminie i jej przemiany na tle subregionu i powiatu przedstawia poniższa tabela
Wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych gminy i miasta Orneta na tle województwa,
subregionu i powiatu lidzbarskiego

Wyszczególnienie

liczba izb w
mieszkaniu

Województwo warmińsko - mazurskie
2005r
3,70
2012r
3,77
Subregion Olsztyński
2012r
3,75
Powiat lidzbarski
20012r.
3,57
Miasto Orneta
1994r
3,29
1997r
3,29
2012r
3,47
Gmina Orneta
1994r
3,63
1997r
3,63
2012r
3,87

Przeciętna
liczba osób

powierzchnia użytkowa w
m2
1 mieszna 1 osobę
-kania

w 1 miesz-kaniu

na 1 izbę

3,12
2,95

0,84
0,78

64,9
67,5

20,8
22,9

2,83

0,76

66,9

23,6

2,64

0,74

58,6

22,2

3,08
3,09
2,76

0,94
0,94
0,80

53,8
53,9
59,6

17,5
17,4
21,6

3,64
3,63
3,34

1,00
1,00
0,86

70,0
70,0
74,9

19,2
19,3
22,4

W gminie Orneta pomiędzy 1994 a 2012 r. liczba mieszkań zmniejszyła się o ok.0,9 % a liczba osób na 1
mieszkanie spadła z 3,64 na 3,34 co świadczy o poprawie sytuacji mieszkaniowej w gminie. Jednoczenie
wzrosła powierzchnia użytkowa na mieszkanie do 74,0 w m 2. Na terenie gminy dominuje zabudowa
zagrodowa.
Nowa projektowana zabudowa jednorodzinna na działkach nie mniejszych niż 1000m2,
powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej nie mniej niż 50%, wskaźnik intensywności
zabudowy od 0,01 do 0,820 wysokość budynków do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze.

19
20
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Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 30 – 450, pokryte dachówką ceramiczną lub
materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni. Na działce należy zabezpieczyć 2 miejsca
postojowe na 1 mieszkanie.
Dopuszcza się budowę małych domów mieszkalnych wielorodzinnych i dwurodzinnych o
wysokości do kalenicy do 12m z dachami dwuspadowymi, o wysokości do 3 kondygnacji w
miejscowościach położonych w sąsiedztwie miasta Orneta. Powierzchnia biologicznie czynna działki
budowlanej nie mniej niż 40%, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,221. Warunki
architektoniczne jak dla zabudowy jedno rodzinnej tj. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o
nachyleniu 30 – 450, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w
odcieniu czerwieni.

III. 6. KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ GMINY.
Diagnoza uwarunkowań rozwoju gminy pozwoliła na wyodrębnienie na jej obszarze
podstawowych jednostek struktury funkcjonalno – przestrzennej są to jednostki funkcjonalne: „O”, „R”,
„L”, „O1.. Nazwy jednostek są skorelowane z dominującą funkcją obszaru „O” – związane z
oddziaływaniem miasta Ornety, „L” – leśnictwo, „R” – rolnictwo. Różnią się one głównie uwarunkowaniami
przyrodniczymi oraz predyspozycjami obszaru do rozwoju funkcji gospodarczych i preferowanymi
kierunkami polityki przestrzennej, która na obszarze jednostki funkcjonalnej będzie bardzo podobna.
Prawie polowa obszaru gminy Orneta objęta jest obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Stanowią one prawo miejscowe, które zgodnie z ustawą może
być zmieniane. Zawarte w obszarze potencjały rozwoju, w tym energia odnawialna, złoża kruszyw
i innych surowców mineralnych, a także pokazane w studium potencjalne możliwości rozwoju
poszczególnych obszarów funkcjonalnych mogą powodować zmiany planów.
Zastosowane na rysunku studium gminy symbole literowe oznaczają dominujące funkcje wyodrębnionych
terenów zabudowy skupionej jednostek osadniczych, które obejmują istniejącą zabudowę oraz
projektowany rozwój przestrzenny jednostek osadniczych, który stanowi funkcjonalną całość powiązaną
komunikacyjnie oraz systemami infrastruktury technicznej. Są to następujące jednostki oznaczone
symbolami: „MUW”, „W”, „MUP”, „PE”,
Część obszaru gminy objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które
stanowią prawo miejscowe i ustalenia planów na tym obszarze kształtują politykę przestrzenną.
W związku z tym, że miejscowości będące w zasięgu planów miejscowych mają ustaloną
zabudowę wielofunkcyjną w studium funkcja tych miejscowości będzie oznaczona symbolem „W”
„W” – zabudowa wielofunkcyjna jednostki osadniczej, której rozwój i zasady realizacji zabudowy
określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„MUW”- zabudowa wielofunkcyjna – tereny oznaczone tym symbolem odnoszą się głównie do ośrodków
obsługi gminy (obejmują w nich istniejącą zabudowę oraz kierunki rozwoju przestrzennego). Na terenach
tych funkcje: mieszkalna, usługowa i związana z produkcją i przedsiębiorczością są równorzędne.
Wskazują na konieczność rozwoju miejsc pracy przy rozwoju mieszkalnictwa. Przyjmuje się istniejącą
zabudowę na tych terenach i dopuszcza się realizacje po opracowaniu planów miejscowych na nowych
terenach zabudowy wielofunkcyjnej tj. mieszkalnej, usługowej, oraz produkcyjnej.
Na terenie MUW zlokalizowanym w obrębie Krzykały oprócz funkcji mieszkaniowej, usługowej i
produkcyjnej dopuszcza się realizację funkcji sportu i rekreacji, a także lokalizację lądowiska w miejscu
byłego lotniska.
Korzystnym aspektem realizacji lądowiska jest występująca na danym obszarze infrastruktura trwała
byłego lotniska. Ewentualny rozwój przestrzenny lądowiska będzie determinował sposób
zagospodarowania terenów sąsiednich. Szczegółowy sposób zagospodarowania terenów powinien
zostać określony na etapie sporządzania planu miejscowego lub w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. W planie miejscowym należy uwzględnić w szczególności
21
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ograniczenia w możliwości zabudowy na lądowisku i w jego otoczeniu, uwzględniając przede wszystkim
uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze, infrastrukturalne, przestrzenne, ekonomiczne, a także
wynikające z przepisów odrębnych.
Zagospodarowując teren MUW należy stosować rozwiązania zabezpieczające zabudowę mieszkaniową
przed możliwymi niekorzystnymi oddziaływaniami ze strony obiektów przemysłowych i produkcyjnych
oraz usługowych np. poprzez odpowiednią separację przestrzenną (tj. rozmieszczenie uciążliwych
obiektów i instalacji w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej) oraz dodatkowe zastosowanie
rozdzielających terenów zieleni izolacyjnej. 22
„MUP” – tereny zabudowy zagrodowej oraz zakładów produkcyjnych i usługowych – tereny oznaczone
tym symbolem dotyczą istniejących gospodarstw rolnych i rolno - leśnych, przemysłu drzewnego (tartaki,
stolarnie itp.), oraz magazynów, składów i baz. Zabudowa zagrodowa lub inna mieszkalno-usługowa
związana z funkcją produkcyjną.
„PE”- tereny złóż surowców naturalnych. Obejmuje złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Orneta
i Bogatyńskie oraz po jednym złożu piasków kwarcowych Mingajny i kruszywa naturalnego Kaszuny,
udokumentowane i spodziewane występowanie surowców naturalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż
powinna się odbywać zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego. Poza terenami
wyznaczonymi w studium dopuszcza się możliwość eksploatacji złóż kruszywa po ich udokumentowaniu i
opracowaniu planu miejscowego.
Na pozostałych terenach nie objętych projektowanym zainwestowaniem (poza lasami i wodami
otwartymi) podstawową funkcją gospodarczą jest rolnictwo. Na terenach tych nowa zabudowa może być
realizowana na podstawie obowiązujących przepisów.
W rysunku studium zostały wyznaczone zasięgi zwartej zabudowy jednostek osadniczych, które
obejmują istniejącą zabudowę, w większości historyczną, z terenami rozwojowymi nowej
zabudowy w miejscowościach.
Jednostka funkcjonalna „O 1”.
Jest to obszar o predyspozycjach do rozwoju rolnictwa w szeroko rozumianym aspekcie
gospodarki żywnościowej z uwagi na korzystne warunki przyrodniczo – rolnicze. Jednostka obejmuje
miejscowości Bażyny, Lejławki Wielkie, Augustyny, Chwalęcin, Osetnik, Dąbrówka. Prawie cały teren
jednostki poza obrębem Chwalęcin objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, których ustalenia decydują o przeznaczeniu terenu.
Sieć osadnicza jest nieznacznie rozproszona największą jednostką osadniczą jest miejscowość Bażyny
licząca około 310 mieszkańców. Południowo – zachodnia część jednostki, wchodzi w obszar Natura 2000
Dolina Pasłęki (OSO), Rzeka Pasłęka (SOO) z rezerwatem Ostoja bobrów na rzece Pasłęce oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Pozostały teren jednostki położona jest poza obszarami objętymi
ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Z ośrodkiem gminy - miastem Orneta, obszar jednostki powiązany jest drogami układu
podstawowego i uzupełniającego.
Występują tu warunki zarówno do tworzenia gospodarstw farmerskich (z uwagi na niewielką
wrażliwość obszaru na antropopresję) jak i do tworzenia gospodarstw o ekologicznych metodach
gospodarowania (w gospodarstwach tych, produkty posiadają atesty „zdrowej żywności”). Gospodarstwa
te muszą posiadać specyficzne warunki produkcji, to jest: dobre gleby, czyste powietrze oraz otoczenie
niewielkich kompleksów leśnych. Niezbędne jest dobre powiązanie układem komunikacyjnym z rynkami
zbytu, ponieważ z reguły są to produkty o niewielkiej trwałości. Wszystkie te warunki na terenie jednostki
mogą być spełnione.
Na obszarze jednostki istnieją preferencje do rozwoju energetyki wiatrowej, której rozwój
nie koliduje z funkcją rolną, która jest dominującą funkcją gospodarczą na obszarze z uwagi na
bardzo korzystne warunki przyrodniczo – rolnicze.

22
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W rejonie jednostki znajdują się spodziewane złoża kruszywa, których eksploatację dopuszcza się po ich
udokumentowaniu i opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren
zalegania złóż.
Na obszarze całej jednostki nowa zabudowa winna skalą i architekturą nawiązywać do cech regionalnych
wysokość budynków do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze, o nachyleniu połaci od 30 0 do 450,
krytych dachówką lub materiałem dachówko podobnym. Jest to rejon rolniczy o przewadze gospodarki
intensywnej z projektowanym zagospodarowaniem agroturystycznym. Obszar położony w większości na
terenach o średnim stopniu zagrożenia użytkowych warstw wodonośnych na zanieczyszczenia z
powierzchni
Jednostka funkcjonalna „O”
Obszar jednostki stanowią tereny przyległe do miasta. Obejmuje następujące jednostki
osadnicze: Klusajny, Krzykały Drwęczno, Nowy Dwór, Karkajmy Bogatyńskie, Biały Dwór, Opin,
Wojciechowo, Karbowo, Krosno, Jest to obszar związany funkcjonalnie z miastem Orneta. Prawie cały
obszar jednostki objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nie objęte planami
są obręby Opin i Wojciechowo.
Miasto Orneta – główny ośrodek obsługi gminy. Posiada obowiązujące studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2009 roku. Miasto jest węzłem dróg
wojewódzkich, które wiążą go z drogami szybkiego ruchu (droga ekspresowa nr 7),
Południowo – zachodnia część jednostki, wchodzi w obszar Natura 2000 Dolina Pasłęki (OSO), Rzeka
Pasłęka (SOO) z rezerwatem Ostoja bobrów na rzece Pasłęce oraz Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Pasłęki. Pozostały teren jednostki położona jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.
Obszar jednostki w większości jest obszarem wielofunkcyjnym. W jednostkach osadniczych przewiduje
się rozwój funkcji związanych z oddziaływaniem miasta (miejsca pracy oraz rynki zbytu). Na obszarze
prognozuje się rozwój wszystkich form przedsiębiorczości i usług. Rozwój przestrzenny tych funkcji
(przedsiębiorczości i usług) wymaga opracowania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na obszarze jednostki w obrębie geodezyjnym Krzykały – na północ od miasta Orneta,
wyznaczony został obszar zabudowy wielofunkcyjnej, na której przewiduje się możliwość realizacji funkcji
mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, sportu i rekreacji, a także dopuszcza się możliwość lokalizacji
lądowiska w miejscu byłego lotniska z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury. 23
Na obszarze jednostki występują surowce mineralne położone poza obszarami objętymi ochroną
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Jest to obszar zasobny w niewykorzystane potencjały do
rozwoju gminy. W rejonie miasta znajdują się udokumentowane złoża iłów Orneta. Złoże Orneta leży na
pograniczu miasta i gminy. Zostały w nim udokumentowane w roku 1960 iły warwowe ceramiki
budowlanej do produkcji cegły pełnej oraz piaski schudzające do wyrobów ceramicznych. Złoże leży poza
obszarami objętymi terytorialnymi formami ochrony przyrody. Drugie złoże Bogatyńskie znajduje się w
południowo-zachodniej części jednostki. Udokumentowane zostały w nim w roku 1982 iły warwowe
ceramiki budowlanej do produkcji wyrobów grubo- i cienkościennych oraz drążonych. Znajduje się
częściowo na obszarze chronionego krajobrazu.
Na wschód od Ornety znajduje się obszar spodziewanego występowania kruszywa, które po
udokumentowaniu może być eksploatowane zgodnie z przepisami odrębnymi. Złoże położone jest poza
obszarami objętymi ochrona na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Sieć osadnicza charakteryzuje się niewielką koncentracją. Tworzą ją następujące jednostki
osadnicze: Klusajny (119 M), Krzykały (66 M) Drwęczno (105 M), Nowy Dwór (125 M), Karkajmy (147 M)
Bogatyńskie (57 M), Biały Dwór (138 M), Opin (217 M), Wojciechowo 220 M), Karbowo (139 M), Krosno
(183 M), gdzie M oznacza liczbę mieszkańców.
Teren ten powiązany jest z miastem drogami układu nadrzędnego, podstawowego i
uzupełniającego.
Opracowane plany miejscowe rezerwują tereny pod nową zabudowę poza granicami miasta co
jest niewłaściwe, ponieważ w mieście zgodnie z opracowanym studium miasta znajdują się znaczne
23
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rezerwy terenów pod zabudowę, które są uzbrojone. Orneta jest niewielkim miastem i suburbanizacja nie
powinna występować, ponieważ jest to bardzo kosztowne zjawisko wymagające uzbrojenia infrastrukturę
techniczną, skomunikowania z miastem oraz wyposażenia w infrastrukturę społeczną.
Wskazana jest weryfikacja potrzeb terenów rozwojowych, wynikająca z rozwoju miejsc pracy.
Na obszarze całej jednostki nowa zabudowa winna skalą i architekturą nawiązywać do cech
regionalnych wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze, o
nachyleniu połaci od 300 do 450, krytych dachówką lub materiałem dachówko podobnym.
Jednostka funkcjonalna „L”.
Jest to obszar o znacznej wrażliwości na antropopresję, wybitnych walorach przyrodniczo
krajobrazowych o lesistości powyżej 90%. Prawie całość jednostki leży w zasięgu Obszaru Chronionego
Krajobrazu Równiny Orneckiej. Dominuje tu ochrona przyrody i rygory określone w Nr 32 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny
Orneckiej (Dz. Urz. Woj. W-M nr 71 z
2008r.). Na terenie obszaru jednostki znajdują się
udokumentowane złoże pisaków kwarcowych Mingajny oraz udokumentowane złoża kruszywa Kaszuny,
których eksploatacja może być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego
oraz przez ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.
W zasięgu obszaru jednostki znajduje się miejscowość Krosno objęta wraz z obszarem obrębu
geodezyjnego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Prawie w całości teren obszaru
stanowią kompleksy leśne. Polityka przestrzenna będzie w jednostce dosyć jednorodna tj. rozwój
leśnictwa jako funkcji gospodarczej, która winna być prowadzona z zachowaniem rozwoju
zrównoważonego i funkcji ochronnych związanych z zachowaniem bioróżnorodności lasów
wielofunkcyjnych. Jednostka „L” stanowi naturalną barierę pomiędzy jednostkami funkcjonalnymi „O” i
„O1” , a północnym obszarem funkcjonalnym „R”.
Walory przyrodnicze obszaru preferują rozwój funkcji turystycznej jako uzupełniającej funkcję
podstawową. Turystyka o charakterze pobytowym całorocznym, oraz krajoznawcza w oparciu o
projektowaną bazę noclegową.. Zabudowa może być lokalizowana na obrzeżach kompleksów leśnych, w
nawiązaniu do istniejących jednostek osadniczych przyległych do obszaru funkcjonalnego. Nowa
zabudowa winna skalą i
architekturą nawiązywać do cech regionalnych wysokość budynków
mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze, o nachyleniu połaci od 30 0 do 450, krytych
dachówką lub materiałem dachówko podobnym.
Jednostka funkcjonalna „R”.
Jest to obszar o korzystnych warunkach przyrodniczo - rolniczych położony poza obszarami
objętymi ochroną przyrody i niskiej lesistości. Funkcje obsługi ludności pełnią: Mingajny (231 M) i
Henrykowo (407 M) gdzie skoncentrowana jest większa ilość usług dla ludności. W pozostałych
miejscowościach zlokalizowane są pojedyncze urządzenia usługowe. Są to miejscowości: Kumajny (80
M), Wola Lipecka (252 M), Miłkowo (215 M). Sieć osadnicza charakteryzuje się znaczna koncentracją.
Główną funkcją obszaru jednostki jest rolnictwo i związane z nim przetwórstwo rolno spożywcze..
Rynki zbytu oraz przetwórstwo rolno spożywcze, mogą być zlokalizowane w większych miejscowościach
z uporządkowaną gospodarka wodno – ściekową oraz w mieście Orneta.
Na obszarze jednostki istnieją preferencje do rozwoju energetyki wiatrowej, której rozwój
nie koliduje z rozwojem funkcji rolnej. Orientacyjny zasięg oddziaływania elektrowni wiatrowych
obejmuje miejscowość Miłkowo, w której dominuje zabudowa zagrodowa i u mieszkalno –
usługowa związana z produkcją rolną. Zasięg orientacyjnej strefy oddziaływania projektowanych
elektrowni wiatrowych sięga także poza gminę Orneta. Wynika to z lokalizacji elektrowni
wiatrowych w sąsiedniej gminie i nakładanie się orientacyjnych zasięgów oddziaływania.
Obszar jednostki powiązany jest z miastem Orneta i terenami sąsiednimi drogami układu
nadrzędnego, podstawowego i uzupełniającego.
Na obszarze całej jednostki nowa zabudowa winna skalą i architekturą nawiązywać do cech
regionalnych wysokość budynków do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze, dachy o nachyleniu
połaci od 300 do 450, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym.
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Jest to rejon rolniczy o przewadze gospodarki intensywnej z możliwością uzupełniania funkcji
rolnej agroturystyką lub turystyką wiejską.
III. 7. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACJI W GMINIE
Na podstawie diagnozy uwarunkowań rozwoju gminy został dokonany podział funkcjonalny dróg
w gminie Orneta na układ:
- nadrzędny
- podstawowy
- uzupełniający
W układzie nadrzędnym znajdują się drogi wojewódzkie:
droga nr 507 Braniewo - Pieniężno - Orneta - Dobre Miasto
- droga nr 513 S7 (węzeł Pasłęk Północ) - Orneta - Lidzbark Warm. - Kiwity – Wozławki
Drogi te należy zmodernizować do parametrów klasy G , w związku z tym , zgodnie z Dz.U. nr 43 z 1999
r należy zabezpieczyć linie rozgraniczające szerokości 25 m.
-

Do układu podstawowego w gminie zakwalifikowano drogi wojewódzkie i powiatowe:
droga wojewódzka nr 509 Elbląg - Młynary – Drwęczno (docelowo powinna spełniać wymogi
klasy G – głównej)
- droga wojewódzka nr 528 Orneta - Miłakowo – Morąg (docelowo powinna spełniać wymogi
klasy G – głównej)24
- droga powiatowa nr 1350N: Spędy – Augustyny
- droga powiatowa nr 1399N: Bornity – Nowy Dwór
Drogi wojewódzkie i powiatowe znajdujące się układzie podstawowym należy zgodnie z
Rozporządzeniem MTiGM Dziennik Ustaw nr 43 z 1999 roku, projektować w klasie G lub Z, wyjątkowo L
w zależności od istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, rezerwa terenu w liniach
rozgraniczających wynosi odpowiednio 20,0m i 15,0 m.
Pozostałe drogi powiatowe i gminne tworzą w gminie układ uzupełniający.
Po nowym podziale administracyjnym dróg ważne jest prawidłowe prowadzenie możliwie jednolitej i
konsekwentnej polityki przez samorządy z uwzględnieniem hierarchii i ważności dróg .
Wstępną listę zadań polityki komunikacyjnej wpisaną w politykę przestrzenną gminy można przedstawić
następująco:
Stymulowanie rozwoju przestrzennego gminy, poprzez:
- zapewnienie funkcjonalnych powiązań z krajowym systemem transportowym,
- zapewnienie dostępności celów podróży, zapewniające mieszkańcom gminy udział w różnych
formach aktywności społecznej i gospodarczej,
- zapewnienie wymaganego standardu podróży tzn. czasu i komfortu jazdy,
- stworzenie odpowiednich warunków dowozu surowców i produktów,
- łagodzenie uciążliwości funkcjonowania transportu.
-

Podstawowe zagadnienia polityki komunikacyjnej na szczeblu lokalnym ( gminnym ) wymagają
określenia;
- organizacji parkingów w miejscach atrakcyjnych turystycznie we współpracy z zarządcami dróg,
- stosunku do prowadzenia ruchu rowerowego we współpracy jw.,
- sposobu prowadzenia ruchu tranzytowego i docelowego – we współpracy z samorządem
województwa,
- kolejności wykonania modernizacji dróg gminnych.
Do zadań wykonywanych przez samorząd wojewódzki należą:
- modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich,
- budowa parkingów przy tych drogach,
- budowa chodników- jw.
- modernizacja nie normatywnych mostów.
24
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zakłada uzyskanie powiązania DW513 w kierunku Pasłęka i w
kierunku Lidzbarka Warmińskiego, DW507 w kierunku Pieniężna i dalej Braniewa oraz w kierunku
Dobrego Miasta w perspektywie do roku 2030.
W nowym RPO na lata 2014-2020 przewiduje się realizację rozbudowy drogi nr 507 na terenie gm.
Orneta oraz przebudowę drogi nr 528.
Do zadań wykonywanych przez samorząd powiatowy należy:
- modernizacja i utrzymanie dróg powiatowych,
- budowa nowych nawierzchni na drogach szczególnie ważnych dla prawidłowego funkcjonowania
gminy tj:
 droga powiatowa nr 1356N: Orneta – Wolnica – Lidzbark Warmiński remont na długości 14 km
- budowa parkingów przy drogach powiatowych,
- modernizacja nie normatywnych obiektów inżynierskich.
Kolej
Przez teren gminy Orneta przebiega linia kolejowa II – rzędna nr 221 jednotorowa relacji OlsztynBraniewo. Przystanki osobowe są w miejscowościach Orneta i Henrykowo.
III. 8. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE
Gospodarka wodna.
Korzystne warunki hydrogeologiczne i dobra jakość wód wgłębnych dają podstawy do
programowania zbiorowego zaopatrzenia w wodę wszystkich niezwodociągowanych jednostek
osadniczych z wodociągów lokalnych wiejskich bądź zbiorowych grupowych. Wykorzystane do tego celu
powinny być w maksymalnym stopniu istniejące, wydajne odwierty studzienne i istniejąca infrastruktura
techniczna. Obecnie na obszarze gminy funkcjonują 2 ujęcia wody o znacznej wydajności oraz cztery
ujęcia wody obecnie nie funkcjonujące w Dąbrówce, Wojciechowie w mieście przy ul. Podleśnej oraz po
byłej jednostce wojskowej przy ul Braniewskiej. Wszystkie rezerwowe ujęcia wyposażone są w stacje
uzdatniania wody. Stanowią one rezerwę dla jednostek osadniczych w gminie. Perspektywie w przypadku
braku ilości wody z istniejących funkcjonujących ujęć należy wykorzystać istniejące rezerwowe ujęcia
wody. Należy dążyć do objęcia całej ludności gminy siecią wodociągową zbiorczą pełniej wdrażając
Dyrektywę Rady Europejskiej 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Gospodarka ściekowa.
Na terenie gminy Orneta znajduje się 4 oczyszczalnie ścieków na terenie wiejskim tj.
w miejscowości: Karkajmy, Bażyny, Dąbrówka i Wola Lipecka oraz oczyszczalnia ścieków
w mieście Orneta, która obsługuje całe miasto oraz miejscowości: Biały Dwór, Krosno (PGR), Karbowo i
Wojciechowo. W budowie jest oczyszczalnia ścieków i siec kanalizacyjne w m. Miłkowo (PGR). Pozostałe
wsie lub ich część nie jest skanalizowana. Gospodarstwa domowe posiadają indywidualne systemy
kanalizacyjne (zbiorniki bezodpływowe, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków).
Miasto Orneta oraz miejscowość: Biały Dwór, Krosno (PGR), Karbowo i Wojciechowo Gmina Orneta,
ujęte są w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako aglomeracja Orneta. Została
ona wyznaczona w drodze Uchwały Nr III/47/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orneta oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji
Orneta.
Gospodarka gazowa
Z uwagi na brak przebiegających przez gminę gazociągów wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia
należy przewidywać możliwości gazyfikacji gminy siecią gazową średniego ciśnienia poprzez stacje
redukcyjne I0. Projektuje się zaopatrzenia w gaz poprzez gazociąg średniego ciśnienia relacji Wilczkowo
– Lubomino – Orneta. Należy opracować koncepcję gazyfikacji gminy. W momencie realizacji
powyższych inwestycji należy dążyć do podwyższenia standardu życia ludności poprzez eliminacje
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uciążliwych dla środowiska małych, lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym z przechodzeniem
na opalanie gazem bądź olejem opałowym.
Zaopatrzenie w gaz będzie możliwe na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci
gazowej, w przypadku uzyskania odpowiednich wskaźników opłacalności ekonomicznej dla operatora
oraz istnienia technicznych możliwości zasilania z sieci gazowej.
Dla sieci gazowych wyznaczane są strefy kontrolowane określone w przepisach odrębnych, w granicach
których obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz ograniczenia praw
własności właścicieli gruntów nad gazociągami. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych powinny być
prowadzone w uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci gazowej. Szczegółowe zasady powinny zostać
określone na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 25
Elektroenergetyka
Zasilanie odbiorców energii elektrycznej w obszarze Miasta i Gminy Orneta realizowane jest z
istniejącej stacji elektroenergetycznej 110kV/15kV GPZ Orneta liniami średniego napięcia 15kV i dalej
poprzez stacje transformatorowe 15kV/0,4kV oraz linie niskiego napięcia 0,4kV. 26
Sieć energetyczna SN 15 kV zasilająca stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV
znajdujące się w obszarze gminy Orneta wyprowadzona jest z GPZ 110kV/15kV dwoma liniami.
I – linią o przekroju 120 mm 2 Piotrowiec – Orneta wyprowadzoną z GPZ PIOTROWIEC
II – linią o przekroju 70 mm2 Miłakowo – Śruby.
Pierwsze z w/w zasileń obsługuje odbiory obszaru gminy, drugie – odbiory miasta Orneta.
Sieć SN 15 kV wykonana jest jako napowietrzna z przewodami gołymi (wyjątek stanowi krótki odcinek linii
kablowej zasilającej jedną stacją transf. w pobliżu miejscowości Drwęczno).
Przez teren gminy przebiega linia napowietrzna WN 110 kV Piotrowiec – Orneta – Dobre Miasto
stanowiąca powiązanie GPZ Piotrowiec przez GPZ Orneta z GPZ Dobre Miasto. Właścicielem sieci
rozdzielczej SN 15 kV i linii WN 110 kV jest ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Olsztyn.
Sieć rozdzielcza SN 15 kV w swoim stanie istniejącym zapewnia w sposób zadowalający
potrzeby odbiorców energii elektrycznej. Lokalne potrzeby zwiększenia poboru mocy realizowane będą
poprzez wymianę transformatorów na większe w istn. stacjach transformatorowych 15/0,4 kV lub budowę
nowych stacji 15/0,4 kV z krótkimi liniami odgałęźnymi SN 15 kV.
Planowana jest natomiast poprawa zasilania poprzez modernizację linii SN 15 kV Miłakowo –
Śruby bez zmiany jej trasy (wymiana przewodów na 120 mm 2 i wymiana konstrukcji wsporczych).
Miejskie stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV bezpośrednio obsługujące odbiorców energii
elektrycznej zasilane są układem sieci napowietrzno-kablowych SN 15 kV wyprowadzonych z w/w GPZ.
Sieci SN 15 kV wykonane są jako kablowe w obszarze zwartej zabudowy, natomiast jako
napowietrzne w rejonach zabudowy jednorodzinnej i na obrzeżach miasta.
Zarówno konfiguracja sieci elektroenergetycznej jak i stan urządzeń zasilających zapewnia
wystarczającą dyspozycyjność i duże możliwości przesyłowe gwarantujące właściwe zabezpieczenie
potrzeb elektroenergetycznych gminy i miasta.
Z uwagi na konieczność zapewnienia dostaw energii elektrycznej na użytek przyłączenia nowych
odbiorców lub producentów energii niezbędne będzie wybudowanie na terenie Gminy nowych stacji
elektroenergetycznych SN/WN, nn/SN wraz z wykonaniem powiązań funkcjonalnych z istniejącymi i
projektowanymi liniami elektroenergetycznymi Szczegółowa lokalizacja stacji elektroenergetycznych i linii
elektroenergetycznych nn, SN, WN zostanie ustalona na etapie opracowania wymaganej dokumentacji
technicznej.
Dla linii elektroenergetycznej WN-110kV obowiązuje pas ochrony funkcyjnej terenu zgodnie z
obowiązującymi przepisami odrębnymi, zasadami i normami branżowymi, o szerokości po 18,5 m od osi
linii w obie strony.27
Infrastruktura telekomunikacyjna
25
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27 Zmiany wprowadzone w związku z realizacją uchwały Nr BRM.0007.62.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 sierpnia 2018r.
34
26

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ORNETA - TERENY WIEJSKIE

Gmina Orneta połączona jest kablem światłowodowym z centralą Telekomunikacji w Elblągu. Ustala się
konieczność zabezpieczenia technicznej i przestrzennej dostępności do systemów telekomunikacyjnych i
teleinformatycznych, funkcjonujących na rynku usług komunikacji elektronicznej poprzez możliwości :

lokalizowania sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych jak i w nowych technologiach, w
tym budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury światłowodowej;

objęcia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z systemami sieci
internetowych; wojewódzkiej i krajowej;

rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych)
stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w
regionie.
Sieć telefoniczna na terenie miasta i gminy wybudowana jest głównie, jako podziemna, kablowa w
układzie szkieletowym umożliwiającym dalszą rozbudowę w miarę wzrostu potrzeb.
Odnawialne źródła energii
Na terenie gminy ustala się możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii (zgodnie z ustawą
prawo energetyczne). Ustala się możliwość realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy z zachowaniem
ograniczeń wynikających przepisów odrębnych.
Dla elektrowni wiatrowych należy wykonać opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, którego opracowanie warunkuje lokalizacje elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Nie
dotyczy to małych elektrowni wiatrowych w gospodarstwach rolnych o wysokości poniżej 30m.
1. W prognozie oddziaływania na środowisko planów miejscowych należy wykorzystać opracowane
wcześniej:
- rozmieszczenie lokalnych elementów cennych ekologicznie;
- występowanie i liczebność awifauny lęgowej, przelotnej, wędrownej oraz zimującej;
- określić jaka jest możliwość potencjalnego oddziaływania na awifaunę oraz określić jakie działania należy
podjąć, aby zminimalizować efekt oddziaływania elektrowni wiatrowej na ptaki, które są podstawową
grupą systematyczną w tym wypadku.
2. Lokalizacja elektrowni wiatrowych musi być poprzedzona wykonaniem oceny oddziaływania na
środowisko uwzględniającej monitoring ptaków i nietoperzy, pozwalający na dokładną ocenę zagrożeń
powodowanych przez obiekty energetyki wiatrowej względem tych zwierząt.
Wyznacza się na terenie gminy orientacyjne obszary posadowienia elektrowni wiatrowych w
rejonie wsi Bażyny i w rejonie wsi Miłkowo przy zachowaniu przepisów odrębnych z zakresu
elektrowni wiatrowych:
- odległości minimum 200m od kompleksów leśnych;
- odległości minimum 450m od budynków mieszkalnych
oraz ich orientacyjne strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu.28
Wyznacza się orientacyjne strefy ochronne od elektrowni wiatrowych związane z ograniczeniami
w zabudowie mieszkaniowej (dopuszcza się możliwość lokalizowania zabudowy gospodarczej i
produkcyjnej):
- odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynikająca z
dopuszczalnych progów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi; przepisów odrębnych z zakresu
elektrowni wiatrowych;29
- odległość od zabudowy zagrodowej (siedliskowej) pojedynczych i skupionych zabudowań
mieszkalnych w strefie usługowo-produkcyjnej, przy zachowaniu dopuszczalnych progów hałasu
zgodnie z przepisami odrębnymi; przy zachowaniu przepisów odrębnych z zakresu elektrowni
wiatrowych.30

28

Zmiany wprowadzone w związku z realizacją uchwały Nr BRM.0007.62.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 sierpnia 2018r.
Zmiany wprowadzone w związku z realizacją uchwały Nr BRM.0007.62.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 sierpnia 2018r.
30 Zmiany wprowadzone w związku z realizacją uchwały Nr BRM.0007.62.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 sierpnia 2018r.
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Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową elektrowni wiatrowych jest efektem polityki
ekorozwoju, w tym szeroko rozumianych działań zmierzających do stabilizacji emisji gazów
cieplarnianych. Wysoka emisja gazów cieplarnianych w Polsce wiąże się przede wszystkim z
niekorzystną dla atmosfery strukturą wytwarzania w naszym kraju energii. Wobec tego zasadnym jest
zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi - w tym przypadku siły
wiatru.
Celem Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2000
r., Polityki Energetycznej Polski do 2025 r., przyjętej przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. oraz
przyjętej również przez Radę Ministrów w 2003 roku Polityki Klimatycznej Polski – Strategie redukcji
gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020., jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w
bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 9% w 2020 roku. Wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce
ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne
oraz substancji zakwaszających.
Lokalizowanie na terenie gminy ogniw fotowoltaicznych może być realizowane na terenach
przewidzianych w planach miejscowych pod produkcję, bazy i przemysł, oraz na terenach rolnych
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami odrębnymi ( w tym
prawo budowlane). Na terenie gminy wszystkie rzeki o większych przepływach, na których można by
realizować elektrownie wodne stanowią korytarze ekologiczne o znaczeniu europejskim, a Pasłęka jest
dodatkowo rezerwatem przyrody. W związku z powyższym nie przewiduje się na terenie gminy lokalizacji
elektrowni wodnych, ponieważ, przegrodzenie korytarza ekologicznego może mieć negatywne skutki dla
środowiska, których kompensacja przewyższy wartość uzyskaną z lokalizacji takiego przedsięwzięcia.
Spodziewane wody geotermalne mogą mieć temperaturę maksymalnie do około 45 - 50o i ich
ewentualne wykorzystanie do ogrzewania prawdopodobnie wymagać będzie zastosowania pomp
cieplnych.
III. 9. PODSTAWOWE ELEMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
III. 9.1. Lista ważniejszych działań dla realizacji zadań publicznych
Komunikacja
Przebudowa dróg wojewódzkich i powiatowych do parametrów klasy „G” i „Z” stanowiących podstawowy układ
komunikacyjny gminy. Poprawienie stanu technicznego dróg powiatowych i gminnych w klasie „L” i „D”
stanowiących układ uzupełniający.
Realizacja ścieżek rowerowych.
Wyznaczone w studium lokalizacje ważniejszych inwestycji celu publicznego:
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne
- inwestycje jak w tabeli
Numer
działki
8/1;
9/5

Pow. [ha]

Położenie - obręb

Uwagi

1,00;
0,73
razem; 1,73

Augustyny

2

4/16

0,88

Bogatyńskie

3.

137/1

0,12

Bażyny

Teren zajęty w części pod boiska sportowe, w
części projektowane przeznaczenie: usługi
rekreacyjno-sportowe dla potrzeb mieszkańców
sołectwa Augustyny – przestrzeń publiczna
Działka zajęta pod boisko sportowe oraz plac
zabaw i teren rekreacyjny dla potrzeb
mieszkańców sołectwa Karkajmy- przestrzeń
publiczna
OSP

4.

84

0,25

Henrykowo

5.

68

0,0475

Karbowo, obręb

Lp.
1

Działka zajęta pod boisko sportowe teren
rekreacyjny dla potrzeb mieszkańców sołectwa
Henrykowo- przestrzeń publiczna
Działka zajęta po plac zabaw dla potrzeb
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Wojciechowo

mieszkańców sołectwa Karbowo
Działka zabudowana świetlicą wiejską

0,20

Karbowo, obręb
Wojciechowo
Krzykały

3/6

0,50

Klusajny

9.
10.

38/7
38/39

0,0337
0,0841

Miłkowo
Miłkowo

11.

278/1

0,41

Mingajny

12.

57/4

0,95

Osetnik

13.

32/2

0,30

Drwęczno

14.

12/10

0,40

Biały Dwór, obręb
Opin

15.

96/5

0,2772

Opin

15.

0,21

Opin

17.

63/1,63/2;
63/3
469

0,10

18.

177/1

0,14

Wola Lipecka, obręb
Mingajny
Wojciechowo

6.

87

0,0416

7.

28/3

8.

Razem

teren z przeznaczeniem pod teren rekreacyjnosportowy dla potrzeb mieszkańców sołectwa
Krzykały
Działka zajęta pod boisko sportowe oraz plac
zabaw i teren rekreacyjny dla potrzeb
mieszkańców sołectwa Klusajny- przestrzeń
publiczna
Działka zajęta pod boisko
Działka zajęta pod plac zabaw dla potrzeb
mieszkańców sołectwa Miłkowo
Działka zajęta pod boisko sportowe oraz plac
zabaw i teren rekreacyjny dla potrzeb
mieszkańców sołectwa Mingajny, OSP.
Działka zajęta pod boisko sportowe oraz plac
zabaw i teren rekreacyjny dla potrzeb
mieszkańców sołectwa Osetnik
plac zabaw, teren rekreacyjny dla potrzeb
mieszkańców sołectwa Drwęczno
teren z przeznaczeniem pod boisko stopowe, plac
zabaw oraz teren rekreacyjno-ogólnodostępny dla
mieszkańców sołectwa Biały Dwór.
teren z przeznaczeniem pod boisko stopowe, plac
zabaw oraz teren rekreacyjno-ogólnodostępny dla
mieszkańców sołectwa Opin
Świetlica wiejska, teren rekreacyjny dla
mieszkańców sołectwa Opin
świetlica wiejska, teren rekreacyjny, plac zabaw
dla potrzeb mieszkańców sołectwa Wolna Lipecka
świetlica wiejska, plac zabaw

6,6741

Infrastruktura techniczna
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ornecie, budowa lokalnych
oczyszczalni ścieków
w miejscowościach wiejskich.
Wyposażenie w kanalizację sanitarną miejscowości położonych na terenach bez izolacji od wód wgłębnych.
Obsługa ludności
Wyposażenie w sale gimnastyczne tych szkół w gminie, które ich nie mają.

III.9.2. Polityka w zakresie sporządzania planów miejscowych
Na obszarze gminy miejscowymi planami należy objąć miejscowości o spodziewanym znacznym ruchu
budowlanym. Miejscowościami tymi są wsie preferowane do rozwoju gospodarki rolnej, działalności
gospodarczych nierolniczych i turystyki oraz tereny poza jednostkami osadniczymi przewidziane do
zagospodarowania turystycznego.
Dla innych terenów również mogą być opracowane plany miejscowe jeżeli będzie to wynikało z interesów
gminy.
III.9.3. Polityka gospodarki nieruchomościami gminy

Prowadzenie prawidłowej gospodarki nieruchomościami jest możliwe, gdy gmina posiada
odpowiednie zasoby gruntów na obszarach przewidzianych do wzmożonego ruchu inwestycyjnego. Są
one także niezbędne do realizacji celów publicznych. Samorząd gminy celem powiększenia zasobów
komunalnych powinien koncentrować się na:
- nabywaniu gruntów w rejonach, w których będą podjęte uchwały o sporządzaniu planów miejscowych,
- nabywaniu nieruchomości po korzystnych cenach z wolnego rynku,
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- korzystaniu z prawa pierwokupu, na terenach objętych działaniami w strategii gminy.
III.9.4. Polityka przestrzenna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania
w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2004 r.)
i na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.
U. z 2012r. poz. 467 z późniejszymi zmianami) przyjmuje się następujące kierunki polityki przestrzennej w zakresie
obronności i bezpieczeństwa państwa na obszarze gminy Orneta:
W związku z tym, że od właściwych organów wojskowych, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa nie
wpłynęły wnioski i nie zgłoszono potrzeb w ww. zakresie, przyjmuje się kierunki polityki przestrzennej określone w
ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględnione są w następujących zagadnieniach, które
obejmuje studium gminy:
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów zamkniętych na terenie gminy;
kierunki rozwoju systemów komunikacji;
kierunki rozwoju w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną;
kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod
zabudowy;
obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujące w gminie

III.9.5. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjętym uchwałą nr
XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018r. dla gminy Orneta przewiduje
realizację następujących inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym:
 z zakresu infrastruktury komunikacyjnej:
 Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo;
 z zakresu infrastruktury technicznej:
 Modernizacja linii 110 kV Orneta – Dobre Miasto;
 Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej;
 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 Budowa i rozbudowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych
siecią Cittaslow;
 z zakresu infrastruktury społecznej:
 Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych
siecią Cittaslow.31

IV. INTERPRETACJA NIEKTÓRYCH POJĘĆ PRZYJĘTYCH W STUDIUM GMINY
agroturystyka – dodatkowa działalność gospodarcza w dziedzinie turystyki w oparciu o gospodarstwo
rolne, zabezpieczająca miejsca noclegowe i wyżywienie;
antropopresja – działalność człowieka powodująca zmiany w środowisku przyrodniczym.
interes publiczny – należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń działań, uwzględniających
zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z
zagospodarowaniem przestrzennym;
inwestycja celu publicznego – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i
ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
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infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia techniczne służące
zaspokajaniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym układzie osadniczym, na które składają się :
system komunikacji i transportu (drogi, ulice, itp.) oraz uzbrojenia (wodociągi i kanalizacja, sieci
energetyczne i telekomunikacyjne, itp.);
jednostka osadnicza – oznacza skupisko istniejącej zabudowy posiadające funkcje mieszkania, pracy i
wypoczynku, której przypisana jest określona nazwa;
nowa zabudowa może być realizowana w nawiązaniu do istniejących jednostek osadniczych –
oznacza, że nowa zabudowa powiązana jest z istniejącą jednostką osadniczą wspólnym systemem
uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak zaopatrzenie w wodę, kanalizację sanitarną, energię
elektryczną i system komunikacyjny i oddalona od niej na mniej niż 250,00m;
parametrach i wskaźnikach urbanistycznych – należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki
ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 10 ust. 4, art.
16 ust. 2 i art. 40 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
standardach – należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących opracowań i
dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich kategorii i parametrów dotyczących
zagospodarowania przestrzennego.
Struktura przestrzenna zabudowy jednostek osadniczych , którą stanowi:
-

zabudowa zwarta – charakteryzująca się zwartą przeważnie historyczną zabudową jednostek
osadniczych w zabytkowym układzie ruralistycznym;

-

zabudowa skupiona charakteryzująca się znacznym stopniem skupienia zabudowy i
wyraźnym kształtem obrysu zewnętrznego. Z reguły stanowią ją jednostki osadnicze z ciągłą,
zwartą zabudową w większości ukształtowane historycznie na zabytkowym układzie
drogowym z częścią usługową, produkcyjną i mieszkalną z rezerwą na rozwój przestrzenny
(słownik urbanistyczny);

-

zabudowa rozproszona charakteryzująca się małym stopniem skupienia bez wyraźnego
obrysu zewnętrznego. Jest to z reguły zabudowa mieszkalno – produkcyjna powiązana
bezpośrednio z miejscem pracy tj. rolna, rybacka lub leśna.

rolnictwo ekologiczne (zintegrowane) – polega na wykorzystaniu zasad funkcjonowania agrosystemów
i krajobrazu rolniczego. Rolnictwo to dopuszcza stosowanie środków chemicznych, ale po uprzednim
rozpoznaniu niezbędnych potrzeb i właściwych proporcji. Najważniejszymi cechami rolnictwa
ekologicznego są :
 kompleksowy sposób traktowania procesów przyrodniczych, z którymi wiąże się produkcja rolna;
 zamknięty obieg substancji w obrębie gospodarstwa ze zróżnicowaną strukturą produkcyjną;
 duża dbałość o glebę i dobre odżywienie organizmów ją zamieszkujących.
W rolnictwie ekologicznym podstawową zasadą jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, a
nie zakaz intensywnej produkcji.
obszar górniczy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest
uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;
teren górniczy - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych
zakładu górniczego;
usługi komercyjne – należy przez to rozumieć usługi o charakterze rynkowym, nastawione na
osiągnięcie zysku;
usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi: handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwego
rzemiosła usługowego (poza warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw), administracji i
bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu
religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych o
analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których normalne funkcjonowanie:
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a)
b)
c)

nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem,
nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian
środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,
ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np.
przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej
przestrzeni

usługi oświaty – należy przez to rozumieć w szczególności przedszkole, szkołę podstawową,
gimnazjum;
usługi publiczne – należy przez to rozumieć usługi mające na celu realizację celów publicznych.
teren zabudowy mieszkalnej brutto (dotyczy zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej zwartej)
obejmuje tereny zabudowy mieszkalnej netto (25-40%), tereny usług, tereny zieleni wypoczynkowej i
sportu, tereny zieleni izolacyjnej, tereny komunikacji, powierzchnie urządzeń gospodarczych i
technicznych związanych z budynkami mieszkalnymi (śmietniki, stacje transformatorowe).
Współczynnik obciążenia demograficznego jest to stosunek liczby osób w wieku, gdy są one
nieaktywne lub bierne zawodowo, czyli w wieku nieprodukcyjnym (liczba dzieci w wieku 0-14 lat, liczba
osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do liczby osób będących w wieku produkcyjnym (liczba osób w wieku
15 - 59 lub 64 lata)
V. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015r. poz. 2120)
Na terenie gminy Orneta nie występują pomniki zagłady ani ich strefy ochronne. 32
VI. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, obszary
zdegradowane
Na terenie wiejskim gminy Orneta nie występują obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub
remediacji oraz obszary zdegradowane.
Rekultywacji powinny zostać poddane tereny poeksploatacyjne. Jako kierunek rekultywacji wskazuje się
kierunek rolno-leśny, dopuszcza się kierunek wodny. 33
VII. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń projektu zmiany studium
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta –
tereny wiejskie opracowana została w związku z realizacją Uchwały Nr BRM.0007.62.2018 Rady
Miejskiej w Ornecie z dnia 29 sierpnia 2018r. Zmianą objęty został obszar położony w obrębie
geodezyjnym Krzykały, zgodnie z granicami określonymi w w/w uchwale Rady Miejskiej. Dotychczasowe
studium określało ten teren jako zabudowę miejscowości objętych planami miejscowymi. Wskutek
zmiany, ustalono kierunek zabudowy mieszkalno - usługowej i wielofunkcyjnej uzupełnionej o możliwość
realizacji terenów sportu i rekreacji oraz lokalizacji lądowiska.
W wyniku zmiany stworzono ujednoliconą wersję dokumentu, poprzez pozostawienie tekstu
pierwotnego bez zmian lub uaktualnieniu jego treści, uzupełnieniu lub wykreśleniu informacji
nieaktualnych, dostosowaniu dokumentu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Realizacja wyznaczonych wskutek zmiany studium kierunków polityki przestrzennej gminy będzie
uzależniona przede wszystkim od lokalnych władz oraz prywatnych inwestorów – właścicieli działek,
których dotyczyła zmiana dokumentu. Decyzje planistyczne powinny być podejmowane racjonalnie w
oparciu o niniejszą zmianę studium, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ładu
przestrzennego.34
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