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Uwagi.  

      1. Do wniosku nalecy doł>czyć zaWwiadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, 

specjalnoWci kształcenia oraz wysokoWci czesnego za jeden semestr.  

2. Nie bCd> rozpatrywane wnioski bez zał>czonego zaWwiadczenia, wypełnione nieczytelnie 

lub błCdnie  

3. Informacje o sposobie załatwienia wniosku ubiegaj>cy siC otrzymuj> na piWmie 

VI. Wyracam zgodC na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, 

zgodnie z ustaw> z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101, poz.926 z póaniejszymi zmianami) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie 

zawodowe.  

 

................................... dnia ....................................... 201...r. 
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(czytelny podpis wnioskodawcy) 
206 

 

 

 
207 

207 

UCHWAŁA NR XXVIII/183/09 RADY GMINY FILIPÓW 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Filipów Drugi w Gminie Filipów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr.23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  

Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 

Nr.113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413), uchwały  

Nr XVI/103/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 

sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego 

Filipów Drugi w Gminie Filipów oraz uchwały zmieniaj>cej nr XXV/161/09 z dnia 28 sierpnia 

2009 r. uchwala siC, co nastCpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

 § 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Filipów” uchwalonym uchwał> Nr VII/44/07 Rady Gminy Filipów z dnia 

16 sierpnia 2007 r. uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi 

Filipów Drugi w Gminie Filipów, zwany dalej „planem”.  
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 § 2. Granicami planu objCto dwa tereny czCWci wsi Filipów Drugi, o ł>cznej powierzchni  

ok. 117 ha, przyległe do zachodniego brzegu jeziora Białe z pozostałych stron ograniczone 

terenami rolnymi.  

 § 3. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu:  

 1)  ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwały;  

 2)  rysunków planu Nr 1 i Nr 2, stanowi>cych zał>czniki Nr 1 – w skali 1: 1000 i Nr 2 – w skali 

1: 2000;  

 3)  zał>cznika Nr 3 zawieraj>cego:  

 a)  rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,  

 b)  sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

 § 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:  

 1)  ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony  

z zachowaniem warunków okreWlonych w ustawach i postanowieniach przepisów 

odrCbnych;  

 2)  stworzenie warunków do rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej, rekreacji 

indywidualnej, usług turystyczno-wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych;  

 3)  kształtowania harmonijnego krajobrazu przyrodniczo – kulturowego;  

 4)  ograniczenie konfliktów przestrzennych.  

 § 5.  1.  Przedmiotem ustaleM planu s>:  

 1)  tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej), oznaczone na rysunkach planu 

symbolem ML;  

 2)  tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 

MP;  

 3)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 

MN;  

 4)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunkach planu 

symbolem MNU;  

 5)  teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu Nr 1 symbolem U;  

 6)  tereny usług turystyczno-wypoczynkowych, oznaczone na rysunkach planu symbolem UT;  

 7)  teren usług sportowo– rekreacyjnych, oznaczony na rysunku planu Nr 1 symbolem US;  

 8)  tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunkach planu symbolem RM;  

 9)  tereny rolne, oznaczone na rysunkach planu symbolem R;  

 10) tereny zieleni nieurz>dzonej, oznaczone na rysunkach planu symbolem ZN;  

 11) tereny lasów, oznaczone na rysunkach planu symbolem ZL;  

 12) teren dolesieM, oznaczony na rysunku planu Nr 1 symbolem ZLd;  

 13) teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunkach planu symbolem WS,  
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 14) tereny gminnych dróg publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem KD;  

 15) tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem KDW;  

 16) tereny ci>gów pieszo – jezdnych, oznaczone na rysunkach planu symbolem CXP;  

 17) tereny ci>gów pieszych, oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolem CP.  

 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala siC przeznaczenie podstawowe,  

a w uzasadnionych przypadkach okreWla siC przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego 

dopuszczenia.  

 3.  Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> potrzeby regulacji wymienionych w art.15 ust. 

3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 § 6. Ustala siC nastCpuj>cy zakres oznaczeM graficznych na rysunkach planu jako WciWle 

obowi>zuj>cy i okreWlony:  

 1)  granice terenu objCtego planem;  

 2)  linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 

zagospodarowania – okreWlone symbolem cyfrowo-literowym lub literowym;  

 3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; w miejscach gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnych linii 

zabudowy odległoWci od granic działki nalecy przyjmować zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami odrCbnymi;  

 4)  granice Obszarów Chronionego Krajobrazu;  

 5)  granicC 100-metrowej strefy ochronnej jeziora.  

 § 7. Ustala siC, ce:  

 1)  granice opracowania planu stanowi> równoczeWnie WciWle okreWlon> liniC rozgraniczaj>c>;  

 2)  linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 

zagospodarowania opieraj>ce siC o granice geodezyjne lub wyznaczone w niniejszym planie 

- mog> ulec przesuniCciu o 2 m w kacd> stronC lub zgodnie z zasadami okreWlonymi  

w ustaleniach szczegółowych - bez zmiany niniejszego planu;  

 3)  linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym przeznaczeniu - zasady podziału na działki 

budowlane - wskazuj> mocliwoWć oraz zasadC podziału na działki i nie s> obligatoryjne pod 

warunkiem zachowania wymogów okreWlonych w §14 niniejszej uchwały;  

 4)  oznaczenie liniowe urz>dzeM sieciowych okreWlaj> zasadC i orientacyjny przebieg, który 

moce być korygowany na etapie projektu budowlanego.  

 § 8. Ustala siC definicjC pojCć ujCtych w niniejszej uchwale:  

 1)  przeznaczenie podstawowe – nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 

przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi terenu;  

 2)  przeznaczenie dopuszczalne - nalecy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe;  

 3)  nieprzekraczalna linia zabudowy – nalecy przez to rozumieć granicC, której nie moce 

przekroczyć obrys głównej bryły budynku z dopuszczeniem wysuniCcia maksymalnie  

o 1,0 m czCWci budynku tj.: schody zewnCtrzne, tarasy, balkony; okapy, dobudowane garace;  
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 4)  linie rozgraniczaj>ce terenu – nalecy przez to rozumieć linie rozgraniczaj>ce terenu  

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania;  

 5)  udział powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to rozumieć minimalny, wyracony 

procentowo, stosunek powierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni działki 

budowlanej;  

 6)  udział powierzchni zabudowy działki – nalecy przez to rozumieć maksymalny, wyracony 

procentowo, stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych (liczony 

po obrysie zewnCtrznym) połoconych w obrCbie działki do całkowitej powierzchni działki 

budowlanej;  

 7)  usługi nieuci>cliwe – nalecy przez to rozumieć usługi rzemieWlnicze, zakłady drobnej 

wytwórczoWci i usługi podstawowe, których eksploatacja nie powoduje przekroczenia 

standardów jakoWci Wrodowiska, poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny;  

 8)  usługi podstawowe towarzysz>ce zabudowie mieszkaniowej –nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć nie powoduj>c> pogorszenia warunków zamieszkania i stanu Wrodowiska; s> to 

miCdzy innymi usługi: handlu detalicznego, krawieckie, naprawy artykułów ucytku 

osobistego i domowego, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, poWrednictwo finansowe, 

prawne, fotograficzne, medyczne Wwiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa 

zamkniCtego, stomatologiczne, zwi>zane z rekreacj>, kultur> i sportem, usługi w zakresie 

prania, czyszczenia, sprz>tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, usługi Wwiadczone  

w gospodarstwach domowych lub inne o podobnym zakresie uci>cliwoWci;  

 9)  zabudowa rezydencjonalna – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, o powierzchni 

zabudowy powycej 200 m
2
, o podwycszonych standardach wykoMczenia budynków w 

otoczeniu bogatego zagospodarowania ogrodowego realizowana na działkach o powierzchni 

min. 2500 m
2
;  

 10) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej – budynki letniskowe do okresowego 

wypoczynku rodzinnego – definicja zawarta w rozporz>dzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z póan.zm.) wraz z terenem rekreacji  

i wypoczynku;  

 11) zabudowa mieszkaniowo- pensjonatowa – obiekt posiadaj>cy co najmniej 7 pokoi 

goWcinnych, Wwiadcz>cy dla swoich klientów codzienne wycywienie, zapewniaj>cy 

mocliwoWć zamieszkania dla właWciciela i pracowników pensjonatu;  

 12) zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne oraz zabudowa gospodarcza i inwentarska  

w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych (gospodarstwo rolne 

prowadzone przez rolnika indywidualnego – osoba fizyczna prowadz>ca osobiWcie 

gospodarstwo rolne);  

 13) gospodarstwo rolne – nalecy przez to rozumieć grunty rolne oraz inne grunty, o areale nie 

mniejszym nic 1 ha ucytków rolnych, które stanowi> zorganizowan> całoWć wraz  

z budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarstw rolniczych, inwentarzem cywym lub 

martwym, zasobami siły roboczej i poci>gowej, zapasami oraz prawami i obowi>zkami 

zwi>zanymi z prowadzeniem działalnoWci rolniczej.  
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Rozdział 2 
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

 § 9. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:   

     1.  Zakłada siC rozwój terenów zabudowy w dostosowaniu do wykształconych układów 

przestrzennych wsi oraz zachowanie wymogów ładu przestrzennego.  

 2.  Utworzenie czytelnego układu komunikacyjnego dróg oraz funkcji poszczególnych 

terenów zgodnie z okreWlonymi na rysunkach planu liniami rozgraniczaj>cymi terenów.  

 3.  Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego, dla kacdego z wydzielonych 

terenów, zostały okreWlone w ustaleniach szczegółowych poprzez ustalenie linii zabudowy, 

parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.  

 § 10. Ustalenia dotycz>ce ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.   

1. Cały teren objCty planem znajduje siC w obrCbie Obszarów Chronionego Krajobrazu: 

„Dolina BłCdzianki”, ustanowionego rozporz>dzeniem Nr 16/05 z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz. Urz. 

Woj. Podlaskiego Nr 54, poz.729 z dnia 8 marca 2005 r. ze zm. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  

Nr 63/05 z dnia 21 lipca 2005 r.) i „Dolina Rospudy” ustanowionego rozporz>dzeniem Nr 17/05  

z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz.730 z dnia 8 marca 2005r. ze zm. 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 63/05 z dnia 21 lipca 2005 r), na których obowi>zuj> m.in.:  

 1)  zakaz zabijania dziko wystCpuj>cych zwierz>t, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronieM i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoconej ikry, z wyj>tkiem amatorskiego połowu ryb 

oraz wykonywania czynnoWci zwi>zanych z racjonaln> gospodark> roln>, leWn>, ryback>  
i łowieck>;  

 2)  zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieM Wródpolnych, przydrocnych i nadwodnych, 

jeceli nie wynikaj> one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeMstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urz>dzeM wodnych;  

 3)  zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałoWci, w tym 

kopalnych szcz>tków roWlin i zwierz>t a takce minerałów;  

 4)  zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem 

prac zwi>zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budow>, odbudow>, napraw> lub remontem urz>dzeM wodnych;  

 5)  zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeceli nie słuc> innym celom nic ochrona 

przyrody lub zrównowacone wykorzystanie ucytków rolnych i leWnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka;  

 6)  zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych;  

 7)  zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior  

i innych zbiorników wodnych, z wyj>tkiem urz>dzeM wodnych oraz obiektów słuc>cych 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leWnej lub rybackiej.  

 2. Na terenach objCtych granicami planu zakazuje siC lokalizowania przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko okreWlonych w przepisach odrCbnych.  

 3.  W celu ochrony urz>dzeM wodnych ustala siC:  
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 1)  wzdłuc rowów melioracyjnych oraz innych urz>dzeM wodnych nakazuje siC wydzielenie nie 

ogrodzonych pasów technicznych o szerokoWci umocliwiaj>cej ich eksploatacjC;  

 2)  przy wykonywaniu robót melioracyjnych i realizacji niezbCdnych urz>dzeM melioracji 

wodnej nakazuje siC zachowanie równowagi przyrodniczej i rócnorodnoWci biologicznej,  

w tym zwłaszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych;  

 3)  wszelkie inwestycje mog>ce mieć wpływ na urz>dzenia wodne musz> być być uzgadniane  

z ich zarz>dc>.  

 4.  Zakazy i nakazy wynikaj>ce z przepisów odrCbnych:  

 1)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Wcieków do gruntu i wód powierzchniowych;  

 2)  obowi>zek gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych i ich 

zagospodarowanie zgodnie z zasadami gminnego planu gospodarowania odpadami;  

 3)  grodzenia nieruchomoWci przyległych do jeziora w odległoWci mniejszej nic 1,50 m od linii 

brzegowej, a takce zakazywania lub uniemocliwiania przechodzenia przez ten teren;  

 4)  nakaz bezzwłocznego podł>czenia budynków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej po jej 

zrealizowaniu;  

 5)  zakaz zmian stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej oraz 

odprowadzania wód i Wcieków ze szkod> dla gruntów s>siednich;  

 6)  zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych paliw znacznie obci>caj>cych 

atmosferC tj. wCgla kamiennego, koksu;  

 5.  W granicach planu nie wystCpuj> obiekty, zabytki kultury i przyrody (głazy narzutowe, 

pomniki przyrody), dla których nalecałoby ustanowić dodatkowe strefy ochronne.  

 § 11. Ustalenia dotycz>ce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej:  

 1)  teren objCty planem nie jest objCty ochron> konserwatorsk>;  

 2)  w granicach planu nie wystCpuj> zabytki budownictwa wpisane do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków;  

 3)  w granicach planu nie wystCpuj> zabytki nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków;  

 4)  W granicach opracowania planu nie wystCpuj> udokumentowane stanowiska 

archeologiczne;  

 5)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, nalecy:  

 a)  wstrzymać wszelkie prace mog>ce uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  

 b)  zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,  

 c)  niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Delegatura w Suwałkach lub wójta gminy.  

 § 12. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

 1.  Plan wyznacza na cele publiczne tereny:  

 1)  dróg publicznych;  
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 2)  dróg wewnCtrznych, bCd>cych własnoWci> komunaln>.  

 2. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych, w tym 

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenie w zagospodarowaniu terenów okreWlono  

w ustaleniach szczegółowych rozdział III i IV niniejszej uchwały.  

 3.  W zagospodarowaniu terenów zabudowy wsi nalecy uwzglCdnić oWwietlenie terenów.  

 § 13. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrCbnych.   

1.  Obszar zagrocony osuwaniem siC mas ziemnych, wystCpuje w południowej czCWci działki 

nr geod. 93/2 (nieczynnej cwirowni), wyznaczony na podstawie opracowania ekofizjograficznego, 

sporz>dzonego na podstawie przepisów o ochronie przyrody;  

 1)  obszarowi wymienionemu w ust. 1 nalecy przywrócić wartoWć przyrodnicz> poprzez 

właWciwe ukształtowanie rzeaby terenu, poprawienie właWciwoWci fizycznych  

i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych. RekultywacjC prowadzić w kierunku 

zalesienia.  

 2.  Ustala siC priorytet wymagaM ochrony przyrody okreWlony w § 10 terenów objCtych 

granicami Obszarów Chronionego Krajobrazu „Dolina BłCdzianki” i „Dolina Rospudy”.  

 3.  Na obszarach objCtych granicami opracowania planu nie wystCpuj> tereny górnicze, 

oraz naracone na niebezpieczeMstwo powodzi.  

 4.  Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:  

 1)  w budynkach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej: jednorodzinnej, jednorodzinnej  

z usługami lub usługami itp. przewidzieć ukrycia typu II wykonane przez ucytkowników 

obiektów;  

 2)  w budynkach przeznaczonych na pobyt powycej 15 osób lub o zatrudnieniu powycej  

15 pracowników przewidzieć mocliwoWć wykonania ukryć w okresie podwycszonej 

gotowoWci obronnej RP, a dokumentacjC budowlan> uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej 

Województwa;  

 3)  bez wzglCdu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowC awaryjnych studni wody 

pitnej (przyjmuj>c normC wynosz>c> 7,5 l na osobC/dobC) odległoWć studni od budynków 

nie powinna przekraczać 800 m;  

 4)  stacje transformatorowe dostosować do systemu wygaszania oWwietlenia zewnCtrznego;  

 5)  układ projektowanych i modernizowanych dróg powinien spełniać nastCpuj>ce warunki:  

 a)  odpowiedni> szerokoWć uniemocliwiaj>c> ewentualne zagruzowanie,  

 b)  poł>czenie z traktami przelotowymi zapewniaj>ce sprawn> ewakuacjC ludnoWci w okresie 

zagrocenia,  

 c)  wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi Wrodkami 

chemicznymi.  

 5.  Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpocarowej:  

 1)  istniej>ca i projektowana komunikacja powinna umocliwiać dojazd i dostCp dla jednostek 

ratowniczo – gaWniczych stracy pocarnej;  
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 2)  projektowan> zabudowC nalecy realizować zgodnie z obowi>zuj>cymi warunkami 

technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

 3)  infrastruktura wodoci>gowa winna zapewniać zaopatrzenie w wodC na cele 

przeciwpocarowe.  

 § 14. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomoWci.   

    1. Nowe, samodzielne działki budowlane mog> stanowić tylko te czCWci terenu, których 

wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi publicznej i wyposacenie w urz>dzenia 

infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikaj>cych  

z niniejszego planu i przepisów odrCbnych;  

 2. Ustala siC nastCpuj>ce parametry działek budowlanych, o ile ustalenia szczegółowe dla 

poszczególnych terenów zawarte w rozdziałach III i IV uchwały nie stanowi> inaczej:  

 1)  zabudowa mieszkaniowo - pensjonatowa:  

 a)  minimalna powierzchnia działki – 2500 m
2
,  

 b)  minimalna szerokoWć frontu działki – 25,0 m,  

 2)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj>ca:  

 a)  minimalna powierzchnia działki - 1000 m
2
,  

 b)  minimalna szerokoWć frontu działki – 25,0 m,  

 3)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami:  

 a)  minimalna powierzchnia działki - 1000 m
2
,  

 b)  minimalna szerokoWć frontu działki – 25,0 m,  

 4)  zabudowa rekreacji indywidualnej:  

 a)  minimalna powierzchnia działki - 1500 m
2
,  

 b)  minimalna szerokoWć frontu działki – 25,0 m.  

 5)  w wypadku sytuowania działki na zakoMczeniu siCgacza lub na zewnCtrznym łuku drogi 

szerokoWć działki nalecy przyjmować na nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

 6)  k>ty granic działek budowlanych do pasów drogowych powinny być zblicone do kata 90º.  

 3. W celu regulacji prawnej wskazane jest ł>czenie działek wchodz>cych w skład 

poszczególnych dróg publicznych.  

 4. Na terenach objCtych planem nie wyznacza siC terenów przeznaczonych do scalania  

i podziału nieruchomoWci.  

 § 15. Ustalenia dotycz>ce warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.   

1. W stumetrowej strefie ochronnej jeziora, wyznaczonej na rysunkach planu granic> strefy 

ochronnej, zabrania siC:  

 1)  wznoszenia wszelkich trwałych obiektów budowlanych, z wyj>tkiem obiektów słuc>cych 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leWnej lub rybackiej, urz>dzeM infrastruktury 

technicznej;  



Dziennik UrzCdowy 

Województwa Podlaskiego Nr 10 – 746 – Poz. 207 

 

 2)  niszczenia lub uszkadzania brzegów wód powierzchniowych i tworz>cych brzeg wody, 

budowli lub murów niebCd>cych urz>dzeniami wodnymi oraz gruntów pod Wródl>dowymi 

wodami powierzchniowymi;  

 3)  stosowania chemicznych Wrodków ochrony roWlin I i II klasy toksycznoWci oraz Wrodków 

chwastobójczych;  

 4)  prowadzenia działalnoWci gospodarczej, wpływaj>cej szkodliwie na Wrodowisko lub 

powoduj>cej degradacjC walorów krajobrazowych;  

 5)  grodzenia nieruchomoWci przyległych do jeziora w odległoWci mniejszej nic 1,50 m od linii 

brzegowej jeziora, a takce zakazywania lub uniemocliwiania przechodzenia przez ten teren.  

 § 16. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej.   

1.  W rozwi>zaniach komunikacji ustala siC jako obowi>zuj>ce:  

 1)  powi>zania z układem zewnCtrznym poprzez gminne drogi publiczne oraz drogi 

wewnCtrzne;  

 2)  obsługC komunikacyjn> działek budowlanych z istniej>cych i projektowanych dróg:  

 a)  gminnych– lokalnych, oznaczonych na rysunkach planu symbolem KD,  

 b)  wewnCtrznych– oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDW,  

 c)  ci>gów pieszo- jezdnych, oznaczonych symbolem CXP;  

 3)  ustala siC obowi>zek parkowania pojazdów w obrCbie własnej nieruchomoWci;  

 4)  IloWć miejsc parkingowych projektować wg. ponicszych wskaaników:  

 a)  dla zabudowy przewiduj>cej wymajem pomieszczeM noclegowych, nalecy zapewnić 
minimalnie 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe,  

 b)  dla zabudowy jednorodzinnej - minimum 2 miejsca parkingowe,  

 c)  dla zabudowy jednorodzinnej z usługami – min.3 miejsca parkingowe na 100 m
2
 

powierzchni usługowej,  

 d)  dla zabudowy usługowej nalecy zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe na 25 m
2
 

powierzchni usługowej,  

 e)  dla zabudowy rekreacji indywidualnej – min. 2 miejsca na 1 domek.  

 2.  W zakresie infrastruktury technicznej ustala siC jako obowi>zuj>ce:  

 1)  prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych 

gminnych, wewnCtrznych i ci>gów pieszo-jezdnych;  

 2)  dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej na terenach rolnych 

oraz w obrCbie terenów przeznaczonych pod inne funkcje, za wyj>tkiem terenów leWnych, 

za zgod> właWciciela terenu.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce zasady zaopatrzenia w wodC:  

 1)  pobór wody do potrzeb socjalno-bytowych, przeciwpocarowych i technologicznych nalecy 

projektować z lokalnej sieci wodoci>gowej z podł>czeniem do istniej>cych  

i projektowanych sieci i urz>dzeM;  
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 2)  w wypadku kolizji istniej>cych sieci z projektowanym zainwestowaniem nalecy je 

przebudować w uzgodnieniu z dysponentem sieci.  

 4.  Ustala siC nastCpuj>ce zasady gromadzenia i usuwania Wcieków:  

 1)  docelowo projektuje siC odprowadzenie Wcieków bytowo-gospodarczych do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej;  

 2)  ustala siC generaln> zasadC prowadzenia sieci sanitarnych w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

publicznych gminnych i wewnCtrznych; dopuszcza siC prowadzenie sieci na terenach 

rolnych oraz w obrCbie terenów przeznaczonych pod inne funkcje, za wyj>tkiem terenów 

oznaczonych symbolem ZL i Zld;  

 3)  do chwili budowy gminnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siC stosowanie indywidualnych 

rozwi>zaM technicznych np. przydomowych oczyszczalni Wcieków oraz szczelnych 

zbiorników bezodpływowych, z których Wcieki bCd> okresowo wywocone do punktu 

zlewnego oczyszczalni Wcieków przez koncesjonowanych przewoaników;  

 4)  zakazuje siC odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych Wcieków do gruntu i wód 

powierzchniowych.  

 5.  Ustala siC nastCpuj>ce zasady odprowadzania wód opadowych:  

 1)  wody opadowe z terenów budowlanych nalecy odprowadzać powierzchniowo  

i zagospodarować w obrCbie własnych działek;  

 2)  odprowadzanie wód opadowych z terenów komunikacyjnych w oparciu o istniej>cy  

i projektowany system odwadniania. Odbiornikiem Wcieków jest lokalny system 

melioracyjny;  

 3)  jakoWć odprowadzanych Wcieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów 

odrCbnych.  

 6.  Ustala siC nastCpuj>ce zasady usuwania odpadów:  

 1)  zasady usuwania odpadów okreWla gminny plan gospodarki odpadami, sporz>dzony na 

podstawie przepisów o odpadach;  

 2)  na kacdej działce budowlanej nalecy zapewnić urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku 

stosownie do potrzeb obiektu.  

 7.  Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie ogrzewania:  

 1)  ogrzewanie projektowanych obiektów kubaturowych planuje siC w oparciu o własne 

indywidualne aródła ciepła, spełniaj>ce wymagania przepisów szczególnych w zakresie 

emisji zanieczyszczeM do powietrza;  

 2)  zaleca siC stosowanie kotłowni olejowych i gazowych lub ogrzewanie elektryczne, 

kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne ekologiczne aródła ciepła.  

 8.  Ustala siC nastCpuj>ce zasady zapotrzebowania w energiC elektryczn>:  

 1)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> planowanych terenów budowlanych realizować  
w oparciu o istniej>ce i projektowane linie Wredniego i niskiego napiCcia oraz o istniej>ce  

i projektowane stacje transformatorowe SN/nn (20/0,4 kV);  

 2)  lokalizacjC projektowanych stacji transformatorowych SN/nn nalecy traktować jako 

orientacyjn>; dokładna lokalizacja, iloWć i typ stacji wynikn> z potrzeb odbiorców;  
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 3)  zaleca siC, aby wszystkie obiekty były podł>czone do sieci elektroenergetycznej i posiadały 

przył>cze elektroenergetyczne umocliwiaj>ce pobór energii elektrycznej w stopniu 

wystarczaj>cym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania;  

 4)  poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

administratora sieci;  

 5)  przewiduje siC oWwietlenie dróg publicznych obsługuj>cych tereny zabudowane; w pasach 

drogowych przewidzieć rezerwC terenu pod linie energetyczne komunalne i oWwietleniowe;  

 6)  przebieg i usytuowanie sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej nalecy ustalić w projekcie 

budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi; proponowane trasy uzbrojenia 

przedstawione na rysunku planu nalecy traktować jako postulowane, które mog> ulec 

zmianie na etapie projektów budowlanych;  

 7)  w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urz>dzeniami elektroenergetycznymi 

nalecy dostosować je do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu, zgodnie 

z przepisami szczególnymi i warunkami przebudowy podanymi przez administratora sieci.  

 9.  Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:  

 1)  obsługC telekomunikacyjn> nalecy realizować w oparciu o projektowane odgałCzienia sieci 

telekomunikacyjnej;  

 2)  sieci telekomunikacyjne nalecy realizować jako linie podziemne w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg;  

 3)  przył>cza do poszczególnych budynków wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

podanymi przez administratora sieci;  

 4)  w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urz>dzeniami telekomunikacyjnymi nalecy 

je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z 

obowi>zuj>cymi przepisami, normami i warunkami przebudowy podanymi przez 

administratora sieci;  

 5)  dopuszcza siC prowadzenie sieci telekomunikacyjnych poza terenami publicznymi za zgod> 
właWciciela terenu.  

 10.  Ustalenia ogólne dotycz>ce zaopatrzenia w media:  

 1)  dopuszcza siC przebudowC i modernizacjC istniej>cych urz>dzeM infrastruktury technicznej 

wynikaj>ca z zaspokojenia zapotrzebowania na media;  

 2)  dopuszcza siC budowC innych sieci i urz>dzeM technicznych nie wymienionych w tekWcie 

uchwały pod warunkiem spełnienia wymagaM zawartych w przepisach szczególnych bez 

potrzeby zmian ustaleM niniejszego planu;  

 § 17. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów.  

 1)  tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mog> być wykorzystywane  

w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem;  

 2)  działki, na których powstały budynki i budowle powstałe bez wymaganego pozwolenia lub 

zgłoszenia na budowC winne być rozebrane lub przeniesione na tereny do tego 

przeznaczone w niniejszym planie, w ci>gu jednego roku od dnia uprawomocnienia siC 
niniejszego planu;  
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 3)  na terenach przewidzianych pod drogi lub ich poszerzenia nie nalecy zakładać upraw 

wieloletnich.  

Rozdział 3 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OZNACZONYCH  

 § 18. W projektach budowlanych nalecy uwzglCdniać:  

 1)  zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów wyodrCbnionych 

liniami rozgraniczaj>cymi;  

 2)  ustalenia ogólne podane w § 10, § 13, § 14, § 15 i § 16;  

 3)  przepisy odrCbne.  

 § 19. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ML, 3ML, 4ML, 

5ML, 6ML, 7ML, 11ML, o ł>cznej powierzchni 8,41 ha.   

1.  Przeznaczenie terenów:  

 1)  przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 

mała architektura ogrodowa.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcji podstawowej – zgodnie z rysunkiem planu, dla 

zabudowy gdzie nie zostały wrysowane linie zabudowy nalecy je lokalizować zgodnie  

z warunkami technicznymi;  

 2)  na wydzielonej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku o funkcji 

podstawowej od strony drogi, z której projektuje siC wjazd na działkC;  

 3)  obsługa komunikacyjna działek z terenu drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KD oraz dróg wewnCtrznych oznaczonych symbolami: 3KDW, 4KDW, 

5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW;  

 4)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 

pkt 4;  

 5)  zakaz lokalizowania wolnostoj>cych budynków gospodarczych i garacy; dopuszcza siC 
realizacjC garacu w poł>czeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;  

 6)  udział powierzchni zabudowy działki 10 %;  

 7)  udział powierzchni biologicznie czynnej 80 %, w tym 2/3 tej powierzchni przewidzieć pod 

zadrzewienie, zakrzaczenie lub zalesienie;  

 8)  wskaaniki intensywnoWci zabudowy:  

 a)  max 0,1 dla terenów oznaczonych symbolami 6ML, 7ML,  

 b)  max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 1ML, 3ML, 4ML, 5ML, 11ML;  

 9)  na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu 

nalecy zagospodarować zieleni> ozdobn>;  

 10) ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane  

z materiałów tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC 
wykonywania ogrodzeM pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  
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 11) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek i realizacjC jednego obiektu o funkcji 

podstawowej na poł>czonych działkach.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  wysokoWć budynków: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja 

w poddaszu ucytkowym, wysokoWć kondygnacji do 3,0 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 60 cm;  

 2)  rzut głównej bryły budynku – oparty na prostok>cie, z mocliwoWci> dobudowanej werandy, 

garacu, tarasu;  

 3)  poziom posadowienia parteru nie wycej nic 40 cm w odniesieniu do najwycszego punktu 

projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;  

 4)  budynki realizowane bez ograniczeM w zakresie materiałów konstrukcyjnych,  

z wykoMczeniem elewacji z materiałów tradycyjnych: tynki, deskowania, w kolorach 

niekontrastuj>cych z otoczeniem;  

 5)  dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, z mocliwoWci> naczółków, lukarn, wykuszy 

nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe, okna typu „wole oczka”, k>t 
nachylenia głównych połaci dachu 350- 450; kalenicowe ustawienie wzglCdem drogi,  

z której przewiduje siC wjazd na działkC;  

 6)  pokrycia dachowe budynków drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych blach> 
powlekan>, dachówk> ceramiczn>, cementow> lub bitumiczn> w kolorach 

niekontrastuj>cych z otoczeniem;  

 7)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: wysokoWć zabudowy max. 4,0 m; geometrii 

dachu – nie ustala siC.  

 § 20. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZN, o powierzchni 0,75 ha.   

    1. Przeznaczenie terenu – zieleM nieurz>dzona, pozostawia siC w dotychczasowym 

ucytkowaniu.  

 2.  Zakaz wszelkiej zabudowy i ingerencji w Wrodowisko przyrodnicze.  

 § 21. Ustala siC teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 8MP, o powierzchni 

0,26 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo - pensjonatowa,  

 2)  funkcje uzupełniaj>ce: budynki o funkcji gospodarczo-garacowej, wiaty, deszczochrony, 

zadaszenia wypoczynkowo-rekreacyjne, mała architektura ogrodowa,  

 3)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rezydencjonalna.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 10,0 m od linii rozgraniczaj>cej gminnej 

drogi publicznej;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 12 %;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 75 %, w tym ½ tej powierzchni przeznaczona pod 

zadrzewienie, zakrzaczenie lub zalesienie;  
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 4)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. 0,2;  

 5)  ogrodzenia działki od strony gminnej drogi publicznej o max. wysokoWci do 1,50 m, 

wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC 
wykonywania ogrodzeM pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 6)  obsługa komunikacyjna działki z terenu drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KD;  

 7)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 1 6  

ust. 1 pkt 4.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  gabaryty zabudowy przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego:  

 a)  główna bryła budynku winna być rozwi>zana na rzucie prostok>ta b>da złoconych 

prostok>tów w kształcie litery U lub L,  

 b)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

ucytkowym i maksymalnej wysokoWci do 10,0 m,  

 c)  poziom posadowienia parteru do 60 cm w odniesieniu do najwycszego punktu 

projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku,  

 d)  geometria dachu: dwu lub wielospadowy, o k>cie nachylenia połaci 35° - 45°, kalenicowe 

ustawienie budynku wzglCdem drogi, z której przewiduje siC wjazd na działkC,  
w przypadku dachu wielospadowego kierunek kalenicy obowi>zuje dla dominuj>cej 

czCWci budynku;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej – budynki jednokondygnacyjne, wysokoWć 
zabudowy: do 3,0 m od poziomu terenu do okapu, geometria dachu: ustala siC wymóg 

realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, k>t nachylenia połaci dachu  

35° - 45°.  

 4. Zabrania siC powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniaj>cych 

wymogów ust. 3.  

 § 22. Ustala siC teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 9U, o powierzchni 

0,05 ha.   

     1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;  

 2)  funkcja budynku usługowego: usługi nieuci>cliwe np. mała gastronomia, wyroby 

pami>tkarskie, wypocyczalnia sprzCtu turystyczno-sportowego, informacja turystyczna itp.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 5 m od linii rozgraniczaj>cej drogi;  

 2)  na wydzielonej działce moce być zlokalizowany jeden budynek o funkcji podstawowej;  

 3)  udział powierzchni zabudowy działki 25 %;  

 4)  udział powierzchni biologicznie czynnej 50 %;  

 5)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. 0,25;  
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 6)  obsługa komunikacyjna działki z terenu gminnej drogi publicznej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KD;  

 7)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 

pkt 4.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  budynek parterowy, o wysokoWci całkowitej do 7,0 m,  

 2)  dach budynku- wysoki, symetryczny, k>t nachylenia głównych połaci dachu 30° - 45°, 

kalenicowe ustawienie wzglCdem drogi, z której przewiduje siC wjazd na działkC.  

 § 23. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 10 MNU i 16MNU, 

o ł>cznej powierzchni 0,54 ha   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

nieuci>cliwymi;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: wolnostoj>cy budynek gospodarczy lub garacowy lub magazynowo-

składowy słuc>cy funkcji usługowej lub budynek o poł>czonych funkcjach.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 5,0 m od linii rozgraniczaj>cej dróg 

przyległych;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 20 %;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 60 %;  

 4)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. 0,2;  

 5)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić przebieg istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej;  

 6)  ogrodzenia działki od strony gminnej drogi publicznej o max. wysokoWci do 1,50 m, 

wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC 
wykonywania ogrodzeM pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 7)  obsługa komunikacyjna działek z terenu drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KD oraz dróg wewnCtrznych oznaczonych symbolami: 9KDW, 10KDW;  

 8)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 

pkt. 4.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  zabudowa usługowa moce być realizowana jako wolnostoj>ca lub dobudowana do budynku 

o funkcji mieszkalnej lub uzupełniaj>cej;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji podstawowej:  

 a)  rzut głównej bryły budynku oparty na prostok>cie lub w postaci poł>czonych prostok>tów; 

wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

ucytkowym i maksymalnej wysokoWci do 10,0 m,  

 b)  geometria dachu: dwuspadowy lub wielospadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 

35° - 45°, kalenicowe ustawienie wzglCdem drogi, z której projektuje siC wjazd na działkC, 
w przypadku dachu wielospadowego kierunek kalenicy obowi>zuje dla dominuj>cej 

czCWci budynku;  



Dziennik UrzCdowy 

Województwa Podlaskiego Nr 10 – 753 – Poz. 207 

 

 3)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: wysokoWć zabudowy - budynek 

jednokondygnacyjny, ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach 

dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;  

 4)  uci>cliwoWć usługi nie moce wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł 
prawny.  

 § 24. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 12 UT, o powierzchni 0,93 ha.    

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno – wypoczynkowych, ogólnodostCpny;  

 2)  w ramach przeznaczenia podstawowego mocliwa jest lokalizacja budynku do obsługi placy, 

pawilonu higieniczno-sanitarnego, hangaru na łodzie pływaj>ce, kuchni turystycznych, wiat 

grillowych oraz placy trawiastej, boisk sportowych, pola namiotowego itp. zaliczanych 

urz>dzeM turystyczno-wypoczynkowych.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległoWci 100 m od linii brzegowej Jeziora 

Białe, za wyj>tkiem hangaru na łodzie pływaj>ce;  

 2)  dostCp komunikacyjny terenu 12UT z drogi wewnCtrznej 9KDW;  

 3)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki, poza 100 m stref> ochronn> 
jeziora, przyjmuj>c wskaanik 1mp na 5 ucytkowników;  

 4)  udział powierzchni zabudowy 10%;  

 5)  ustala siC koniecznoWć zachowania 70 % powierzchni biologicznie czynnej, w skład której 

powinny wchodzić miCdzy innymi :trawiaste boiska i nieutwardzone place zabaw, zieleM 
urz>dzona niska i wysoka;  

 6)  na linii brzegowej przylegaj>cej do tego terenu dopuszcza siC lokalizacjC pomostu do 

cumowania łodzi pływaj>cych, o długoWci do 20 m w gł>b jeziora;  

 7)  zieleM towarzysz>ca wraz z urz>dzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić 
integraln> czCWć zagospodarowania terenu i ł>czyć siC w jeden kompleks z zieleni> na 

obszarach s>siednich;  

 8)  zakaz podziału terenu oznaczonego symbolem 12UT na działki budowlane.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  główna bryła zabudowy kubaturowej rozwi>zana na rzucie prostok>ta, bez ograniczeM w 

zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów 

wykoMczeniowych: jak tynki, cegła, kamieM, szalowania drewniane;  

 2)  budynki parterowe, wysokoWć do 3,50, m Wciana frontowa budynku;  

 3)  geometria dachu: dwuspadowy, symetryczny, bez przesuniCć w pionie i poziomie, k>t 
nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;  

 4)  pokrycia dachowe – w miarC mocliwoWci budynków drewnianych gontem lub wiórem, 

murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach 

ciemnoczerwonym, br>zowym lub grafitowym; zakazuje siC stosowania pokryć dachowych 

z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;  
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 5)  zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o k>cie nachylenia 

połaci 30º- 45º;  

 6)  zakazuje siC lokalizowania domków campingowych.  

 § 25. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 13UT, o powierzchni 0,48 ha.  

 1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno-wypoczynkowych- obejmuj>cy placC 
trawiast>;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: obiekty małej architektury, Wciecki rekreacyjno – sportowe;;  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  dostCp komunikacyjny do terenu 13UT z ci>gu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 14 

CXP;  

 2)  na linii brzegowej przylegaj>cej do tego terenu dopuszcza siC lokalizacjC pomostu  

o długoWci do 10 m w gł>b jeziora;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 90%;  

 4)  obiekty higieniczno-sanitarne nalecy zabezpieczyć na terenie oznaczonym symbolem 14 

US;  

 5)  zieleM towarzysz>ca wraz z urz>dzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić 
integraln> czCWć zagospodarowania terenu i ł>czyć siC w jeden kompleks z zieleni> na 

obszarach s>siednich;  

 6)  teren połocony w strefie ochronnej jeziora, dla którego obowi>zuj> ustalenia § 15, za 

wyj>tkiem dopuszczenia funkcji uzupełniaj>cej terenu.  

 § 26. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 14 US, o powierzchni 0,39 ha.  

 1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren usług sportowo – rekreacyjnych;  

 2)  w ramach przeznaczenia podstawowego przewiduje siC obiekty takie jak: pawilon 

higieniczno-sanitarny, urz>dzenia sportowe tj. boiska do gier małych, wiaty grillowe  

i zadaszenia wypoczynkowe, miejsca caravaningowe, miejsca parkingowe i inne obiekty  

i urz>dzenia zwi>zane z funkcj> podstawow>.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległoWci 100 m od linii brzegowej Jeziora 

Białe;  

 2)  dostCp komunikacyjny terenu 14US z dróg wewnCtrznych 10 KDW i 9KDW;  

 3)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki, poza 100 m stref> ochronn> 
jeziora, przyjmuj>c wskaanik 1mp na 5 ucytkowników  

 4)  udział powierzchni zabudowy działki 20 %;  

 5)  udział powierzchni biologicznie czynnej 50 %;  
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 6)  ogrodzenia działki od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  zabudowa kubaturowa rozwi>zana na rzucie prostok>ta lub złoconych prostok>tów; bez 

ograniczeM w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych 

materiałów wykoMczeniowych: jak tynki, cegła, kamieM, szalowania drewniane;  

 2)  wysokoWć zabudowy : jednokondygnacyjna, o wysokoWci 4,0 m do okapu dachu;  

z mocliwoWci> wykorzystania poddasza na cele gospodarcze;  

 3)  geometria dachu: dwuspadowy, symetryczne, bez przesuniCć w pionie i poziomie, k>t 
nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;  

 4)  pokrycia dachowe – w miarC mocliwoWci budynków drewnianych gontem lub wiórem, 

murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach 

ciemnoczerwonym, br>zowym lub grafitowym; zakazuje siC stosowania pokryć dachowych 

z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;  

 5)  zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o k>cie nachylenia 

połaci 30º- 45º.  

 § 27. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 RM.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren istniej>cej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: garace dla potrzeb własnych, budynki i budowle oraz urz>dzenia 

słuc>ce produkcji rolnej, hodowlanej lub ogrodniczej,  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie nowej zabudowy w odległoWciach min 5,0 m od linii 

rozgraniczaj>cych dróg;  

 2)  adaptuje siC istniej>c> zabudowC i funkcje. Istniej>ce budynki mog> podlegać wymianie  

i rozbudowie celem polepszenia ich standardu technicznego, ucytkowego i estetycznego 

oraz zmianie przeznaczenia na cele mieszkalne lub agroturystyczne;  

 3)  nowe jak i rozbudowywane budynki mieszkalne winne nawi>zywać form> i gabarytami do 

zabudowy regionalnej z uwzglCdnieniem ponicszych warunków:  

 a)  poziom posadowienia parteru do 60 cm, przyjCty przy wejWciu głównym do budynku,  

 b)  wysokoWć: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w 

poddaszu ucytkowym, wysokoWć kondygnacji do 2,80 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 0,90 m,  

 c)  geometria dachu - ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach 

dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;  

 4)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej – budynki jednokondygnacyjne, wysokoWć max. 

7,0 m; geometria dachu: dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 25° - 45°;  
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 5)  dopuszcza siC lokalizacjC budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych 

niezbCdnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala siC.  

 § 28. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 17MN, o ł>cznej powierzchni 

1,10 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: usługi podstawowe wbudowane w partery budynków mieszkalnych, 

budynki gospodarcze, garace dla potrzeb własnych, budowle i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci min. 5,0 m od linii rozgraniczaj>cej dróg;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 15 %;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 70 %;  

 4)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. 0,2;  

 5)  obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

1KD i 2KD oraz drogi wewnCtrznej 12KDW;  

 6)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 

pkt 4;  

 7)  zagospodarowanie zieleni> ozdobn>, pełni>c> jednoczeWnie funkcjC izolacyjn>, 
niezabudowanych i nieutwardzonych czCWci działek budowlanych przyległych do dróg;  

 8)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić przebieg istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej;  

 9)  ogrodzenia działki od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 10) na wydzielonej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku mieszkalnego 

lokalizowanego przy frontowej granicy działki z zachowaniem nieprzekraczalnej linii 

zabudowy oraz wolnostoj>cego budynku o funkcji uzupełniaj>cej lokalizowanego w głCbi 

działki.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  gabaryty zabudowy funkcji mieszkaniowej:  

 a)  rzut głównej bryły budynku oparty na prostok>cie z mocliwoWci> dobudowy ganków, 

werand, tarasu, wiatrołapu, garacu itp.,  

 b)  budynki podpiwniczone w zalecnoWci od potrzeb inwestorów oraz warunków gruntowych, 

piwnice wyniesione do 60cm w odniesieniu do najwycszego punktu projektowanego 

terenu na linii elewacji frontowej budynku,  

 c)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

ucytkowym, wysokoWć Wciany frontowej do 4,0 m,  

 d)  geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe, k>t nachylenia głównych połaci dachu 

35°-45°, kalenicowe ustawienie wzglCdem drogi, z której przewiduje siC wjazd na działkC,  
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 e)  w przypadku doWwietlenia poddaszy ucytkowych – okna połaciowe, lukarny, wykusze 

nakryte dwuspadowymi daszkami,  

 f)  zakaz dachów mansardowych, niesymetrycznych oraz stosowania pokryć w kolorach 

kontrastuj>cych z otoczeniem;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: budynki jednokondygnacyjne, wysokoWć 
zabudowy do 5,0 m, ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach 

dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°.  

 4.  Zabrania siC powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniaj>cych 

wymogów ust. 3.  

 § 29. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 18 ML i 19 ML,  

o ł>cznej powierzchni 2,99 ha.  

 1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: altany, pergole, deszczochrony - spełniaj>ce funkcje ogrodowo-

wypoczynkow>, mała architektura ogrodowa.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 a)  terenu 18ML- w odległoWci 5,0 m od linii rozgraniczaj>cych dróg przyległych,  

 b)  terenu 19ML - w odległoWci 10,0 m od linii rozgraniczaj>cej drogi oznaczonej symbolem 

10 KDW i 100-metrowej strefy ochronnej jeziora,  

 2)  na wydzielonej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku o funkcji 

podstawowej od strony drogi, z której projektuje siC wjazd na działkC;  

 3)  zakaz lokalizowania wolnostoj>cych budynków gospodarczych i garacy; dopuszcza siC 
realizacjC garacu w poł>czeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;  

 4)  udział powierzchni zabudowy 10 %;  

 5)  udział powierzchni biologicznie czynnej 80 %, w tym 2/3 powierzchni działki przewidzieć 
pod zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;  

 6)  wskaanik intensywnoWci zabudowy:  

 a)  max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 18ML,  

 b)  max 0,1 dla terenu oznaczonego symbolem 19ML;  

 7)  na terenach działek, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu połocone przy 

drogach nalecy zagospodarować zieleni> ozdobn>;  

 8)  ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 9)  dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek i realizacjC jednego obiektu o funkcji 

podstawowej na poł>czonych działkach;  

 10) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej oznaczonej symbolem 2KD oraz z dróg 

wewnCtrznych oznaczonych symbolami 10KDW, 11KDW;  
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 11) program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 

1 pkt. 4.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  formC budynku funkcji podstawowej nalecy kształtować z uwzglCdnieniem nastCpuj>cych 

zasad: w nawi>zaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeM w zakresie materiałów 

konstrukcyjnych, dach dwuspadowy, symetryczny z mocliwoWci> naczółków, lukarn 

nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe typu „wole oczka”;  

 2)  gabaryty budynku funkcji podstawowej: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze ucytkowe, rzut budynku głównej bryły oparty na prostok>cie, wysokoWć kalenicy 

do 8,0 m liczonej przy wejWciu głównym do budynku;  

 3)  pokrycia dachowe – w miarC mocliwoWci budynków drewnianych gontem lub wiórem, 

murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach 

ciemnoczerwonym, br>zowym lub grafitowym; zakazuje siC stosowania pokryć dachowych 

z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;  

 4)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: wysokoWć zabudowy max. 4,0 m, geometrii 

dachu – nie ustala siC.  

 § 30. Ustala siC teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 20MP o powierzchni 

0,30 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo- pensjonatowa;  

 2)  funkcje uzupełniaj>ce: budynki o funkcji gospodarczo-garacowej, wiaty, deszczochrony, 

zadaszenia wypoczynkowo-rekreacyjne, mała architektura ogrodowa;  

 3)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rezydencjonalna.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 10,0 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 

oznaczonej symbolem 10 KDW i 5,0 m od linii rozgraniczaj>cej drogi oznaczonej 

symbolem 2KD;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 15%;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 70%, w tym ½ powierzchni działki przeznaczona 

pod zadrzewienie, zakrzaczenie lub zalesienie;  

 4)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. 0,15;  

 5)  obsługa komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2 KD;  

 6)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 

pkt 4;  

 7)  ogrodzenia działki od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy zgodnie z § 21 ust. 3.  

 § 31. Ustala siC teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 21UT,  

o powierzchni 0,39 ha.   
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1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno-wypoczynkowych- obejmuj>cy placC 
trawiast>;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: obiekty małej architektury, Wciecki rekreacyjno – sportowe.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  dostCp komunikacyjny do terenu 21UT z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD;  

 2)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki, poza 100 m stref> ochronn> 
jeziora, przyjmuj>c wskaanik 1mp na 5 ucytkowników  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 90 %;  

 4)  na linii brzegowej przylegaj>cej do tego terenu dopuszcza siC lokalizacjC pomostu do 

cumowania łodzi pływaj>cych, o długoWci do 15,0 m w gł>b jeziora;  

 5)  zieleM towarzysz>ca wraz z urz>dzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić 
integraln> czCWć zagospodarowania terenu;  

 6)  zakaz grodzenia terenu od strony drogi publicznej;  

 7)  teren połocony w strefie ochronnej jeziora, dla którego obowi>zuj> ustalenia § 15.  

 § 32. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 22MN, 23MN, 

25MN i 26MN, o powierzchni 1,76 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: usługi podstawowe wbudowane w partery budynków mieszkalnych, 

budynki gospodarcze, garace dla potrzeb własnych, budowle i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  dla działek s>siaduj>cych z drog> publiczn> obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy  

w odległoWci 10,0 m od linii rozgraniczaj>cej drogi dla pozostałych działek ustala siC 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 5,0 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 

wewnCtrznych - zgodnie z rysunkiem planu Nr 1;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 15%;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 70%;  

 4)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. 0,2;  

 5)  niezabudowane i nieutwardzone czCWci działek budowlanych przyległe do dróg nalecy 

zagospodarować zieleni> ozdobn>;  

 6)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić przebieg istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej, sieci infrastruktury technicznej koliduj>ce z przyszłym zagospodarowaniem 

działki nalecy przenieWć za zgod> ich zarz>dcy;  

 7)  na wydzielonej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku mieszkalnego 

od strony dróg, z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

a zabudowy o funkcji uzupełniaj>cej w głCbi działki;  
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 8)  zakaz realizacji ogrodzeM pełnych na rzecz ogrodzeM lekkich, acurowych, wysokoWć 
ogrodzenia od strony drogi max.1,50 m;  

 9)  obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej oznaczonej symbolem 2KD oraz z drogi 

wewnCtrznej oznaczonej symbolem 13KDW;  

 10) program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16  

ust. 1 pkt 4.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  gabaryty zabudowy funkcji mieszkaniowej:  

 a)  rzut głównej bryły budynku oparty na prostok>cie z mocliwoWci> dobudowy ganków, 

werand, wiatrołapu, garacu itp.,  

 b)  budynki podpiwniczone w zalecnoWci od potrzeb inwestorów oraz warunków gruntowych, 

piwnice wyniesione nie wycej nic 60 cm w odniesieniu do najwycszego punktu 

projektowanego terenu na linii elewacji frontowej budynku,  

 c)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

ucytkowym, wysokoWć Wciany frontowej do 4,0 m,  

 d)  geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe, k>t nachylenia głównych połaci dachu 

35°-45°, kalenicowe ustawienie wzglCdem drogi, z której przewiduje siC wjazd na działkC,  

 e)  w przypadku doWwietlenia poddaszy ucytkowych – lukarny, wykusze nakryte 

dwuspadowymi daszkami,  

 f)  zakaz dachów mansardowych, niesymetrycznych oraz stosowania pokryć w kolorach 

kontrastuj>cych z otoczeniem;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: budynki jednokondygnacyjne, wysokoWć 
zabudowy do 5,0 m, ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dachy 

dwuspadowe, symetryczne, o k>cie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°.  

 § 33. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 24RM, 28RM, 

29RM.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, nowa 

zabudowa zagrodowa spełniaj>ca warunek okreWlony w § 8 pkt. 12;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: garace dla potrzeb własnych, altany, stawy, budynki i budowle oraz 

urz>dzenia słuc>ce produkcji rolnej, hodowlanej lub ogrodniczej;  

 3)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi dla rolnictwa, chów lub hodowla zwierz>t do 20 DJP 

inwentarza.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie zabudowy projektowanej zabudowy w odległoWci min. 5,0 m od linii 

rozgraniczaj>cej dróg, zgodnie z rysunkiem planu Nr 1;  

 2)  linie rozgraniczaj>ce terenu mog> być korygowane do 5 m w stronC ucytków rolnych dla 

obiektów gospodarczych i technicznych zwi>zanych z obsług> gospodarstwa rolniczego  

z wył>czeniem budynków mieszkalnych;  
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 3)  dostCp komunikacyjny nowej zabudowy zagrodowej z terenu drogi publicznej 1KD oraz 

drogi wewnCtrznej 13KDW. Adaptuje siC istniej>c> drogC dojazdow> do istniej>cej 

zabudowy zagrodowej.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  adaptuje siC zabudowC i funkcje istniej>cej zabudowy zagrodowej, oznaczonej symbolem 

29RM, dopuszcza siC rozbudowC budynku mieszkalnego, celem polepszenia standardu 

technicznego, ucytkowego i estetycznego oraz budowC budynków zwi>zanych  

z gospodarstwem rolnym;  

 2)  rozbudowa istniej>cych budynków winna być dostosowana do gabarytów podanych w pkt 4 

i 5;  

 3)  nowe budynki o funkcji mieszkalnej nalecy realizować przy frontowej granicy działki, 

natomiast zabudowC gospodarcz> w głCbi działki;  

 4)  gabaryty nowych budynków mieszkalnych:  

 a)  rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostok>cie z mocliwoWci> dobudowy 

ganków, werandy, garacy, przedsionków; budynki w zalecnoWci od potrzeb inwestorów 

podpiwniczone; poziom parteru wyniesiony do 60cm ponad poziom terenu liczony przy 

wejWciu głównym do budynku,  

 b)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja  

w poddaszu ucytkowym; wysokoWć kondygnacji do 3,0 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 90 cm,  

 c)  geometria dachu - dwuspadowy, symetryczny, z mocliwoWci> naczółków, wykuszy, lukarn 

nakrytych dwuspadowymi daszkami; k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°; 

kalenicowe ustawienie budynku wzglCdem drogi, z której przewidziano wjazd na działkC;  

 5)  garace na maszyny rolnicze, budynki inwentarskie max. jedna kondygnacja nadziemna; 

wysokoWć całkowita do 7,0 m; pozostała zabudowa o funkcji uzupełniaj>cej parterowa, bez 

poddaszy ucytkowych o wysokoWci całkowitej do 5,0 m; dachy budynków dwuspadowe  

o k>cie nachylenia połaci 20° - 45°;  

 6)  dopuszcza siC lokalizacjC budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych 

niezbCdnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego- gabarytów nie ustala siC.  

 4.  Adaptuje siC istniej>ce i dopuszcza siC nowe drogi gospodarcze (dojazdowe) na terenach 

rolnych.  

 § 34. Ustala siC teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 27MNU, o ł>cznej 

powierzchni 0,60 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy jednorodzinnej z usługami nieuci>cliwymi;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: wolnostoj>cy budynek gospodarczo - garacowy lub magazynowo-

składowy słuc>cy funkcji usługowej.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  usługi nalecy realizować w jednej bryle z funkcj> mieszkaniow> lub jako budynek 

poł>czony z budynkiem o funkcji uzupełniaj>cej;  
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 2)  nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci: 10 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 

publicznej 2 KD i 5,0 m od drogi oznaczonej symbolem 1KD;  

 3)  udział powierzchni zabudowy działki 40 %;  

 4)  udział powierzchni biologicznie czynnej 40 %;  

 5)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. 0,2;  

 6)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić przebieg istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej, sieci infrastruktury technicznej koliduj>ce z przyszłym zagospodarowaniem 

działki nalecy przenieWć za zgod> ich zarz>dcy;  

 7)  sytuowanie budynków o funkcji podstawowej wył>cznie od strony gminnych dróg 

publicznych z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

a zabudowy uzupełniaj>cej w głCbi działki;  

 8)  uci>cliwoWć usługi nie moce wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł 
prawny;  

 9)  zakaz realizacji ogrodzeM pełnych na rzecz ogrodzeM lekkich, acurowych, wysokoWć 
ogrodzenia od strony drogi max. 1,50 m;  

 10) obsługa komunikacyjna działek z terenu gminnych dróg publicznych;  

 11) program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16  

ust. 1 pkt 4.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  gabaryty zabudowy funkcji podstawowej:  

 a)  rzut głównej bryły budynku oparty na prostok>cie b>da złoconych prostok>tów,  

z mocliwoWci> dobudowanych ganków, przedsionków, werand, tarasów, garacy,  

 b)  budynki w zalecnoWci od potrzeb inwestorów podpiwniczone, poziom parteru do 60 cm 

ponad poziom terenu liczony przy wejWciu głównym do budynku,  

 c)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

ucytkowym i maksymalnej wysokoWci do 10,0 m,  

 d)  geometria dachu: ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach 

dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°, kalenicowe ustawienie 

budynków wzglCdem drogi, z której przewiduje siC wjazd na działkC;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: wysokoWć zabudowy - budynek 

jednokondygnacyjny, wysokoWć Wciany frontowej do 4,0 m od poziomu terenu przy wejWciu 

głównym do budynku, ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach 

dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;  

 3)  ujednolicone pokrycia dachów budynków w obrCbie działki.  

 § 35. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem literowym R.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe - tereny istniej>cych upraw polowych, ucytków zielonych, 

stawów, zieleni Wródpolnej, nieucytków, sadów, oczek wodnych, zadrzewieM oraz dojazdów 

gospodarczych – do pozostawienia w istniej>cej formie;  
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 2)  przeznaczenie dopuszczalne – nowa zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych przy 

uwzglCdnieniu warunków podanych w § 8 pkt 12;  

 3)  nieucytkowane rolniczo tereny o charakterze bagiennym, głównie zadrzewienia  

i zakrzaczenia, do zachowania w stanie istniej>cym.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy zagrodowej w odległoWci 5,0 m od 

linii rozgraniczaj>cych dróg;  

 2)  zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoWci 100 m od linii 

brzegowej jeziora;  

 3)  na terenach rolnych utrzymuje siC istniej>cy przebieg: sieci infrastruktury technicznej oraz 

dróg gospodarczych doprowadzaj>cych do siedlisk rolniczych, terenów rolnych i leWnych;  

 4)  dopuszcza siC przekroczenie linii rozgraniczaj>cych terenu zabudowy zagrodowej na 

warunkach ustalonych w § 33 ust. 2 pkt 2;  

 5)  dopuszcza siC mocliwoWć prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej, urz>dzeM 
melioracji wodnych, dróg wewnCtrznych, zalesiania terenów nieucytkowanych rolniczo na 

podstawie przepisów odrCbnych;  

 6)  zakaz zabudowy na gruntach organicznych, strefach zboczowych o nachyleniu powycej 

120, terenach leWnych i połoconych w strefie ochronnej jeziora.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  gabaryty nowej zabudowy funkcji mieszkaniowej:  

 a)  rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostok>cie z mocliwoWci> dobudowy 

ganków, werandy, garacy, przedsionków; budynki w zalecnoWci od potrzeb inwestorów 

podpiwniczenia; poziom parteru wyniesiony do 60cm ponad poziom terenu liczony przy 

wejWciu głównym do budynku,  

 b)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja  

w poddaszu ucytkowym; wysokoWć kondygnacji do 3,0 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 90 cm,  

 c)  geometria dachu - dwuspadowe, symetryczne z mocliwoWci> naczółków, wykuszy, lukarn 

nakrytych dwuspadowymi daszkami; k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°; 

kalenicowe ustawienie budynku wzglCdem drogi, z której przewidziano wjazd na działkC;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej:  

 a)  garace na maszyny rolnicze, budynki inwentarskie - wysokoWć zabudowy max. 7,0 m, 

maksymalnie 1,5 kondygnacji nadziemnej, geometria dachu: ustala siC wymóg realizacji 

głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 

25° - 45°,  

 b)  budynki gospodarcze – parterowe, bez poddasza ucytkowego o wysokoWci całkowitej do 

5,0 m;  

 3)  dopuszcza siC lokalizacjC budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych 

niezbCdnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala siC.  

 § 36. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem literowym ZL, ZLd.  

 1.  Przeznaczenie terenów:  
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 1)  przeznaczenie podstawowe:  

 a)  tereny istniej>cych lasów, oznaczonych symbolem literowym ZL do pozostawienia  

w dotychczasowym ucytkowaniu,  

 b)  teren projektowanych dolesieM ZLd – teren wyrobiska cwirowni nalecy zrekultywować  
w kierunku zalesienia terenu.  

 2.  Na terenach, o których mowa w pkt 1 lit.a wprowadza siC nakaz utrzymywania zieleni  

w formie uporz>dkowanej poprzez stosowanie niezbCdnych ciCć i wyrCbów pielCgnacyjnych oraz 

prowadzenia nasadzeM.  

 3. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala siC funkcjC gospodarcz> lasów; 

wyznaczone obszary winny tworzyć kompleksy wielogatunkowej zieleni, w celu ochrony  

i wzbogacenia krajobrazu.  

 § 37. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym WS.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych Jeziora Białego;  

 2)  przeznaczenie dopuszczalne: budowa pomostów dla terenów usług turystyczno-

wypoczynkowych.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegów wód powierzchniowych i tworz>cych brzeg 

wody budowli oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi;  

 2)  nakaz ochrony wód jeziora przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem Wciekami 

bytowymi i rolniczymi;  

 3)  dopuszcza siC budowC pomostów o długoWciach podanych w § 24, § 25 i § 31.  

 § 38. Ustala siC tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD i 2KD,  

o powierzchni całkowitej 1,37 ha.  

 1)  przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna – droga gminna;  

 2)  klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: droga dojazdowa;  

 3)  parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:  

 a)  szerokoWć pasa drogowego: 10,0 m,  

 b)  jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,  

 c)  chodniki dla pieszych przy terenach zabudowanych,  

 4)  zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:  

 a)  rozwi>zania geometrii trasy oraz zasady organizacji ruchu wymuszaj>ce uspokojenia 

ruchu,  

 b)  dostCpnoWć do drogi nieograniczona,  

 c)  mocliwoWć urz>dzania miejsc parkingowych równoległych do osi jezdni.  

 § 39. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

6KDW, 7KDW,8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13 KDW, o ł>cznej powierzchni 13, 

93 ha  
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 1)  przeznaczenie terenu: drogi wewnCtrzne;  

 2)  klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: drogi dojazdowe;  

 3)  parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:  

 a)  szerokoWć pasa drogowego: 8,0 – 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,  

 b)  jedna jezdnia,  

 c)  drogi wewnCtrzne o symbolach 3KDW, 4KDW, 5KDW, 8KDW, 9KDW, 11KDW 

zakoMczone placykami nawrotowymi zgodnych z rysunkiem planu;  

 4)  zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:  

 a)  dostCpnoWć do drogi nieograniczona.  

 § 40. Ustala siC teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14 CXP, o powierzchni 0,03 ha.  

 1)  przeznaczenie terenu: ci>g pieszo – jezdny;  

 2)  parametry i zagospodarowanie terenu:  

 a)  szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 6,0 m,  

 b)  nawierzchnia przepuszczalna.  

Rozdział 4 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OZNACZONYCH  

 § 41. W projektach budowlanych nalecy uwzglCdniać:  

 1)  zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów wyodrCbnionych 

liniami rozgraniczaj>cymi;  

 2)  ustalenia ogólne podane w § 10, § 13, § 14, §15i § 16;  

 3)  przepisy odrCbne.  

 § 42. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 RM, o ł>cznej powierzchni 

2,77 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny istniej>cej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: garace dla potrzeb własnych, budynki i budowle oraz urz>dzenia 

słuc>ce produkcji rolnej, hodowlanej lub ogrodniczej;  

 3)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi dla rolnictwa.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie zabudowy uzupełniaj>cej zabudowC zagrodow> w odległoWciach od 

linii rozgraniczaj>cy dróg:  

 a)  publicznych – 15,0 m,  

 b)  wewnCtrznych - 8,0 m;  

 2)  linie rozgraniczaj>ce terenu mog> być korygowane do 10 m w stronC ucytków rolnych w 

zakresie uzupełnienia istniej>cej zabudowy o obiekty niezbCdne do prowadzenia 
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gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej linii zabudowy od 

brzegu jeziora.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  adaptuje siC istniej>c> zabudowC i funkcje. Istniej>ce budynki mog> podlegać wymianie  

i rozbudowie celem polepszenia ich standardu technicznego, ucytkowego i estetycznego 

oraz zmianie przeznaczenia na cele mieszkalne, agroturystyczne;  

 2)  budynki mieszkalne winne nawi>zywać form> i gabarytami do zabudowy regionalnej  

z uwzglCdnieniem ponicszych warunków:  

 a)  poziom posadowienia parteru do 60 cm, przyjCty przy wejWciu głównym do budynku,  

 b)  wysokoWć: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja  

w poddaszu ucytkowym, wysokoWć kondygnacji do 2,80 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 0,90 m,  

 c)  geometria dachu - ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach 

dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;  

 3)  budynki gospodarcze, inwentarskie, techniczne winne pod wzglCdem architektury, kształtu 

dachu i ucytych materiałów nawi>zywać do obiektów mieszkalnych; wielkoWć i wysokoWć 
budynków winna wynikać z potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego;  

 4)  dopuszcza siC lokalizacjC budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych 

niezbCdnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala siC.  

 4.  Na terenach objCtych granicami chronionego krajobrazu obowi>zuj> ustalenia ujCte w § 

12 ust. 1 oraz chów lub hodowla zwierz>t w zabudowie zagrodowej nie przekraczaj>ca 40 DJP 

inwentarza.  

 5.  Obsługa komunikacyjna – adaptuje siC istniej>ce drogi gospodarcze na terenach rolnych 

doprowadzaj>ce do dróg publicznych i wewnCtrznych.  

 § 43. Ustala siC teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ML, o powierzchni 

0,88 ha   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 

mała architektura ogrodowa;  

 3)  przeznaczenie wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy – 5,0 m od linii rozgraniczaj>cej drogi wewnCtrznej;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 10%;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 2/3 tej powierzchni przewidzieć pod 

zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;  

 4)  wskaaniki intensywnoWci zabudowy- max 0,1;  

 5)  na wydzielonej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku o funkcji 

podstawowej lokalizowanego przy frontowej granicy działki, z zachowaniem ustalonych w 
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planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy o funkcji uzupełniaj>cej w głCbi 

działki;  

 6)  zakaz lokalizowania wolnostoj>cych budynków gospodarczych i garacy; dopuszcza siC 
realizacjC garacu w poł>czeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;  

 7)  na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu 

nalecy zagospodarować zieleni> ozdobn>;  

 8)  ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 9)  dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek i realizacjC jednego obiektu o funkcji 

podstawowej na poł>czonych działkach;  

 10) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z drogi wewnCtrznej 3KDW;  

 11) Program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16  

   ust. 1 pkt 4.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  wysokoWć budynków: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja 

w poddaszu ucytkowym, wysokoWć kondygnacji do 3,0 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 60 cm;  

 2)  rzut bryły budynku – oparty na prostok>cie, z mocliwoWci> dobudowanej werandy, garacu, 

tarasu;  

 3)  poziom posadowienia parteru nie wycej nic 40 cm w odniesieniu do najwycszego punktu 

projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;  

 4)  budynki realizowane bez ograniczeM w zakresie materiałów konstrukcyjnych,  

z wykoMczeniem elewacji z materiałów tradycyjnych: tynki, deskowania, w kolorach 

niekontrastuj>cych z otoczeniem;  

 5)  dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, z mocliwoWci> naczółków, lukarn, wykuszy 

nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe lub typu „wole oczka”, k>t nachylenia 

głównych połaci dachu 350-450; kalenicowe ustawienie wzglCdem drogi, z której 

przewiduje siC wjazd na działkC;  

 6)  pokrycia dachowe budynków drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych blach> 
powlekan>, dachówk> ceramiczn>, cementow> lub bitumiczn> w kolorach 

niekontrastuj>cych z otoczeniem;  

 7)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: wysokoWć zabudowy max. 4,0 m; geometrii 

dachu – nie ustala siC.  

 § 44. Ustala siC teren, oznaczone na rysunku planu symbolem 3UT o powierzchni 1,06 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno – wypoczynkowych, ogólnodostCpny;  

 2)  w ramach przeznaczenia podstawowego mocliwa jest lokalizacja budynku do obsługi placy, 

pawilonu higieniczno-sanitarnego, kuchni turystycznych, wiat grillowych oraz placy 

trawiastej, boisk sportowych, pola namiotowego, pola caravaningowego i innych obiektów  

i urz>dzeM zwi>zanych z funkcj> podstawow>.  
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 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległoWci 100 m od linii brzegowej Jeziora 

Białe;  

 2)  dostCp komunikacyjny terenu z drogi wewnCtrznej 4KDW;  

 3)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki, poza 100 m stref> ochronn> 
jeziora, przyjmuj>c wskaanik 1mp na 5 ucytkowników;  

 4)  udział powierzchni zabudowy 15%;  

 5)  ustala siC koniecznoWć zachowania 70 % powierzchni biologicznie czynnej, w skład której 

powinny wchodzić trawiaste boiska i place zabaw, zieleM urz>dzona niska i wysoka;  

 6)  na linii brzegowej przylegaj>cej do tego terenu dopuszcza siC lokalizacjC pomostów  

z przeznaczeniem do cumowania łodzi pływaj>cych o długoWci do 15,0 m w gł>b jeziora;  

 7)  zieleM towarzysz>ca wraz z urz>dzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić 
integraln> czCWć zagospodarowania terenu i ł>czyć siC w jeden kompleks z zieleni> na 

obszarach s>siednich;  

 8)  zakaz podziału terenu na działki budowlane.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  zabudowa kubaturowa rozwi>zana na rzucie prostok>ta, bez ograniczeM w zakresie 

materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów 

wykoMczeniowych: jak tynki, cegła, kamieM, szalowania drewniane;  

 2)  budynki parterowe, rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostok>cie wysokoWć 
do 3,50 m Wciana frontowa budynku;  

 3)  geometria dachu: dwuspadowy, symetryczne, bez przesuniCć w pionie i poziomie, k>t 
nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;  

 4)  pokrycia dachowe – w miarC mocliwoWci budynków drewnianych gontem lub wiórem, 

murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach 

ciemnoczerwonym, br>zowym lub grafitowym; zakazuje siC stosowania pokryć dachowych 

z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;  

 5)  Zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o k>cie nachylenia 

połaci 30º- 45º.  

 § 45. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 4ML, 6ML,  

o ł>cznej powierzchni 3,83 ha.  

 1.  Przeznaczenie terenów:  

 1)  przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 

mała architektura ogrodowa.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcji podstawowej – zgodnie z rysunkiem planu, na 

działkach gdzie nie ustalono linii zabudowy nalecy j> wyznaczyć zgodne z warunkami 

technicznymi;  
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 2)  dopuszcza siC zmniejszenie frontu działek dla terenu oznaczonego symbolem 4ML zgodnie 

z istniej>cymi granicami działek uwidocznionymi na rysunku planu;  

 3)  udział powierzchni zabudowy działki 10 %;  

 4)  udział powierzchni biologicznie czynnej 80 %, w tym 1/2 tej powierzchni przewidzieć pod 

zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;  

 5)  wskaaniki intensywnoWci zabudowy max 0,1;  

 6)  na wydzielonej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku o funkcji 

podstawowej;  

 7)  zakaz lokalizowania wolnostoj>cych budynków gospodarczych, garacy; dopuszcza siC 
realizacjC garacu w poł>czeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;  

 8)  na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu 

nalecy zagospodarować zieleni> ozdobn>;  

 9)  ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 10) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek i realizacjC jednego obiektu o funkcji 

podstawowej na poł>czonych działkach;  

 11) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenów dróg wewnCtrznych;  

 12) program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki, poza 100 m stref> ochronn> 
jeziora, zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy zgodnie z § 43 ust. 3.  

 § 46. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 MN, o ł>cznej powierzchni 

0,77 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: istniej>ca zabudowa jednorodzinna;  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: mocliwoWć usług podstawowych towarzysz>cych zabudowie 

mieszkaniowej, budynek gospodarczy, garacowy lub o funkcjach ł>czonych, budowle  

i urz>dzenia infrastruktury technicznej.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 10 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 

publicznej, oznaczonej symbolem 1KD;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki do 15 %;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 70 %;  

 4)  obsługa komunikacyjna działki z drogi publicznej, oznaczonej symbolem 1KD.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  adaptuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> z mocliwoWci> jej rozbudowy oraz budowy 

budynków o funkcji uzupełniaj>cej;  
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 2)  rozbudowa budynku funkcji mieszkalnej mocliwa pod warunkiem zachowania właWciwej 

skali i charakteru w nawi>zaniu do istniej>cego budynku; wysokoWć całkowita – istniej>ca; 

dopuszcza siC dobudowC parterowej: werandy, ganku, tarasu;  

 3)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna, 

wysokoWć zabudowy do 5,0 m, ustala siC wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach 

dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°.  

 § 47. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 7MP, 8MP, 12MP, 

13MP, o ł>cznej powierzchni 4,30 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo- pensjonatowa;  

 2)  funkcje uzupełniaj>ce: budynki o funkcji gospodarczo - garacowej, wiaty, deszczochrony, 

zadaszenia wypoczynkowo-rekreacyjne, mała architektura ogrodowa;  

 3)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rezydencjonalna.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie zabudowy– w odległoWci 10,0 m i 5,0 m od linii rozgraniczaj>cych 

dróg przyległych- zgodnie z rysunkiem planu nr 2;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 15%;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 70%, w tym ½ tej powierzchni przeznaczona pod 

zadrzewienia i zakrzewienia;  

 4)  wskaanik intensywnoWci zabudy max. 0,1;  

 5)  na wydzielonej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku o funkcji 

podstawowej lub dopuszczalnej, lokalizowanego przy frontowej granicy działki przy 

zachowaniu ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy o funkcji 

uzupełniaj>cej w głCbi działki;  

 6)  zakaz realizacji ogrodzeM pełnych na rzecz ogrodzeM lekkich, acurowych, wysokoWć 
ogrodzenia od strony drogi max.1,50 m;  

 7)  obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenu drogi wewnCtrznej oznaczonej 

symbolem 5KDW.  

 8)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 

pkt 4  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  gabaryty zabudowy przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego:  

 a)  rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostok>cie b>da złoconych prostok>tów 

w kształcie litery U lub L,  

 b)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

ucytkowym i maksymalnej wysokoWci do 10,0 m,  

 c)  poziom posadowienia parteru do 60 cm w odniesieniu do najwycszego punktu 

projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;  

 d)  geometria dachu: dwu lub wielospadowy, o k>cie nachylenia połaci 35° - 45°, kalenicowe 

ustawienie budynków wzglCdem drogi, z której przewiduje siC wjazd na działkC;  
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w przypadku dachu wielospadowego kierunek kalenicy obowi>zuje dla dominuj>cej 

czCWci budynku;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej – budynki jednokondygnacyjne, wysokoWć 
zabudowy: do 3,0 m od poziomu terenu do okapu, geometria dachu: ustala siC wymóg 

realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, k>t nachylenia połaci dachu 35° - 

45°.  

 4.  Zabrania siC powstawania tymczasowych obiektów budowlanych.  

 § 48. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 9ML, 10ML,  

o ł>cznej powierzchni 0,74 ha.  

 1.  Przeznaczenie terenów:  

 1)  przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 

mała architektura ogrodowa.  

 2.  Ustala siC minimalne powierzchnie działek dla:  

 1)  terenu oznaczonego symbolem 9ML- 1250 m
2;

 

 2)  terenu oznaczonego symbolem 10ML- 1000 m
2
,  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcji podstawowej w odległoWci 10,0 m od linii 

rozgraniczaj>cej drogi oznaczonej symbolem 5KDW i 5,0 m od drogi oznaczonej symbolem 

7KDW;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 10%;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym ½ tej powierzchni przewidzieć pod 

zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;  

 4)  wskaaniki intensywnoWci zabudowy:  

 a)  max 0,15 dla terenu oznaczonego symbolem 9ML,  

 b)  max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 10ML;  

 5)  na pojedynczej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku o funkcji 

podstawowej;  

 6)  zakaz lokalizowania wolnostoj>cych budynków gospodarczych, garacy; dopuszcza siC 
realizacjC garacu w poł>czeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;  

 7)  ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 8)  dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek i realizacjC jednego obiektu o funkcji 

podstawowej na poł>czonych działkach.  

 9)  obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenów dróg wewnCtrznych;  

 10) program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki zgodnie z ustaleniami § 16  

ust. 1 pkt 4  

 4.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  
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 1)  wysokoWć budynków: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja 

w poddaszu ucytkowym, wysokoWć kondygnacji do 3,0 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 60 cm;  

 2)  rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostok>cie z mocliwoWci> dobudowanej 

werandy, garacu, tarasu;  

 3)  poziom posadowienia parteru nie wycej nic 40 cm w odniesieniu do najwycszego punktu 

projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;  

 4)  budynki realizowane bez ograniczeM w zakresie materiałów konstrukcyjnych,  

z wykoMczeniem elewacji z materiałów tradycyjnych: tynki, deskowania, w kolorach 

niekontrastuj>cych z otoczeniem;  

 5)  dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, z mocliwoWci> naczółków, lukarn, wykuszy 

nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe lub typu „wole oczka”, k>t nachylenia 

głównych połaci dachu 350- 450; kalenicowe ustawienie wzglCdem drogi z której 

przewiduje siC wjazd na działkC;  

 6)  pokrycia dachowe budynków drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych blach> 
powlekan>, dachówk> ceramiczn>, cementow> lub bitumiczn> w kolorach 

niekontrastuj>cych z otoczeniem;  

 7)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej: wysokoWć zabudowy max. 4,0 m; geometrii 

dachu – nie ustala siC.  

 § 49. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 11UT, 14UT,  

o ł>cznej powierzchni 3,23 ha.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny usług turystyczno – wypoczynkowych, 

ogólnodostCpnych;  

 2)  w ramach przeznaczenia podstawowego mocliwa jest lokalizacja obiektów do obsługi 

placy: pawilonu higieniczno-sanitarnego, budynku gastronomicznego - handlowego, kuchni 

turystycznych, wiat grillowych oraz placy trawiastej, boisk sportowych, pola namiotowego, 

stanowisk carawanigowych itp. obiektów i urz>dzeM zwi>zanych z funkcj> podstawow> 
terenu.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległoWci 100 m od linii brzegowej Jeziora 

Białe za wyj>tkiem hangarów na sprzCt pływaj>cy;  

 2)  dostCp komunikacyjny terenów z dróg wewnCtrznych;  

 3)  program parkingowy nalecy lokalizować w obrCbie działki, w dostosowaniu do iloWci 

ucytkowników;  

 4)  udział powierzchni zabudowy działki 10 %;  

 5)  ustala siC koniecznoWć zachowania 70 % powierzchni biologicznie czynnej, w skład której 

powinny wchodzić trawiaste boiska i place zabaw, zieleM urz>dzona niska i wysoka;  

 6)  na linii brzegowej przylegaj>cej do tego terenu dopuszcza siC lokalizacjC pomostów  

o długoWci do 20 m w gł>b jeziora;  
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 7)  zieleM towarzysz>ca wraz z urz>dzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić 
integraln> czCWć zagospodarowania terenu;  

 8)  zakaz podziału terenów na działki budowlane.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  zabudowa kubaturowa rozwi>zana na rzucie prostok>ta, bez ograniczeM w zakresie 

materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów 

wykoMczeniowych: jak tynki, cegła, kamieM, szalowania drewniane;  

 2)  budynki parterowe, o wysokoWci Wciany frontowej do 4,0 m ; wysokoWci budynku nie ustala 

siC;  

 3)  geometria dachu: dwuspadowy, symetryczny, bez przesuniCć w pionie i poziomie, k>t 
nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;  

 4)  pokrycia dachowe – w miarC mocliwoWci budynków drewnianych gontem lub wiórem, 

murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach 

ciemnoczerwonym, br>zowym lub grafitowym; zakazuje siC stosowania pokryć dachowych 

z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;  

 5)  zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o k>cie nachylenia 

połaci 30º- 45º;  

 6)  zakazuje siC lokalizowania domków campingowych.  

 § 50. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 11/1UT, o powierzchni 0,58 ha.  

 1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno-wypoczynkowych;  

 2)  w ramach przeznaczenia podstawowego ustala siC placC trawiast>.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  dostCp komunikacyjny z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 7KDW;  

 2)  udział powierzchni biologicznie czynnej 90%;  

 3)  teren połocony w strefie ochronnej jeziora, dla którego obowi>zuj> ustalenia § 15.  

 § 51. Ustala siC tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 15ML, 16ML,  

o ł>cznej powierzchni 2,10 ha.   

1.  Przeznaczenie terenów:  

 1)  przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);  

 2)  funkcja uzupełniaj>ca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 

mała architektura ogrodowa.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;  

 2)  udział powierzchni zabudowy działki 10%;  

 3)  udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 2/3 tej powierzchni przewidzieć pod 

zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;  
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 4)  wskaaniki intensywnoWci zabudowy:  

 a)  max 0,1 dla terenów oznaczonego symbolem 15ML,  

 b)  max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 16ML;  

 5)  na pojedynczej działce budowlanej obowi>zuje sytuowanie jednego budynku o funkcji 

podstawowej;  

 6)  zakaz lokalizowania wolnostoj>cych budynków gospodarczych, garacy; dopuszcza siC 
realizacjC garacu dobudowanego do budynku o funkcji podstawowej;  

 7)  na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu 

nalecy zagospodarować zieleni> ozdobn>;  

 8)  ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokoWci do 1,50 m, wykonane z materiałów 

tradycyjnych takich jak: kamieM, drewno, cegła itp.; zakazuje siC wykonywania ogrodzeM 
pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;  

 9)  dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek i realizacjC jednego obiektu o funkcji 

podstawowej na poł>czonych działkach;  

 10) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenów dróg wewnCtrznych.  

 3. Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy na warunkach okreWlonych  

w § 45 ust. 3.  

 § 52. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 17ZN.   

     1. przeznaczenie terenu – zieleM nieurz>dzona, pozostawia siC w dotychczasowym 

ucytkowaniu.  

 2.  zakaz wszelkiej zabudowy i ingerencji w Wrodowisko przyrodnicze.  

 § 53. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL.   

    1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny istniej>cych lasów, oznaczonych symbolem literowym 

ZL do pozostawienia w dotychczasowym ucytkowaniu  

 2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 wprowadza siC nakaz utrzymywania w formie 

uporz>dkowanej poprzez stosowanie niezbCdnych ciCć i wyrCbów pielCgnacyjnych oraz 

prowadzenie nasadzeM.  

 3. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala siC funkcjC gospodarcz> lasów; 

wyznaczone obszary winny tworzyć kompleksy wielogatunkowej zieleni, w celu ochrony  

i wzbogacenia krajobrazu.  

 § 54. Ustala siC tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R:   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe - tereny istniej>cych upraw polowych, ucytków zielonych, 

stawów, zieleni Wródpolnej, nieucytków, sadów, oczek wodnych, zadrzewieM oraz dojazdów 

gospodarczych;  

 2)  przeznaczenie dopuszczalne - nowa zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych przy 

uwzglCdnieniu warunków podanych w § 8 pkt 12;  
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 3)  nieucytkowane rolniczo tereny o charakterze bagiennym, głównie zieleM Wródpolna do 

zachowania w stanie istniej>cym.  

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy zagrodowej w odległoWci 15,0 m od 

linii rozgraniczaj>cej dróg publicznych;  

 2)  na terenach rolnych utrzymuje siC istniej>cy przebieg: sieci infrastruktury technicznej oraz 

dróg gospodarczych doprowadzaj>cych do siedlisk rolniczych, terenów rolnych i leWnych;  

 3)  dopuszcza siC przekroczenie linii rozgraniczaj>cych terenów istniej>cej zabudowy 

zagrodowej na warunkach ustalonych w § 42 ust. 2 pkt. 2,  

 4)  dopuszcza siC mocliwoWć prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej, urz>dzeM 
melioracji wodnych, dróg wewnCtrznych, zalesiania terenów nieucytkowanych rolniczo na 

podstawie przepisów odrCbnych;  

 5)  zakaz zabudowy na gruntach organicznych, strefach zboczowych o nachyleniu powycej 

120, terenach leWnych i połoconych w strefie ochronnej jeziora.  

 3.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

 1)  gabaryty nowej zabudowy funkcji mieszkalnej:  

 a)  rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostok>cie z mocliwoWci> dobudowy 

ganków, werandy, garacy, przedsionków; budynki w zalecnoWci od potrzeb inwestorów 

podpiwniczenia; poziom parteru wyniesiony do 60 cm ponad poziom terenu liczony przy 

wejWciu głównym do budynku,  

 b)  wysokoWć zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja  

w poddaszu ucytkowym; wysokoWć kondygnacji do 3,0 m, wysokoWć Wcianki kolankowej 

max. 90 cm,  

 c)  geometria dachu - dwuspadowe, symetryczne z mocliwoWci> naczółków, wykuszy, lukarn 

nakrytych dwuspadowymi daszkami; k>t nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°; 

kalenicowe ustawienie budynku wzglCdem drogi, z której przewidziano wjazd na działkC;  

 2)  gabaryty zabudowy funkcji uzupełniaj>cej:  

 a)  garace na maszyny rolnicze, budynki inwentarskie - wysokoWć zabudowy max. 7,0 m, 

maksymalnie 1,5 kondygnacji nadziemnej, geometria dachu: ustala siC wymóg realizacji 

głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 

25° - 45°,  

 b)  budynki gospodarcze – parterowe, bez poddasza ucytkowego o wysokoWci całkowitej do 

5,0 m;  

 3)  dopuszcza siC lokalizacjC budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych 

niezbCdnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala siC.  

 § 55. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym WS.   

1.  Przeznaczenie terenu:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych Jeziora Białego;  

 2)  przeznaczenie dopuszczalne: budowa pomostów dla terenów 11UT i 14UT o parametrach 

okreWlonych w § 49 ust. 2.  



Dziennik UrzCdowy 

Województwa Podlaskiego Nr 10 – 776 – Poz. 207 

 

 2.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

 1)  zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegów wód powierzchniowych i tworz>cych brzeg 

wody budowli oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi;  

 2)  nakaz ochrony wód jeziora przed spływem zanieczyszczeM.  

 § 56. Ustala siC tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD i 2KD,  

o powierzchni całkowitej 1,42 ha.  

 1)  Przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna – drogi gminne;  

 2)  Klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: droga dojazdowa;  

 3)  Parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:  

 a)  szerokoWć pasa drogowego: 10,0 m,  

 b)  jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,  

 c)  chodniki dla pieszych przy terenach zabudowanych;  

 4)  zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:  

 a)  rozwi>zania geometrii trasy oraz zasady organizacji ruchu wymuszaj>ce uspokojenia 

ruchu,  

 b)  dostCpnoWć do drogi nieograniczona.  

 § 57. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW , o ł>cznej powierzchni 2,37 ha  

 1)  przeznaczenie terenu: drogi wewnCtrzne dojazdowe;  

 2)  klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: drogi pieszo-jezdne;  

 3)  parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:  

 a)  szerokoWć pasa drogowego: 8,0 – 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,  

 b)  jedna jezdnia,  

 c)  drogi wewnCtrzne o symbolu 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW 

zakoMczone placykami nawrotowymi,  

 d)  linia rozgraniczaj>ca drogi wewnCtrznej o symbolu 9KDW przebiega osi> tej drogi;  

 4)  zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:  

 a)  dostCpnoWć do drogi nieograniczona.  

 § 58. Ustala siC teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10 CXP, o powierzchni  

0,13 ha.  

 1)  przeznaczenie terenu: ci>g pieszo – jezdny,  

 2)  parametry i zagospodarowanie terenu:  

 a)  szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych terenu 6,0 m,  

 b)  nawierzchnia przepuszczalna.  

 § 59. Ustala siC tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 11CP, 12CP, o ł>cznej 

powierzchni 0,24 ha.  
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 1)  przeznaczenie terenów: ci>gi piesze;  

 2)  przeznaczenie dopuszczalne:  

 a)  zieleM urz>dzona z zakazem sadzenia drzew wysokich o rozbudowanym systemie 

korzeniowym,  

 b)  urz>dzenia infrastruktury technicznej;  

 3)  parametry i zagospodarowanie terenu:  

 a)  szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 5,0 m,  

 b)  nawierzchnia przepuszczalna.  

Rozdział 5 
USTALENIA KOŃCOWE  

 § 60. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 

siC wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci spowodowanej uchwaleniem planu:  

 1)  30 % (słownie: trzydzieWci %) dla terenów oznaczonych symbolem: ML, MP, MN, MNU, 

UT, US,  

 2)  20 % (słownie: dwadzieWcia %) dla terenu oznaczonego symbolem: U,  

 3)  1 % (słownie jeden %) dla terenów oznaczonych symbolem: CXP, CP,  

 4)  stwierdza siC, ce na pozostałych terenach objCtych planem nie bCdzie miał wzrost wartoWci 

nieruchomoWci spowodowany uchwaleniem planu, a wiCc nie zachodz> okolicznoWci 

wymagaj>ce naliczenia opłaty.  

 § 61. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczCtych przed dniem wejWcia 

w cycie niniejszego planu a nie zakoMczonych decyzj> ostateczn> stosuje siC ustalenia niniejszego 

planu.  

 § 62. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady 

Ewa Walicka-Grzyb 
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Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVIII/183/09 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 

Filipów rozstrzyga, co nastCpuje: 

 - w zwi>zku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czCWci wsi Filipów Drugi w gminie Filipów, wyłoconego do 

publicznego wgl>du wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko, nie rozstrzyga siC  
o sposobie ich rozpatrzenia.  

sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,. Nr 220, poz. 1413) ustala siC 
nastCpuj>cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasad ich finansowania, ujCtych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Filipów Drugi w gminie Filipów w sposób 

nastCpuj>cy: 

 --  wykup terenu pod poszerzenie pasów dróg gminnych;  

 --  budowa sieci wodoci>gowej  

Inwestycje finansowane bCd> zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy Filipów 

oraz mocliwoWci> pozyskania Wrodków zewnCtrznych.  
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