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UCHWAŁA NR XXVIII/143/09 RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 29 lipca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka obejmującego 
tereny przeznaczone pod kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieża 

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, Nr138, 

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

poz. 420) oraz 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 i 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 210, poz. 1413) i art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  

poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, 

poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3) Rada Gminy 

uchwala co nastCpuje: 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci gminy Hajnówka 

obejmuj>cy tereny przeznaczone pod kopalniC iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi 

Trywieca – obszar o powierzchni 68,9569 ha, połocony na południe od drogi powiatowej  

Nr 1622B do granicy z gruntami wsi Nowokornino, na zachód od drogi powiatowej Nr 1619B  

i terenu zabudowy wsi Trywieca do granicy administracyjnej gminy Czyce, składaj>cy siC z:  

1) czCWci tekstowej planu, stanowi>cej treWć niniejszej uchwały,  

2) rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowi>cego zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały s> równiec:  

1) zał>cznik nr 2 – stwierdzenie zgodnoWci ustaleM „miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czCWci gminy Hajnówka obejmuj>cy tereny przeznaczone pod kopalniC iłów  

i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieca”, zwanego dalej planem, ze „Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka” uchwalonym 

uchwał> Nr XII/65/99 Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 1999 r., zm. uchwał>  
Nr XXI/110/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2008 r.  

2) zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci gminy Hajnówka obejmuj>cego 

tereny przeznaczone pod kopalniC iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi 

Trywieca”, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 161 ⎯ 13824 ⎯                              
 
 

 

Poz. 1737 

3) zał>cznik nr 4 – okreWlaj>cy sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego czCWci gminy Hajnówka obejmuj>cym tereny przeznaczone 

pod kopalniC iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieca”, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy Hajnówka oraz 

zasady ich finansowania.  

§ 3. 1. PodstawC opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

stanowi>:  

1) uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 

przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 

gminy Hajnówka;  

2) studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka 

uchwalone uchwał> Nr XII/65/99 Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 1999 r.,  

zm. uchwał> Nr XXI/110/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2008 r.  

2. Przedmiotem planu miejscowego jako terenu górniczego s> zagadnienia zwi>zane  

z jego przeznaczeniem pod powierzchniow> eksploatacjC surowców ceramicznych (iłów),  

na któr> wydana bCdzie koncesja na ich poszukiwanie i eksploatacjC, st>d elementy obowi>zuj>ce  

i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), okreWlone 

s> w sposób nastCpuj>cy:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajace tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 

zasadach zagospodarowania (Rozdział 1 czCWci tekstowej oraz w zał>czniku graf`icznym),  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (Rozdział 2 czCWci tekstowej),  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (Rozdział 3 czCWci tekstowej),  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (Rozdział 
4 czCWci tekstowej),  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (Rozdział 5 czCWci 

tekstowej),  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy (Rozdział 1 czCWći tekstowej oraz w zał>czniku graficznym),  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 

na podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na 

niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych (Rozdział 6 

czCWci tekstowej),  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

(w planie zagadnienie nie wystCpuje),  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy (Rozdział 7 czCWci tekstowej),  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

(Rozdział 8 czCWci tekstowej),  

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 

(Rozdział 9 czCWci tekstowej),  
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12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 

(Rozdział 10 czCWci tekstowej),  

13) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM lub rekultywacji (Rozdział 3 czCWci 

tekstowej),  

14) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (Rozdział 11 czCWci tekstowej).  

§ 4. 1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> ustaleniami obowi>zuj>cymi:  

1) granice obszaru objCtego planem miejscowym,  

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

i symbole tych terenów,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odniesieniu do nowych budynków,  

4) klasyfikacja i podstawowe parametry dróg.  

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne rysunku planu s> oznaczeniami nieobligatoryjnymi – 

postulowanymi:  

1) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

okreWlaj>ce zasady ich przebiegu lub połocenia – do uWciWlenia w projektach budowlanych 

inwestycji.  

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez blicszego okreWlenia o:  

1) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile  

z treWci przepisu nie wynika inaczej,  

2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC Rady Gminy, o ile z treWci przepisu nie 

wynika inaczej,  

3) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce  

z prawomocnych decyzji administracyjnych,  

4) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowi>cy 

zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

5) linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć liniC oddzielaj>c> tereny  

o rócnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub rócnych zasadach zagospodarowania,  

6) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

opisanego w tekWcie planu oraz wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi,  

7) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć ustalony w planie sposób 

ucytkowania terenów w obrCbie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, któremu 

winny być podporz>dkowane inne sposoby ucytkowania okreWlone jako dopuszczalne,  

8) urz>dzeniach infrastruktury technicznej – nalecy przez to rozumieć urz>dzenia: zaopatrzenia w 

wodC, odprowadzania i oczyszczania Wcieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów 

stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,  
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9) tymczasowym ucytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - nalecy przez to rozumieć 
dopuszczenie mocliwoWci okreWlonego sposobu ucytkowania i zagospodarowania terenu,  

do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie,  

10) zabudowie przemysłowej – nalecy przez to rozumieć obiekty produkcyjne wytwarzaj>ce 

dobra materialne na skalC przemysłow>, składy, magazyny itp.  

DZIAŁ II   

 USTALENIA PLANU  

Rozdział I 

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki 

intensywnoWci zabudowy  

§ 6. 1. Wyznacza siC teren powierzchniowej eksploatacji surowców - PE (oznaczenie na 

rysunku planu), o przeznaczeniu podstawowym pod eksploatacjC kopaliny pospolitej iłów 

ceramiki budowlanej.  

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem PE dopuszcza siC:  

1) lokalizacjC obiektów i urz>dzeM zwi>zanych z wydobyciem kopaliny,  

2) realizacjC wewnCtrznych dróg zakładowych (czCWciowo lub całkowicie umocnionych)  

i ci>gów technologicznych,  

3) lokalizacjC sieci infrastruktury technicznej nie zwi>zanej z podstawow> funkcj> terenu.  

3. Na terenie oznaczonym symbolem PE ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania:  

1) wydobycie kopaliny na warunkach okreWlonych w uzyskanej koncesji oraz przy zachowaniu 

wymagaM przepisów szczególnych z zakresu geologii i górnictwa, z zakresu ochrony 

Wrodowiska, z zakresu gospodarki wodnej i z zakresu ochrony gruntów rolnych i leWnych,  

2) przy eksploatacji nalecy zachować bezpieczeMstwo i ochronC terenów s>siednich, poprzez 

właWciwe ukształtowanie skarp odkrywki i tworzenie filarów ochronnych zgodnie  

z ustalonymi normami,  

3) obowi>zek demontacu obiektów i urz>dzeM, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 równoczeWnie  

z podjCciem prac rekultywacyjnych,  

4) nalecy pozostawić pasy ochronne od wyrobiska zgodnie z przepisami szczególnymi,  

5) obowi>zek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urz>dzeM melioracji wodnych 

szczegółowych po zmianie ucytkowania gruntów. Nalecy przed podjCciem jakichkolwiek 

robót budowlanych systemowo rozwi>zać sprawC przebudowy istniej>cych urz>dzeM 
melioracyjnych zgodnie z przepisami szczególnymi, na warunkach administratora tych 

urz>dzeM oraz bez szkody dla terenów rolnych granicz>cych z terenem objCtym planem,  

6) obowi>zek zachowania pasa ochronnego z obydwu stron rzeki Łoknicy, który powinien 

umocliwić dostCp do wody, na potrzeby wykonywania robót zwi>zanych z utrzymaniem wód 

(art. 28 Prawa wodnego), jak równiec zapewnienia właWciwego odpływu, z górnej czCWci 

zlewni, w tym bezpiecznego przepływu szczególnie wielkich wód wiosennych (roztopowych),  
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7) nalecy zachować pas zieleni izolacyjnej od strony zabudowy rolniczej i dróg publicznych –  

o szerokoWci min. 6 m, zgodnie z zasadami okreWlonymi w przepisach szczególnych,  

8) realizacjC sieci infrastruktury technicznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 w sposób nie 

koliduj>cy z eksploatacj>,  

9) zdejmowany sukcesywnie nadkład nalecy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach, 

natomiast podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas 

ziemnych bCdzie prowadzona gospodarka bezodpadowa; nakład w całoWci zostanie 

wykorzystany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, zgodnie z programem rekultywacji 

terenu,  

10) rekultywacja terenu po eksploatacji w kierunku wodno-leWnym.  

§ 7.  1. Wyznacza siC teren zabudowy przemysłowej – P (oznaczenie na rysunku planu),  

o przeznaczeniu podstawowym pod zakład ceramiki budowlanej.  

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem P dopuszcza siC:  

1) lokalizacjC obiektów i urz>dzeM towarzysz>cych: gospodarczych, socjalnych, 

administracyjnych, dróg wewnCtrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, stacji paliw, mał> 
archtekturC, zieleM urz>dzon> itp.,  

2) lokalizacjC sieci infrastruktury technicznej nie zwi>zanej z podstawow> funkcj> terenu.  

3. Na terenie oznaczonym symbolem P ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki oraz 

warunki zabudowy i zagospodarowania:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) 20 m od krawCdzi jezdni istniej>cej drogi powiatowej Nr 1619B (dawniej Nr 664),  

b) 14 m od s>siaduj>cych terenów,  

2) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki dla terenów zabudowy 

przemysłowej – 10 %,  

3) maksymaln> powierzchniC zabudowy - nie przekraczaj>ca 70 % powierzchni działki,  

4) nie okreWla siC wysokoWci budynków przemysłowych technologicznych (stosownie  

do potrzeb ucytkowych inwestora); wysokoWć budynków administracyjnych i socjalnych – do 

trzech kondygnacji. W przypadkach uzasadnionych wzglCdami techniczno – ekonomicznymi  

i technologicznymi dopuszcza siC lokalizacjC obiektów wycszych,  

np.: kominy przemysłowe, silosy, maszty telefonii komórkowej itp.,  

5) dachy o dowolnych formach – stosownie do wielkoWci przekrywanej powierzchni, rozpiCtoWci 

konstrukcyjnej, potrzeb doWwietlenia pomieszczeM itp.,  

6) nalecy wykonać obsługC wewnCtrzn> zgodnie z rozporz>dzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z póan. zm.),  

7) liczbC miejsc postojowych dla samochodów osobowych (parkingi wewn>trzzakładowe) min. 

20 stanowisk na 100 zatrudnionych,  

8) minimaln> liniC zabudowy od osi linii SN 15kV napowietrznej:  

a) 5 m – przy przewodach izolowanych,  
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b) 7 m – przy przewodach nieizolowanych,  

9) nalecy zachować pas zieleni izolacyjnej od strony zabudowy rolniczej i dróg publicznych  

– o szerokoWci min. 3 m, zgodnie z zasadami okreWlonymi w przepisach szczególnych.  

4. Na terenie okreWlonym w ust.1 zakazuje siC realizacji obiektów, co do których brak jest 

mocliwoWci utrzymania uci>cliwoWci ponadnormatywnych w granicach własnej działki.  

Rozdział II 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 8. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) przestrzeganie ochrony elementów zagospodarowania przestrzennego – obszarów biologicznie 

czynnych – aktywnych tj. zadrzewieM, cieku wodnego, z wył>czeniem terenów 

przeznaczonych pod zainwestowanie,  

2) obowi>zek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu uzyskania właWciwych 

walorów przestrzennych.  

Rozdział III 

Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 9. W zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody ustala siC:  

1) dopuszczenie lokalizowania przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 

dla których sporz>dzenie raportu oddziaływania na Wrodowisko jest wymagane  

w rozumieniu obowi>zuj>cych przepisów odrCbnych,  

2) dopuszczenie zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu w zakresie niepowoduj>cym 

istotnych zmian rzeaby terenu i kierunku odpływu wód opadowych ze szkod> dla s>siednich 

działek,  

3) stosowanie rozwi>zaM technicznych i technologicznych eliminuj>cych w mocliwie najwycszym 

stopniu oddziaływanie na elementy Wrodowiska, zdrowie i cycie ludzi oraz przyrodC,  

4) stosowanie rozwi>zaM technologicznych zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem gruntu, 

wód gruntowych i wgłCbnych,  

5) po zakoMczeniu eksploatacji złoca, ustala siC:  

a)  rekultywacjC w zakresie ustalonym w dokumentacji rekultywacji, obejmuj>c> właWciwe 

kształtowanie rzeaby terenu,  

b) zagospodarowanie terenu obszaru objCtego eksploatacj>, z pozostawieniem ew. zbiorników 

wodnych,  

6) dobór odpowiednich do warunków siedliskowych i układów przestrzennych gatunków roWlin.  

Rozdział IV 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 10. Ochrona zabytków i obiektów o wartoWciach kulturowych:  

1) na obszarze objCtym planem nie ma zabytków nieruchomych oraz nie ma przeprowadzonego 

rozpoznania archeologicznego tego obszaru,  
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2) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co 

do którego bCdzie przypuszczenie, ce jest zabytkiem, nalecy wstrzymać roboty mog>ce 

uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, zabezpieczyć przy ucyciu dostCpnych Wrodków ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, a jeceli nie jest to mocliwe Wójta 

Gminy Hajnówka.  

Rozdział V 

Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§ 11. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych:  

1) na obszarze objCtym niniejszym planem nie przewiduje siC przestrzeni publicznych.  

Rozdział VI 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie na 
podstawie przepisów szczególnych  

§ 12. 1. Na obszarze objCtym planem, a w szczególnoWci terenów udokumentowanych złóc 
kopalin ustala siC obowi>zek przestrzegania przepisów (zakazów i nakazów), zawartych w:  

1) Prawie geologicznym i górniczym (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z póan. zm.),  

2) Prawie ochrony Wrodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150),  

3) Prawie wodnym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póan. zm.).  

2. Podmiot zamierzaj>cy prowadzić eksploatacjC złóc kopalin powinien uzyskać koncesjC 
na wydobywanie kopalin ze złóc, wydan> przez właWciwe organy koncesyjne.  

Rozdział VII 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia jego ucytkowania,  

§ 13. Na obszarze objCtym planem nalecy uwzglCdnić ograniczenia ucytkowania okreWlone  

w Rozdziale 1 § 6 i § 7 oraz Rozdziale 8 § 14 i § 15 niniejszej uchwały oraz:  

1) ustala siC wyposacenie nieruchomoWci w urz>dzenia słuc>ce do gromadzenia odpadów; 

unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomoWci winno 

odbywać siC na zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych i szczególnych,  

2) zakazuje siC wszelkiej innej zabudowy nic wymienionej w niniejszej uchwale.  

Rozdział VIII 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej  

§ 14. W zakresie komunikacji ustala siC nastCpuj>ce zasady:  

1) obsługC komunikacyjn> istniej>cymi drogami powiatowymi:  

a)  Nr 1619B (klasy Z) Łosinka – Trywieca – Nowokornino – Noweoberezowo – Dubicze 

Osocze – Jagodniki – droga 685,  
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b) Nr 1622B (klasy L) Dubiny – Kotówka – Trywieca – Wólka – Kuraszewo,  

2) odległoWć linii rozgraniczaj>cej od krawCdzi rowu drogi powiatowej Nr 1622B powinna 

wynosić co najmniej 0,75 m,  

3) zapewnienie na własnej działce min. 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych –  

w odniesieniu do terenu zabudowy przemysłowej o symbolu P,  

4) uwzglCdnienie odległoWci linii zabudowy od krawCdzi jezdni dróg powiatowych – 20 m,  

5) budowC zjazdów z dróg powiatowych na warunkach i za zgod> zarz>dcy tych dróg,  

6) wykonać obsługC wewnCtrzn> zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie.  

§ 15. Zasady zaopatrzenia w energiC elektryczn>, ciepło, gaz i inne media ucywane  

w procesie technologicznym oraz usługi telekomunikacyjne.  

1. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala siC:  

1) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z projektowanej na terenie zabudowy przemysłowej  

o symbolu P (terenie zakładu ceramiki budowlanej) – stacji transformatorowej wewnCtrznej,  

2) zasilanie podstawowe w/w stacji transformatorowej projektowan> lini> SN 15 kV napowietrzn> 
lub kablow> wyprowadzon> ze stacji RPZ 110/15 kV w Hajnówce lub innej wskazanej przez 

dostawcC energii stacji,  

3) zasilanie rezerwowe w/w stacji transformatorowej lini> SN 15 kV napowietrzn> lub kablow> 
jako odgałCzienie od istniej>cej linii SN 15 kV napowietrznej relacji RPZ Hajnówka – 

Trywieca, po zmodernizowaniu jej i przystosowaniu do nowych warunków pracy,  

4) bezpoWrednia obsługa odbiorcy liniami nn napowietrznymi lub kablowymi, wychodz>cymi  

z projektowanej stacji transformatorowej na terenie zabudowy przemysłowej o symbolu P oraz 

na terenie eksploatacji powierzchniowej o symbolu PE,  

5) mocliwoWć przebudowy odcinka istniej>cej napowietrznej linii SN 15 kV Hajnówka – 

Trywieca, koliduj>cego z projektowanym zagospodarowaniem terenu,  

6) jednoznaczna lokalizacja projektowanych lub przebudowywanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych, z uwzglCdnieniem przepisów szczególnych, nast>pi na etapie projektu 

budowlanego,  

7) odległoWć zabudowy od linii SN 15 kV – 5 m od osi linii przy przewodach izolowanych  

i 7 m od osi linii przy przewodach nieizolowanych.  

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny i inne media ucywane w procesie 

technologicznym ustala siC:  

1) mocliwoWć zaopatrzenia w gaz ziemny projektowanym gazoci>giem Wredniego ciWnienia relacji 

stacja redukcyjno-pomiarowa I0 Hajnówka – Trywieca – zakład ceramiki budowlanej, po 

zrealizowaniu gazoci>gu wysokiego ciWnienia relacji Wyszki – Bielsk Podlaski – Hajnówka 

wraz ze stacj> redukcyjno-pomiarow> I0 w Hajnówce,  

2) mocliwoWć zaopatrzenia w inne media ucywane w procesie technologicznym zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi,  
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3) jednoznaczna lokalizacja projektowanego gazoci>gu, urz>dzeM gazowych lub urz>dzeM do 

obsługi innych mediów ucywanych w procesie technologicznym na terenie zakładu ceramiki 

budowlanej nast>pi na etapie projektu budowlanego z uwzglCdnieniem obowi>zuj>cych 

przepisów szczególnych.  

3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siC:  

1) z kotłowni własnej, przy preferencji zastosowania paliw proekologicznych,  

2) mocliwoWć korzystania ze aródeł ciepła wykorzystuj>cych energiC odnawialn>.  

4. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala siC:  

1) podł>czenia abonenta z rozbudowanego systemu telekomunikacyjnego od najblicszej sieci 

istniej>cej we wsi Trywieca,  

2) mocliwoWć lokalizacji urz>dzeM telekomunikacyjnych na obszarze Zakładu Ceramiki 

Budowlanej (P), z uwzglCdnieniem obowi>zuj>cych przepisów szczególnych.  

§ 16. Zaopatrzenie w wodC, odprowadzenie Wcieków i usuwanie odpadów stałych.   

1. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siC:  

1) zaopatrzenie w wodC do celów komunalnych i przeciwpocarowych z istniej>cego przewodu 

wodoci>gowego przebiegaj>cego przy granicy działki, zasilanego z grupowego wodoci>gu 

wiejskiego Nowoberezowo,  

2) wł>czenie siC do istniej>cej sieci na warunkach technicznych wydanych przez zarz>dcC 
urz>dzeM wodoci>gowych,  

3) utrzymanie istniej>cego przewodu wodoci>gowego znajduj>cego siC na terenie działki do czasu 

jego wyeksploatowania, a docelowo przewiduje siC umieszczenie przewodu wodoci>gowego 

w pasie drogowym ulicy,  

4) dopuszcza siC budowC lokalnego ujCcia wody i stacji wodoci>gowej na terenie własnej działki, 

z ustaleniem miejsca usytuowania na etapie projektu realizacyjnego zagospodarowania terenu, 

a lokalizacja obiektów winna być zgodna z warunkami okreWlonymi w obowi>zuj>cych w tym 

zakresie przepisach szczególnych.  

2. W zakresie odprowadzenia Wcieków komunalnych i wód opadowych ustala siC:  

1) odprowadzenie Wcieków komunalnych do oczyszczalni Wcieków zlokalizowanej w obrCbie 

własnej działki, a po oczyszczeniu do rzeki Łoknicy przepływaj>cej przez działkC lub do 

gruntu na własym terenie,  

2) lokalizacja obiektów oczyszczalni winna być zgodna z warunkami okreWlonymi  

w obowi>zuj>cych w tym zakresie przepisach szczególnych i zostanie okreWlone na etapie 

projektu budowlanego,  

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg, 

parkingów i innych terenów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesin>  
i substancjami ropopochodnymi do sieci projektowanych kanałów deszczowych, z ustalon> 
lokalizacj> na etapie projektu budowlanego i dalej poprzez urz>dzenia podczyszczaj>ce do 

rzeki Łoknicy przepływajacej przez teren działki lub do gruntu na własnym terenie,  
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4) wody opadowe z dachów obiektów i terenów, o małym stopniu zanieczyszczenia mog> być 
odprowadzane powierzchniowo, bezpoWrednio do gruntu w sposób uniemocliwiaj>cy spływ 

tych wód na grunty s>siednie lub do rzeki Łoknicy,  

5) wody opadowe z odwodnienia wyrobisk górniczych mog> być odprowadzane do rzeki Łoknicy 

na warunkach zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  

6) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi scieków i wód opadowych nie spełniaj>cych 

obowi>zuj>cych norm.  

3. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala siC:  

1) usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów 

ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia 

zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi,  

2) lokalizacjC pojemników na odpady stałe zgodnie z warunkami okreWlonymi w przepisach 

szczególnych, dotycz>cych miejsc gromadzenia odpadów stałych,  

3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stałych wraz z organizacj> ich odbioru według 

rozstrzygniCć Wójta Gminy Hajnówka.  

Rozdział IX 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów  

§ 17. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, teren moce być 
ucytkowany w dotychczasowy sposób.  

Rozdział X 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu  

§ 18. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci w zwi>zku z uchwalenim planu w wysokoWci – 1 % (słownie jeden procent).  

Rozdział XI 

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze  

§ 19. Przeznacza siC na cele nierolnicze ogółem 68,9569 ha gruntów rolnych, połoconych  

w obrCbie geodezyjnym Trywieca, gmina Hajnówka, w tym klasy: PsIII – 11,1504 ha, ŁIII – 

0,2759 ha, RIIIb – 4,4040 ha (ł>cznie 15,8303 ha gruntów rolnych klas III), na podstawie zgody 

wyraconej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Decyzj> Nr GZ.tr.057-602-315/08 z dnia  

24 lutego 2009 r. oraz pozostałych gruntów rolnych sklasyfikowanych jako: PsIV, ŁIV-W, RIVa, 

RIVb, ŁV, RV, PsV i N.  

DZIAŁ III 

POSTANOWIENIA KOLCOWE  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Hajnówka.  

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

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady 
Wiesław Józef Komarowski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/143/09 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 29 lipca 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVIII/143/09 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 29 lipca 2009 r. 

Stwierdzenie zgodnoWci ustaleM miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 
gminy Hajnówka obejmuj>cego tereny przeznaczone pod kopalniC iłów i zakład ceramiki 

budowlanej na gruntach wsi Trywieca ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka  

Na podstawie 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, 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 210, poz. 1413/ Rada Gminy 

Hajnówka stwierdza zgodnoWć miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego czCWci 

gminy Hajnówka obejmuj>cego tereny przeznaczone pod kopalniC iłów i zakład ceramiki 

budowlanej na gruntach wsi Trywieca ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Hajnówka uchwalonym uchwał> Nr XII/65/99 Rady Gminy Hajnówka  

z dnia 14 grudnia 1999 r., zmienione uchwał> Nr XXI/110/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia  

20 listopada 2008 r.  

Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVIII/143/09 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 29 lipca 2009 r. 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci gminy Hajnówka obejmuj>cego tereny 

przeznaczone pod kopalniC iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieca  

Na podstawie 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 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 210, poz. 1413/ Rada Gminy 

Hajnówka stwierdza, ce w okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du i dwa 

tygodnie po jego wyłoceniu uwag do planu nie wniesiono.  

 

Zał>cznik Nr 4 

do uchwały Nr XXVIII/143/09 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 29 lipca 2009 r. 

Na podstawie 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 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 210, poz. 1413/ Rada Gminy 

Hajnówka ustala niniejszym sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego czCWci gminy Hajnówka obejmuj>cym tereny przeznaczone pod kopalniC iłów  

i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieca, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasady ich finansowania, jak nicej:  

- plan nie przewiduje cadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych 

do zadaM własnych gminy. W zwiazku z tym Rada Gminy nie podejmuje rozstrzygniCć  
w tym zakresie.  

 

 

 

 
1 7 3 8   

UCHWAŁA NR XXIX/150/09 RADY GMINY SEJNY 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla 
nauczycieli szkół Gminy Sejny łączących w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum 

Na podstawie art. 42 ust. 3 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600;  

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, 

Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821: z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) w zwi>zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zmiany: Dz. U.  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111  

i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala siC co nastCpuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie 

okreWlenia obowi>zkowego tygodniowego wymiaru zajCć dydaktycznych, opiekuMczych  

i wychowawczych dla nauczycieli szkół Gminy Sejny ł>cz>cych w ramach jednego etatu zajCć  
o rócnym wymiarze pensum skreWla siC § 6 i § 7.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady 
Krzysztof Stanisław Skupski 

 


