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UCHWAŁA NR XXIII/143/09 RADY GMINY RUTKA - TARTAK 

z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rutka -Tartak w Gminie 
Rutka-Tartak 

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 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. 122, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461, 
z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, z 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 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880) oraz uchwały Nr VIII/51/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 12 paadziernika  
2007 roku i uchwały Nr XII/80/08 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 22 kwietnia 2008 r.  
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci wsi Rutka-Tartak, w gminie Rutka-Tartak, po stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak, 
zatwierdzonym uchwał> Nr VII/45/99 Rady Gminy w Rutce Tartak z dnia 31 sierpnia  
1999 roku, z póaniejsz> zmian> – Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala siC, co nastCpuje: 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Rutka-
Tartak w Gminie Rutka-Tartak, w granicach okreWlonych na rysunku planu w skali 1:1000, 
stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały  

2. Granicami opracowania planu objCto tereny rolne przyległe do drogi gminnej z Rutki-
Tartak do wsi Folusz, połocone w bezpoWrednim s>siedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wsi Rutka-Tartak oraz przylegle drogi.  

§ 2. 1. Przeznacza siC na cele nierolnicze grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia 
mineralnego o ł>cznej powierzchni 3,14 ha, sklasyfikowane jako ucytki orne klasy RV, RVI.  

2. W granicach opracowania niniejszego planu nie wystCpuj> grunty, o których mowa  
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leWnych.  

§ 3. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały jest:  

1) zał>cznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;  

2) zał>cznik nr 2 – zawieraj>cy rozstrzygniCcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie 
wyłocenia projektu planu miejscowego do publicznego wgl>du;  
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3) zał>cznik nr 3 – zawieraj>cy rozstrzygniCcia o sposobie realizacji oraz zasad finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych Gminy 
Rutka-Tartak  

§ 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest  

1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz okreWlenie sposobów ich zagospodarowania  
i zabudowy;  

2) kształtowanie harmonijnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego  

3) uwzglCdnienie tendencji rozwojowych gminy z jednoczesn> minimalizacj> skutków wpływu 
ustaleM planu na Wrodowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy;  

4) uwzglCdnienie zadaM publicznych, a w szczególnoWci wynikaj>cych z rozwoju systemów 
komunikacji i uzbrojenia terenu;  

5) ograniczenie konfliktów przestrzennych;  

6) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

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

1) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć czCWć graficzn> planu w skali 1:1000 stanowi>c> 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

2) uchwale – nalecy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak;  

3) terenie – nalecy przez to rozumieć teren o okreWlonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi;  

4) linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć liniC dziel>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania;  

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to rozumieć liniC, której nie moce 
przekroczyć Wciana budynku lub jego najdalej wysuniCte elementy w kierunku ulicy lub 
s>siedniego terenu oddzielonego lini> rozgraniczaj>c>, z wył>czeniem elementów 
wystaj>cych budynku, takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd, 
schody;  

6) działce budowlanej – nalecy przez to rozumieć nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, 
której wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi publicznej oraz wyposacenie  
w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj>ce z odrCbnych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

7) terenie biologicznie czynnym – nalecy przez to rozumieć teren z nawierzchni> ziemn> 
urz>dzon> w sposób zapewniajmy naturaln> wegetacjC, a takce 50 % sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów z tak> nawierzchni>, nie mniejsz> jednak nic 10 m2, oraz wodC 
powierzchniow> na tym terenie;  

8) wartoWci nieruchomoWci – nalecy przez to rozumieć wartoWć rynkow> nieruchomoWci;  

9) dostCpie do drogi publicznej – nalecy przez to rozumieć bezpoWredni dostCp do tej drogi, 
albo dostCp do niej przez drogC wewnCtrzn> lub przez ustanowienie odpowiedniej 
słucebnoWci drogowej;  
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10) sieci uzbrojenia terenu – nalecy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, 
naziemne i podziemne przewody i urz>dzenia wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazowe, 
cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wył>czeniem urz>dzeM melioracji 
szczegółowych, a takce podziemne budowle, jak tunele, przejWcia, parkingi, zbiorniki itp.;  

11) przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze - nalecy przez to rozumieć ustalenie innego nic 
rolniczy sposób ucytkowania gruntów rolnych;  

12) zabudowie jednorodzinnej – nalecy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj>cych 
budynkami garacowymi i gospodarczymi;  

13) usługach – nalecy przez to rozumieć działalnoWć słuc>c> zaspokajaniu potrzeb ludnoWci,  

14) uci>cliwoWci – nalecy przez to rozumieć zespół negatywnych bodaców (bCd>cych skutkiem 
okreWlonej działalnoWci) pogarszaj>cych warunki cycia mieszkaMców poprzez obnicenie 
standardów Wrodowiska przyrodniczego;  

15) symbolu przeznaczenia terenu – nalecy przez to rozumieć literowe oznaczenie 
poszczególnych terenów, okreWlaj>ce ich przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne;  

16) zieleni towarzysz>cej – nalecy przez to rozumieć zieleM urz>dzon>, towarzysz>c> 
zabudowie lub ci>gom komunikacyjnym, spełniaj>c> funkcje estetyczne i rekreacyjne.  

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

1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

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

3) przeznaczenie terenów okreWlone symbolami przeznaczenia terenów;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic;  

5) klasyfikacja dróg publicznych.  

2. Linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym przeznaczeniu (istniej>ce i projektowane) 
 – zasady podziału działek mog> być uWciWlone przy podziałach geodezyjnych i w projektach 
zagospodarowania poszczególnych działek.  

ROZDZIAŁ II 

Ustalenia ogólne dotycz>ce całego obszaru objCtego planem  

§ 7. Przeznaczenie terenów i linie rozgraniczaj>ce tereny  

1) Przedmiotem ustaleM planu jest wyznaczenie terenów przeznaczonych na cele rozwoju 
funkcji mieszkaniowych, gospodarczych oraz przemysłu i rzemiosła (w celu pobudzenia 
inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu 
Niemen), komunikacji oraz infrastruktury technicznej;  

2) Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenów, wydzielonych na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i oznaczonych symbolami przeznaczenia:  
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a)  MN/MNU – teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej lub jednorodzinnej 
mieszkaniowej z usługami nieuci>cliwymi. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
usługi mog> stanowić nie wiCcej nic 50 % powierzchni ucytkowej budynku;  

b) P/UR – teren zabudowy przemysłowej lub rzemieWlniczej;  

c)  E – teren urz>dzeM elektroenergetycznych;  

d) KG – teren komunikacji publicznej – ulica w ci>gu drogi gminnej;  

e)  KDW – tereny komunikacji publicznej – ulice dojazdowe;  

3) OkreWlone funkcje terenów wskazuj> ich podstawowy ustalony w planie sposób 
ucytkowania.  

4) Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania obowi>zuj>ce w czCWci rysunkowej planu okreWlono lini> ci>gł>.  

5) Linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym przeznaczeniu w czCWci rysunkowej planu 
okreWlono lini> ci>gł> i pokrywaj> siC one z istniej>cymi juc podziałami; lini> przerywan> 
oznaczono projektowane podziały;  

6) Zasady podziału na działki okreWlone na rysunku planu lini> przerywan>; mog> być  
w niewielkim zakresie (max. do 5,00 m) skorygowane na etapie podziałów, przy czym iloWć 
działek w konturze jest maksymalna.  

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

1) Ustala siC zasadC rozbudowy istniej>cego układu przestrzennego wsi Rutka-Tartak  
- z zachowaniem ładu przestrzennego, w sposób uwzglCdniaj>cy uwarunkowania 
Wrodowiska przyrodniczego i kulturowego;  

2) Ustala siC zasadC nierozpraszania zabudowy oraz realizacjC nowej zabudowy na terenach 
s>siaduj>cych z istniej>c> zabudow> wsi Rutka - Tartak. Projektowane obiekty powinny 
wpisywać siC form> architektoniczn> w krajobraz kulturowy;  

3) Ustala siC obowi>zek zachowania linii zabudowy dla nowych obiektów budowlanych,  
w celu uzyskania jednorodnego charakteru kształtowanej przestrzeni oraz właWciwych 
walorów przestrzennych;  

4) Ustala siC obowi>zek lokalizacji budynku mieszkalnego od strony przyległej ulicy;  

5) Zakazuje siC wznoszenia obiektów szpec>cych krajobraz;  

6) Ustala siC zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urz>dzeM tymczasowych, 
które nie s> WciWle zwi>zane z planowan> funkcj> lub koliduj> z ni>;  

7) ZabudowC nalecy realizować po uprzednim lub równoczesnym wykonaniu ulic w zakresie 
zapewniaj>cym dojazd i dojWcie do działek;  

8) Ustala siC dostosowanie sposobów ucytkowania i zagospodarowania terenów do warunków i 
ustaleM okreWlonych dla obszarów chronionych.  

§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
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1) Teren objCty opracowaniem planu połocony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu 
„Pojezierza Północnej Suwalszczyzny”, wszystkie decyzje dotycz>ce gospodarowania 
przestrzeni> powinny uwzglCdniać postanowienia zawarte w rozporz>dzeniu Nr 20/05 
Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Pojezierza Północnej Suwalszczyzny” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54,  
poz. 733, ze zm.), stosownie do warunków przyrodniczych i problematyki planu 
wprowadza siC nastCpuj>ce zakazy:  

a)  zabijania dziko wystCpuj>cych zwierz>t, niszczenia ich nor, lCgowisk, 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>;  

b) 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;  

c)  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałoWci, w tym 
kopalnych szcz>tków roWlin i zwierz>t, a takce minerałów i bursztynu;  

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem prac 
zwi>zanych z zabezpieczeniem przeciwroztopowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow>, odbudow>, napraw> lub remontem 
urz>dzeM wodnych oraz dróg, ulic i infrastruktury technicznej;  

e)  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokoWci 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;  

f) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeceli słuc> innym celom nic ochrona 
przyrody lub zrównowacone wykorzystanie ucytków rolnych i leWnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka;  

2) Nalecy d>cyć do zachowania istniej>cej szaty roWlinnej i ł>czenia jej z projektowan> zieleni> 
oraz tworzenia nowych terenów zielonych;  

3) Zakazuje siC realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko,  
z wył>czeniem inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej;  

4) Zakazuje siC prowadzenia działalnoWci gospodarczej wpływaj>cej szkodliwie na Wrodowisko 
przyrodnicze w aspekcie dopuszczalnych norm;  

5) Nakazuje siC ograniczenie uci>cliwoWci przedsiCwziCć inwestycyjnych do granic terenu do 
którego inwestor posiada tytuł prawny;  

6) Zakazuje siC odprowadzania nieoczyszczonych Wcieków do gruntu i wód 
powierzchniowych;  

7) Wprowadza siC obowi>zek gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego 
przeznaczonych, a ich zagospodarowanie prowadzić zgodnie z przyjCtymi zasadami 
gospodarki odpadami w gminie;  

8) Nakazuje siC stosowanie nowoczesnych rozwi>zaM gospodarki wodno – Wciekowej w sposób 
nieszkodliwy dla Wrodowiska, poprzez budowC systemu kanalizacyjnego i odprowadzania 
Wcieków do oczyszczalni Wcieków;  
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9) Nakazuje siC ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez stosowanie paliw ekologicznych;  

10) Nakazuje siC przestrzegać wartoWci progowych poziomu hałasu w Wrodowisku zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa;  

11) Nakazuje siC realizacjC inwestycji tylko w sposób zapewniaj>cy ochronC walorów 
krajobrazu kulturowego miCdzy innymi poprzez:  

a)  harmonijne kształtowanie wnCtrza krajobrazu, dobór właWciwej architektury obiektów, 
nie tworzenie dominant w krajobrazie wiejskim;  

b) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie skali i bryły do zabudowy tradycyjnej 
wystCpuj>cej w regionie;  

c)  stosowanie tradycyjnych materiałów wykoMczeniowych, np. jasne tynki, drewno  
i kamieM  

12) Zakazuje siC dokonywania  

a)  zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajduj>cej siC na jego 
gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze aródeł ze szkod> dla gruntów 
s>siednich;  

b) odprowadzania wód oraz Wcieków na grunty s>siednie;  

13) W granicach opracowania planu miejscowego nie wystCpuj> obiekty przyrody (głazy 
narzutowe, pomniki przyrody), wody powierzchniowe, dla których nalecałoby ustanowić 
dodatkowe filary ochronne;  

14) W celu ochrony krajobrazu kulturowego nalecy stosować lokalne tradycje budowlane  
w odniesieniu do nowej zabudowy;  

15) Zabrania siC budowy obiektów budowlanych nie spełniaj>cych wymogów zawartych  
w niniejszych przepisach, a w szczególnoWci w odniesieniu do wysokoWci zabudowy  
i stosowanych form architektonicznych;  

§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej:  

1) Teren objCty planem miejscowym nie jest objCty ochron> konserwatorsk>;  

2) W granicach opracowania planu nie wystCpuj> obiekty ujCte w wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków;  

3) 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, przy ucyciu dostCpnych Wrodków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;  

c)  niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego konserwatora zabytków, wójta gminy lub 
policjC.  

§ 11. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych:  
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1) Na obszarze objCtym niniejszym planem nie projektuje siC przestrzeni publicznych;  

2) Ustala siC zgodnie z planowan> funkcj> terenu obowi>zek uwzglCdnienia w projektach 
zagospodarowania działek zieleni urz>dzonej, małej architektury, urz>dzeM słuc>cych 
rekreacji i wypoczynkowi oraz miejsc postojowych i parkingowych;  

3) Na terenach zabudowy, od strony dróg niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie 
działek zagospodarować zieleni> ozdobn>.  

§ 12. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:   

1. Ustalenia dotycz>ce linii zabudowy:  

1) Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do ulic, które s> okreWlone na 
rysunku planu;  

2) Przy ich ustalaniu uwzglCdniono klasC ulicy, przeznaczenie, ukształtowanie terenu i jego 
uzbrojenie w infrastrukturC techniczn>;  

2. Ustalenia dotycz>ce powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki nie moce przekroczyć:  

a)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 30 %;  

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj> usługow> – 35 %;  

c)  w zabudowie przemysłowej i rzemieWlniczej – 40 %;  

2) minimalne powierzchnie biologicznie czynne działki winny wynosić  

a)  w zabudowie mieszkaniowej – jednorodzinnej – 70 %;  

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcj> usługow> – 60 %;  

c)  w zabudowie przemysłowej i rzemieWlniczej – 50 %  

3. Kształtowanie zabudowy:  

1) Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub jednorodzinnej z usługami od 
strony ulic nalecy lokalizować budynki mieszkalne, natomiast obiekty z nimi zwi>zane lub 
im towarzysz>ce lokalizować w głCbi działek.  

2) Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub jednorodzinnej z usługami usługi 
mog> być realizowane w budynku mieszkalnym lub oddzielnie w budynku wolnostoj>cym  

3) W przypadku poł>czenia dwóch lub wiCcej działek zabudowC mocna lokalizować na 
działkach centralnie.  

4) Budynki mieszkalne na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej lub jednorodzinnej  
z usługami – z ewentualnym podpiwniczeniem, do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze ucytkowe. Dachy kształtowane tradycyjnie jako wielospadowe o nachyleniu ok. 
300 – 600 lub dwuspadowe o nachyleniu ok. 350 – 450 z kalenic> główn> skierowan> 
równolegle do ulicy. Budynki mieszkalne nalecy lokalizować od strony ulic wzdłuc 
ustalonych linii zabudowy. Ich wysokoWć od poziomu terenu (przy wejWciu do budynku)  
do kalenicy nie powinna wynosić wiCcej nic 12,00 m; powierzchnia ucytkowa usługi  
w budynku mieszkalnym nie moce przekraczać 50 % powierzchni ucytkowej całkowitej.  
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5) Budynki usługowe wolnostoj>ce na terenie zabudowy jednorodzinnej z usługami do  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe, z ewentualnym podpiwniczeniem, 
dachy dwuspadowe o nachyleniu 350–450 równopołaciowe, z ewentualnymi naczółkami  
i lukarnami.  

6) Na terenie zabudowy jednorodzinnej lub jednorodzinnej z usługami garace mog> być 
realizowane w piwnicy lub parterze budynku mieszkalnego, przybudowane do budynku 
mieszkalnego lub jako wolnostoj>ce.  

7) Budynki gospodarcze i garace wolnostoj>ce parterowe z ewentualnym poddaszem 
ucytkowym i podpiwniczeniem. Dachy jedno lub dwuspadowe o nachyleniu 250 – 450. 
Budynki gospodarcze nalecy lokalizować w głCbi działki w formie wolnostoj>cej,  
w odległoWci od granic działek s>siednich zgodnie z obowi>zuj>cymi warunkami 
technicznymi;  

8) Budynki techniczne, produkcyjne lub o funkcji przemysłowej i rzemieWlniczej  
z ewentualnym poddaszem ucytkowym i podpiwniczeniem. Dachy jedno lub dwuspadowe 
o nachyleniu 300 – 450.  

9) Na terenie zabudowy jednorodzinnej lub jednorodzinnej z usługami budynki gospodarcze, 
garace i budynki usługowe winny pod wzglCdem architektury, kształtu dachu i ucytych 
materiałów nawi>zywać do obiektów mieszkalnych.  

10) Kolor pokrycia dachu jednolity w granicach nieruchomoWci.  

11) Poziom posadowienia budynków mieszkalnych w stosunku do terenu min. 45,00 cm,  
max. 90,00 cm, dla pozostałych budynków max. 60 cm.  

§ 13. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów 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.  

1) Teren objCty opracowaniem planu połocony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu 
„Pojezierza Północnej Suwalszczyzny” – obowi>zuj> ustalenia zawarte w §9 pkt 1.  

2) Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone 
na podstawie odrCbnych przepisów, w tym tereny górnicze, a takce naracone na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagrocenie osuwaniem siC mas ziemnych.  

§ 14. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym.  

1) Nie wyznacza siC terenów przewidzianych do scalania i podziału.  

2) Ustala siC minimum 18,00 m szerokoWć frontu działek w zabudowie jednorodzinnej  
i jednorodzinnej z usługami nie ograniczaj>c górnych parametrów. Natomiast w zabudowie 
przemysłowej i rzemieWlniczej minimum 22,00 m. Mocliwe ł>czenie działek w wiCksze. 
IloWć wydzielonych działek w konturze jest maksymalna.  

§ 15. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej, obrony cywilnej i ochrony przeciwpocarowej:  

1. Układ komunikacyjny – szczegółowy, klasyfikacja ulic:  
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1) Ulica w ci>gu drogi gminnej Rutka-Tartak – Folusz oznaczona na rysunku planu symbolem 
KG;  

2) Ulica lokalna układu obsługuj>cego zakoMczona placem do zawracania – oznaczona na 
rysunku planu symbolem KDW.  

2. Powi>zania układu komunikacyjnego z układem zewnCtrznym:  

1) Adaptuje siC istniej>cy układ komunikacyjny i dotychczasowe powi>zania jego z układem 
zewnCtrznym, zwłaszcza z drog> wojewódzk> przebiegaj>c> przez miejscowoWć Rutka-
Tartak i drogami gminnymi;  

2) Projektowane drogi dojazdowe słuc> poł>czeniu projektowanych terenów budowlanych  
z istniej>cym układem lokalnym i zewnCtrznym;  

3) Zakłada siC realizacjC miejsc postojowych wzdłuc dróg dojazdowych i na własnych 
działkach;  

4) Ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki zapewnienia miejsc postojowych:  

a)  1 miejsce postojowe lub 2 garace na 1 mieszkanie (dotyczy mieszkania właWciciela lub 
mieszkaM współwłaWcicieli).  

b) w zabudowie usługowej, przemysłowej i rzemieWlniczej - miejsca postojowe  
w zalecnoWci od rodzaju prowadzonej działalnoWci;  

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, jej 
parametry i powi>zania z układem zewnCtrznym:  

1) W zakresie infrastruktury technicznej zakłada siC uzbrojenie terenu objCtego planem  
w nastCpuj>ce sieci wraz z niezbCdnymi urz>dzeniami  

a)  sieci wodoci>gowej wraz z urz>dzeniami ppoc.;  

b) sieci kanalizacyjnej sanitarnej;  

c)  sieci energetycznej;  

d) sieci telekomunikacyjnej, sieci gazoci>gu;  

e)  innego uzbrojenia, jeceli zaistnieje taka koniecznoWć, bez dokonywania zmiany planu;  

2) Ustala siC nastCpuj>ce zasady zaopatrzenia w wodC:  

a)  pobór wody do potrzeb socjalno – bytowych, przeciwpocarowych, przygotowywania 
posiłków i ewentualnie technologicznych nalecy projektować z lokalnej sieci 
wodoci>gowej z podł>czeniem do projektowanych sieci i urz>dzeM, połoconych  
w drogach w granicach opracowania planu;  

3) Ustala siC nastCpuj>ce zasady usuwania Wcieków:  

a)  odprowadzenie Wcieków bytowo – gospodarczych do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej;  

b) zakazuje siC wprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych Wcieków do gruntu i wód 
powierzchniowych.  

4) Ustala siC nastCpuj>ce zasady usuwania odpadów:  

a)  nalecy zapewnić urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku, stosownie do potrzeb 
obiektów i ucytkowników;  
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b) tymczasowe gromadzenie i usuwanie odpadów stałych nalecy organizować na 
warunkach okreWlonych przez gminC;  

5) Ustala siC nastCpuj>ce zasady odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych:  

a)  wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni terenów 
usługowych, przemysłowych, ulic i parkingów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia 
zawiesin> i substancjami ropopochodnymi, ujCte w szczelne, otwarte lub zamkniCte 
systemy kanalizacji deszczowej powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do 
wód lub do ziemi, w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony Wrodowiska, okreWlone 
w obowi>zuj>cych przepisach szczególnych;  

b) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów o małym stopniu 
zanieczyszczenia mog> być odprowadzane powierzchniowo do gruntu na własny, 
nieutwardzony teren, w sposób uniemocliwiaj>cy spływ tych wód na grunty, poprzez 
odpowiednie ukształtowanie terenu, zastosowanie rozwi>zaM technicznych, takich jak: 
mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych;  

c)  ustala siC zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi Wcieków nie spełniaj>cych 
obowi>zuj>cych norm;  

6) Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie ogrzewania:  

a)  ogrzewanie projektowanych obiektów planuje siC w oparciu o indywidualne aródła 
ciepła przy wykorzystaniu paliw proekologicznych;  

b) jako wspomagaj>ce przewiduje siC ogrzewanie elektryczne i kominkowe;  

7) Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie elektroenergetyki:  

a)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> terenów budowlanych planowane w oparciu  
o istniej>ce poza granicami planu linie SN;  

b) lokalizacjC stacji transformatorowej nalecy traktować jako orientacyjn>; dokładna 
lokalizacja, iloWć i typ stacji wynikn> z potrzeb odbiorców;  

c)  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;  

d) poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZEB 
Białystok Zakład Sieci Suwałki;  

e)  dla obiektów wymagaj>cych zwiCkszonej pewnoWci zasilania w energiC elektryczn> 
nalecy stosować zasilanie rezerwowe;  

f) w przypadku budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nalecy prowadzić j>  
w sposób ograniczaj>cy agresywnoWć linii w terenie;  

g) w pasach drogowych przewidzieć rezerwC terenu pod kable SN, nn i oWwietleniowe;  

h) przebieg i usytuowanie sieci i urz>dzeM elektroenergetycznych ustalić w projektach 
budowlanych, zgodnie z przepisami szczególnymi;  

i)  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 ZEB 
Białystok Zakład Sieci Suwałki;  

j) sieci elektroenergetyczne projektować w oparciu o rysunek planu;  
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8) Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:  

a)  obsługC telekomunikacyjn> nalecy rozwi>zać w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
telefoniczne w zakresie wynikaj>cym z potrzeb odbiorców;  

b) sieci telekomunikacyjne realizować jako linie podziemne głównie w pasach dróg;  

c)  przebieg i usytuowanie sieci oraz urz>dzeM telekomunikacyjnych ustalić w projektach 
budowlanych, zgodnie z przepisami szczególnymi;  

d) nie ogranicza siC iloWci operatorów sieci telekomunikacyjnych;  

e)  w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urz>dzeniami telekomunikacyjnymi 
nalecy dostosować je do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu, 
zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami przebudowy podanymi przez 
administratora sieci.  

9) Ustalenia ogólne dotycz>ce systemu zaopatrzenia w gaz:  

a)  w pasie ulicy nalecy przewidzieć miejsce pod budowC sieci gazowej;  

b) sieci gazowe nieuwzglCdnione w rozrz>dzie uzbrojenia mog> być lokalizowane w pasie 
drogowym  

c)  w planie budowy ulicy zapewnić dla kacdej z działek budowlanych mocliwoWć 
przył>czenia uzbrojenia działki lub bezpoWrednio budynku do sieci gazowej;  

10) Ustalenia ogólne dotycz>ce systemu zaopatrzenia w media:  

a)  system zaopatrzenia w media wymaga budowy nowych sieci;  

b) budowa oraz podł>czenie do sieci infrastruktury technicznej s> mocliwe na podstawie 
niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratorów sieci;  

c)  przebieg i usytuowanie sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej nalecy ustalić w 
projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

d) dopuszcza siC budowC i eksploatacjC innych sieci i urz>dzeM technicznych nie 
wymienionych w tekWcie uchwały pod warunkiem spełnienia wymagaM zawartych  
w przepisach szczególnych i ustaleM niniejszego planu bez zmian ustaleM planu;  

11) Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:  

a)  w budynkach handlowych, usługowych, przemysłowych i rzemieWlniczych oraz 
mieszkalnych na etapie sporz>dzania planu zagospodarowania działki lub terenu nalecy 
przewidzieć przystosowanie obiektów do ukrycia typu II;  

b) ukrycia wykonywane bCd> w budynkach w okresie podwycszonej gotowoWci obronnej 
R. P. obowi>zuje opracowanie „Aneksu OC” o ile iloWć osób przebywaj>cych  
w budynku przekroczy liczbC 15. „Aneksy OC” nalecy uzgodnić z WBiZK Podlaskiego 
UrzCdu Wojewódzkiego w Białymstoku;  

c)  bez wzglCdu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowC awaryjnych studni 
wody pitnej (przyjmuj>c normC wynosz>c> 7,5 l na osobo – dobC). OdległoWć studni od 
budynków nie powinna być wiCksza nic 800 m;  

d) układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać nastCpuj>ce 
kryteria:  

-  odpowiedni> szerokoWć uniemocliwiaj>c> ewentualne zagruzowanie;  
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- poł>czenie z traktami przelotowymi zapewniaj>ce sprawna ewakuacjC ludnoWci  
w okresie zagrocenia;  

-  wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu pojazdów z niebezpiecznymi Wrodkami 
chemicznymi.  

e)  oWwietlenie zewnCtrzne (np. drogi, ulice, budynki) przystosować do wygaszania;  

12) Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpocarowej:  

a)  now> zabudowC projektować zgodnie z obowi>zuj>cymi warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

b) w budynkach zapewnić właWciw> ochronC przeciwpocarow> i zabezpieczenia 
przeciwpocarowe budynków;  

c)  zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpocarowe;  

d) istniej>ca i projektowana komunikacja powinna umocliwiać dojazd i dostCp dla 
jednostek ratowniczo – gaWniczych stracy pocarnej;  

§ 16. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – tereny dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie 
mog> być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie 
z planem.  

§ 17. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej zabudowy i infrastruktury 
technicznej, a takce obszarów wymagaj>cych przekształceM i rekultywacji – na terenie objCtym 
planem nie zachodzi potrzeba rehabilitacji istniej>cej zabudowy i infrastruktury technicznej,  
a takce przekształceM terenów i rekultywacji.  

§ 18. Ustalenia dotycz>ce terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, terenów słuc>cych 
organizacji imprez masowych oraz obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000,00 m2 – nie wystCpuj>.  

ROZDZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ=CE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 
OZNACZONYCH SYMBOLAMI PRZEZNACZENIA  

§ 19. Teren objCty granicami planu w całoWci połocony jest na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Pojezierza Północnej Suwalszczyzny” – dla wszystkich terenów wyznaczonych  
w planie obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 9 pkt 1.  

§ 20. Ustala siC teren zabudowy jednorodzinnej lub jednorodzinnej z usługami, oznaczony 
na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN/MNU.  

1) Na terenie, o którym mowa wycej, ustala siC przeznaczenie podstawowe – funkcjC 
mieszkaniow> i usługow>, która obejmuje realizacjC zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub jednorodzinnej z usługami, budynków gospodarczych i garacy 
zwi>zanych z funkcj> mieszkaln> oraz prowadzeniem działalnoWci gospodarczej 
(powierzchnia usługowa do 50 % powierzchni ucytkowej budynku), a takce infrastruktury 
technicznej, parkingów, podjazdów oraz małej architektury i zieleni,  
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2) Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

a)  linie zabudowy od dróg zgodnie z rysunkiem planu;  

b) zieleM towarzysz>ca wraz z mał> architektur> winna stanowić integraln> czCWć 
zagospodarowania terenu;  

c)  zaleca siC stosowanie tradycyjnych form ogrodzeM;  

3) Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/MNU:  

a)  w zakresie kształtowania nowej zabudowy obowi>zuj> ustalenia § 12 pkt. 3;  

b) wystrój zewnCtrzny budynków z naturalnych materiałów budowlanych takich, jak: 
kamieM, cegła, tynki szlachetne, drewno;  

c)  w budynkach mieszkalnych wskazana realizacja balkonów i tarasów;  

d) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy i udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki – zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1 i 2;  

e)  kształty dachu i nachylenie połaci dachowych - zgodnie z § 12 pkt 3 ppkt 4, 5, 7, 8 ,9;  

4) Warunki architektoniczne:  

a)  forma nawi>zuj>ca do architektury tradycyjnej tego regionu;  

b) w przypadku potrzeby doWwietlenia poddasza – lukarny nakryte dwuspadowymi 
daszkami, dopuszcza siC stosownie okien połaciowych;  

c)  forma nowych budynków powinna być kształtowana bez ograniczeM w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych i naturalnych materiałów 
wykoMczeniowych, jak tynki gładkie w gamie zgaszonych kolorów naturalnych – nalecy 
unikać czystej bieli w ducych płaszczyznach i ostrych kontrastów, wykładziny 
drewniane i kamienne,  

d) zaleca siC krycie dachów budynków: wiórem, gontem, dachówk> ceramiczn>, blach> 
dachówkopodobn>;  

e)  kolor pokrycia dachowego ciemno br>zowy, zielony, grafitowy, czerwony lub naturalny 
drewna (w przypadku pokrycia gontem lub wiórami) – jednolity w granicach 
nieruchomoWci;  

f)  zakazuje siC stosowania na pokrycia dachowe budynków mieszkalnych blachy stalowej 
ocynkowanej;  

g) detal architektoniczny nawi>zywać powinien do regionalnych form rzemiosła;  

h) podpiwniczenie dostosowane do potrzeb;  

i)  zaleca siC stosować konstrukcje drewniane, drewniano – kamienne, stalowe, murowane;  

j)  przy realizacji obiektów nalecy w miarC mocliwoWci w maksymalnym stopniu 
wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu.  

§ 21. Ustala siC teren zabudowy obiektami przemysłu i rzemiosła, oznaczony na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia P/UR.  

1) Na terenie, o którym mowa wycej, ustala siC: przeznaczenie podstawowe – funkcjC 
przemysłow> i rzemieWlnicz>, która obejmuje realizacjC budynków technicznych, 
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gospodarczych, garacy, magazynów oraz budynków zwi>zanych prowadzeniem 
działalnoWci gospodarczej, a takce infrastruktury technicznej, parkingów, podjazdów oraz 
małej architektury, wysokoWć budynków do 10,00 m; przeznaczenie dopuszczalne 
zabudowa jednorodzinna, na warunkach jak w § 20.  

2) Ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy – min 5,00 m od linii rozgraniczaj>cej pas 
drogowy; zgodnie z rysunkiem planu  

3) Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

a)  zieleM towarzysz>ca wraz z mał> architektur> winna stanowić integraln> czCWć 
zagospodarowania terenu;  

b) zaleca siC stosowanie tradycyjnych form ogrodzeM;  

4) Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem P/UR:  

a)  poziom posadowienia budynków w stosunku do terenu – zgodnie z § 12 pkt 3 ppkt 11;  

b) wystrój zewnCtrzny budynków z naturalnych materiałów budowlanych, tj.: kamieM, 
cegła, tynki szlachetne, drewno;  

c)  maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek  
i udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – zgodnie 
z § 12 pkt 2 ppkt 1 i 2;  

d) kształty dachu i nachylenie połaci dachowych - zgodnie z § 12 pkt 3 ppkt 8;  

5) Warunki architektoniczne:  

a)  forma architektury nawi>zuj>ca do tradycyjnego budownictwa tego regionu;  

b) w przypadku potrzeby doWwietlenia poddasza – lukarny nakryte dwuspadowymi 
daszkami, dopuszcza siC stosownie okien połaciowych;  

c)  forma nowych budynków powinna być kształtowana bez ograniczeM w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych i naturalnych materiałów 
wykoMczeniowych, jak tynki gładki w gamie zgaszonych kolorów naturalnych – nalecy 
unikać czystej bieli w ducych płaszczyznach i ostrych kontrastów, wykładziny 
drewniane i kamienne;  

d) zaleca siC krycie dachów budynków: wiórem, gontem, dachówk> ceramiczn>, blach> 
dachówkopodobn>;  

e)  kolor pokrycia dachowego ciemno br>zowy, zielony, grafitowy, czerwony lub naturalny 
drewna (w przypadku pokrycia gontem lub wiórami) – jednolity w granicach 
nieruchomoWci;  

f) detal architektoniczny nawi>zywać powinien do regionalnych form rzemiosła,  

g) podpiwniczenia w budynkach dostosowane do potrzeb;  

h) zaleca siC stosować konstrukcje drewniane, stalowe, drewniano – kamienne, murowane;  

i)  przy realizacji obiektów nalecy wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu.  

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KG ustala siC:  
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1) Przeznaczenie podstawowe – ulica w ci>gu drogi gminnej Rutka-Tartak – Folusz szerokoWci 
w liniach rozgraniczaj>cych 12,00 m - jednojezdniowa. W granicach opracowania planu 
połocony jest jej fragment. SzerokoWć pasów ruchu 2 x 3,00 m;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne – w pasie ulicy przewiduje siC WcieckC rowerow>, chodniki  
i uzbrojenie terenu;  

3) Obiekty budowlane mog> być sytuowane w odległoWci 5,00 m od linii rozgraniczaj>cej pas 
ulicy;  

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala siC:  

1) Przeznaczenie podstawowe – ulica o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 8,00 m, 
zakoMczona placem do zawracania. SzerokoWć pasów ruchu 2 x 2,50 m;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne – w pasie ulicy przewiduje siC: chodniki i uzbrojenie terenu;  

3) Linia zabudowy minimum 5,00 m od linii rozgraniczaj>cej pas ulicy.  

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala siC przeznaczenie 
podstawowe – teren projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych.  

ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOLCOWE  

§ 25. Ustalenia dotycz>ce stawek procentowych, na podstawie których ustala siC opłatC,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym:  

1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN/MNU, P/UR ustala siC stawkC – 5 % (słownie: 
piCć procent);  

2) dla terenów oznaczonych symbolami: KG, KDW ustala siC stawkC – 1 % (słownie: jeden 
procent).  

§ 26. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Rutka-Tartak  

§ 27. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Podlaskiego  

Przewodnicz>cy Rady Gminy 
Andrzej Anuszkiewicz 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIII/143/09  

Rady Gminy Rutka-Tartak 

z dnia 24 wrzeWnia 2009 r. 

 

ROZSTRZYGNIBCIE  

W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁObONEGO DO PUBLICZNEGO WGL=DU PROEJKTU 

PLANU MIEJSCOWEGO CZBVCI WSI RUTKA – TARTAK, W GMINIE RUTKA - TARTAK 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Rutka-Tartak był 
wyłocony do publicznego wgl>du w dniach od 30 lipca 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku 
(wł>cznie) w siedzibie UrzCdu Gminy Rutka-Tartak, w tym czasie nie wpłynCły uwagi. 

Po okresie wyłocenia do dnia 22 wrzeWnia 2009 roku wpłynCła 1 uwaga, która została 
uwzglCdniona w projekcie planu. Uwaga dotyczyła dopuszczenia zabudowy jednorodzinnej na 
terenie oznaczonym P/UR. 

 
 
 

Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIII/143/09  

Rady Gminy Rutka-Tartak 

z dnia 24 wrzeWnia 2009 r. 

 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pócn. zm.) Rada Gminy Rutka –Tartak 
rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, ujCtych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czCWci 
wsi Rutka-Tartak, w gminie Rutka-Tartak w sposób nastCpuj>cy: 

 
Lp. RODZAJ  INWESTYCJI SPOSÓB REALIZACJI 
1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej  finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 

2009 - 2012 
3. budowa i rozbudowa istniej>cej sieci 

wodoci>gowej   
finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 
2009 - 2012 

4. budowa ulic - gminnych finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 
2009 - 2012 

5. budowa oWwietlenia finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 
2008 - 2012 

 

Zakłada siC mocliwoWć i celowoWć pozyskania wsparcia innych aródeł finansowania na 
realizacjC celów publicznych w zakresie uzbrojenia terenów i usprawnienia komunikacji 
publicznej. Inwestycje bCd> realizowane etapami, stosownie do gromadzonych Wrodków na ten cel. 


