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UCHWAŁA NR 101/XX/08 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE  

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kulesze Kościelne 

obejmujący obszar położ  w miejscowości Kulesze Kościelne 

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 pócn.zm.
1
), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póan.zm.
2
) 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 póan. zm.
3
), w wykonaniu uchwały Nr 181/XXXVI/06 Rady 

Gminy Kulesze KoWcielne z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Kulesze KoWcielne po 

stwierdzeniu zgodnoWci ze “Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kulesze KoWcielne” uchwalonym uchwał> Nr 151/XXX/01 Rady Gminy Kulesze KoWcielne 

z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionym uchwałami: Nr 187/XXXVIII/06 z dnia 29.09.2006 r. 

i Nr 89/XVII/08 z 26 wrzeWnia 2008 r., uchwala co nastCpuje: 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

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

Kulesze KoWcielne obejmuj>cy obszar połocony w miejscowoWci Kulesze KoWcielne – zwany 

dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,45 ha gruntów wsi Kulesze KoWcielne. 

3. Granice obszaru obowi>zywania planu okreWla rysunek planu miejscowego zatytułowany: 

"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kulesze KoWcielne", gm. Kulesze 

KoWcielne” sporz>dzony na mapie w skali 1: 1.000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

4. Do planu doł>cza siC „PrognozC oddziaływania na Wrodowisko" nie wymagaj>c> 
publikacji. 

§ 2. Integraln> czCWci> planu s> nastCpuj>ce zał>czniki do niniejszej Uchwały: 

1) zał>cznik Nr 1 - „Rysunek planu” w skali 1 : 1.000, na którym nastCpuj>ce oznaczenia 

graficzne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 

a) granice terenu objCtego planem, 

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

zagospodarowania WciWle okreWlone, 

                                                           
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 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. 
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63,  

z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374. 
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 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. 
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c) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 

zagospodarowania okreWlone orientacyjnie, 

d) przeznaczenie terenów okreWlone symbolami przeznaczenia, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

f) zasady obsługi w zakresie komunikacji, 

g) pozostałe oznaczenia graficzne pełni> funkcjC postulatywn> lub informacyjn>; 

2) zał>cznik Nr 2 – okreWlenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) zał>cznik Nr 3 – okreWlenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 

zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

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

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

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

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie ustala ze wzglCdu na niewystCpowanie w obszarze objCtym ustaleniami planu: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) zasad podziału i warunków scalania nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

4) 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. 

§ 4. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz okreWlenie sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

§ 5. 1. W planie stosuje siC definicje pojCć okreWlone miCdzy innymi w: 

1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami; 

4) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska; 

5) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
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6) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

7) rozporz>dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

8) rozporz>dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) terenie - nalecy przez to rozumieć fragment obszaru wyznaczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego; 

2) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 

przewacać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi - główny sposób 

zagospodarowania terenu; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to rozumieć inne przeznaczenie nic podstawowe, 

uzupełniaj>ce je i wzbogacaj>ce; 

4) linii rozgraniczaj>cej - nalecy przez to rozumieć liniC oddzielaj>c> tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

5) symbolu przeznaczenia terenu - nalecy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych 

terenów okreWlaj>ce ich przeznaczenie podstawowe lub uzupełniaj>ce; 

6) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć powierzchniC budynków po obrysie 

zewnCtrznym wyracon> w metrach; 

7) 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; 

8) wysokoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć maksymaln> lub minimaln> odległoWć 
w rzucie prostopadłym pomiCdzy najwycszym punktem dachu budynku a gruntem rodzimym. 

ROZDZIAŁ II 

USTALENIA PLANU 

§ 6. Przedmiotem planu s> tereny przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej, 

produkcyjnej, rolniczej, komunikacji i infrastruktury technicznej. Tereny objCte ustaleniami 

planu zostały oznaczone nastCpuj>cymi symbolami przeznaczenia terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej o funkcji oznaczonej: 

a) MN-U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 

nieuci>cliwych; 

2) tereny zabudowy zagrodowej o funkcji oznaczonej: 

a) RM-U - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem usług; 

3) tereny zabudowy usługowej o funkcjach oznaczonych: 

a) UA - tereny zabudowy usługowej z zakresu administracji, 

b) UG – tereny zabudowy usługowej z zakresu gastronomii, 

4) tereny ucytkowane rolniczo o funkcjach oznaczonych: 
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a) R - tereny rolnicze; 

5) tereny komunikacji i urz>dzeM technicznych oznaczone na rysunku planu symbolami: 

a) K-IT – tereny parkingu i urz>dzeM technicznych infrastruktury, 

b) KZ – tereny dróg publicznych droga zbiorcza. 

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

1) ustala siC obowi>zek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów 

budowlanych i nowych czCWci obiektów rozbudowywanych; 

2) ustala siC zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urz>dzeM tymczasowych, które 

nie s> WciWle zwi>zane lub koliduj> z planowan> podstawow> funkcj> terenu. 

§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala siC zakaz prowadzenia działalnoWci gospodarczej o uci>cliwoWci wykraczaj>cej poza 

granice działki lub działek, do których inwestor posiada tytuł prawny; 

2) ustala siC obowi>zek segregacji odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie zgodnie 

z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w gminie; 

3) ustala siC obowi>zek ochrony powietrza atmosferycznego - zaopatrzenie nowych obiektów  

w energiC ciepln> z kotłowni własnych przy wykorzystaniu paliwa proekologicznego. 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna została zapewniona w nastCpuj>cy sposób: 

a) z istniej>cego przebiegu dróg powiatowych oznaczonych symbolami: KZ – ulica Główna, 

KL – ulica Mazowiecka, 

b) z istniej>cego przebiegu drogi gminnej oznaczonej symbolem KD – ulica Ł>kowa; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej zakłada siC: 

a) zaopatrzenie w wodC dla potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciwpocarowych 

nast>pi poprzez przył>cza indywidualne do istniej>cej sieci wodoci>gowej; 

b) odprowadzenie Wcieków: 

- do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zakłada siC budowC bezodpływowych, 

szczelnych zbiorników na nieczystoWci płynne oraz wywóz specjalistycznym sprzCtem do 

punktu zlewnego do oczyszczalni Wcieków lub odprowadzenie Wcieków do 

indywidualnych oczyszczalni Wcieków, 
- docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; 

c) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo; 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> poprzez przył>cza indywidualne do istniej>cych linii  

i urz>dzeM elektroenergetycznych, warunki techniczne okreWli ZEB Dystrybucja Sp. z o. o. 

Zakład Sieci Łomca; 

- istniej>ce urz>dzenia elektroenergetyczne przewidziano do adaptacji; 

e) zaopatrzenie w ciepło przewiduje siC we własnym zakresie z indywidualnych aródeł ciepła 

przy wykorzystaniu paliwa proekologicznego; 
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f) w zakresie usuwania odpadów komunalnych ustala siC zasadC zorganizowanego systemu 

usuwania odpadów stałych za poWrednictwem wyspecjalizowanych słucb; 

§ 10. Ustala siC nastCpuj>ce zasady i wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony 

przeciwpocarowej: 

1) oWwietlenie zewnCtrzne ulic, dróg i budynków przystosować do wygaszania; 

2) istniej>ce studnie zabezpieczyć przed likwidacj> i przystosować do sprawnego ich 

uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych; 

3) uwzglCdnić system alarmowania i powiadamiania ludnoWci w przypadku zagrocenia poprzez 

zamontowanie syren alarmowych o promieniu słyszalnoWci do 300 m; 

4) wykonać hydranty w odcinkach projektowanej sieci wodoci>gowej; 

5) w przypadku projektowania obiektów, w których jednorazowo bCdzie przebywać wiCcej nic  
15 osób ustala siC obowi>zek opracowania „Aneksu OC” i uzgodnienia z Wydziałem 

Zarz>dzania Kryzysowego Podlaskiego UrzCdu Wojewódzkiego w Białymstoku. Sposób 

i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów: 

§ 11. Do czasu realizacji funkcji okreWlonych niniejszym planem ustala siC dotychczasowe 

ucytkowanie terenu. 

§ 12. Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze; 

1) przeznacza siC na cele nierolnicze grunty rolne zgodnie z zał>cznikiem (niepublikowanym) 

w tym: grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o ł>cznej powierzchni około 

0,82 ha, w tym: grunty: R IVb – 0,53 ha, Ps IV – 0,19 ha, RV – 0,20 ha. 

§ 13. Ustala siC stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC opłatC, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w zwi>zku z uchwaleniem planu, pobieranej jednorazowo w momencie sprzedacy 

nieruchomoWci w okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia siC niniejszego planu, w 

wysokoWci: - 20 % (słownie: dwadzieWcia procent). 

ROZDZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE – UZUPEŁNIAJACE 

DOTYCZ=CE POSZCZEGÓLNYCH SYMBOLI PRZEZNACZENIA TERENU 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN-U i 2 MN-U plan 

ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj>cej 

z towarzyszeniem usług dla ludnoWci z zakresu handlu, rzemiosła i innej działalnoWci 

gospodarczej, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, obiekty  

i urz>dzenia małej architektury, zieleM urz>dzona; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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a) adaptuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniowa jednorodzinn> oraz dopuszcza siC jej 

rozbudowC i przebudowC, 

b) dopuszcza siC realizacjC usług lub innej nieuci>cliwej działalnoWci gospodarczej w parterze 

budynku mieszkalnego oraz w zabudowie gospodarczej, pod warunkiem dostosowania 

gabarytów i formy architektonicznej do zabudowy istniej>cej w otoczeniu, 

c) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbCdnych miejsc parkingowych na 

własnej działce, 

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

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza nic 30 % powierzchni ogólnej działki, 

b) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy do 45 % działki budowlanej, 

c) warunki zabudowy i realizacji budynków: 

- nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje naziemne, w tym 

ostatnia jako poddasze ucytkowe, dopuszcza siC podpiwniczenie budynków; 

- dachy wielospadowe, pochylenie połaci dachowych w granicach 30
0
-40

0
; 

- zalecana szerokoWć elewacji frontowej na działkach 15,0 m; 

- powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych do 200 m
2
, mieszkalno - usługowych 

do 250 m
2
; 

- maksymalna wysokoWć Wciany frontowej budynku mieszkalnego do oparcia dachu 5,0 m; 

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna, o jednakowym nachyleniu połaci dachowej 

i kolorystyce z budynkiem mieszkalnym; 

- dopuszczalne wyniesienie posadzki budynków mieszkalnych parteru maksymalnie do 

1,0 m ponad poziomem terenu, budynków gospodarczych do 0,60 m ponad poziom 

terenu; 

- elewacje proste, gładkie tynkowane z elementami klinkieru; 

- pokrycie dachów dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym; 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne, zostały okreWlone na rysunku planu w tym: 

- 8,0 m od zewnCtrznej linii rozgraniczaj>cej drogi gminnej - ulica Ł>kowa oznaczona 

symbolem KD; 

- 8,0 m od krawCdzi jezdni dróg powiatowych - ulicy Głównej oznaczona symbolem KZ 

(droga zbiorcza) i ulicy Mazowieckiej oznaczona symbolem KL (droga lokalna); 

4) obowi>zuj> ponadto ustalenia zawarte w rozdziale II. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MR-U i 2 MR-U plan 

ustala: 

1) przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych  

z towarzyszeniem usług dla ludnoWci z zakresu handlu, rzemiosła i innej działalnoWci 

gospodarczej; 

b) przeznaczenie dopuszczalne: usługi dla ludnoWci: handlu, rzemiosła i innej działalnoWci 

nieuci>cliwej, urz>dzenia infrastruktury technicznej; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) adaptuje siC istniej>c> zabudowC zagrodow> oraz dopuszcza siC jej rozbudowC 
i przebudowC, 

b) dopuszcza siC realizacjC usług lub innej nieuci>cliwej działalnoWci gospodarczej w parterze 

budynku mieszkalnego oraz w zabudowie gospodarczej, pod warunkiem dostosowania 

gabarytów i formy architektonicznej do zabudowy istniej>cej w otoczeniu, 

c) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbCdnych miejsc parkingowych na 

własnej działce, 

d) obowi>zek wydzielenia miejsca na odpady komunalne w granicach działki, z dostCpem do 

drogi wewnCtrznej; 

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

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza nic 30 % powierzchni ogólnej 

działki, 

b) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy do 45 % działki budowlanej, 

c) warunki zabudowy i realizacji budynków: 

- nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje naziemne, w tym 

ostatnia jako poddasze ucytkowe, dopuszcza siC podpiwniczenie budynków; 

- dachy wielospadowe, pochylenie połaci dachowych w granicach 30
0
-40

0
; 

- zalecana szerokoWć elewacji frontowej na działkach 15,0 m; 

- powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych do 200 m
2
, mieszkalno -usługowych do 

250 m
2
; 

- maksymalna wysokoWć Wciany frontowej budynku mieszkalnego do oparcia dachu 5,0 m; 

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna, o jednakowym nachyleniu połaci dachowej  

i kolorystyce z budynkiem mieszkalnym; 

- dopuszczalne wyniesienie posadzki budynków mieszkalnych parteru do 1,0 m ponad 

poziomem terenu, budynków gospodarczych do 0,60 m ponad poziom terenu; 

- elewacje proste, gładkie tynkowane z elementami klinkieru; 

- pokrycie dachów dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały okreWlone na rysunku planu; 

4) obowi>zuj> ponadto ustalenia zawarte w rozdziale II. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UA - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe - utrzymuje siC istniej>ce przeznaczenie pod usługi publiczne – 

usługi z zakresu administracji (istniej>cy Urz>d Gminy); 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury technicznej, komunikacji, zieleM 
urz>dzona; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
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a) plan adaptuje istniej>c> zabudowC usługow> i dopuszcza prowadzenie prac remontowych, 

modernizacyjnych podnosz>cych warunki i standard ucytkowania budynków; 

b) dopuszcza siC rozbudowC istniej>cego obiektu, nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy  

3 kondygnacje naziemne; 

c) zaleca siC stosowanie materiałów elewacyjnych o wysokich walorach estetycznych 

i jakoWciowych, dotyczy to równiec obiektów małej architektury; 

d) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 

K-IT; 

e) obowi>zuje zachowanie jednolitej kolorystyki dla wszystkich obiektów kubaturowych  

w ramach wydzielonej działki, 

f) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD – ulica Ł>kowa; 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały okreWlone na rysunku planu; 

4) obowi>zuj> ponadto ustalenia zawarte w rozdziale II. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UG plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej z zieleni> towarzysz>c> – usługi 

z zakresu gastronomii, hotelarstwo, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz>dzenia małej architektury, zieleM urz>dzona, 

urz>dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala siC zakaz lokalizacji hurtowni i magazynów, 

b) ustala siC zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, rolniczej; 

3) ustala siC zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych; 

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

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40 % powierzchni ogólnej działki, 

b) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy do 30 % działki budowlanej, 

c) warunki zabudowy i realizacji budynków: 

- nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy kubaturowej w zalecnoWci od warunków 

technologicznych nie wiCcej nic 15,0 m, 

- dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30
0
-45

0
; 

- pokrycie dachów pochyłych dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym,  

w odcieniach czerwieni lub br>zu, 

c) obowi>zek zabezpieczenia niezbCdnych miejsc parkingowych na własnej działce, 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów budowlanych 8,0 m od linii rozgraniczaj>cej 

drogi gminnej (okreWlona na rysunku planu), 

6) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KD – ulica Ł>kowa, 

7) obowi>zuj> ponadto ustalenia zawarte w rozdziale II. 
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§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K-IT– plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji publicznej: parking ogólnodostCpny  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej (oczyszczalnia Wcieków); 

b) przeznaczenie dopuszczalne: zieleM urz>dzona; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

a) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego parkingu, jego przebudowC, a takce realizacjC 
nowych miejsc postojowych; 

b) obowi>zek zagospodarowania min. 15 % powierzchni terenu zieleni> urz>dzon> w postaci 

zieleni niskiej i wysokiej; 
3) obowi>zuj> ponadto ustalenia zawarte w rozdziale II. 

§ 19. 1. Tereny ucytkowane rolniczo pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu 

rolniczym. 

2. Dla terenów w dotychczasowym ucytkowaniu rolnym oznaczonych symbolem 

przeznaczenia R ustala siC przeznaczenie podstawowe - tereny ucytkowania rolnego (ucytki rolne  

i ucytki zielone): 

a) przeznaczenie dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury technicznej, drogi zwi>zane 

z prowadzeniem gospodarki rolnej; 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

- ustala siC zakaz lokalizacji zabudowy; 

- dopuszcza siC lokalizcjC urz>dzeM infrastruktury technicznej i komunikacji zwi>zanej  

z gospodark> roln>; 

ROZDZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJVCIOWE I KOLCOWE 

§ 20. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Kulesze KoWcielne. 

2. Wójtowi Gminy Kulesze KoWcielne powierza siC przechowywanie oryginału planu wraz 

ze zbiorem dokumentacji formalno – prawnej. 

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

UrzCdowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicz>cy Rady 
Marek Wnorowski 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr 101/XX/08 

Rady Gminy Kulesze KoWcielne 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci gminy Kulesze KoWcielne 

obejmuj>cy obszar połocony w miejscowoWci Kulesze KoWcielne 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), Rada Gminy Kulesze KoWcielne po 

zapoznaniu siC z uwag> dotycz>c> sporz>dzonego projektu planu, zgłoszon> w wyznaczonym 

okresie składania uwag w dniach od 05.06.2008 roku do 10.07.2008 roku, podtrzymuje 

stanowisko zawarte w Zarz>dzeniu Nr 54/1/08 Wójta Gminy Kulesze KoWcielne z dnia 15 lipca 

2008 roku i postanawia: 

1. Nie uwzglCdnić w całoWci uwagi zgłoszonej przez Pana Jana Dmochowskiego dotycz>cej 

wprowadzenia zakazu sytuowania działalnoWci usługowej (gastronomicznej) na działce nr 17/8 

 

 

Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr 101/XX/08 

Rady Gminy Kulesze KoWcielne 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru połoconego w gminie Kulesze KoWcielne,  
w miejscowoWci Kulesze KoWcielne, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoconego w gminie Kulesze 

KoWcielne, w miejscowoWci Kulesze KoWcielne, nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 

 


