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UCHWAŁA NR XXIII/168/09 RADY GMINY PŁASKA 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska 

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 2002r. 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, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464, z 2005r., Nr 175,  
poz. 1462, z 2006 r., Nr 12, poz. 63, z 2007r., Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191 poz. 1374,  
z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80  
poz. 717, z 2004r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r., Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r., Nr 127 poz. 880, z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz uchwały Nr XIII/100/08  
Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały Nr XIV/106/08 Rady Gminy 
Płaska z dnia 29 wrzeWnia 2008 roku zmieniaj>cej uchwałC Nr XIII/100/08 Rady Gminy Płaska  
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska, Rada Gminy Płaska uchwala siC co nastCpuje: 

§ 1. 1. Stwierdza siC zgodnoWć ustaleM zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska, o której mowa w ust. 2 z ustaleniami Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska uchwalonym uchwał> Nr III/25/98 
Rady Gminy w Płaskiej z dnia 30 grudnia 1998 roku, z póaniejsz> zmian>.  

2. Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska 
uchwalonego uchwał> Nr XII/67/04 Rady Gminy Płaska z dnia 8 czerwca 2004 roku (Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1312), z póan. zmianami, w odniesieniu do czCWci terenów 
połoconych w miejscowoWci Gorczyca, w gminie Płaska, w skład której wchodz>:  

1)  CzCWć tekstowa zmiany planu stanowi>ca treWć niniejszej uchwały;  

2)  Zał>czniki do niniejszej uchwały, tj:  

a)  czCWć graficzna w postaci rysunku zmiany planu w skali 1:2000 – Zał>cznik nr 1 (1a, 1b, 
1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h);  

b)  rozstrzygniCcie w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłocenia projektu zmiany planu 
miejscowego do publicznego wgl>du – Zał>cznik nr 2;  

c)  sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy – Zał>cznik nr 3.  

3. Przeznacza siC na cele nierolnicze okreWlone w Rozdziale II niniejszej uchwały grunty 
rolne o ł>cznej powierzchni 26,8752 ha o nastCpuj>cej strukturze: RV- 0,2180 ha; RVI – 17,8268 
ha; ŁIV – 0,5450ha; ŁV – 0,6000 ha; ŁVI – 1,6414 ha; PsIV – 0,4000 ha; PsV – 0,962 ha; PsVI  
– 4,4300 ha; Rz – 0,2520 ha;  
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4. Przeznacza siC na cele nieleWne okreWlone w Rozdziale II niniejszej uchwały grunty leWne 
Ls o ł>cznej powierzchni – 0,3050 ha na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego – 
decyzja znak: DMG.III.7230-22/09 z dnia 28 maja 2009 roku.  

Rozdział I 
Przepisy ogólne  

§ 2. 1. Zmiana planu obejmuje fragmenty terenów gminy Plaska, połocone w obrCbie 
ewidencyjnym Gorczyca.  

2. PodstawC sporz>dzenia zmiany planu stanowi>:  

1)  Uchwała Nr XIII/100/08 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska;  

2)  Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Gminy Płaska z dnia 29 wrzeWnia 2008 roku zmieniaj>ca 
uchwałC Nr XIII/100/08 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska;  

3)  Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska, 
uchwalone uchwał> Nr III/25/98 Rady Gminy w Płaskiej z dnia 30 grudnia 1998 roku,  
z póaniejsz> zmian>.  

3. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz okreWlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu.  

4. Zagadnienia obowi>zuj>ce, zawarte w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), zostały 
okreWlone w sposób nastCpuj>cy:  

1)  Przeznaczenie terenów wyrócnionych liniami rozgraniczaj>cymi i symbolami przeznaczenia 
na rysunku zmiany planu i ustalenia szczegółowe zagospodarowania i zabudowy ustalono w 
Rozdziale II:  

2)  Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowania 
oznaczone s> lini> ci>gł> na rysunku zmiany planu – zał>cznik Nr 1;  

3)  Linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym przeznaczeniu – projektowane linie podziału 
wewnCtrznego oznaczone s> lini> przerywan> na rysunku zmiany planu – zał>cznik Nr 1;  

4)  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalono w Rozdziale III;  

5)  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustalono w Rozdziale IV;  

6)  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustalono w Rozdziale V;  

7)  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustalono w 
Rozdziale VI;  

8)  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy ustalono w Rozdziale 
VII;  
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9)  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 ustalono w Rozdziale VIII;  

10)  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych zmian> planu 
ustalono w Rozdziale IX;  

11)  Szczególne zasady i warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustalono w Rozdziale X;  

12)  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustalono w Rozdziale XI;  

13)  Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
ustalono w Rozdziale XII;  

14)  Stawki procentowe, 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 (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zm.) ustalono w Rozdziale XIII;  

15)  Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej zabudowy i infrastruktury 
technicznej, a takce obszarów wymagaj>cych przekształceM i rekultywacji okreWlono  
w Rozdziale XIV;  

16)  Ustalenia dotycz>ce terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, terenów słuc>cych 
organizacji imprez masowych oraz obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000,00 m2 okreWlono w Rozdziale XV;  

17)  Wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpocarowej okreWlono  
w Rozdziale XVI;  

18)  Ustalenia koMcowe zawarte s> w Rozdziale XVII.  

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

1)  Granice opracowania zmiany planu;  

2)  Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu, b>da 
rócnych zasadach zagospodarowania;  

3)  Symbole okreWlaj>ce przeznaczenie terenu;  

4)  Nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, ulic i wód z uwzglCdnieniem ustaleM tekstu 
zmiany planu;  

5)  Linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym przeznaczeniu - linie podziału wewnCtrznego – 
mog> być zmienione lub uWciWlone na etapie podziałów geodezyjnych, pod warunkiem, 
zachowania iloWci nowych działek jako maksymalnej w granicach własnoWci nieruchomoWci; 
dopuszcza siC ł>czenie działek;  

6)  Wyznaczone strefy chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego i strefy ochrony 
konserwatorskiej: A, A1, B, K.  

2. Pozostałe oznaczenia maj> charakter informacyjny i postulatywny  

3. Ustalenia zmiany planu nie przypisane okreWlonemu symbolowi dotycz> całego obszaru 
opracowania zmiany planu.  
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§ 4. Przeznaczenie terenów pod zabudowC inn> nic rolnicza odbywa siC na podstawie 
ustalonych funkcji terenów i ich przeznaczenia pod rócnego rodzaju zabudowC, w przypadku 
kiedy nie wymagaj> uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia  
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1266,  
z póan. zm.) i na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego na przeznaczenie 
terenów leWnych na cele nieleWne, a których powierzchnie wyszczególnia siC w §1, ust. 4 niniejszej 
uchwały.  

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

1)  Planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia (tekstowe i rysunkowe) planu uchwalonego 
uchwał> Nr XII/67/04 Rady Gminy Płaska z dnia 8 czerwca 2004 roku (Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1312), z póc. zmian>,  

2)  Zmianie planu - nalecy przez to rozumieć ustalenia (tekstowe i rysunkowe) okreWlone  
w niniejszej uchwały;  

3)  Rysunku zmiany planu – nalecy przez to rozumieć rysunki przedstawione na mapach  
w skali 1:2000, stanowi>cych zał>cznik Nr 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h) do niniejszej 
uchwały;  

4)  Uchwale – nalecy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały Rady Gminy Płaska, o ile  
z treWci przepisu nie wynika inaczej;  

5)  Aktualnych przepisach szczególnych lub odrCbnych – nalecy przez to rozumieć przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

6)  Przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
powinno przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi;  

7)  Przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe;  

8)  Terenie – nalecy przez to rozumieć teren o okreWlonym rodzaju przeznaczenia 
podstawowego, opisanego w tekWcie zmiany planu oraz wyznaczonego na rysunku zmiany 
planu liniami rozgraniczaj>cymi;  

9)  Zabudowie zagrodowej – nalecy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze  
i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach hodowlanych lub ogrodniczych;  

10)  Zabudowie jednorodzinnej – nalecy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub ich zespół wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj>cych w nich 
rodzin budynkami garacowymi i gospodarczymi;  

11)  Zabudowie rekreacji indywidualnej (letniskowej) – nalecy przez to rozumieć budynek 
przeznaczony do okresowego wypoczynku rodzinnego;  

12)  Usługach - nalecy przez to rozumieć przedsiCwziCcia, które nie wymagaj> opracowania 
raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko, na podstawie ustawy z dnia  
3 paadziernika 2008 roku o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz ocenach oddziaływania na Wrodowisko;  

13)  Pensjonatach – nalecy przez to rozumieć obiekty, które Wwiadcz> usługi hotelarskie ł>cznie 
z całodziennym wycywieniem, dysponuj>ce co najmniej 7 pokojami, Wwiadcz>ce dla swoich 
klientów usługi gastronomiczne;  
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14)  Terenie biologiczne czynnym – nalecy przez to rozumieć teren z nawierzchni> ziemn> 
urz>dzon> w sposób zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC, a takce 50 % powierzchni tarasów 
 i stropodachów z tak> nawierzchni>, nie mniej jednak nic 10 m2, oraz wodC 
powierzchniow> na tym terenie;  

15)  Wskaaniku powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć udział powierzchni 
zabudowy (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej 
działki; do powierzchni zabudowanej zalicza siC równiec przeWwity, przejWcia, zadaszenia 
oraz inne elementy budynku maj>ce oparcie na ziemi;  

16)  Maksymalnym wskaaniku intensywnoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć najwieksz> 
nieprzekraczaln> wartoWć stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków istniej>cych i lokalizowanych na działce do 
powierzchni całkowitej działki;  

17)  Urz>dzeniach infrastruktury technicznej – nalecy przez to rozumieć urz>dzenia z zakresu 
zaopatrzenia w wodC, odprowadzenia Wcieków, elektroenergetyki, gazownictwa, 
ciepłownictwa i telekomunikacji, gospodarki odpadami;  

18)  Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez to rozumieć linie, których nie mog> 
przekroczyć Wciany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, 
schodów, itp., zajmuj>cych nie wiCcej nic 20% powierzchni Wciany);  

19)  Linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć liniC dziel>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu, b>da rócnych zasadach zagospodarowania;  

20)  Symbolu przeznaczenia – nalecy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych 
terenów, okreWlaj>ce ich przeznaczenie podstawowe;  

21)  Strefie ochrony konserwatorskiej – nalecy przez to rozumieć obszary o okreWlonym 
sposobie zagospodarowania, podporz>dkowane wymogom ochrony dóbr kultury.  

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów wyróżnionych liniami rozgraniczającymi i symbolami przeznaczenia na rysunku zmiany 

planu i ustalenia szczegółowe zagospodarowania i zabudowy  

§ 6. 1.  Ustala siC tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN/UTL - zał>cznik 
Nr 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowC jednorodzinn>  
i przeznaczeniem dopuszczalnym pod zabudowC rekreacji indywidualnej; przy czym zabudowa 
jednorodzinna moce być realizowana na działkach spełniaj>cych wymagania zapisane w §25 pkt. 5 
Rozdziału IX;  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie:  

1)  sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

2)  dróg dojazdowych, parkingów niezbCdnych do obsługi terenu;  

3)  małej architektury.  

3. Na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej zakazuje siC budowy wolnostoj>cych 
garacy, hangarów na łodzie, szop, barakowozów i budynków gospodarczych; garace mog> być 
realizowane w piwnicy lub parterze budynku, ewentualnie przybudowane bo budynku;  

4. Kształtowanie zabudowy oraz zagospodarowanie terenu – zgodnie z §19 Rozdziału VII;  

5. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC bCdzie poprzez wyznaczone ulice 
wewnCtrzne dojazdowe, maj>ce powi>zania z ulicami w ci>gu dróg powiatowych: Nr 1206B 
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GłCboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca; Nr 1209B PrzewiCa – Sucha Rzeczka – Płaska  
– Mikaszówka – Gruszki – Rudawka oraz projektowanymi i istniej>cymi ulicami lokalnymi  
w ci>gu dróg gminnych;  

6. Tereny połocone s> na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

7. Tereny połocone s> w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie: A1  
– ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania i B ochrony konserwatorskiej 
– czCWciowej obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy i w mocliwym zakresie takce 
substancji zabytkowej. Obowi>zuj> ustalenia §17 Rozdziału V;  

8. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy w ci>gu drogi powiatowej – zgodnie  
z rysunkiem planu; przy czym odległoWć ta nie moce być mniejsza nic 8 m od krawCdzi jezdni;  

9. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulic wewnCtrznych dojazdowych i lokalnych  
w ci>gu dróg gminnych – w odległoWci minimum 5 m od linii rozgraniczaj>cej pas ulicy, zgodnie  
z rysunkiem zmiany planu;  

10. Linie podziału wewnCtrznego mog> być zmienione przy podziałach geodezyjnych, przy 
zachowaniu iloWci nowoprojektowanych działek w granicach własnoWci jako maksymalnej. 
Dopuszcza siC ł>czenie działek w wiCksze.  

§ 7. 1. Ustala siC tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN/UT - zał>cznik  
Nr 1a, 1h z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowC jednorodzinn> i przeznaczeniem 
dopuszczalnym pod usługi turystyczne (zabudowC pensjonatow>, apartamenty dla goWci, budynki 
gospodarcze).  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie:  

1)  zabudowy rekerecji indywidalnej i usług nieuci>aliwych zwi>zanych z obsług> turystyki;  

2)  urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

3)  dróg dojazdowych, parkingów niezbCdnych do obsługi terenu;  

4)  małej architektury i obiektów higieniczno – sanitarnych o powierzchni do 25 m2, w tym 
sauny, oczek wodnych, stawów;  

3. Ewentualna uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci nie moce przekraczać dopuszczalnych 
w przepisach prawnych norm i granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny;  

4. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu – zgodnie z §19 Rozdziału VII;  

5. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC bCdzie poprzez drogi, ulice wewnCtrzne 
dojazdowe maj>ce powi>zanie z drogami powiatowymi: Nr 1206B GłCboki Bród – Strzelcowizna 
– Gorczyca; Nr 1209B PrzewiCa – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka;  

6. Nieprzekraczalne linie zabudowy od ulicy w ci>gu dróg powiatowych – zgodnie  
z rysunkiem planu; przy czym odległoWć ta nie moce być mniejsza nic 8 m od krawCdzi jezdni;  

7. Tereny połocone s> na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

8. Tereny połocone s> w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego oraz w strefie A1– 
ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania. Obowi>zuj> ustalenia §17 
Rozdziału V.  
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§ 8. 1. Ustala siC tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UT – zał>cznik Nr 1a, 
1d; z podstawowym przeznaczeniem pod usługi turystyczne typu: pole biwakowe wraz 
infrastruktur> towarzysz>c> i pełnym uzbrojeniem terenu i dojazdem; tereny oznaczone symbolem 
UT – pole biwakowe na zał>czniku nr 1 (1A) zwi>zane s> integralnie z terenami oznaczonymi 
symbolami MR, MN/UT i UTL, nie stanowi> odrCbnych nieruchomoWci;  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie:  

1)  urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

2)  parkingu niezbCdnego do obsługi terenu;  

3)  małej architektury i obiektów higieniczno – sanitarnych o powierzchni do 25 m2, w tym 
sauny;  

3. W bezpoWrednim s>siedztwie terenu UT – zał>cznik Nr (zał. 1d) znajduje siC rów 
szczegółowy R-P. Obowi>zuj> ustalenia ogólne.  

4.Kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu – zgodnie z §19 Rozdziału VII;  

5. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC poprzez drogi wewnCtrzne dojazdowe, 
maj>ce powi>zanie z ulic> w ci>gu drogi powiatowej Nr 1206B GłCboki Bród – Strzelcowizna – 
Gorczyca oraz dojazdy wewnCtrzne o szerokoWci min. 5 m po terenie: MR, MN/UT i UTL;  

6. Tereny połocone s> na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

7. Tereny połocone s> w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie  
A1– ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania. Obowi>zuj> ustalenia  
§17 Rozdziału V.  

§ 9. 1. Ustala siC tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UTL- zał>cznik  
Nr 1a, 1d; z przeznaczeniem pod zabudowC rekreacji indywidualnej;  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie:  

1)  urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

2)  dróg dojazdowych, parkingów niezbCdnych do obsługi terenu;  

3)  małej architektury;  

3. Na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej zakazuje siC budowy wolnostoj>cych 
garacy, hangarów na łodzie, szop, barakowozów i budynków gospodarczych; garace mog> być 
realizowane w piwnicy lub parterze budynku, ewentualnie przybudowane do budynku;  

4. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu – zgodnie z §19 Rozdziału VII;  

5. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC bCdzie poprzez wyznaczone ulice 
wewnCtrzne dojazdowe, maj>ce powi>zania z ulic> w ci>gu drogi powiatowej Nr 1206B GłCboki 
Bród – Strzelcowizna – Gorczyca;  

6. Tereny połocone s> na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

7. Tereny połocone s> w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie  
A1 – ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania. Obowi>zuj> ustalenia 
§17 Rozdziału V.  
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§ 10. 1. Ustala siC tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MR - zał>cznik  
Nr 1a, 1d, 1e, 1f; z przeznaczeniem pod zabudowC zagrodow>; adaptuje siC istniej>c> zabudowC  
z mocliwoWci> jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy zgodnie z ustaleniami zmiany planu;  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie:  

1)  urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

2)  dróg dojazdowych, parkingów niezbCdnych do obsługi terenu;  

3)  małej architektury;  

3. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania – zgodnie z §19 Rozdziału VII;  

4. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC bCdzie poprzez istniej>ce zjazdy z drogi 
powiatowej Nr 1206B GłCboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca; nowe zjazdy nalecy uzgodnić  
z zarz>dc> drogi;  

5. Tereny połocone s> na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

6. Tereny połocone s> w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie A1 – 
ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania; strefie B ochrony 
konserwatorskiej, czCWciowej obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy  
i w mocliwym zakresie takce substancji zabytkowej. Obowi>zuj> ustalenia §17 Rozdziału V;  

7. Nieprzekraczalne linie zabudowy od ulicy w ci>gu drogi powiatowej – zgodnie 
 z rysunkiem planu; przy czym odległoWć ta nie moce być mniejsza nic 8 m od krawCdzi jezdni;  

§ 11. 1. Ustala siC tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN – zał>cznik  
Nr 1d, 1e; z przeznaczeniem pod zabudowC jednorodzinn>;  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie:  

1)  urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

2)  parkingu niezbCdnego do obsługi terenu;  

3)  małej architektury;  

3. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu – zgodnie z §19 Rozdziału VII;  

4. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC bCdzie poprzez zjazd z ulicy w ci>gu drogi 
powiatowej Nr 1206B GłCboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca;  

5. Teren połocony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

6. Teren połocony jest w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie A1  
– ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania; strefie B – ochrony 
konserwatorskiej, czCWciowej obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy  
i w mocliwym zakresie takce substancji zabytkowej. Obowi>zuj> ustalenia §17 Rozdziału V;  

7. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy w ci>gu drogi powiatowej – zgodnie  
z rysunkiem planu; przy czym odległoWć ta nie moce być mniejsza nic 8 m od krawCdzi jezdni 
drogi powiatowej Nr 1206B GłCboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca.  
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8. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulic wewnCtrznych dojazdowych i lokalnych  
w ci>gu dróg gminnych – w odległoWci minimum 5 m od linii rozgraniczaj>cej pas ulicy, zgodnie  
z rysunkiem zmiany planu;  

§ 12. 1. Ustala siC tereny lasów oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem LS - zał>cznik 
Nr 1d;  

2. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać siC bCdzie poprzez ulicC wewnCtrzn> 
dojazdow>, maj>c> powi>zanie z ulic> w ci>gu drogi powiatowej Nr 1206B GłCboki Bród  
– Strzelcowizna – Gorczyca;  

3. Teren połocony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

4. Teren połocony jest w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie  
A1 – ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania; strefie B – ochrony 
konserwatorskiej, czCWciowej obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy  
i w mocliwym zakresie takce substancji zabytkowej. Obowi>zuj> ustalenia §17 Rozdziału V.  

§ 13. 1. Ustala siC tereny rolnicze oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem RP/RZ - 
zał>cznik Nr 1e (ucytki rolne, ucytki zielone, stawy, rowy melioracyjne (rowy szczegółowe: R-P 
15; R-P 16; R-P 23; R-P 29 i dojazdy gospodarcze);  

2. Dopuszcza siC przebudowC urz>dzeM melioracyjnych w celu zapewnienia ich dalszego 
prawidłowego funkcjonowania;  

3. Ustala siC zakaz niszczenia lub uszkadzania rowów i urz>dzeM melioracyjnych;  

4. Ustal> siC obowi>zek uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie lub 
przebudowC urz>dzeM wodnych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami;  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

6. Tereny połocone s> na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV;  

7. Tereny połocone s> w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie strefie A1 
– ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania; strefie B – ochrony 
konserwatorskiej, czCWciowej obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy  
i w mocliwym zakresie takce substancji zabytkowej. Obowi>zuj> ustalenia §17 Rozdziału V.  

§ 14. 1. Ustala siC tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem DW - zał>cznik  
Nr 1b, 1c, 1d, 1e, 1g z podstawowym przeznaczeniem pod ulice wewnCtrzne dojazdowe  
o szerokoWci zgodnie z rysunkiem zmiany planu, zakoMczone placem do zawracania  
(o minimalnych wymiarach 12 x 12m lub 16 x 16 m).  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie urz>dzeM 
infrastruktury technicznej.  

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy w odlgłoWci nie mniejszej nic 5,00 m od linii 
rozgraniczaj>cej pas ulicy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu.  

4. Tereny połocone s> na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie” oraz Natura 2000 – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału IV.  
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5. Tereny połocone s> w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego w strefie strefie A 
– ochrony rezerwatowej, obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy, substancji i 
stanowisk archeologicznych; A1 – ochrony rezerwatowej, z kontrolowan> mocliwoWci> 
inwestowania; strefie B – ochrony konserwatorskiej, czCWciowej obejmuj>cej pełn> ochronC treWci 
historycznych, formy i w mocliwym zakresie takce substancji zabytkowej. Obowi>zuj> ustalenia 
§17 Rozdziału V.  

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

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

1)  Zagospodarowanie terenów pod wzglCdem funkcjonalno – przestrzennym powinno 
uwzglCdniać wymagania ładu przestrzennego oraz walory przyrodnicze i kulturowe,  
w zwi>zku, z tym przyjmuje siC:  

a)  zasadC ochrony i zachowania naturalnego krajobrazu przyrodniczo – kulturowego, 
ochrony zdrowia i bezpieczeMstwa ludzi i mienia, a takce potrzeb osób 
niepełnosprawnych;  

b)  zasadC ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury;  

c)  zasadC ochrony walorów ekonomicznych przestrzeni i prawa własnoWci, potrzeby 
obronnoWci i bezpieczeMstwa paMstwa;  

d)  zasadC racjonalnego wykorzystania terenów wzdłuc jezior, rzek i Kanału 
Augustowskiego;  

e)  zasadC ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami w zwi>zku z prowadzeniem 
gospodarki rolnej.  

2)  Ustala siC dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami odrCbnymi;  

3)  Projektowane obiekty powinny wpisywać siC harmonijnie form> architektoniczn>  
w krajobraz kulturowy. Zakaz wznoszenia obiektów szpec>cych krajobraz.  

4)  Do prac wykoMczeniowych i elewacyjnych zaleca siC stosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, np. kamieM, drewno, itp. oraz wyrobów ceramicznych.  

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

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

1)  Teren objCty granicami opracowania zmiany planu połocony jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”, utworzonego na podstawie 
Rozporz>dzenia Nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego Nr 54, poz 734. ze zm). Ustala siC priorytet wymagaM ochrony Wrodowiska  
i przyrody, poprzez:  

a)  zakaz 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)  zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieM Wródpolnych, przydrocnych i nadwodnych, 
jeceli nie wynikaj> one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Podlaskiego Nr 241 – 20473 – Poz. 2981
 

bezpieczeMstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urz>dzeM wodnych;  

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

f)  zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – 
błotnych;  

g)  zakaz 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;  

2)  Teren objCty granicami opracowania zmiany planu lecy w obszarze Natura 2000: w tym  
w obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Puszcza Augustowska (kod PLB200002) 
wyznaczonym rozporz>dzeniem Ministra Vrodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w spawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z póan. 
zmianami) oraz w projektowanym obszarze specjalnej ochrony siedlisk „Shadow List”  
w Puszczy Augustowskiej (PLH200005). Dla obszarów objCtych granicami Natura 2000 
obowi>zuj> warunki i ograniczenia ich ucytkowania, wynikaj>ce z przepisów odrCbnych,  
a w szczególnoWci:  

a)  zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92 poz. 880, z póan. zmianami) zabrania siC podejmowania działaM mog>cych, osobno 
lub w poł>czeniu z innymi działaniami, znacz>co negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególnoWci: pogorszyć stan siedlisk 
przyrodniczych lub siedlisk gatunków roWlin i zwierz>t, dla których ochrony wyznaczono 
obszar Natura 2000; wpłyn>ć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000; lub pogorszyć integralnoWć obszaru Natura 2000 lub 
jego powi>zania z innymi obszarami;  

b)  projekty planów i projekty zmian do przyjCtych planów oraz planowane przedsiCwziCcia, 
które mog> znacz>co oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie s> bezpoWrednio 
zwi>zane z ochron> obszaru Natura 2000 lub proponowanych obszarów maj>cych 
znaczenie dla Wspólnoty, znajduj>cych siC na liWcie proponowanych obszarów maj>cych 
znaczenie dla Wspólnoty, do czasu zatwierdzenia przez KomisjC Europejsk> jako obszary 
maj>ce znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony 
siedlisk; lub nie wynikaj> z tej ochrony, wymagaj> przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
oddziaływania na zasadach okreWlonych w ustawie z dnia 3 paadziernika 2008 roku  
o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa  
w ochronie Wrodowiska oraz ocenach oddziaływania na Wrodowisko;  

c)  jeceli przemawiaj> za tym konieczne wymogi nadrzCdnego interesu publicznego, w tym 
wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwi>zaM 
alternatywnych, właWciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony Wrodowiska, moce 
zezwolić na realizacjC planu lub działaM, mog>cych znacz>co negatywnie oddziaływać na 
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cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajduj>ce siC na liWcie, o której mowa  
w ppkt b), zapewniaj>c wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbCdnej do zapewnienia 
spójnoWci i właWciwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000;  

d)  w przypadku gdy znacz>ce negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków 
priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w pkt. c moce zostać udzielone wył>cznie w 
celu:  

-  ochrony zdrowia i cycia ludzi;  

- zapewnienia bezpieczeMstwa powszechnego;  

- uzyskania korzystnych nastCpstw o pierwszorzCdnym znaczeniu dla Wrodowiska 
przyrodniczego;  

- wynikaj>cym z koniecznych wymogów nadrzCdnego interesu publicznego, po 
uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej;  

e)  na obszarach Natura 2000, z zastrzeceniem pkt. f), nie podlega ograniczeniu działalnoWć 
zwi>zana z utrzymaniem urz>dzeM i obiektów słuc>cych bezpieczeMstwu 
przeciwpowodziowemu oraz działalnoWć gospodarcza, rolna, leWna, łowiecka i rybacka,  
a takce amatorski połów ryb, jeceli nie oddziałuje znacz>co negatywnie na cele ochrony 
obszaru Natura 2000;  

f)  prowadzenie działalnoWci, o której mowa w pkt. e) na obszarach Natura 2000 
wchodz>cych w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone 
wył>cznie w zakresie, w jaki nie narusza to zakazów obowi>zuj>cych na tych obszarach,  

g)  jeceli działalnoWć gospodarcza, rolna, leWna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania 
do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie maj> zastosowania programy 
wsparcia z tytułu obnicenia dochodowoWci, regionalny dyrektor ochrony Wrodowiska moce 
zawrzeć umowC z właWcicielem lub posiadaczem obszaru, z wyj>tkiem zarz>dców 
nieruchomoWci Skarbu PaMstwa, która zawiera wykaz niezbCdnych działaM, sposoby  
i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia nalecnoWci za wykonane 
czynnoWci, a takce wartoWć rekompensaty za utracone dochody wynikaj>ce  
z wprowadzonych ograniczeM;  

h)  jeceli działania mog>ce znacz>co negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000 lub obszar znajduj>cy siC na liWcie o której mowa w ppkt b) zostały podjCte bez 
uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ppkt c) i d) lub decyzji o Wrodowiskowych 
uwarunkowaniach, regionalny dyrektor ochrony Wrodowiska nakazuje ich natychmiastowe 
wstrzymanie i podjCcie w wyznaczonym terminie niezbCdnych czynnoWci w celu 
przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego czCWci lub chronionych na nim 
gatunków.  

3)  Ustala siC nastCpuj>ce zasady i kierunki działaM oraz zakazy:  

a)  zasadC ochrony powietrza poprzez: zachowanie istniej>cej szaty roWlinnej i ł>czenie jej  
z projektowan> zieleni> oraz tworzenie nowych terenów zielonych; wprowadzanie zieleni 
wysokiej, szczególnie rodzimych gatunków drzew liWciastych i krzewów;  

b)  zasadC ochrony wód powierzchniowych poprzez właWciwe gospodarowanie w strefie  
100 m od wód, realizacjC stref ciszy w celu ochrony przed nadmiernym hałasem, 
korzystanie z wód zgodnie z przepisami odrCbnymi;  

4)  Ustala siC zakaz budowy wszelkich tymczasowych obiektów budowlanych, gospodarczych  
i urz>dzeM powoduj>cych zagrocenie dla wód powierzchniowych i krajobrazu oraz zakazuje 
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siC prowadzenia działalnoWci gospodarczej wpływaj>cej szkodliwie na Wrodowisko 
przyrodnicze w aspekcie dopuszczalnych norm;  

5)  Ustala siC nakaz ograniczania uci>cliwoWci do granic terenu do którego inwestor posiada 
tytuł prawny;  

6)  Ustala siC zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Wcieków do gruntu i wód 
powierzchniowych;  

7)  Ustala siC nakaz przestrzegania wartoWci progowych poziomu hałasu w Wrodowisku zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa;  

8)  Realizacja inwestycji odbywać siC winna w sposób zapewniaj>cy ochronC walorów 
krajobrazu kulturowego miCdzy innymi poprzez:  

a)  harmonijne kształtowanie wnCtrza krajobrazu poprzez dobór właWciwej architektury 
obiektów wkomponowywanej w krajobraz wiejski, tak aby nie stała siC dominant>;  

b)  zachowanie historycznej sieci i nawierzchni dróg i ulic;  

c)  zachowanie i utrzymanie zieleni wysokiej przydomowej, jak i liniowych obsadzeM dróg  
i ulic;  

d)  kształtowanie nowej zabudowy w uwzglCdnieniem linii zabudowy od dróg i ulic, skali, 
gabarytów budynku, formy dachów oraz stosowanie materiałów budowlanych zgodnych  
z tradycj> regionu;  

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

f)  stosowanie tradycyjnych materiałów wykoMczeniowych: kamieM, drewno, cegła, jasne 
tynki; na pokrycia dachów: wióry, gonty, słoma, trzcina, dachówka ceramiczna, blacha 
dachówkopodobna;  

9)  W celu obnicenia wpływu inwestycji w trakcie jej realizacji nakazuje siC :  

a)  minimalizacjC uci>cliwoWci robót budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich 
technologii,  

b)  eliminacjC urz>dzeM uci>cliwych dla otoczenia (np. emituj>cych ponadnormatywny hałas, 
spaliny, itp.),  

c)  kontrolC oddziaływania inwestycji na Wrodowisko, poprzez m.in. przestrzeganie wszelkich 
norm dotycz>cych jej funkcjonowania i dbałoWć o jej dobry stan techniczny i urz>dzeM jej 
towarzysz>cych.  

10)  Na terenie objCtym zmian> planu wystCpuj> urz>dzenia melioracji wodnych, tj. rowy 
szczególowe: R-P15, R-P16, R-P23, R-P29. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych symbolem RP/RZ. W bezpoWrednim s>siedztwie terenu oznaczonego 
symbolem UT na zał>czniku Nr 1 (1d) znajduje siC rów szczegółowy R-P.  

11)  Zabrania siC niszczenia lub uszkadzania urz>dzeM melioracji wodnych.  

12)  W granicach opracowania zmiany planu miejscowego nie wystCpuj> obiekty przyrody 
(głazy narzutowe, pomniki przyrody), wody powierzchniowe, dla których nalecałoby 
ustanowić dodatkowe filary ochronne.   
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Rozdział V 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 17. 1. Rozporz>dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku 
w sprawie uznania za pomnik historii „Kanału Augustowskiego” (Dz. U. z 2007 roku, Nr 86,  
poz. 572) Kanał Augustowski – drogC wodn> – w czCWci znajduj>cej siC na terytorium RP uznano 
za pomnik historii. Celem jego ochrony jest zachowanie, ze wzglCdu na wartoWci historyczne, 
architektoniczno – techniczne oraz autentycznoWć i integralnoWć drogi wodnej – Kanału 
Augustowskiego, bCd>cego przykładem harmonijnego poł>czenia zabytku techniki z wartoWciami 
przyrodniczymi i kulturowymi krajobrazu, stanowi>cego ponadto materialne Wwiadectwo  
XIX – wiecznej kultury technicznej polskich incynierów.  

2. Decyzj> Nr KL.WZK.534/5/d/79 z dnia 9 lutego 1979 roku UrzCdu Wojewódzkiego  
w Suwałkach Wydział Kultury i Sztuki - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Kanał 
Augustowski z zespołem budowli i urz>dzeM składaj>cych siC z jazów, mostów, obudowy 
brzegów, zabudowaM słucby wodnej, Wluz wraz z przyległym do kanału terenem do 200 m  
w terenie zalesionym i do 1000 m w terenie otwartym (na odcinku od Wluzy w DCbowie do granicy 
PaMstwa) Wluza Kurzyniec - został wpisany do rejestru zabytków województwa suwalskiego.  

3. Kanał Augustowski został zbudowany w latach 1825 – 1839 przez polskich incynierów 
wojskowych, jest cennym zabytkiem dawnej techniki budowy kanałów i towarzysz>cych urz>dzeM 
o znaczeniu ogólnoeuropejskim.  

4. Granica zespołu zabytkowego obejmuje połocony na powierzchni 74 ha liniowy układ 
drogi wodnej Kanału Augustowskiego z 15 Wluzami, wyposaconymi w urz>dzenia hydrotechniczne 
i historyczn> zabudowC oraz otaczaj>cy krajobraz kulturowy w pasie 1000 m w terenie otwartym  
i 200 m w terenie zalesionym po obu stronach kanału, stanowi>cym jego strefC ochronna od Wluzy 
nr 1 (DCbowo) do Wluzy nr 15 (Kurzyniec) na granicy paMstwowej.  

5. Ustala siC chronion> przestrzeM Kanału Augustowskiego zgodnie z zapisami decyzji  
o której mowa w ust. 2, w ramach której okreWla siC cztery zakresy ochrony.  

6. Wacnym elementem przy okreWlaniu wytycznych dla poszczególnych jednostek jest 
uporz>dkowanie zakresów ochrony w obrCbie strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczone s> 
cztery zakresy ochrony ukierunkowane na jednostkC funkcjonaln> Kanału Augustowskiego,  
w ramach strefy ochrony konserwatorskiej (SOK), tj.:  

1)  A – ochrony rezerwatowej, obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy, 
substancji i stanowisk archeologicznych;  

2)  A1 – ochrony rezerwatowej z kontrolowan> mocliwoWci> inwestowania, uzupełniania 
niezbCdnymi inwestycjami;  

3)  B – ochrony czCWciowej, obejmuj>cej pełn> ochronC treWci historycznych, formy  
i w mocliwym zakresie, takce substancji zabytkowej;  

4)  K – ochrony krajobrazowej i zabezpieczenia otuliny drog> zachowania dominacji form 
tradycyjnych i harmonijnego nawi>zania do nich, tak na zasadzie s>siedztwa, jak i w paWmie 
ich styków oraz zabezpieczenia właWciwej ekspozycji dla stref A i B.  

7. Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej (SOK) Kanału Augustowskiego przyjCto 
wskazanie czterech zakresów ochrony obszarów kulturowych. Zrezygnowano z wyznaczenia 
ochrony archeologicznej. Tym niemniej wWród stanowisk archeologicznych odkrytych w rejonie 
Kanału Augustowskiego, kilka z nich zasługuje na ochronC konserwatorsk>. Stanowiska nalecy 
poddać inwentaryzacji i w zalecnoWci od jej wyników podj>ć decyzjC o dalszym postCpowaniu.  
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8. Wszystkie stanowiska podlegaj> ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace przy 
stanowiskah archeologicznych mocna prowadzić po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Z powodu ducego zagrocenia niszczeniem przez głCbok> orkC 
traktorow> najwacniejszym postulatem jest przeprowadzenie badaM powierzchniowych metod> 
AZP (Archeologiczne ZdjCcie Polski) na całym obszarze, przez który przebiega Kanał 
Augustowski.  

9. Vcisł> ochron> konserwatorsk> nalecy obj>ć obiekty juc obecnie wpisane do rejestru 
zabytków;  

10. W obrCbie jednostek zakwalifikowanych do ochrony A, A1 i B przewidziany jest 
zrócnicowany zakres działaM: od konserwacji obiektów do podjCcia ich rekonstrukcji.  

11. Ustalenia szczegółowe:  

1)  Kanał Augustowski:  

a)  Kanał Augustowski wraz ze wszystkimi obiektami objCtymi ochron> w ramach decyzji 
konserwatorskiej nalecy obj>ć konserwacj> w przypadku elememtów o charakterze 
zabytkowym (Wluzy, jazy, przekopy, umocnienia brzegów, drogi burłaczne, budynki 
słucby kanałowej);  

b)  Obiekty towarzysz>ce kanałowi musz> być poddane zabiegom o charakterze 
rewaloryzacyjnym, oraz:  

-  Integracji, która pozwoli na scalanie naruszonych juc w pewnych zakresach walorów 
zabytkowych tego obiektu (dróg budowlanych dla potrzeb obsługi i eksploatacji 
kanału);  

-  Rekonstrukcji polegaj>cej na odtworzeniu szczególnie cennych obiektów – Wluza 
Kurzyniec;  

-  Rekompozycji, tj. tworzenie właWciwego s>siedztwa dla kanału; działania te powinny 
oznaczać usuniCcie obiektów kubaturowych negatywnie oddziaływuj>cych na otoczenie 
poprzez formC sprzeczn> z zabytkowym charakterem obiektu (brak dachów 
dwuspadowych, agresywna kolorystyka); obsadzenia zieleni> wysok> i nisk>  
w miejscach, gdzie zgodnie z pierwotnym ucytkowaniem kanału nie było zieleni, 
usuniCcie drzew, krzewów, które nie s> rodzime dla Puszczy Augustowskiej (np. topole, 
dCby czerwone, tuje).  

-  Kontynuacji, tj. tworzenie harmonijnego otoczenia dla zespołu koszarowego Stracy 
Granicznej w Gorczycy poprzez wprowadzenie zieleni osłonowej wysokiej i niskiej, 
zespołów zabudowy rekreacyjnej poprzez wprowadzenie zieleni urz>dzonej. W ramach 
kontynuacji nalecy przewidzieć dalsz> wymianC dachów krytych płytami eternitu na 
materiały naturalne (dachówki, wiór, gont) lub blachC o kolorystyce stonowanej  
i harmonizuj>cej z otoczeniem.  

12. W odniesieniu do krajobrazu kulturowego okreWla siC zasady i kierunki działania 
odnoWnie:  

a)  Zabytków nieruchomych i ruchomych:  

- Wszelkie prace przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub 
umieszczonych w ewidencji Słucby Ochrony Zabytków oraz w ich bezpoWrednim 
otoczeniu mog> być prowadzone tylko za zgod> Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków;  
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- Rozbiórka obiektu o wartoWcich kulturowych moce być dokonana tylko  
w uzasadnionych przypadkach za zgod> Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i po 
wykonaniu stosownej dokumentacji;  

-  Wszelka działalnoWć inwestycyjna w wyznaczonych strefach A, A1 i B ochrony 
konserwatorskiej obejmuj>ca m. in. budowC, remonty, rozbiórki, zmiany sposobu 
ucytkowania wymaga przestrzegania zasad ich zagospodarowania i winna być 
uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie sporz>dzenia 
koncepcji, przed wyst>pieniem o decyzjC o pozwoleniu na budowC;  

b)  Stanowisk archeologicznych:  

-  Ochrona konserwatorska obejmuje wszystkie stanowiska rozpoznane na terenie gminy, 
niezalecnie od ich chronologii i wartoWci kulturowych, zaW wszelkie prace ziemne 
prowadzone na nich lub w s>siedztwie powinny uzyskać zgodC Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i być nadzorowane przez archeologa;  

- Wszelkie prace ziemne (inwestycyjno – budowalne) w strefach kanału: A, A1, B i K  
i na pozostałym obszarze s> obowi>zkowo objCte nadzorem archeologicznym i mog> 
być prowadzone tylko za zgod> Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

-  Podejmowanie działaM maj>cych na celu zmianC sposobu zagospodarowania 
chronionego stanowiska moce odbywać siC na podstawie zgody właWciwego organu ds. 
ochrony zabytków archeologicznych.  

-  Wyklucza siC przekształcanie chronionego stanowiska i jego otoczenia, b>da 
ucytkowania, które mogłyby spowodować degradacjC ich wartoWci naukowej  
i kulturowej.  

-  Inwestor ma obowi>zek powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed 
przyst>pieniem do wykonania robót ziemnych na terenach podlegaj>cych ochronie 
archeologicznej wskazanych na rysunkach zmiany planu.  

c)  WartoWci historycznych Kanału Augustowskiego:  

-  KonserwacjC (umacnianie brzegów, systematyczne oczyszczanie z roWlinnoWci, 
usuwanie zamuleM) oraz kontynuowanie dotychczasowego ucytkowania tj. utrzymanie 
ceglownoWci kanału;  

-  Prace na Kanale Augustowskim dotycz>ce remontu Wluz, jazów, robót pogłCbiarskich, 
zabezpieczeM brzegów, prac konserwatorskich prowadzone na podstawie projektów 
budowalnych winne być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
i realizowane pod jego nadzorem;  

-  ObjCcie Wcisł> ochron> Wluz jako elementu integralnie zwi>zanego z Kanałem 
Augustowskim i podjCcie prac rekonstrukcyjnych w obrCbie Wluz, kontynuowanie 
dotychczasowego sposobu ucytkowania oraz konserwacja pozostałych elementów 
zespołu;  

-  Rekonstrukcja na obszarze kanału pasów holowniczych oraz lokalizacja obiektów  
i urz>dzeM wył>cznie zwi>zanych z obsług> ceglugi i ruchu turystycznego;  

-  Wszystkie prace zwi>zane z konserwacj>, przebudow> kanału oraz Wluz, jak równiec 
jakiekolwiek roboty budowalne zwi>zane z istniej>cymi lub projektowanymi obiektami 
połoconymi w rejonie kanału i Wluz winny być uzgodnione z PaMstwow> Słucb> 
Ochrony Zabytków;  

-  Zakaz tworzenia nowych siedlisk rolniczych poza terenami wyznaczonymi na ten cel  
w niniejszej zmianie planu;  
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-  Nakaz usuniCcia z terenu obiektów kubaturowych dysharmonizuj>cych lub bCd>cych  
w złym stanie technicznym zgodnie z proponowan> list> obiektów utworzon> przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

13. W granicach obszaru wskazanego do objCcia ochron> rezerwatow> – A1 i B, okreWla siC 
nastepuj>ce zasady i kierunki działania:  

1)  Zakazuje siC wszelkiej działalnoWci mog>cej w istotny sposób zmienić naturalny krajobraz, 
wzglCdnie jego komponenty. Nie nalecy zwłaszcza:  

a)  Wprowadzać nowego zainwestowania zarówno mieszkaniowego, usługowego, 
rekreacyjnego poza terenami wyznaczonymi na ten cel w niniejszej zmianie planu;  

b)  Prowadzić działalnoWci mog>cej spowodować likwidacjC istniejacego drzewostanu;  

c)  Realizować nowych linii energetycznych w sposób szpec>cy krajobraz;  

2)  Utrzymanie historycznie rozplanowanych struktur przestrzennych, zachowanie tradycyjnych 
form budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego, utrzymanie sieci drogowej  
i zachowanie struktury zabudowy zharmonizowanej z rzeab> terenu, szat> roWlinn>  
i klimatem, dotyczy to w szczególnoWci lokalizacji nowych siedlisk zarówno zabudowy 
rekreacji indywiualnej i pensjonatowej – formy przestrzennej tradycyjnej zagrody rolniczej;  

3)  Forma architektury i budownictwa wiejskiego winna nawi>zywać do architektury 
regionalnej poprzez stosowanie tradycyjnych materiałów i technologii, obiekty powinny 
posiadać wysokie dachy dwuspadowe (k>t nachylenia połaci od 370 do 500) oraz dwie 
kondygnacje ł>cznie z poddaszem ucytkowym, lokalizacja nowych obiektów nie powinna 
naruszać naturalnej konfiguracji terenu, preferuje siC stosowanie materiałów naturalnych 
takich jak: drewno, cegła, kamieM, a przy pokrywaniu dachów: materiały ceramiczne 
(dachówki), drewno (wióry i gonty), trzcina, słoma;  

4)  Prowadzenie prac konserwacyjnych obiektów o wartoWcich zabytkowych i kulturowych pod 
nadzorem wyspecjalizowanych słucb konserwatorskich;  

5)  Wszelka działalnoWć inwestycyjna w strefach ochrony konserwatorskiej: A, A1, B” 
obejmuj>ca m. in. budowC, remonty, rozbiórki, zmiany sposobu ucytkowania wymaga 
przestrzegania zasad ich zagospodarowania i winna być uzgodniona na etapie pozwolenia 
na budowC z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

6)  Nowopowstaj>c> zabudowC, stanowi>c> uzupełnienie istniej>cej, nalecy dostosować do 
historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali. Winna ona utrwalać i podkreWlać 
historyczne ukształtowanie rozplanowania i utrzymania linii zabudowy. Nalecy d>cyć do 
zmodernizowania istniej>cych budynków posiadaj>cych walory kulturowe i zmienić 
architekturC istniejacych obiektów kubaturowych dysharmonizuj>cych lub bCd>cych w złym 
stanie technicznym;  

7)  Rozebranie budynków gospodarczych znajduj>cych siC w złym stanie technicznym zgodnie 
ze sprz>dzon> list> obiektów ustalonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

8)  Nakazuje siC wyposacenie terenów wypoczynku i rekreacji połoconych w strefie A1  
w pełne uzbrojenie techniczne;  

14. W granicach objetych ochron> krajobrazow> K okreWla siC nastepuj>ce zasady i kierunki 
działania:  

1)  Ochrona wartoWci krajobrazowych terenów bCd>cych w Wcisłych powi>zaniach widokowych 
lec>cych poza stref> B, poprzez:  
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a)  zachowanie naturalnego krajobrazu nadrzecznego;  

b)  uwzglCdnienie wymogów okreWlonych w wytycznych konserwatorskich;  

c)  wprowadzenie obiektów o wartoWciach kulturowych, nie objCtych dotychczas decyzjami 
konserwatorskimi do rejestru zabytków;  

d)  zachowanie zadrzewieM Wrodpolnych, alei i układu linii brzegowej lasu;  

e)  zachowanie charakteru kształtowanego krajobrazu rolniczego.  

15. W granicach opracowania zmiany planu nie wystCpuj> zabytki architektury, 
budownictwa i techniki, zabytki sakralne, tradycyjnego budownictwa ludowego i leWnego, 
cmentarze, mogiły, upamiCtnione miejsca pamiCci narodowej oraz zabytki ruchome wpisane do 
wojewódzkiego lub gminnego rejestru zabytków.  

16. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, nalecy:  

1)  wstrzymać wszelkie prace mog>ce uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

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

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

Rozdział VI 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§ 18. 1. Na terenie objCtym zmian> planu nie ustala siC terenów przestrzeni publicznych.  

2. Ustala siC zakaz budowy ogrodzeM w odległoWć mniejszej nic 1,5 m od linii brzegowej 
kanału, rzek, jezior i rowów melioracyjnych.  

3. Nakazuje siC utrzymanie ładu przestrzennego m. in. poprzez:  

1)  uporz>dkowane ogrodzenia terenów prywatnych;  

2)  estetyczne utrzymanie elewacji frontowych budynków znajduj>cych siC wzdłuc ulic;  

3)  wyposacenie nieruchomoWci w obiekty małej architektury, tj. ławeczki, kosze na Wmieci,  
itp. oraz zieleM nisk> i wysok>.  

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy  

§ 19. 1. Na terenach przeznaczonych w zmianie planu pod zabudowC jednorodzinn> i rekreacji 
indywidualnej, usługi turystyczne (pensjonaty, apartamenty dla goWci) ustala siC parametry  
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy.  

2. Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic, dróg i jezior, rzek i kanału, które s> 
okreWlone na rysunku zmiany planu i opisane w tekWcie niniejszej uchwały; przy ich ustalaniu 
uwzglCdniono klasC drogi, ulicy, istniej>c> w s>siedztwie zabudowC, wody, ukształtowanie terenu 
i jego uzbrojenie w infrastrukturC techniczn>;  

3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie odległoWci sytuowania budynków od granic 
działek s>siednich:  
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1)  odległoWć sytuowania zabudowy od granicy działki s>siedniej wynosi:  

a)  4 m dla budynków z otworami drzwiowymi i okiennymi zwróconymi w stronC działki 
s>siedniej;  

b)  3 m dla budynków zwróconych w stronC działki s>siedniej bez otworów drzwiowych  
i okiennych;  

2)  dopuszcza siC usytuowanie budynku skierowanego w stronC działki s>siedniej Wcian> 
zewnCtrzn> bez otworów drzwiowych i okiennych w odległoWci 1,50 m od granicy działki 
lub bezpoWrednio przy jej granicy.  

4. Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 3 m od kanałów sanitarnych  
i wodoci>gu.  

5. Dojazdy do wyznaczonych terenów poprzez ulice dojazdowe wewnCtrzne od najblicszych 
ulic i dróg publicznych: istniej>cych lub projektowanych oraz bezpoWrednio z ulic publicznych 
gminnych i powiatowych, zaW miejsca i warunki wł>czenia siC do tych ulic, dróg nalecy ustalic na 
podstawie przepisów szczególnych.  

6. Forma budynków winna być kształtowana w nawi>zaniu do architektury regionalnej, bez 
ograniczeM w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów 
wykoMczeniowych (drewno, kamieM, itp). Zaleca siC wyeksponowanie elementów konstrukcyjnych 
nawi>zuj>cych do tradycyjnych rozwi>zaM lokalnych – budynki wiejskie typowe dla Równiny 
Augustowskiej.  

7. Ustala siC, ce kalenice budynków mieszkalnych (w zabudowie zagrodowej, 
jednorodzinnej, pensjonatowej, apartamenty dla goWci i rekreacji indywidualnej) skierowane bCd> 
równolegle do drogi lub w uzasadnionych przypadkach prostopadle do granicy działki; dla 
budynków pozostałych nie ustala siC kierunku kalenicy w odniesieniu do drogi.  

8. Ustala siC, ce budynki mieszkalne (w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej, 
pensjonatowej, rekreacji indywidualnej) bCd> zlokalizowane od strony drogi, natomiast budynki 
gospodarcze i garace w głCbi działki.  

9. Ustala siC, ce na kacdej działce moce być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny  
w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i pensjonatowej oraz rekreacji indywidualnej;  

10. WysokoWć zabudowy liczona od poziomu terenu przy wejWciu głównym do budynku do 
kalenicy (najwycej połoconego punktu dachu):  

1)  dla zabudowy jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej – do 10,00 m; dwie kondygnacje,  
w tym poddasze ucytkowe, podpiwniczenie w zalecnoWci od potrzeb;  

2)  dla zabudowy pensjonatowej – do 12,00 m; dwie kondygnacje oraz poddasze ucytkowe, 
podpiwniczenie w zalecnoWci od potrzeb;  

3)  dla zabudowy gospodarczej, garacy – do 7,00 m; jedna kondygnacja, podpiwniczenie w 
zalecnoWci od potrzeb;  

4)  dla obiektów i urz>dzeM wyposacenia pola biwakowego – do 6,00 m; jedna kondygnacja;  

11. Poziom posadowienia budynków mieszkalnych – poziom parteru (w zabudowie 
zagrodowej, jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej) – 0,45 m do 0,90 m od 
poziomu terenu, zaW budynków pozostałych – 0,15 m do 0,60 m od poziomu terenu;  

12. Kształt bryły budynku horyzontalny, dostosowany do tradycji lokalnych;  
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13. Dachy dla wszystkich form zabudowy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe  
– o nachyleniu połaci dachowej pod k>tem 370 – 500; dopuszcza siC mniejsze nachylenie połaci 
dachowych powycej 270 w przypadku realizacji budynków jednokondygnacyjnych bez poddasza 
ucytkowego;  

14. Zaleca siC pokrycie dachów: dachówk>, wiórem, gontem, słom> lub blach> 
dachówkopodobn>, w kolorach stonowanych i harmonizuj>cych z otoczeniem;  

15. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 70 % powierzchni działki;  

16. Wskaanik wielkoWci powierzchni zabudowy do 30% powierzchni działki dla wszystkich 
form zabudowy;  

17. Maksymalny wskaanik intensywnoWci zabudowy – 0,5.  

18. Zasady zagospodarowania terenów:  

1)  racjonalne wykorzystanie terenów, zwłaszcza wzdłuc ci>gów komunikacyjnych;  

2)  racjonalne zagospodarowanie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych przy zachowaniu  
i ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych;  

3)  zachowanie właWciwej skali i charakteru zabudowy z uwzglCdnieniem tradycyjnej 
zabudowy wiejskiej;  

4)  ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych w szczególnoWci rzeaby terenu przed 
degradacj>, z wyj>tkiem niezbCdnych prac zwi>zanych z planowan> inwestycj>  
i uzbrojeniem terenu;  

5)  ochrona wód powierzchniowych i gleb przed niekontrolowanym zanieczyszczaniem 
Wciekami bytowymi i rolniczymi;  

6)  ochrona cennej, rzadkiej roWlinnoWci, torfowisk i zadrzewieM Wródpolnych,  

7)  zakaz stosowania Wrodków ochrony roslin na terenach spływu wód roztopowych  
i deszczowych do cieków, rzek i jezior oraz kanału;  

§ 20. Powi>zania układu komunikacyjnego z układem zewnCtrznym:  

1)  Adaptuje siC istniej>cy układ komunikacyjny i dotychczasowe jego powi>zania z układem 
zewnCtrznym, zwłaszcza z drogami publicznymi: powiatowymi i gminnymi;  

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

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

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

a)  w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej – max. 1 miejsce postojowe i 2 
garace;  

b)  w zabudowie pensjonatowej – maksymalnie do 15 miejsc postojowych.   



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Podlaskiego Nr 241 – 20483 – Poz. 2981
 

Rozdział VIII 
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

§ 21. Teren objCty granicami opracowania zmiany planu połocony jest na Obszarze 
Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” – obowi>zuj> w szczególnoWci 
ustalenia §16 Rozdziału IV.  

§ 22. Teren objCty granicami opracowania zmiany planu połocony jest w granicach obszaru 
NATURA 2000 – w tym w obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Puszcza Augustowska 
(kod PLB200002) oraz w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk „Shadow List” 
w Puszczy Augustowskiej (kod PLH200005) – obowi>zuj> w szczególnoWci ustalenia § 16 
Rozdziału IV.  

§ 23. Teren połocony jest w chronionej przestrzeni Kanału Augustowskiego; w granicach 
opracowania zmiany planu wystCpuje stanowisko archeologiczne – teren oznaczony symbolem 
RP/RZ – obowi>zuj> ustalenia §17 Rozdziału V.  

§ 24. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> inne tereny lub obiekty podlegaj>ce 
ochronie, ustalone na podstawie odrCbnych przepisów, w tym tereny górnicze, a takce tereny 
naracone na niebezpieczeMstwo powodzi oraz tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych.  

Rozdział IX 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości  

§ 25. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci 
objCtych zmian> planu miejscowego.  

1)  Nie ustala siC granic obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM i podziałów;  

2)  Nowe podziały nalecy dokonywać na podstawie niniejszej zmiany planu oraz w oparciu  
o przepisy szczególne;  

3)  Wydzielone działki powinny posiadać dostCp do drogi publicznej; w indywidualnych  
i uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC wydzielenie dojazdu od drogi publicznej do 
projektowanych działek o szerokoWci minimum 4,50 m;  

4)  K>ty granic nowoprojektowanych działek do pasów drogowych zblicone do 900 z tolerancj> 
100;  

5)  Ustala siC nastCpuj>ce minimalne powierzchnie nowych działek, przy czym nie ustala siC 
górnych parametrów:  

a)  w zabudowie jednorodzinnej – 1000 m2;  

b)  w zabudowie rekreacji indywidualnej (letniskowej) – 500 m2;  

c)  w zabudowie pensjonatowej (pensjonaty, apartamenty dla goWci)– 2000 m2.  

6)  Dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych w ramach jednej własnoWci pod 
zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków 
ucytkowych.   
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Rozdział X 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  

§ 26. 1. Ze wzglCdu na połocenie terenu objCtego zmian> planu na obszarze Natura 2000  
i Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” oraz czCWciowo w 100-u 
metrowej strefie od wód Kanału Augustowskiego i jezior – obowi>zuj> ustalenia §16 Rozdziału 
IV;  

2. Ze wzglCdu na połocenie terenu objCtego planem w chronionej przestrzeni 
konserwatorskiej Kanału Augustowskiego – obowi>zuj> ustalenia §17 Rozdziału V;  

3. Na działkach przeznaczonych pod zabudowC rekreacji indywidualnej zabrania siC 
budowy wolnostoj>cych garacy, hangarów na łodzie, szop, barakowozów i budynków 
gospodarczych;  

4. Zakazuje siC stawiania masztów i wiec telefonii komórkowej;  

5. Tereny dla których niniejsza zmiana planu ustala inne przeznaczenie mog> być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z ustaleniami 
zmiany planu.  

Rozdział XI 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 27. 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 zmian> planu 
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,  

e)  sieci gazoci>gu;  

f)  innego uzbrojenia, jeceli zaistnieje taka koniecznoWć, bez dokonywania zmiany planu,  
w oparciu o przepisy odrCbne;  

2)  Sieci infrastruktury i urz>dzenia techniczne winny być realizowane w pasach ulic, dróg lub 
na terenach działek;  

3)  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 zmiany planu oraz poza granicami opracowania;  

b)  realizacja przył>czy do poszczególnych obiektów do sieci wodoci>gowej zgodnie  
z warunkami okreWlonymi w przepisach szczególnych;  

4)  Ustala siC nastCpuj>ce zasady usuwania Wcieków:  
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a)  odprowadzenie Wcieków bytowo – gospodarczych docelowo do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej;  

b)  do czasu jej realizacji dopuszcza siC stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania 
Wcieków: m.in. oczyszczalnie przydomowe, szamba szczelne i wywocenie do punktu 
zlewnego przy oczyszczalni Wcieków;  

c)  zakazuje siC wprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych Wcieków do gruntu i wód 
powierzchniowych;  

d)  realizacja przył>czy do poszczególnych obiektów do systemu kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z warunkami okreWlonymi w przepisach szczególnych;  

5)  Ustala siC nastCpuj>ce zasady usuwania odpadów:  

a)  nalecy zapewnić urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku, stosownie do potrzeb obiektów 
i ucytkowników;  

b)  tymczasowe gromadzenie i usuwanie odpadów stałych nalecy organizować na warunkach 
okreWlonych przez gminC;  

c)  na parkingach oraz terenach przeznaczonych do celów rekreacji i wypoczynku przewiduje 
siC ustawienie kontenerów na Wmieci (z zastosowaniem segregacji odpadów) i wywóz na 
wysypisko Wmieci;  

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

a)  wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni, 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 s>siednie, 
poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, zastosowanie rozwi>zaM technicznych, takich 
jak: mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych;  

7)  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, pompy ciepła i kominki;  

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

a)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> terenów budowlanych planowane w oparciu  
o istniej>ce i projektowane linie SN;  

b)  zaleca siC, aby wszystkie obiekty były podł>czone do sieci elektroenergetycznej  
i posiadały przył>cza elektroenergetyczne umocliwiaj>ce pobór energii elektrycznej  
w stopniu wystarczaj>cym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania;  

c)  poszczególne obiekty zasilać zgodnie z warunkami technicznymi, okreWlonymi  
w przepisach szczególnych;  

d)  dla obiektów wymagaj>cych zwiCkszonej pewnoWci zasilania w energiC elektryczn> nalecy 
stosować zasilanie rezerwowe;  
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e)  w przypadku budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nalecy prowadzić j>  
w sposób ograniczaj>cy agresywnoWć linii w terenie;  

f)  w pasach ulic i dróg przewidzieć rezerwC terenu pod kable SN, nn i oWwietleniowe;  

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

h)  w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urz>dzeniami elektroenergetycznymi 
nalecy dostosować je do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu, 
zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami przebudowy okreWlonymi w przepisach 
szczególnych;  

i)  sieci elektroenergetyczne projektować w oparciu o rysunek zmiany planu;  

9)  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.  

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

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

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

11)  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 
niniejszej zmiany planu i w oparciu o warunki techniczne okreWlone w przepisach 
szczególnych;  

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 ustaleniach niniejszej zmiany planu bez koniecznoWci zmiany 
planu;  

Rozdział XII 
Ustalenia dotyczące sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów  

§ 28. 1. Ustala siC, ce do chwili rozpoczCcia realizacji funkcji okreWlonych w niniejszej 
zmianie planu dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenu;  

2. Dla dotychczasowego ucytkowania nie ustala siC terminów czasowych.  
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Rozdział XIII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.)  

§ 29. Ustala siC stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do naliczenia jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWci – 20 % (słownie: dwadzieWcia procent) dla 
wszystkich terenów objCtych zmian> planu.  

Rozdział XIV 
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów 

wymagających przekształceń i rekultywacji  

§ 30. Na terenie objCtym zmian> planu nie zachodzi potrzeba rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, a takce przekształceM i rekultywacji.  

Rozdział XV 
Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, terenów służących organizacji imprez 

masowych oraz obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,00 m2  

§ 31. Nie ustala siC terenów rekreacyjno – wypoczynkowych i terenów słuc>cych organizacji 
imprez masowych oraz obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000,00 m2.  

Rozdział XVI 
Wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej  

§ 32. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:  

1)  w budynkach mieszkalnych (w zabudowie jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej  
i pensjonatowej) na etapie sporz>dzania projektu zagospodarowania działki lub terenu 
nalecy przewidzieć przystosowanie obiektów do ukrycia typu II;  

2)  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;  

3)  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;  

4)  układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać nastCpuj>ce 
warunki:  

a)  odpowiedni> szerokoWć uniemoaliwiaj>c> ewentualne zagruzowanie;  

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

c)  wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi Wrodkami 
chemicznymi;  

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

§ 33. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpocarowej:  

1)  now> zabudowC projektować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
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2)  w budynkach zapewnić właWciw> ochronC przeciwpocarow> i zabezpieczenia 
przeciwpocarowe;  

3)  zapewnić zaopatrzenie w wodC na cele przeciwpocarowe;  

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

Rozdział XVII 
Postanowienia końcowe  

§ 34. W granicach objCtych niniejsz> uchwał> trac> moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska uchwalonego uchwał> Nr XII/67/04 Rady Gminy 
Płaska z dnia 8 czerwca 2004 roku (opublikowanego w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Podlaskiego, Nr 88 poz. 1312, z dnia 21 czerwca 2004 roku).  

§ 35. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Płaska.  

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

Przewodnicz>cy Rady Gminy

Dariusz CiĊĪkowski
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIII/168/09 

Rady Gminy Płaska 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁASKA  
W ODNIESIENIU DO MIEJSCOWOŚCI GORCZYCA  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska był 
wyłocony do publicznego wgl>du w dniach 11.08.2009 roku do dnia 21.09.2009 roku (wł>cznie) 
w siedzibie UrzCdu Gminy Płaska, w tym czasie nie wpłynCły uwagi: Po okresie wyłocenia do 
26.10. 2009 roku (wł>cznie) równiec nie wpłynCły uwagi. 

 
Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIII/168/09 

Rady Gminy Płaska 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

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 Płaska rozstrzyga  
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska w odniesieniu do miejscowoWci Gorczyca w sposób nastCpuj>cy: 

Lp. RODZAJ INWESTYCJI SPOSÓB REALIZACJI 

1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 2010 - 2020 

2 budowa i rozbudowa istniej>cej sieci wodoci>gowej finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 2010 - 2020 

3 budowa dróg i ulic finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 2010 - 2020 

4 budowa oWwietlenia finansowanie budcet gminy oraz Wrodki zewnCtrzne – lata 2010 - 2020 

 

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. 
2981  


