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UCHWAŁA NR XXXIV/320/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach 

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

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

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

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

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

poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 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 2005 r. Nr 49, poz. 464; Nr 175,  

poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, 1374)  

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  

poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) oraz uchwały nr XXXIX/441/05 Rady 

Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 wrzeWnia 2005 r. w sprawie przyst>pienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach - Rada Miejska 

uchwala, co nastCpuje: 

ROZDZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Suwałki” uchwalonym uchwał> nr XLVII/378/98 

Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionym uchwał>  
nr XXXVI/342/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r. oraz uchwał> nr XVI/135/07 z dnia  

31 paadziernika 2007 r., zmienionym uchwał> nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Suwałkach  

z dnia 27 maja 2008 r. i uchwał> nr XXXI/294/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 148,69 ha ograniczony ulicami: Gen.  

K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. Reja, a od północy drog> gruntow>, w granicach okreWlonych 

na rysunku planu w skali 1:1000, stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Na podstawie decyzji Marszałka Województwa znak: DMG.III.7230-56/08 z dnia  

17 wrzeWnia 2008 r. przeznacza siC na cele nierolnicze i nieleWne 1,6714 ha gruntów rolnych 

sklasyfikowanych jako: 

1) 1,5129 ha gruntów klasy RIVb; 

2) 0,0514 ha gruntów klasy S-RIVb; 

3) 0,1071 ha gruntów klasy B-RIVb. 

4. Przeznacza siC na cele nierolnicze i nieleWne 89,4255 ha gruntów rolnych wytworzonych 

z gleb pochodzenia mineralnego w tym: 

1) 1,1372 ha nieucytków; 

2) 16,125 ha gruntów klasy RV; 
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3) 0,3607 ha gruntów klasy B-RV; 

4) 0,3331 ha gruntów klasy S-RV; 

5) 68,500 ha gruntów klasy RVI; 

6) 0,0193 ha gruntów klasy B-RVI; 

7) 0,2155 ha gruntów klasy PsV; 

8) 2,3378 ha gruntów klasy PsVI; 

9) 0,2234 ha gruntów klasy B-PsVI. 

§ 2. 1. Plan składa siC z nastCpuj>cych czCWci podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 

1) ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwały; 

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) stwierdzenia zgodnoWci planu ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, stanowi>cego zał>cznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi>cego 

zał>cznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

5) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, stanowi>cego zał>cznik Nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

2. Dokumentacja planu składa siC z nastCpuj>cych elementów niepodlegaj>cych uchwaleniu 

i publikacji: 

a) oceny i analizy stanu istniej>cego obszaru opracowania na lata 2005 - 2007 w zakresie 

rejestru wniosków i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

rejestru pozwoleM na budowC; 

b) opracowania ekofizjograficznego; 

c) prognozy skutków oddziaływania planu na Wrodowisko przyrodnicze; 

d) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu; 

e) ideogramu uzbrojenia terenu w skali 1:1000. 

§ 3. Celem sporz>dzenia niniejszego planu jest: 

1) stworzenie podstawy prawnej do podejmowania i realizacji działaM inwestycyjnych w tym 

rejonie miasta; 

2) uwzglCdnienie zadaM publicznych; 

3) pozyskiwanie nowych terenów budowlanych na potrzeby rozmieszczenia obiektów handlowo – 

usługowych, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowo – usługowych  

o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m² i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z 

obsługuj>c> infrastruktur> techniczn>; 

4) ustalenie przeznaczenia i zasad zabudowy lub zakazu zabudowy dla poszczególnych terenów 

wydzielonych planem; 
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5) ustalenie zasad prowadzenia ci>gów komunikacyjnych i dojazdów do poszczególnych 

nieruchomoWci; 

6) przeanalizowanie mocliwoWci i ustalenie zasad wyposacenia nieruchomoWci w infrastrukturC 
techniczn>. 

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

planu: 

1) granice terenu objCtego planem ; 

2) przeznaczenie terenów; 

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

4) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odniesieniu do nowych budynków lub nowych czCWci 

budynków rozbudowanych; 

5) zasady podziału wewnCtrznego terenów; 

6) klasyfikacja techniczno - funkcjonalna ulic. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> ustaleniami postulowanymi: 

a) parametry techniczne ulic takie jak szerokoWci: jezdni, chodników, Wciecek rowerowych, s> 
podane jako przykładowe i mog> być na etapie projektów budowlanych korygowane  

w granicach pasa drogowego; 

b) pokazany na rysunku planu przebieg linii podziału wewnCtrznego pokazuje zasadC 
podziału terenów na wydzielone odrCbne nieruchomoWci i powinien być traktowany jako 

wytyczne do projektowania na etapie projektu budowlanego a nie jako obowi>zuj>cy 

przebieg granic nieruchomoWci w terenie; 

c) lokalizacja wjazdów; 

d) przebieg ci>gu pieszo- jezdno-rowerowego - do uWciWlenia w projektach budowlanych 

inwestycji. 

3. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urz>dzeM infrastruktury technicznej 

wskazuj> ich orientacyjny przebieg i s> do uWciWlenia w projektach technicznych inwestycji. 

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleM planu s>: 

1) tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 

4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD; 

2) teren handlowo - usługowy o powierzchni sprzedacy do 2000 m², oznaczony na rysunku planu 

symbolem 11UC; 

3) teren handlowo - usługowy w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowo – usługowe o 

powierzchni sprzedacy powycej 2000 m², oznaczony na rysunku planu symbolem 12UC; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

13MW, 14MW; 

5) tereny rolnicze z alternatywn> lokalizacj> drogi ekspresowej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 10R/KD, 15R/KD, 17R/KD; 
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6) teren rolniczy, proponowany do objCcia ochron> jako ucytek ekologiczny oznaczony na 

rysunku planu symbolem 16R/UE; 

7) ci>g pieszo - jezdno - rowerowy. 

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

przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Tereny, o których mowa w ust 2, mog> być w całoWci wykorzystane na cele zgodne z ich 

podstawowym przeznaczeniem lub czCWciowo na cele przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w odrCbnych przepisach. 

4. Tereny okreWlone symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD oraz 

ci>g pieszo- jezdno - rowerowy, przeznaczone s> na cele publiczne i w wyniku realizacji planu 

powinny stać siC własnoWci> komunaln> lub Skarbu PaMstwa. 

5. Plan dopuszcza korzystanie z nieruchomoWci w dotychczasowy sposób: remonty, 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów istniej>cych, pod warunkiem, ce zmiany powstałe 

w wyniku tych przedsiCwziCć nie uniemocliwi> realizacji okreWlonego planem przeznaczenia 

terenu. 

6. Plan dopuszcza korzystanie z indywidualnych i publicznych wjazdów z dróg publicznych 

do poszczególnych działek zabudowanych, w przypadku braku mocliwoWci innego dojazdu i za 

zgod> zarz>dcy dróg. 

§ 6. 1. Teren objCty opracowaniem planu miejscowego nie jest objCty ochron> 
konserwatorsk>, nie wystCpuj> na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej. 

2. Na całym terenie objCtym planem, w trakcie wykonania jakichkolwiek robót ziemnych,  

w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, ic s> zabytkiem, 

inwestor i wykonawca robót s> zabowi>zani wstrzymać prace i zawiadomić o tym fakcie właWciwy 

Urz>d Ochrony Zabytków. 

§ 7. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treWci 

przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC Rady Miejskiej w Suwałkach, o ile  

z treWci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik 

do niniejszej uchwały; 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć teren o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego 

lub dopuszczalnego wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczony 

symbolem opisanym w tekWcie planu; 

5) obszarze – nalecy przez to rozumieć wiCcej nic jeden teren wyznaczony na rysunku planu; 

6) symbolu przeznaczenia terenu – nalecy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie 

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

7) linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu 

wydzielaj>c> tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
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8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć 
Wciana ( lico) budynku w kierunku ulicy, s>siedniego terenu lub s>siedniej działki  

z zastrzeceniem § 9 pkt. 3; 

9) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to rozumieć planowany rodzaj ucytkowania 

działki lub obszaru, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który przewaca lub powinien 

przewacać na okreWlonej działce lub w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi, wraz 

z elementami zagospodarowania uzupełniaj>cego i towarzysz>cego, zwi>zanymi bezpoWrednio 

z funkcj> obszaru; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to rozumieć planowany rodzaj ucytkowania 

działki lub obszaru, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny nic podstawowe 

przeznaczenie obszaru, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz 

nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na okreWlonej działce lub 

danym obszarze, na zasadach okreWlonych w ustaleniach szczegółowych; 

11) przeznaczeniu tymczasowym – nalecy przez to rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, 

które moce wystCpować w wyznaczonym terenie w ograniczonym czasie, okreWlonym  

w decyzji administracyjnej, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów szczególnych; 

12) powierzchni zabudowanej działki – nalecy przez to rozumieć powierzchniC zabudowy 

budynku lub budynków ł>cznie z nawierzchniami utwardzonymi dojWć i dojazdów, parkingów 

i placów gospodarczych; 

13) zasadach wyposacenia w urz>dzenia sieciowe lub uzbrojenia technicznego – nalecy przez to 

rozumieć zasady: doprowadzenia energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodC, odprowadzenia 

Wcieków i wód opadowych, telekomunikacji oraz sposobu ogrzewania obiektów; 

14) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć takie usługi, których uci>cliwoWć 
okreWlona na podstawie obowi>zuj>cych przepisów nie wykracza poza granice działki 

inwestora; 

15) usługach towarzysz>cych – nalecy przez to rozumieć usługi nie koliduj>ce z prawidłowym 

funkcjonowaniem obiektu przeznaczenia podstawowego; 

16) urz>dzeniach słuc>cych utrzymaniu porz>dku – nalecy przez to rozumieć: Wmietniki, trzepaki, 

ogrodzenia i osłony wraz z zieleni> izolacyjn>; 

17) zorganizowanej działalnoWci inwestycyjnej – nalecy przez to rozumieć, ce na wskazanym 

terenie moce odbywać siC tylko kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego przez 

jednego lub zespół inwestorów; 

18) urz>dzeniu pomocniczym – nalecy przez to rozumieć: wyposacenie techniczne dróg, miejsca 

parkingowe a takce ekrany akustyczne, oznakowanie słuc>ce organizacji ruchu drogowego, 

urz>dzenia ochrony przeciwpocarowej i obrony cywilnej, urz>dzenia słuc>ce informacji  

o terenie, monitoringu, a takce ogólnodostCpny automat telefoniczny; 

19) drodze lub pasie drogowym – nalecy przez to rozumieć: wydzielony pas terenu, przeznaczony 

do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z lec>cymi w jego ci>gu obiektami 

incynierskimi, placami, zatokami postojowymi, oraz znajduj>cymi siC w wydzielonym pasie 

terenu chodnikami, Wcieckami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz 

urz>dzeniami technicznymi zwi>zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

20) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nalecy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 

roWlinnoWci> oraz wod> powierzchniow> na działce budowlanej, a takce 50 % sumy 
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powierzchni tarasów i stropodachów urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki, na 

podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10m²; 

21) zieleni towarzysz>cej – nalecy przez to rozumieć zieleM urz>dzon>, towarzysz>c> zabudowie 

lub ci>gom komunikacyjnym i parkingom, spełniaj>c> funkcje estetyczne; 

22) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM nisk> i wysok> komponowan> pod k>tem 

izolacji akustycznej, widokowej oraz kształtowania krajobrazu. 

ROZDZIAŁ II 

USTALENIA DOTYCZ=CE OCHRONY VRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I 
ZDROWIA LUDZI 

§ 8. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na Wrodowisko przyrodnicze 

inwestycji przewidzianych w planie ustala siC: 

1) nakaz przestrzegania wymogów i zaleceM dotycz>cych zagospodarowania obszarów 

wyrócnionych w planie; 

2) zakaz powstania obiektów budowlanych nie spełniaj>cych wymogów zawartych w niniejszych 

przepisach; 

3) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych wiec i masztów telefonii komórkowej, 

radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych; 

4) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla Wrodowiska; 

5) zakaz składowania wszelkich odpadów; 

6) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych, siedlisk rolniczych i ferm chowu 

zwierz>t; 

7) zakaz wydobywania kruszywa; 

8) nakaz odprowadzania Wcieków socjalno - bytowych systemem zbiorczym do kanalizacji 

miejskiej; 

9) nakaz wykonywania placów manewrowych i parkingów jako powierzchni szczelnych  

z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, po ich wstCnym 

podczyszczeniu w urz>dzeniach podczyszczaj>cych, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) nakaz przestrzegania emisji zanieczyszczeM powietrza wynikaj>cych z przepisów 

szczególnych; 

11) nakaz przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku okreWlonych  

w przepisach szczególnych; 

12) nakaz zachowania w maksymalnym stopniu istniej>cego drzewostanu, prowadzenie nasadzeM 
oraz działaM pielCgnacyjnych i rekultywacyjnych drzewostanu; 

13) zaleca siC wprowadzenie zieleni wokół nowo powstałych obiektów, tworzenie zieleni 

izolacyjnej wzdłuc ci>gów komunikacyjnych i parkingów; 

14) rodzaj Wwiadczonych usług i handlu w granicach planu nie moce negatywnie oddziaływać na 

warunki zamieszkania; 
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15) stosownie do potrzeb stosować urz>dzenia ochrony przed hałasem np.: ekrany akustyczne dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej s>siaduj>cej z drogami; 

16) w zakresie uregulowania spraw zwi>zanych z gospodark> wodno – Wciekow> nalecy 

zastosować rozwi>zania techniczne umocliwiaj>ce spełnienie wymagaM przepisów 

szczególnych z zakresu ochrony wód. 

ROZDZIAŁ III 

USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW WYRObNIONYCH W PLANIE 

§ 9. Ustala siC nastCpuj>ce ogólne warunki i zasady zagospodarowania terenu: 

1) projektowan> inwestycjC realizować zgodnie z warunkami technicznymi okreWlonymi  

w przepisach szczególnych; 

2) ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy odnosz> siC do nowych  

i rozbudowanych inwestycji, poza wymienionymi w pkt 3; obiekty istniej>ce nie przeznaczone 

do rozbiórki mog> funkcjonować, być remontowane i modernizowane w dotychczasowych 

granicach, o ile niemocliwe jest zastosowanie linii zabudowy okreWlonych w niniejszej 

uchwale; 

3) ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz>: 

a) dociepleM istniej>cych budynków; 

b) urz>dzeM reklamowych, urz>dzeM infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, 

urz>dzeM telekomunikacyjnych, urz>dzeM pomocniczych; 

c) przedsionków, wiatrołapów, zadaszeM; 

d) nadbudowy istniej>cych budynków oraz przebudowy poddaszy; 

e) elementów zewnCtrznych budynków takich jak: tarasy, balkony, wykusze, loggie, gzymsy, 

podpory i słupy, schody wyrównawcze, pochylnie, podesty, okapy, caluzje zewnCtrzne; 

f) wolnostoj>cych portierni, obiektów małej architektury, parkingów; 

g) obiektów tymczasowych, o ile ustalenia planu dopuszczaj> lokalizacjC takich obiektów na 

okreWlonym terenie. 

4) dopuszcza siC lokalizowanie obiektów na granicy działek pod warunkiem s>siadowania  

z podobnym obiektem istniej>cym lub projektowanym na działce przyległej; 

5) dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych w ramach jednej własnoWci pod zagospodarowanie 

przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków ucytkowych; 

6) w przypadku lokalizowania zabudowy na granicy nieruchomoWci, w sytuacji gdy nie wystCpuje 

podobna zabudowa na działce s>siedniej, wymagane jest zachowanie obowi>zuj>cych 

warunków technicznych okreWlonych w przepisach szczególnych i uzyskanie zgody 

właWciciela tej nieruchomoWci; 

7) nalecy zagospodarować zieleni> tereny nie przeznaczone pod komunikacjC i wolne od 

zabudowy, zapewnić zieleM towarzysz>c> stosownie do powierzchni działki budowlanej; 

8) przy realizacji układu drogowego nalecy wprowadzić urz>dzenia umocliwiaj>ce poruszanie siC 
osób niepełnosprawnych (obnicenia krawCcników przy przejWciach pieszych, wydzielone 

miejsca postojowe i inne); 
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9) zasiCg przestrzennej uci>cliwoWci działalnoWci zwi>zanej z lokalizacj> inwestycji nie moce 

wykraczać poza granice własnej działki; 

10) w ramach tymczasowego zagospodarowania dopuszcza siC ucytkowanie terenów rolniczych 

bez prawa zabudowy i zmiany w sposobie zagospodarowania terenu. 

§ 10. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania terenów publicznych, o których mowa w § 

5 ust. 4: 

1) w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych, dopuszcza siC lokalizowanie obiektów małej 

architektury, noWników reklamowych, urz>dzeM infrastruktury technicznej, urz>dzeM 
pomocniczych i zieleni; 

2) w zakresie obiektów małej architektury dopuszcza siC lokalizowanie słupów informacyjnych, 

wiat przystankowych, pojemników na zieleM ozdobn>, koszy na Wmieci, ławek, latarni i innych 

elementów w oparciu o stosowanie systemów ujednoliconych; 

3) w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych jako obiekty towarzysz>ce przystankom 

komunikacji autobusowej w uzgodnieniu z zarz>dcami tych terenów dopuszcza siC 
lokalizowanie obiektów takich jak: kiosk prowadz>cy handel detaliczny, obiekt usługowo - 

handlowy o powierzchni zabudowy nie przekraczaj>cej 35m² i wysokoWci do 6,0 m, budki 

telefoniczne, itp.; 

4) w zakresie zieleni ustala siC nakaz wprowadzenia nasadzeM zieleni niskiej i wysokiej jako 

towarzysz>cej ulicom; 

5) dopuszcza siC wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako noWników 

reklamowych; 

6) nakaz stosowania wył>cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic i ujednoliconej formy 

przystanków komunikacji zbiorczej. 

§ 11. 1. Ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych: 

1) we wszystkich ulicach klasy Z - zbiorczych i lokalnych – L, nalecy zabezpieczyć zatoki 

postojowe bezpoWrednio przyległe do jezdni z miejscami postojowymi dla samochodów 

osobowych; 

2) na kacde 50 miejsc parkingowych nalecy zapewnić przynajmniej jedno stanowisko dla osób 

niepełnosprawnych; 

3) na kacde 500 m² powierzchni sprzedacy nalecy zapewnić miejsca postojowe w iloWci minimum 

1 stojak dla rowerów. 

2. Minimaln> iloWć miejsc postojowych nalecy przewidywać według ponicszych 

wskaaników: 

a) 1 miejsce parkingowe /70 m
2
 pow. ucytkowej – dla obiektów biurowych; 

b) 1 miejsce parkingowe /50 m
2
 pow. ucytkowej – dla obiektów handlowych i usługowych 

(do bilansu nie wlicza siC powierzchni ucytkowej zapleczy socjalnych, magazynów  

i komunikacji wewnCtrznej budynków); 

c) 1 miejsce parkingowe/ 100 m
2
 pow. wystawienniczej lub handlu hurtowego; 

d) 1 miejsce parkingowe/ 27 m
2
 pow. sprzedacowej; 
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e) 1 stanowisko /10 miejsc konsumpcyjnych; 

f) 1 miejsce postojowe /1 lokal mieszkalny. 

ROZDZIAŁ IV 

USTALENIA DOTYCZ=CE OBSŁUGI PRZEZ INFRASTRUKTURB TECHNICZN= 

§ 12. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zasilania w energiC elektryczn>: 

1) zasilanie w energiC elektryczn> odbiorców odbywać siC bCdzie ze stacji 110/20 kV Suwałki 

„Piaskowa” i „HaMcza” za poWrednictwem istniej>cych i projektowanych linii Wredniego 

napiCcia 20kV oraz w oparciu o projektowane i istniej>ce stacje transformatorowe SN/nn 

(20/0,4 kV); bezpoWrednia obsługa odbiorców odbywać siC bCdzie projektowanymi  

i istniej>cymi liniami niskiego napiCcia oraz przył>czami napowietrznymi i kablowymi; 

2) ustala siC dla linii 110 kV techniczn> strefC ochronn> wynosz>c> ok. 40 m (ok. 20 m od osi 

linii), w której zabroniona jest lokalizacja budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub 

zwierz>t, dokładny obszar ograniczonego ucytkowania i sposób jego zagospodarowania 

zostanie wyznaczony zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3) dopuszcza siC budowC stacji transformatorowych SN/nn na wszystkich obszarach; 

4) projektowane stacje transformatorowe 20/0,4 kV zasilaj>ce jednego odbiorcC nalecy 

lokalizować na jego działce, natomiast stacje słuc>ce do zasilania kilku odbiorców – na 

działkach wydzielonych, powycsze nalecy uwzglCdnić przy opracowywaniu projektów 

zagospodarowania działek, przewidzieć dojazdy do stacji transformatorowych; 

5) nie wskazuje siC konkretnej lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn; stacje winny być 
realizowane zgodnie z potrzebami inwestora w ramach działki inwestora z zapewnionym 

dojazdem z drogi publicznej; dokładn> lokalizacjC stacji nalecy okreWlić w projekcie 

budowlanym; 

6) wszystkie obiekty musz> być podł>czone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przył>cze 

elektroenergetyczne umocliwiaj>ce pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj>cym dla 

obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania; 

7) sieci elektroenergetyczne, stacje transformatorowe i przył>cza realizować zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez administratora sieci elektroenergetycznej; 

8) projektowane oWwietlenie uliczne i innych terenów publicznych realizować jako wydzielon> 
sieć kablow> zintegrowan> z istniej>cym miejskim systemem oWwietleniowym przede 

wszystkim w zakresie zaciemniania i wygaszania w okresie podwycszonej obronnoWci 

PaMstwa; 

9) trasy projektowanych linii elektroenergetycznych nalecy ustalić w projekcie budowlanym, 

zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) trasy adaptowanych w planie istniej>cych urz>dzeM elektrycznych mog> ulec zmianie  

w wyniku ich modernizacji; 

11) urz>dzenia elektryczne koliduj>ce z projektowan> zabudow> dostosować do projektowanego 

zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami wydanymi przez 

administratora sieci; 

12) wszystkie linie elektroenergetyczne realizować jako kablowe podziemne; 
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13) projektowane sieci elektroenergetyczne realizować zgodnie z ideogramem brancowym. 

§ 13. Ustala siC nastCpuj>ce zasady obsługi telekomunikacyjnej: 

1) obsługC telekomunikacyjn> nalecy rozwi>zać w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 

telefoniczne; 

2) sieci telefoniczne realizować w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne; 

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

wydanymi przez administratora sieci; 

4) urz>dzenia telekomunikacyjne koliduj>ce z projektowan> zabudow> dostosować do 

projektowanego zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami 

wydanymi przez administratora sieci; 

5) projektowan> sieć telekomunikacyjn> nalecy realizować zgodnie z ideogramem brancowym. 

§ 14. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zaopatrzenia w wodC: 

1) pobór wody dla potrzeb socjalno - bytowych i przeciwpocarowych nalecy realizować  
z istniej>cych miejskich sieci wodoci>gowych; 

2) do budowy przewodów rozdzielczych nalecy rezerwować pasy terenu w obrCbie linii 

rozgraniczaj>cych ci>gów komunikacyjnych; 

3) w ulicach lokalnych i dojazdowych sieć wodoci>gow> wyposacyć w hydranty uliczne 

spełniaj>ce wymagania według przepisów szczególnych; 

4) zaopatrzenie w wodC dla potrzeb obiektów nalecy realizować zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez administratora sieci miejskich; 

5) projektowan> sieć realizować zgodnie z ideogramem brancowym. 

§ 15. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej: 

1) odprowadzenie Wcieków sanitarnych z projektowanej i istniej>cej zabudowy planuje siC 
wył>cznie do kanalizacji miejskiej; 

2) dla zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych 10R/KD, 15R/KD, 17R/KD adaptuje siC 
istniej>ce rozwi>zania polegaj>ce na gromadzeniu Wcieków w szczelnych zbiornikach jako 

rozwi>zanie tymczasowe (maksymalnie do 2015 roku). Jako rozwi>zanie docelowe dla tych 

terenów przyjmuje siC rozwi>zanie gospodarki Wciekowej poprzez budowC przydomowych 

oczyszczalni Wcieków; 

3) przepompownie Wcieków nalecy traktować jak urz>dzenia liniowe, które mocna lokalizować na 

dowolnym terenie przy zachowaniu przepisów szczególnych; 

4) kanały sanitarne jak równiec przył>cza musz> być wykonane w technologii zapewniaj>cej 

szczelnoWć; 

5) kanały sanitarne nalecy układać w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cych i projektowanych 

ci>gów komunikacyjnych; 

6) przył>cza poszczególnych obiektów nalecy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, 

wydanymi przez administratora sieci miejskich; 
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7) projektowan> sieć lokaln> realizować zgodnie z ideogramem brancowym. 

§ 16. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej: 

1) adaptuje siC istniej>c> kanalizacjC deszczow> w ulicy Armii Krajowej, M. Reja i Gen.  

K. Pułaskiego; 

2) dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych projektuje siC kanalizacjC deszczow> w ulicach 

istniej>cych oraz ulicach nowoprojektowanych; 

3) z dróg o przekroju ulicznym i placów utwardzonych wody opadowe nalecy odprowadzać do 

istniej>cej lub projektowanej kanalizacji deszczowej; 

4) jako rozwi>zanie podstawowe przyjmuje siC usytuowanie kanałów deszczowych w liniach 

rozgraniczaj>cych ci>gi komunikacyjne; 

5) kanały i przył>cza musz> być realizowane w technologii zapewniaj>cej szczelnoWć, a tym 

samym uniemocliwienia oddziaływania na wody gruntowe; 

6) jakoWć odprowadzanych Wcieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów 

szczególnych; 

7) przył>cza poszczególnych obiektów nalecy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, 

wydanymi przez administratora sieci miejskich; 

8) projektowan> sieć lokaln> realizować zgodnie z ideogramem brancowym. 

§ 17. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) jako rozwi>zanie podstawowe przyjmuje siC zaopatrzenie w ciepło wszystkich nowych 

budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych aródeł ciepła, nie emituj>cych 

zanieczyszczeM (energia elektryczna, słoneczna); 

2) po doprowadzeniu do miasta gazu ziemnego dopuszcza siC realizacjC kotłowni gazowych; 

3) zaopatrzenie w ciepło terenów budowlanych objCtych planem przewiduje siC z sieci cieplnej 

magistralnej biegn>cej w ulicy Armii Krajowej; 

4) zakazuje siC zabudowy sieci cieplnych oraz terenów w odległoWci 2,0 m od krawCdzi sieci 

preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; 

5) przył>cza poszczególnych obiektów do sieci cieplnej, nalecy realizować zgodnie z warunkami 

technicznymi, wydanymi przez administratora sieci; 

6) dla zabudowy zagrodowej na terenach rolnniczych 10R/KD, 15R/KD, 17R/KD adaptuje siC 
istniej>ce rozwi>zania polegaj>ce na zaopatrzeniu w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła, 

spełniaj>cych wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeM do 

powietrza. 

§ 18. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie realizacji zaopatrzenia w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz poszczególnych budynków przewiduje siC docelowo z miejskiego systemu 

sieci gazowej po doprowadzeniu gazu ziemnego do miasta Suwałki; 
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2) w ci>gach projektowanych ulic, w chodnikach lub pasie zieleni nalecy pozostawić rezerwC 
terenu pod lokalizacjC przyszłych gazoci>gów z uwzglCdnieniem wymogów zawartych  

w przepisach szczególnych; 

3) przył>cza poszczególnych obiektów nalecy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, 

wydanymi przez administratora sieci; 

4) projektowan> sieć lokaln> przedstawiono na ideogramie brancowym; 

5) dopuszcza siC ustalenie przebiegu trasy sieci gazowej wg innych tras nic wskazane  

w ideogramie, w zalecnoWci od indywidualnych warunków technicznych inwestorów; 

6) przy scalaniu lub podziale nieruchomoWci gruntowych lub działek objCtych planem przewidzieć 
dostCpnoWć do infrastruktury technicznej. 

§ 19. Ustala siC nastCpuj>ce zasady dotycz>ce gospodarki odpadami: 

1) wymóg składowania, zagospodarowania lub utylizacji odpadów, stosownie do ich charakteru  

w kompostowni miejskiej na warunkach okreWlonych przez gminC i w przepisach 

szczególnych; 

2) na działkach budowlanych nalecy przewidzieć miejsca na pojemniki słuc>ce do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacji; 

3) dopuszcza siC realizacjC zbiorczych pojemników umocliwiaj>cych selektywn> zbiórkC 
odpadów obsługuj>cych zespół działek budowlanych. 

§ 20. Ustala siC nastCpuj>ce ogólne zasady w zakresie realizacji systemu zaopatrzenia  

w media: 

1) realizacje sieci infrastruktury technicznej s> inwestycjami celu publicznego; 

2) system zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej przebudowy 

istniej>cych sieci; 

3) budowa, przebudowa oraz podł>czenie do sieci infrastruktury technicznej s> mocliwe na 

podstawie niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratorów 

sieci; 

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

budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

5) proponowane trasy uzbrojenia przedstawione na ideogramie nalecy traktować jako orientacyjne 

i mog> one ulec zmianie na etapie projektów budowlanych; 

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

wynikaj>c> z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w nalecytym stanie 

techniczno-ucytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniaj>cych 

przesył; 

7) dopuszcza siC budowC i eksploatacjC innych sieci i urz>dzeM technicznych nie wymienionych  

w tekWcie uchwały pod warunkiem spełnienia wymagaM zawartych w przepisach szczególnych 

niniejszego planu; 

8) przy scalaniu lub podziale nieruchomoWci gruntowych lub działek objCtych planem przewidzieć 
dostCpnoWć do infrastruktury technicznej; 
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9) sieci, jako inwestycje celu publicznego chronić przed zabudow>; 

10) zakazuje siC zabudowy terenów przeznaczonych pod lokalizacjC sieci infrastruktury 

technicznej; 

11) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej infrastruktury ogólnomiejskiej zlokalizowanej 

niezgodnej z ustalaniami planu lub oznaczonej na rysunku planu jako przeznaczonej do 

przebudowy, do czasu jej wyeksploatowania („Wmierci technicznej”). 

ROZDZIAŁ V 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYRÓbNIONYCH W PLANIE 

§ 21. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce Obwodnicy Suwałk w ci>gu drogi krajowej nr S 8 

wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “S” Ekspresowej, o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych w obrCbie granicy opracowania 100,00 ÷ 140,00 m o powierzchni ok. 18,17 ha., 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 1KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) dwie jezdnie o szerokoWci po 7,00 m z pasem rozdziału szerokoWci 5,00 ÷ 7,00 m; 

2) drogC serwisow> jako element obwodnicy w przekroju normalnym półulicznym, nalecy 

zrealizować wykonuj>c jezdniC o szerokoWci 6,00 m z przyległym bezpoWrednio do niej 

jednostronnym chodnikiem od strony osiedla; 

3) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

4) uzbrojenie techniczne. 

3. Dla ulicy 1KD klasy „S” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) droga klasy S powinna mieć powi>zania z drogami klasy GP i G poprzez wCzły 

dwupoziomowe z ograniczeniami wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu 

bezpieczeMstwa ruchu drogowego, a odstCpy miCdzy wCzłami w odległoWci nie mniejszej nic  
5 km, dopuszcza siC wyj>tkowo odstCpy miCdzy wCzłami nie mniejsze nic 3 km; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) skrzycowanie z ulic> Gen. K. Pułaskiego 2KD (krajowa nr 8) projektuje siC jako wCzeł 
dwupoziomowy „Szwajcaria”; skrzycowanie z ul. Reja projektuje siC jako przejazd 

dwupoziomowy; skrzycowanie drogi serwisowej z ulicami oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami 8KD i 9KD projektuje siC jako zwykłe. 

§ 22. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. Gen. K. Pułaskiego w ci>gu drogi krajowej nr S 8 

wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “G” Główna, o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych  

w obrCbie granicy opracowania 36,00 ÷ 50,00 m, o powierzchni ok. 6,76 ha., oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 2KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) dwie jezdnie o szerokoWci po 7,00 m z pasem rozdziału szerokoWci 6,00 m; 

2) obustronne Wciecki rowerowe dwukierunkowe szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m oddzielone 

od jezdni pasem zieleni szerokoWci nie mniejszej nic 5,00 m; 

3) obustronne chodniki przyległe do Wciecek rowerowych; 
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4) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

5) uzbrojenie techniczne. 

3. Nalecy ograniczyć obsługC terenów przyległych. 

4. Dla ulicy 2KD klasy „G” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) droga klasy G powinna mieć powi>zania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami 

wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeMstwa ruchu drogowego,  

a odstCpy miCdzy skrzycowaniami z nowoprojektowanymi ulicami nie mniejsze nic 400 m. 

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) skrzycowanie z projektowan> obwodnic> Suwałk jako wCzeł dwupoziomowy. „Szwajcaria”; 

skrzycowanie z ul. Armii Krajowej jako skanalizowane z wysp> centraln> projektuje siC jako 

skrzycowanie z sygnalizacj> Wwietln>; skrzycowanie z ulic> oznaczon> na rysunku planu 

symbolem 5KD projektuje siC jako skanalizowane z wysp> centraln> typu „Wrednie rondo”. 

§ 23. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. Armii Krajowej w ci>gu drogi gminnej nr 1251B 

wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “G” Główna, o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych  

w obrCbie granicy opracowania 40,00 ÷ 86,00m, a lokalnie w s>siedztwie skrzycowaM do 130,00m 

wg rys. planu, o powierzchni ok. 4,16 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 3KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) dwie jezdnie o szerokoWci po 7,00 m z pasem rozdziału szerokoWci 6,00 m; 

2) obustronne Wciecki rowerowe dwukierunkowe szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m oddzielone 

od jezdni pasem zieleni szerokoWci nie mniejszej nic 5,00 m; 

3) obustronne chodniki przyległe do Wciecek rowerowych; 

4) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

5) uzbrojenie techniczne. 

3. Nalecy ograniczyć obsługC terenów przyległych; 

4. Dla ulicy 3KD klasy „G” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) droga klasy G powinna mieć powi>zania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami 

wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeMstwa ruchu drogowego,  

a odstCpy miCdzy skrzycowaniami z nowoprojektowanymi ulicami nie mniejsze nic 400 m; 

dopuszcza siC wyj>tkowo odstCpy miCdzy skrzycowaniami z nowoprojektowanymi ulicami nie 

mniejsze nic 200 m, przy czym nalecy ograniczyć liczbC i czCstoWć zjazdów przez zapewnienie 

dojazdu z innych ulic nicszych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod now> 
zabudowC; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) skrzycowanie z ulic> Pułaskiego (krajowa nr 8) skanalizowane z wysp> centraln> projektuje siC 
jako skrzycowanie z sygnalizacj> Wwietln>, skrzycowanie z ul. Reja 4KD (wojewódzka nr 655) 

projektuje siC jako skanalizowane z wysp> centraln>; skrzycowanie z ulic> oznaczon> na 

rysunku planu symbolem 6KD projektuje siC jako skanalizowane; skrzycowanie z nowymi 

projektowanymi ulicami pokazanymi na rysunku planu projektuje siC jako skanalizowane. 
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§ 24. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. M. Reja w ci>gu drogi wojewódzkiej nr 655 

wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “G” Główna, o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych  

w obrCbie granicy opracowania 35,00 ÷ 120,00 m, a lokalnie w s>siedztwie skrzycowaM do  

130,00 m wg rys. planu, o powierzchni ok. 3,34 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 4KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) jezdniC o szerokoWci 7,00 m; 

2) obustronne Wciecki rowerowe dwukierunkowe szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m oddzielone 

od jezdni pasem zieleni szerokoWci nie mniejszej nic 5,00 m; 

3) obustronne chodniki przyległe do Wciecek rowerowych; 

4) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

5) uzbrojenie techniczne. 

3. Nalecy ograniczyć obsługC terenów przyległych; 

4. Dla ulicy 4KD klasy „G” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) droga klasy G powinna mieć powi>zania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami 

wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeMstwa ruchu drogowego,  

a odstCpy miCdzy skrzycowaniami z nowoprojektowanymi ulicami nie mniejsze nic 400 m; 

dopuszcza siC wyj>tkowo odstCpy miCdzy skrzycowaniami z nowoprojektowanymi ulicami nie 

mniejsze nic 200 m, przy czym nalecy ograniczyć liczbC i czCstoWć zjazdów przez zapewnienie 

dojazdu z innych ulic nicszych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod now> 
zabudowC; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

3) skrzycowanie z ulic> Armii Krajowej projektuje siC jako skanalizowane z wysp> centraln>; 
skrzycowanie z ulic> oznaczon> na rysunku planu symbolem 5KD projektuje siC jako 

skanalizowane typu „Wrednie rondo”. 

§ 25. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce projektowanej ulicy wyznaczaj>ce pas drogi 

publicznej klasy “L” – Lokalna o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 25,00 m, o powierzchni 

ok. 3,09 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 5KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) jezdniC o szerokoWci min. 7,00 m; 

2) obustronne zieleMce oddzielaj>ce jezdniC od chodników i Wciecek rowerowych szerokoWci  

5,00 m, dopuszcza siC alternatywnie w miejscach zieleMców lokalizowanie zatok 

autobusowych MZK lub zatok postojowych; 

3) obustronne Wciecki rowerowe szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m oddzielone od jezdni 

zieleMcem; 

4) obustronne chodniki bezpoWrednio przyległe do Wciecek rowerowych; 

5) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

6) zatoki parkingowe przy jezdni; 
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7) uzbrojenie techniczne. 

3. Dla ulicy 5KD klasy „L” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) droga klasy L powinna mieć powi>zania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami 

wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeMstwa ruchu drogowego; 

2) odstCpy miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 300 m; wyj>tkowo dopuszcza siC odstCpy 

miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 150 m; nalecy w miarC mocliwoWci ograniczyć 
liczbC i czCstoWć zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych ulic nicszych klas, szczególnie 

do terenów przeznaczonych pod now> zabudowC; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) skrzycowanie z ulic> M. Reja 4KD projektuje siC jako skanalizowane typu „Wrednie rondo”; 

skrzycowanie z ulic> Gen. K. Pułaskiego 2KD projektuje siC jako skanalizowane z wysp> 
centraln> typu „Wrednie rondo”; skrzycowanie z ulicami oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami 6KD, 7KD, 8KD projektuje siC jako skanalizowane. 

§ 26. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce projektowanej ulicy wyznaczaj>ce pas drogi 

publicznej klasy “L”- lokalna o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych w obrCbie granicy 

opracowania 20,00 m., o powierzchni ok. 0,61 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 6KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) jezdniC o szerokoWci min. 6,00 m; 

2) obustronne zieleMce oddzielaj>ce jezdniC od chodników i Wciecek rowerowych szerokoWci  

3,00 m, dopuszcza siC alternatywnie w miejscach zieleMców lokalizowanie zatok postojowych; 

3) obustronne chodniki o szerokoWci min. 1,50 m; 

4) obustronne Wciecki rowerowe szerokoWci min. 2,00 m; 

5) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

6) zatoki parkingowe przy jezdni; 

7) uzbrojenie techniczne. 

3. Dla ulicy 6KD klasy „L” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) odstCpy miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 150 m., wyj>tkowo dopuszcza siC nie 

mniejsze nic 100 m; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) skrzycowania z ulicami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 3KD, 5KD, 7KD projektuje 

siC jako skanalizowane. 

§ 27. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “L” – 

lokalna, w ci>gu drogi gminnej o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych w obrCbie granicy 

opracowania 20,0 m., o powierzchni ok. 0,65 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 7KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) jezdniC o szerokoWci min. 6,00 m; 
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2) obustronne zieleMce oddzielaj>ce jezdniC od chodników i Wciecek rowerowych szerokoWci  

3,00 m, dopuszcza siC alternatywnie w miejscach zieleMców lokalizowanie zatok postojowych; 

3) obustronne chodniki o szerokoWci min. 1,50 m; 

4) obustronne Wciecki rowerowe szerokoWci min. 2,00 m; 

5) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

6) zatoki parkingowe przy jezdni; 

7) uzbrojenie techniczne. 

3. Dla ulicy 7KD klasy „L” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) odstCpy miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 150 m., wyj>tkowo dopuszcza siC nie 

mniejsze nic 100 m; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) skrzycowania z ulicami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 5KD, 6KD projektuje siC 
jako skanalizowane. 

§ 28. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “L” – 

lokalna, w ci>gu drogi gminnej o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych w obrCbie granicy 

opracowania 15,0 m., o powierzchni ok. 0,52 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KD. 

2. W granicach pasa drogowego ulicy 8KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) jezdniC o szerokoWci min. 6,00 m; 

2) obustronne zieleMce oddzielaj>ce jezdniC od chodników szerokoWci nie mniejszej nic 3,00 m, 

dopuszcza siC alternatywnie w miejscach zieleMców lokalizować zatoki postojowe; 

3) obustronne chodniki o szerokoWci min. 1,50 m; 

4) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

5) zatoki parkingowe przy jezdni; 

6) uzbrojenie techniczne. 

3. Dla ulicy 8KD klasy „L” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) odstCpy miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 150 m., wyj>tkowo dopuszcza siC nie 

mniejsze nic 100 m; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) skrzycowanie z ul. oznaczon> na rysunku planu symbolem 1KD (obwodnica) projektuje siC 
jako przejazd dwupoziomowy; skrzycowanie z ul. oznaczon> na rysunku planu symbolem 

5KD projektuje siC jako skanalizowane; skrzycowania z drogami serwisowymi obowodnicy 

projektuje siC jako zwykłe; 

§ 29. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “L” – 

lokalna, w ci>gu drogi gminnej o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych w obrCbie granicy 

opracowania 12,0 m., o powierzchni ok. 0,58 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KD. 
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2. W granicach pasa drogowego ulicy 9KD nalecy zrealizować docelowo: 

1) jezdniC o szerokoWci min. 6,00 m; 

2) obustronne chodniki o szerokoWci min. 2,00 m; 

3) obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku; 

4) uzbrojenie techniczne. 

3. Dla ulicy 9KD klasy „L” ustala siC nastCpuj>ce parametry: 

1) odstCpy miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 150 m., wyj>tkowo dopuszcza siC nie 

mniejsze nic 100 m, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci nie mniejszej nic 10,00 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy; 

3) skrzycowanie z ul. oznaczon> na rysunku planu symbolem 1KD (obwodnica) projektuje siC 
jako przejazd dwupoziomowy; skrzycowania z drogami serwisowymi obowodnicy projektuje 

siC jako zwykłe. 

§ 30. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce tereny zabudowy handlowo - usługowej 

wraz z infrastruktur> techniczn> i obsług> komunikacyjn> o ł>cznej powierzchni 27,48 ha, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 11UC o powierzchni ok. 7,48 ha, 12UC o powierzchni 

ok. 20,00 ha. 

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego planuje siC na obszarach: 

1) 11UC funkcjC handlowo - usługow> o powierzchni sprzedacy do 2000 m² wraz z infrastruktur> 
techniczn> i obsług> komunikacyjn>; 

2) 12UC funkcjC handlowo - usługow>, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowo – 

usługowych o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m² wraz z infrastruktur> techniczn>  
i obsług> komunikacyjn>. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przewiduje siC realizacjC: 

1) obiektów handlowo - usługowych; 

2) usług i handlu o innym charakterze, wspomagaj>cych lub towarzysz>cych przeznaczeniu 

podstawowemu np., galerie, gastronomia, rozrywka itp.; 

3) budynków pomocnicych: dozoru technicznego itp.; 

4) obiektu Stacji Kontroli Pojazdów i Warsztatu Samochodowego na działkach nr 20898, 20897; 

5) urz>dzeM komunikacyjnych wewnCtrznych: dojazdy, parkingi, place manewrowe; 

6) zieleni urz>dzonej, izolacyjnej oraz odpowiednich zabezpieczeM technicznych od układu 

drogowego; 

7) obiektów i urz>dzeM małej architektury, place wypoczynkowe, rzeab, oczek wodnych, fontann, 

siedzisk itp.; 

8) urz>dzeM słuc>cych utrzymaniu porz>dku; 
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9) oWwietlenia terenu, urz>dzeM reklamowych, sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

urz>dzeM pomocniczych; 

10) ci>gów pieszo - jezdno - rowerowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie dopuszczalne: 

1) adaptacja istniej>cych obiektów budowlanych i urz>dzeM technicznych z mocliwoWci> ich 

przebudowy, nadbudowy, rozbudowy zmiany funkcji zgodnie z podstawowym 

przeznaczeniem terenu i z przepisami szczegółowymi; 

2) dotychczasowe ucytkowanie terenu, obiektów budowlanych i urz>dzeM technicznych do czasu 

realizacji obiektów wymienionych w ust. 3; 

3) lokalizowanie innych obiektów i urz>dzeM nic wymienione w ust 3 zwi>zanych  

z podstawowym przeznaczeniem terenu lub stanowi>cych jego uzupełnienie; 

4) realizacji obiektów parkingowo - garacowych jedno i wielokondygnacyjnych podziemnych i 

nadziemnych, powi>zanych funkcjonalnie i obszarowo z inwestycj> o maksymalnej wysokoWci 

– trzech kondygnacji nadziemnych. 

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

1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i urz>dzeM o funkcjach niezwi>zanych i koliduj>cych  

z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu; 

2) zakaz wznoszenia tymczasowych budynków handlowych, garacowych, gospodarczych, itp.; 

3) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, dopuszcza siC w obrysie 

obiektów o funkcji podstawowej do 50% powierzchni ucytkowej realizacjC lokali 

mieszkalnych; 

4) istniej>ce zabudowania, koliduj>ce z planowanym zagospodarowaniem lub wskazane 

rysunkiem planu przeznacza siC do rozbiórki lub przeniesienia; 

5) dopuszcza siC wtórny podział i ł>czenie istniej>cych działek lub korygowanie ich granic  

w zalecnoWci od zapotrzebowania terenu o okreWlonej powierzchni oraz zgodnie z przepisami 

szczególnymi; 

6) dopuszcza siC podział terenu, umocliwiaj>cy jego zagospodarowanie, zgodnie z warunkami 

okreWlonymi w uchwale; 

7) dopuszcza siC niwelacje terenu i dostosowanie go do potrzeb lokalizacji 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i urz>dzeM im towarzysz>cych; 

8) zapewnić odpowiedni> iloWć miejsc postojowych dla samochodów ucytkowników stałych  

i przebywaj>cych okresowo, w tym równiec miejsca postojowe dla samochodów, z których 

korzystaj> osoby niepełnosprawne; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

10) obsługC komunikacyjn> terenów przewiduje siC z ulicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolami 3KD (lewo i prawoskrCtny na wjeadzie i wyjeadzie), 5KD, 6KD, 8KD, oraz  

z drogi serwisowej obowodnicy; zjazd do terenu 12UC z projektowanego ronda na  

ul. Pułaskiego dopuszcza siC jako rozwi>zanie tymczasowe. 
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11) obsługC komunikacyjn> wewn>trz terenów 11UC, 12UC nalecy projektować przy zachowaniu 

nastCpuj>cych wskaaników: 

a) droga wewnCtrzna manewrowa o szerokoWci min. 5,00 m; 

b) miejsca postojowe w układzie parkowania prostopadłym do osi jezdni o wymiarach min. 

2,30 x 5,00 m. 

12) przebieg ci>gu pieszo - jezdno – rowerowego o szerokoWci 3,0 – 7,0 m w konturze 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 12UC nalecy traktować jako orientacyjny - do 

uwzglCdnienia i uWciWlenia w trakcie projektowania i realizacji zagospodarowania terenów, 

przez które przebiega; 

13) wskaanik powierzchni zabudowanej poszczególnych inwestycji na konturach oznaczonych 

symbolami 11UC, 12UC do 90% powierzchni terenu, w tym:  

a) powierzchnia zabudowy ł>cznie do 40 % powierzchni terenu objCtego inwestycj>; 

b) powierzchnia terenów utwardzonych (drogi, parkingi, place) do 50 % powierzchni terenu 

objCtego inwestycj>; 

14) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 10 % powierzchni terenu inwestycji; 

15) powierzchniC biologicznie czynn> zagospodarować zieleni> urz>dzon>; 

16) architektura projektowanych obiektów, wysokoWć, gabaryty, detale, rozwi>zania 

konstrukcyjne i materiały powinny wynikać z wymagaM technologicznych lub rodzaju 

wykonywanych usług; w przypadku obiektów kubaturowych, których rozwi>zanie 

przestrzenne nie wynika z potrzeb technologicznych nalecy ograniczyć ich wysokoWć do 18 m 

powycej poziomu terenu do attyki lub do górnej najwycszej krawCdzi dachu, za wyj>tkiem 

obiektów dozoru i utrzymania porz>dku – do 4,0 m do najwycszej krawCdzi dachu; 

17) architekturC obiektów kubaturowych projektować w sposób zapewniaj>cy ład przestrzenny  

i właWciw> ekspozycjC od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD, 2KD, 3KD; 

zastosować formy architektoniczne nowoczesne z wykorzystaniem najnowszych materiałów  

i technologii; 

18) maksymaln> wysokoWć wolnostoj>cego noWnika reklamowego ł>cznie z plansz> reklamow> 
ustala siC na 35 m; 

19) wszelka działalnoWć inwestycyjna winna być poprzedzona koncepcj> opracowan> dla 

poszczególnych inwestycji, uzgodnion> z Wydziałem Architektury i Gospodarki Przestrzennej 

UrzCdu Miejskiego, w kontekWcie rozwi>zania komunikacyjnego i projektowanego 

zagospodarowania terenów; 

20) obowi>zuj> ustalenia § 8, § 9, § 10, § 11. 

§ 31. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej wraz z infrastruktur> techniczn> i zagospodarowaniem terenu o ł>cznej 

powierzchni ok. 13,02 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 13MW o powierzchni ok.  

2,59 ha i 14MW o powierzchni ok. 10,43 ha. 

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala siC przeznaczenie podstawowe pod 

realizacjC zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wył>cznie pod budownictwo w formie 

zorganizowanej działalnoWci inwestycyjnej od III - V kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej 

wraz z infrastruktur> techniczn> i zagospodarowaniem terenu. 
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3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego mocliwa jest realizacja: 

1) dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych i garacy wbudowanych w obiekty lub 

jako zespoły garacowe wolno stoj>ce; 

2) lokali ucytkowych o powierzchni usługowej do 400,0m
2
 wbudowanych w parterach obiektów 

mieszkalnych lub jako wolno stoj>ce obiekty; 

3) urz>dzeM infrastruktury technicznej i urz>dzeM podwórkowych (Wmietniki, trzepaki, itp.); 

4) obiektów małej architektury, placów wypoczynkowych, rzeab, oczek wodnych, fontann, 

siedzisk itp.; 

5) urz>dzeM słuc>cych utrzymaniu porz>dku; 

6) urz>dzeM reklamowych, urz>dzeM pomocniczych; 

7) oWwietlenia terenu, Wciecek spacerowych i rowerowych; 

8) zieleni izolacyjnej i towarzysz>cej oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne od układu 

drogowego, sportu, placu zabaw dla dzieci. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki architektoniczne  

i zasady zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i urz>dzeM o funkcjach niezwi>zanych i koliduj>cych  

z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu; 

2) zakaz wznoszenia tymczasowych budynków, garacowych, gospodarczych itp.; 

3) zakaz stosowania na pokrycia dachowe blachy stalowej niepowlekanej; 

4) dopuszcza siC scalania istniej>cych działek lub korygowanie ich granic w zalecnoWci od 

zapotrzebowania terenu o okreWlonej powierzchni oraz zgodnie z przepisami szczególnymi; 

5) dopuszcza siC podział terenu, umocliwiaj>cy zagospodarowanie terenu zgodnie z warunkami 

okreWlonymi w uchwale; 

6) dopuszcza siC niwelacje terenu i dostosowanie go do potrzeb lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

7) nalecy zapewnić odpowiedni> iloWć miejsc postojowych dla samochodów ucytkowników 

stałych i przebywaj>cych okresowo, w tym równiec miejsca postojowe dla samochodów,  

z których korzystaj> osoby niepełnosprawne; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

9) obsługC komunikacyjn> zapewnia siC z obszarów ulic: 3KD (lewo i prawoskrCtny na wjeadzie  

i wyjeadzie), 5KD, 6KD, 7KD; 

10) dopuszcza siC zrócnicowanie wysokoWci obiektów w zalecnoWci od przyjCtych rozwi>zaM 
architektonicznych; 

11) przestrzenie niezabudowane nalecy urz>dzić zieleni> nisk> i wysok> z elementami małej 

architektury słuc>cej wypoczynkowi mieszkaMców; 

12) projektowan> inwestycjC nalecy usytuować w granicach linii rozgraniczaj>cych terenu 

inwestycji z zachowaniem wyznaczonych odległoWci od istniej>cych obiektów i granic 

okreWlonych w przepisach szczególnych; 
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13) wysokoWć budynków mieszkalnych ustala siC na III - V kondygnacji nadziemnych ł>cznie  

z poddaszem ucytkowym i 1 podziemn>; 

14) powierzchnia zabudowana i utwardzona ł>cznie nie moce być wiCksza nic 60 % powierzchni 

terenu objCtego inwestycj>; 

15) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 25 % terenu wyznaczonego symbolem lub 

terenu objCtego inwestycj>; 

16) powierzchniC biologicznie czynn> zagospodarować zieleni> urz>dzon>; 

17) architekturC obiektów kubaturowych projektować w sposób zapewniaj>cy ład przestrzenny  

i właWciw> ekspozycjC od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD, 4KD. 

5. Wszelka działalnoWć inwestycyjna winna być poprzedzona koncepcj> opracowan> dla 

poszczególnych terenów oznaczonych symbolemi 13MW i 14MW lub ich czCWci, uzgodnion>  
z Wydziałem Architektury i Gospodarki Przestrzennej UrzCdu Miejskiego, w kontekWcie 

rozwi>zania komunikacyjnego i projektowanego zagospodarowania terenów; 

6. Obowi>zuj> ustalenia § 8, § 9, § 10, § 11. 

§ 32. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce tereny upraw polowych, ucytków 

zielonych, zieleni Wródpolnej, lasów, zadrzewieM, dojazdów gospodarczych i technicznych, 

zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 10R/KD o powierzchni ok.  

24,04 ha, 15R/KD o powierzchni ok. 25,64 ha. 17R/KD o powierzchni ok. 16,51 ha. 

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w granicach obszarów wymienionych w ust. 1 

przewiduje siC: 

1) utrzymanie dotychczasowego sposobu ucytkowania terenów; 

2) wykorzystywanie terenów do celów zwi>zanych z produkcj> rolnicz> z wykluczeniem nowej 

zabudowy rolniczej, produkcyjnej, magazynowej oraz obiektów hodowlanych; 

3) mocliwoWć przebudowy i rozbudowy budynków w ramach istniej>cych siedlisk; 

4) budowC lokalnej infrastruktury technicznej; 

5) zadrzewienia, zakrzewienia i zieleM izolacyjn>; 

6) realizacjC Wciecek spacerowych i rowerowych. 

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje siC mocliwoWć alternatywnej 

lokalizacji drogi ekspresowej 1KD wraz ze wszystkimi obiektami technicznymi niezbCdnymi do 

jej funkcjonowania. 

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

1) mocliwoWć dokonania zalesieM gruntów rolnych, nie wymagaj>cych zgody na ich 

przeznaczenie na cele nierolnicze; 

2) istniej>ce zabudowania, koliduj>ce z planowanym zagospodarowaniem lub wskazane 

rysunkiem planu przeznacza siC do rozbiórki lub przeniesienia; 

3) zakaz liwidacji istniej>cych zalesieM i zadrzewieM, z wyj>tkiem sytuacji wynikaj>cych  

z potrzeb realizacji urz>dzeM infrastruktury technicznej, zagospodarowania terenów 
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okreWlonych w ustaleniach niniejszej uchwały i rysunku planu oraz potrzeb odnowieM 
sadowniczych; 

4) zakaz wykonywania prac ziemnych naruszaj>cych w istotny sposób naturalne ukształtowanie 

terenu oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalnoWci degraduj>cej Wrodowisko; 

5) zakaz wydobywania kopalin; 

6) zakaz stosowania chemicznych Wrodków ochrony roWlin i nawozów mineralnych; 

7) zakaz odprowadzania jakichkolwiek Wcieków i rozs>czkowania nieoczyszczonych Wcieków do 

gruntu; 

8) wysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych ł>cznie z poddaszem ucytkowym; 

9) wysokoWć zabudowy gospodarczo – garacowej do 6,0 m; 

10) w przypadku budynków rozbudowywanych lub przebudowywanych dach dwuspadowy lub 

wielospadowy o k>cie nachylenia połaci 35°- 45°; zakaz stosowania blachy stalowej 

niepowlekanej; 

11) pokrycie dachów dachówk> lub blach> dachowkow>, blach> profilowan>, blach> powlekan> 
w kolorach czerwieni lub br>zów; 

12) obowi>zuj> ustalenia § 8, § 9, § 10, § 11. 

§ 33. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce teren rolniczy proponowany do objCcia 

ochron> jako ucytek ekologiczny oznaczony na rysunku planu symbolem 16R/UE o powierzchni 

ok. 4,12 ha. 

ROZDZIAŁ VI 

USTALENIA DOTYCZ=CE OBRONY CYWILNEJ 

§ 34. Ustala siC nastCpuj>ce przedsiCwziCcia z zakresu obrony cywilnej: 

1) w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych, handlowych, usługowych przewidzieć 
ukrycia typu I lub schrony; ukrycia lub schrony wykonywane bCd> w budynkach w okresie 

podwycszonej gotowoWci obronnej PaMstwa; 

2) ustala siC lokalizacjC projektowanych awaryjnych studni wody pitnej / norma wynosi 7,5 l na 

osobo-dobC; 

3) istniej>ce studnie nalecy zabezpieczyć przed likwidacj> i przystosować do sprawnego 

uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych; 

4) oWwietlenie zewnCtrzne (np. ulice, budynki) przystosować do systemu wygaszania; 

5) uwzglCdnić system alarmowania mieszkaMców poprzez syreny alarmowe o promieniu 

słyszalnoWci do 600 m; 

6) układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać nastCpuj>ce 

warunki: 

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

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

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

chemicznymi. 

ROZDZIAŁ VII 

USTALENIA DOTYCZ=CE OCHRONY PRZECIWPObAROWEJ 

§ 35. Ustala siC nastCpuj>ce przedsiCwziCcia z zakresu ochrony przeciwpocarowej: 

1) zabudowC nalecy realizować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie; 

2) nalecy zapewnić właWciw> ochronC przeciwpocarow> i zabezpieczenia przeciwpocarowe 

budynków; 

3) nalecy zapewnić zaopatrzenie w wodC na cele przeciwpocarowe; 

4) projektowana komunikacja powinna umocliwiać dojazd i dostCp dla jednostek ratowniczo-

gaWniczych stracy pocarnej. 

ROZDZIAŁ VIII 

USTALENIA KOLCOWE 

§ 36. W stosunku do terenów objCtych niniejszym planem traci moc Uchwała Rady Miejskiej 

w Suwałkach nr XVIII/195/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 17 z dnia 

16 lutego 2004 r., poz. 340), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic 

M. Reja i Vwierkowej oraz drogi ł>cz>cej ul. Reja z ul. Pułaskiego w Suwałkach, w zakresie terenu 

oznaczonego na rysunku tego planu symbolem 1KD2/2, z uwagi na objCcie niniejszym planem 

tego terenu. 

§ 37. Ustala siC jednorazow> opłatC w zwi>zku ze wzrostem wartoWci nieruchomoWci 

wynikaj>cej z opracowania planu w wysokoWci: 

1) dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 10R/KD, 15R/KD, 16R/UE, 17R/KD - stawki 

nie ustala siC z uwagi na brak wzrostu wartoWci nieruchomoWci; 

2) dla terenów oznaczonych w planie symbolami:, 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 

8KD, 9KD – 5% (słownie piCć procent); 

3) dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 11UC, 12UC - 30% (słownie trzydzieWci 

procent) 

4) dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 13MW, 14MW - 25% (słownie: dwadzieWcia 

piCć procent). 

§ 38. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta Suwałk. 

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

UrzCdowym Województwa Podlaskiego. 

Wiceprzewodnicz>cy Rady Miejskiej w Suwałkach 
Mieczysław Jurewicz 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXIV/320/09 

Rady Miejskiej w Suwałkach  

z dnia 25 marca 2009 r. 

 

Stwierdzenie zgodnoWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 
Armii Krajowej w Suwałkach 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami), stwierdza siC zgodnoWć 
przyjCtych ustaleM w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii 

Krajowej w Suwałkach z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk zatwierdzonego uchwał> nr XLVII/378/98 Rady 

Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionym uchwał> nr XXXVI/342/2001  

z dnia 31 stycznia 2001 r. oraz uchwał> nr XVI/135/07 z dnia 31 paadziernika 2007 r, zmienionym 

uchwał> nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2008 r. i uchwał>  
nr XXXI/294/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
Zał>cznik Nr 3 

do uchwały XXXIV/320/09 

Rady Miejskiej w Suwałkach  

 z dnia 25 marca 2009 r. 

Lista nieuwzglCdnionych uwag 

wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach  

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imiC, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomoWci, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla 

nieruchomoWci, 

której dotyczy 

uwaga 

1 2 3 4 5 6 

1 2009.01.16 Czesława Sadowska 

Kwestionuje przebieg planowanej drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD 

przez działkC stanowi>c> Jej własnoWć. Twierdzi, 

ce projektowana droga uniemocliwi dalsze 

ucytkowanie działki rolniczej. Wnioskuje o 

pozostawienie działki w dotychczasowym 

przeznaczeniu i poprowadzenie drogi 5KD w 

innym miejscu. 

dz. nr 20876 

10R/KD 

5KD 

12UC 

2. 2009.01.20 Stefan D>browski 

Nie zgadza siC na przebieg drogi oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 8KD przez działkC 
stanowi>c> Jego własnoWć. 

dz. nr 20890 

10R/KD 

5KD 

8KD 

11UC 

3. 2009.01.20 
Teresa i Stanisław 

Dzikielewski 

Nie zgadzaj> siC na sposób zagospodarowania 

działek. Kwestionuj> przebieg planowanych dróg 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KD i 

8KD przez działki stanowi>ce Ich własnoWć. 
Wnosz> o wprowadzenie funkcji zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej wolnostoj>cej na tym 

terenie. 

 

dz. nr 20891 i 

20893 

5KD 

8KD 

11UC 

10R/KD 

12UC 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 954. ⎯ 7998 ⎯                              
 
 

 

 

Poz. 1046 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imiC, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomoWci, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla 

nieruchomoWci, 

której dotyczy 

uwaga 

1 2 3 4 5 6 

4. 2009.01.21 
Sławomir i Gracyna 

Jakubowscy 

Wnosz> sprzeciw wobec ustalenia linii 

rozgraniczaj>cej drogi oznaczonej na rysunku 

symbolem 2KD, która ogranicza dostCpnoWć dla 

klientów i odcina stanowisko do obsługi 

samochodów ciCcarowych. Wnioskuje o 

pozostawienie działki w dotychczasowych 

granicach. 

 

dz. nr 25218/2 
2KD 

12UC 

5. 2009.01.21 

PrzedsiCbiorstwo 

Handlowo 

Usługowe 

„TAPIRO”  

Borkowska-Pawlak, 

HołdyMski, Penczek 

 

Wnioskuje o wydłucenie o 90 metrów trzeciego 

pasa jezdni na kierunku wjecdcaj>cych do 

Suwałk na ul. Pułaskiego, który umocliwi 

swobodny wyjazd z tych okolic. Twierdz>, ce 

istnieje mocliwoWć powiCkszenia wyjazdu na 

czCWci posesji od strony ulicy Pułaskiego 

 

dz. nr 20901 
2KD 

12UC 

6. 2009.01.22 
RE-UNION Sp. z 

o.o. 

Wnioskuj> o zmianC wskaanika miejsc 

postojowych od min. 1 miejsce parkingowe 

/25m² do /29m² pow. sprzedacy. 

 

 12UC 

7. 2009.01.22 
Michniewicz 

Krzysztof 

Nie zgadza siC na zmianC granicy działki 

stanowi>cej Jego własnoWć  
 

dz. nr 25217 12UC 

 

Zał>cznik Nr 4 

do uchwały Nr XXXIV/320/09 

Rady Miejskiej w Suwałkach 

z dnia 25 marca 2009 r. 

 

Sposób realizacji oraz zasad finansowania  

zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 
Armii Krajowej w Suwałkach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) stwierdza siC, ce na 

terenie objCtym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec>ce do zadaM 
własnych gminy, bCd> realizowane zgodnie z uchwalonymi rocznymi planami inwestycyjnymi 

miasta Suwałk. 


