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UCHWAŁA NR XV/93/08 RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia  30 maja 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, 
Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie Jeleniewo 

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. 15, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w zwi>zku z uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy 
Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Malesowizna, Okr>głe i Zarzecze Jeleniewskie Rada 
Gminy Jeleniewo uchwala, co nastCpuje: 

DZIAŁ I 

ROZDZIAŁ 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów czCWci wsi  
Malesowizna, Okr>głe i Zarzecze Jeleniewskie, zwany dalej planem. 

2. Granice planu obejmuj> obszar 143 ha zachodmo-południowej czCWci Gminy Jeleniewo, 
przyległy do granic gmin: PrzeroWl i Suwałki.  

3. Ustalenia planu obowi>zuj> na obszarze wyznaczonym granicami opracowania planu. 

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

1) Zał>czniki graficzne w skali 1: 2000: 

a) Zał>cznik Nr 1 –ObrCb Malesowizna; 

b) Zał>cznik Nr 2 – ObrCb Zarzecze Jeleniewskie; 

c) Zał>cznik  Nr 3 – ObrCb Okr>głe. 

2) Zał>cznik Nr 4 – zawieraj>cy: 

- Stwierdzenie zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jeleniewo. 

- RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

- Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

§ 3. 1. W planie stosuje siC definicje pojCć, okreWlone w art. 2 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w rozumieniu przyjetym  
w ustawie. 
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2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały ucywa siC okreWleM takich jak:  

1) rysunk planu - nalecy przez to rozumieć rysunek planu sporz>dzony na mapach w skali 1:2000, 
stanowi>cych zał>czniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3  do niniejszej uchwały; 

2) przepisy odrCbne i szczególne – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz przepisy zawarte w rozporz>dzeniach  ministrów oraz wojewody, 
wydanych z upowacnienia ustawowego; 

3) gabaryty budynku – nalecy przez to rozumieć zasadnicze wymiary obiektu budowlanego,  
w szczególnoWci okreWlaj>ce wysokoWć i długoWć elewacji frontowej;  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – nalecy przez to rozumieć liniC (wyznaczon> lub opisan>  
w tekWcie niniejszej uchwały), której nie moce przekroczyć Wciana budynku lub zwi>zane  
z gruntem elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego wzglCdem drogi;  

5) powierzchnia bilogicznie czynna – nalecy przez to rozumieć czCWć działki budowlanej na 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana (w gł>b gruntu, na nim oraz pod nim), nie 
stanowi dojazdów i dojWć pieszych, jest pokryta trwał> roWlinnoWci> lub jest ucytkowana 
rolniczo, a takce cieki i zbiorniki wodne; 

6) powierzchnia zabudowana - nalecy przez to rozumieć powierzchniC zabudowy wraz ze 
wszystkimi powierzchniami utwardzonymi w obrCbie działki budowlanej; 

7) przeznaczenie podstawowe - nalecy przez to rozumieć przeznaczenie dominuj>ce na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi;  

8) przeznaczenie terenu - nalecy przez to rozumieć okreWlony dla danego terenu podstawowy 
sposób jego ucytkowania; 

9) przeznaczenie uzupełniaj>ce – nalecy przez to rozumieć dopuszczone rodzaje przeznaczenia  
o znaczeniu drugorzCdnym, bCd>ce uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego; 

10) przeznaczenie dopuszczalne – nalecy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe i uzupełniajace, które s> dopuszczone na danym terenie pod okreWlonymi 
warunkami dla wzbogacenia funkcji podstawowej i uzupełniaj>cej; 

11) udział powierzchni bilogicznie czynnej – nalecy przez to rozumieć wyracony procentowo 
stosunek powierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

12) udział powierzchni zabudowanej – nalecy przez to rozumieć wyracony procentowo stosunek 
powierzchni obiektów budowlanych połoconych w obrCbie działki, w tym budynków, 
obiektów tymczasowych, wiat oraz utwardzonych ci>gów pieszych i dróg dojazdowych do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

13) udział powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć wyracony procentowo stosunek 
powierzchni budynków połoconych w obrCbie działki, liczony po obrysie zewnCtrznym murów 
do całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

14) układ dachu – nalecy przez to rozumieć ustalony przebieg najdłucszego odcinka kalenicy 
dachu dwuspadowego od strony linii zabudowy; 

15) wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć nieprzekraczalny pionowy wymiar budynku 
w metrach, mierzony od poziomu terenu przy najnicej połoconym wejWciu do budynku (nie 
bCd>cy wył>cznie wejWciem do pomieszczeM gospodarczych lub technicznych) do najwycszej 
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górnej krawCdzi dachu, pomocniczo wysokoWć moce być okreWlona liczb> kondygnacji 
nadziemnych budynku, 

16) zabudowie zagrodowej – nalecy przez to rozumieć budynki mieszkalne, budynki gospodarcze 
lub inwentarskie w rodzinnych  gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych; 

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

1) granice  opracowania planu; 

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania  - 
WciWle okreWlone i orientacyjne; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odniesieniu do nowych budynków lub nowych czCWci 
budynków rozbudowywanych; 

4) symbolu przeznaczenia terenów funkcjonalnych okreWlonych odpowiednio symbolem 
literowym wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów; 

5) granicy Obszru Chronionego Krajobrazu „ Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”; 

6) granicy otuliny Suwalskiego Parku Krajobrazowego; 

7) klasyfikacji dróg. 

2. Ustala siC, ce: 

1) Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania 
– WciWle okreWlone - jeceli nie biegn> po istniej>cych granicach geodezyjnych,  oznaczaj>  
dopuszczaln> tolerancjC w stosunku do linii wyznaczonych na rysunku planu w granicach do 
2m w kacd> stronC, bez potrzeby zmiany niniejszego planu;  

2) Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania 
– orientacyjne - oznaczaj> zgodC na wzajemne przenikanie siC sposobów ucytkowania terenu, a 
tym samym na korygowanie ich przebiegu pod warunkiem, ce teren ten nie bCdzie wymagał 
zgody na wył>czenie gruntów z produkcji rolnej lub leWnej na podstawie przepisów odrCbnych; 
dopuszczalne zmiany przebiegu orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych okreWla siC w 
ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały;   

3) Granice gminy i granice opracowania planu stanowi> równoczeWnie WciWle okreslon> liniC 
rozgraniczaj>c>; 

4) Oznaczenie liniowe projektowanych sieciowych urz>dzeM infrastruktury technicznej okreWlaj> 
ich orientacyjny przebieg – do uWciWlenia w projektach budowlanych inwestycji.  

DZIAŁ II 

ROZDZIAŁ 2 

Ustalenia  ogólne dotycz>ce całego obszaru objCtego planem    

§ 5. W planie wyodrCbnia siC nastCpuj>ce rodzaje podstawowego przeznaczenia terenu:  

1) RM - tereny zabudowy zagrodowej;     

2) R - tereny rolnicze;            
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3) KDg – tereny dróg gminnych;  

4) KDW – tereny dróg wewnCtrznych; 

5) ZL -tereny lasów; 

6) ZLd – teren dolesieM; 

7) Wp – tereny wód powierzchniowych. 

§ 6. Pozostałe oznaczenia graficzne wystCpuj>ce na rysunku planu: 

1) granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”; 

2) granice otuliny Suwalskiego Parku Krajobrazowego; 

3) przebieg istniejacej i projektowanej infrastruktury technicznej. 

§ 7. Obszar planu, o których mowa w § 5, sporz>dzony jest dla terenu, którego funkcj> 
podstawow> jest zabudowa zagrodowa, tereny ucytkowane rolniczo, ci>gi komunikacji 
drogowej  
i infrastruktury technicznej.     

§ 8. Na terenach, o których mowa w § 5 ustala siC przeznaczenie podstawowe, 
przeznaczenie uzupełniajace lub dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia podane w 
ustaleniach szczegółowych. 

ROZDZIAŁ 3 

Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

§ 9. Przyjmuje siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Adapyuje siC istniejaca zabudowC zagrodow> z mocliwoWci> jej rozbudowy, przebudowy na 
warunkach podanych w ustaleniach szczegółowych. 

2) Zakaz budowy  wszelkich obiektów i urz>dzeM nie zwi>zanych z prowadzeniem gospodarki 
rolnej lub leWnej. 

3) OkreWlenia odległoWci i warunki sytuowania elementów zagospodarowania terenu, winno 
uwzglCdniać wymagania przepisów odrCbnych, w tym miCdzy innymi: 

a) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, 

c) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

4) Zakaz realizacji wszelkiej zabudowy na stokach, których nachylenie przekracza 20 %; 

5) Zadrzewianie skarp i stoków o ducych spadkach terenu celem przeciwdziałania erozji. 

6) Przeznaczanie pod  zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej. 

§ 10. Na terenach rolnych objCtych  zakazem zabudowy ustala siC: 
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1) Zakaz realizacji nowej zabudowy zagrodowej oraz wszelkiej zabudowy mieszkaniowej, 
rekreacji indywidualnej, celu publicznego, wszelkiego rodzaju usług - zwi>zanych ze stałym  
lub czasowym pobytem ludzi. 

2) Zakaz niszczenia lub uszkadzania istniej>cych urz>dzeM wodno-melioracyjnych: rowów oraz 
sieci drenarskich (ruroci>gi podziemne, studzienki, wyloty drenarskie). 

3) Dopuszcza siC lokalizacjC  sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

4) Adaptuje siC istniej>ce i dopuszcza siC wydzielanie nowych dróg gospodarczych, dojazdowych, 
doprowadzaj>cych do działek rolnych i leWnych. 

§ 11. Zasady lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych:  

1) Wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod wzglCdem funkcjonalnym i przestrzennym 
powinna spełniać wymagania zabudowy zagrodowej.  

2) Ustala siC zakłocenie nowej zabudowej zagrodowej, na terenech okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych,  dla gospodarstw o minimalnej powierzchni Wredniej wielkoWci  gospodarstwa 
w Gminie Jeleniewo. 

3) Dopuszcza siC sytuowanie obiektów budowlanych bezpoWrednio na granicy działki budowlanej 
lub w odległoWci mniejszej nic 3,0m lecz nie mniejszej nic 1,5m od tej granicy jeceli zostan> 
spełnione wszystkie ponicsze warunki: 

a) usytuowanie budynku nie zakłóci mocliwoWci zagospodarowania i wykorzystania 
nieruchomoWci s>siednich; 

b) Wciana budynku zwrócona w stronC nieruchomoWci s>siedniej nie bCdzie posiadała 
otworów; 

c) zachowanie warunków okreWlonych w przepisach odrCbnych, w szczególnoWci  
w przepisach przeciwpocarowych. 

4) Wymagania przepisów odrCbnych  w szczególnoWci dotycz>cych okreWlenia odległoWci  
i warunków sytuowania elementów zagospodarowania terenu, w tym miCdzy innymi: 

a) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, 

c) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

ROZDZIAŁ 4 

Zasady w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 12. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania Wrodowiska: 

1) W stosunku do realizacji inwestycji mog>cych znacz>co pogorszyć stan Wrodowiska nalecy 
przeprowadzić postCpowanie w sprawie oceny oddziaływania na Wrodowisko, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 

2) W celu minimalizacji wpływu zainwestowania osadniczego na Wrodowisko ustala siC: 

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Wcieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz 
ochronC Wrodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami pochodz>cymi  
z prowadzonej gospodarki rolnej; 
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b) maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budowów w celu ograniczenia przekształceM 
wierzchniej warstwy litosfery w trakcie prac budowlanych;  

c) zdjCcie aktywnej biologicznie warstwy gleby w miejscach wykopów budowlanych  
i wykorzystanie jej do kształtowania terenów zieleni; 

d) ochronC  istniej>cych terenów leWnych i innej zieleni drzewiastej; 

e) kształtowanie nowych i wzbogacanie istniej>cych terenów zieleni ogólnodostCpnej  
i krajobrazowej.  

3) Zakaz wydobywania kopalin pospolitych na skalC przemysłow>. 

§ 13. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony  Wrodowiska przyrodniczego: 

1) Cały obszar planu, za wyj>tkiem czCWci obrCbu Malesowizna, połocony w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” na podstawie rozporz>dzenia 
Nr 20/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, 
poz. 733 z pócnieszymi zmianami) oraz otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego na 
podstawie rozporzadzenia Nr 4/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego Nr 221, poz. 2157 z póan.zm.). 

2) Na terenach chronionych ustala siC nastCpuj>ce wymagania  ochrony wartoWci przyrodniczych : 

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

d) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem 
prac zwi>zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budow>, odbudow>, napraw> lub remontem urz>dzeM wodnych; 

e) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych; 

f) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokoWci 100 m od linii brzegów 
rzeki Czarna HaMcza i innych zbiorników wodnych, z wyj>tkiem urz>dzeM wodnych oraz 
obiektów słuceniu prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leWnej lub rybackiej. 

§ 14. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony krajobrazu kulturowego: 

1) Now> zabudowC zagrodow> nalecy lokalizować wzdłuc ci>gów komunikacyjnych  
z zachowaniem historycznie ukształtowanej struktury ucytkowania gruntów, sieci drocnej, 
mozaikowatoWci pól. 

2) Kształtowanie nowej zabudowy winno nawi>zywać do lokalnej tradycji, być zharmonizowana z 
istniej>cym zainwestowaniem dotycz>cym skali i formy architektonicznej.   

3) Wszystkie budynki lokalizowane na działce nalecy realizować w nawi>zaniu do cech 
regionalnych, bez ograniczeM w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu 
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tradycyjnych materiałów wykoMczeniowych (tynki, drewno, kamieM, ceramika) i kolorystyki 
elewacji w barwach stonowanych z otoczeniem.  

ROZDZIAŁ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 15. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> obiekty wpisane do wojewódzkiego 
rejestru zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

§ 16. Na terenie objetym planem nie wystCpuj> zabytki budownictwa, zabytki 
nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków.  

§ 17. 1. Na obszarze objetym planem nie wystCpuj> udokumentowane stanowiska 
archeologiczne.  

2. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, ic jest on zabytkiem nalecy wstrzymać 
wszelkie roboty i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura 
w Suwałkach lub wójta gminy. 

ROZDZIAŁ 6 

Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 18. Na obszarach objetych planem nie przewiduje siC wiCkszych przestrzeni 
publicznych, za wyj>tkiem dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDg. 

§ 19. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania ładu przestrzennego: 

1) Uzbrojenie techniczne niezwi>zane z obsług> dróg, noWniki reklamowe i obiekty tymczasowe  
w liniach rozgraniczaj>cych dróg mog> być realizowane za zgod> zarz>dcy drogi.  

ROZDZIAŁ 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrCbnych 

§ 20. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie 
ustalone na podstawie przepisów odrCbnych: tj.: tereny górnicze, a takce naracone na 
niebezpieczeMstwo powodzi. 

§ 21. Tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych, o k>cie nachylenia zboczy  
powycej 200, wystCpuj> na terenach objCtych zakazem zabudowy.  

§ 22. Stoki o k>cie nachylenia zboczy powycej 100, nalecy chronić poprzez utwalanie 
roWlinnoWci> stabilizuj>c> ruchy mas ziemnych.   

ROZDZIAŁ 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci. 

§ 23. Na terenie objCtym niniejszym planem nie wyznacza siC terenów przeznaczonych 
do scalania i podziału nieruchomoWci.  
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ROZDZIAŁ 9 

Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu 

§ 24. Ustalenia dotyczace linii zabudowy:   

1) Ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy - w odległoWci 5,0 m od linii rozgraniczaj>cej drogi 
gminnej oznaczonej symbolem 2 KDg. 

§ 25. Od strony ci>gów komunikacyjnych, przy których linia zabudowy nie została 
wyznaczona na rysunku planu, now> zabudowC zagrodow> nalecy lokalizować  
w nieprzekraczalnych liniach zabudowy od:  

1) od linii rozgraniczaj>cych dróg gminnych oznaczonych symbolem 1KDg, 2KDg – 6,0 m 

2) strony ci>gów komunikacyjnych, przy których linia zabudowy nie została wyznaczona na 
rysunku planu, liniC zabudowy okreWla siC na podstawie przepisów odrCbnych. 

§ 26. Ustalenia dotyczace maksymalnej powierzchni zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej w zabudowie zagrodowej: 

1) Maksymalna powierzchnia zabudowy działki nie moce przekroczyć 30 %. 

2) Nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej - 60 %. 

§ 27. Ustala siC ogólne zasady dotycz>ce podziału i zagospodarowania terenu, jeceli 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej: 

1) Dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek przez jednego inwestora na cele zagospodarowania 
lub powiCkszenia  s>siedniej działki. 

2) Dopuszcza siC wykorzystanie dla celów budowlanych nieruchomoWci gruntowych pod 
warunkiem dostCpu działki do drogi publicznej – bezpoWredniego lub poprzez wydzielony 
dojazd wewnCtrzny o szerokoWci min. 5,0 m. Przeprowadzony podział nie moce powodować 
uniemocliwienia prawidłowego zagospodarowania działek s>siaduj>cych. 

§ 28. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) Zachowanie właWciwej skali i charakteru zabudowy z uwzglCdnienim zabudowy wiejskiej  
i tradycji lokalnych. 

2) Obiekty mieszkalne na terenach zabudowy zagrodowej nalecy realizować z uwzglCdnieniem 
nastCpuj>cych zasad: 

a) kształt brybły horyzontalny, 

b) rzut poziomy – prostokatny z mocliwoWci> umieszczania ganków i werand, 

c) podpiwniczone, w zalecnoWci od potrzeb inwestora, piwnice wyniesione nie wiCcej nic  
60 cm powycej poziomu terenu; 

d) ograniczenie iloWci kondygnacji nowych budynków - do dwóch nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe); 

e) ograniczenie wysokoWci do 10,0 m od poziomu terenu; 
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f) dachy dwuspadowe, symetryczne z ewentualnymi naczółkami, o nachyleniu połaci pod 
k>tem 350 – 450, w przypadku doWwietlenia poddasza – lukarny nakryte dwuspadowymi 
daszkami lub daszkiem jednospadowym wyprowadzonym z połaci dachowej ponicej 
kalenicy głównych połaci pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 m odległoWci od 
szczytowych krawCdzi połaci dachowych, 

g) zaleca siC pokrycie budynków: drewnianych – gontem lub wiórem, a murowanych – blach> 
malowan>, dachówk> ceramiczn> lub bitumiczn>, 

h) elewacje budynków – tynki, szalowania drewniane, ceramiczne. 

3) Budynki gospodarcze, inwentarskie oraz inne budynki słuc>ce prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej: 

a) ograniczenie do  jednej kondygnacji nadziemnej z ewentualnym poddaszem ucytkowym;   

b) zakaz ł>czenia budynków z funkcj> mieszkaln>; 

c) długoWć elewacji frontowej dostosowana do potrzeb prowadzonego gospodarstwa. 

4) Na terenach istniejacego zagospodarowania zabudowa moce podlegać wymianie rozbudowie, 
przebudowie i zmianie sposobu ucytkowania, ł>cznie ze zmianami rozgraniczenia działek – 
pod warunkiem, ce działania te bCd> zgodne z ustaleniami niniejszej uchwały i dotycz> funkcji 
podstawowych i dopuszczalnych okreWlonych w ustaleniach szczegółowych niniejszej 
uchwały. 

ROZDZIAŁ 10 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy. 

§ 29. Do zalesienia mog> być przeznaczone nieucytki, grunty rolne nieprzydatne do 
produkcji rolnej, grunty rolne nieucytkowane rolniczo lub: 

1) strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska, 

2) hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, cwirze, torfie i glinie. 

§ 30. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem 3R obowi>zuje całkowity zakaz 
zabudowy ze wzglCdu na niesprzyjajace warunki rozwoju zabudowy oraz strefC 
oddziaływania elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w gminach s>siaduj>ch  

ROZDZIAŁ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 31. ObsługC komunikacyj> terenu objCtego planem zapewniaj>: 

1) droga publiczna  gminna nr ewid. 21 oznaczona symbolem 1KDg, 

2) droga publiczna gminna nr 20 oznaczona symbolem 2KDg,  

3) pozostałe drogi wewnCtrzne gminne oznaczone symbolami: 3 KDW, 4 KDW, 5KDW. 

§ 32. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zaopatrzenie w wodC: 

1) Adaptuje siC istniej>c> gminn> sieć wodoci>gow>.  
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2) Zaopatrzenie w wodC, dla potrzeb  projektowanej zabudowy oraz celów przeciwpocarowych 
nalecy projektować z sieci wodociagu gminnego. 

3) Do budowy sieci wodociagowych nalecy rezerwować pasy terenu w obrCbie linii 
rozgraniczaj>cych ci>gi komunikacyjne. 

§ 33. Ustala siC nastCpuj>ce zasady odprowadzenia Wcieków sanitarnych: 

1) Docelowo odprowadzenie Wcieków nalecy rozwi>zać w oparciu o projektowany system gminnej 
kanalizacji sanitarnej. 

2) Z obszarów nie objCtych gminn> kanalizacja sieciow> unieszkodliwianie Wcieków nalecy 
rozwi>zywać w oparciu o zagrodowe, zbiorcze lub wiejskie oczyszczalnie Wcieków  
z odprowadzeniem oczyszczonych Wcieków do gruntu b>da cieków powierzchniowych przy 
spełnieniu wymagaM  ich jakoWci  okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

3) W indywidualnych przypadkach dopuszcza siC gromadzenie Wcieków w szczelnych, 
zamkniCtych zbiornikach bezodpływowych  o pojemnoWci do 10,0 m3 i wywoconych przez 
koncesjonowanego  przewoanika do punktu zlewnego oczyszczalni w Jeleniewie. 

4) Gromadzenie płynnych  odchodów pochodzenia zwierzCcego w szczelnych, bezodpływowych 
zbiornikach dostosowanych do systemów technologicznych utrzymywania zwierz>t  
z zagospodarowaniem gnojówki i gnojowicy na warunkach podanych w ustawie prawo wodne 
i ustawie o nawozach i nawoceniu. 

§ 34. 1. Ustala siC, ce wody opadowe z terenów budowanych odprowadzane bCd> do 
gruntu bezpoWrednio na ucytkowanych działkach z zastosowaniem ułatwiaj>cych rozwi>zaM 
technicznych np. powierzchni przepuszczalnych lub terenów zielonych. 

2. WłaWciciel lub ucytkownik terenu jest zobowi>zany do zachowania powierzchni 
przepuszczalnych w stopniu umocliwiaj>cym zapewnienie przesi>kania wód deszczowych na 
ucytkowanym terenie oraz do zapewnienia takiego ukształtowania terenu i zastosowania takich 
rozwi>zaM  technicznych aby uniemocliwić spływ wód na grunty s>siednie. 

3. Odprowadzanie Wcieków deszczowych z nawierzchni ci>gów komunikacyjnych 
przewiduje siC w oparciu o urz>dzenia odwadniaj>ce w pasach drogowych z odprowadzeniem do 
lokalnego systemu melioracyjnego. 

§ 35. 1. Zaopatrzenie w energiC elektryczn> planowanych terenów budowlanych nalecy 
realizować z istniej>cej sieci Wredniego napiCcia poprzez istniej>ce stacje transformatorowe 
oraz linie niskiego napiCcia nn-0,4 kV. 

2. Wszystkie obiekty powinny 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.  

3. Poszczególne obiekty zasilać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
administratora sieci. 

4. Trasy adaptowanych w planie istniej>cych urz>dzeM elektroenergetycznych mog> ulec 
zmianie w wyniku modernizacji sieci. 
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5. Urz>dzenia elektryczne koliduj>ce z projektowan> zabudow> dostosować do 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami 
administratora sieci. 

6. Dopuszcza siC przebudowC i modernizacjC istniej>cych urz>dzeM infrastruktury 
elektroenergetycznej wynikaj>c> z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w 
nalecytym stanie techniczno-ucytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form 
usprawniaj>cych przesył. 

7. Budowa, przebudowa oraz podł>czenie do sieci infrastruktury elektroenergetycznej s> 
mocliwe na podstawie niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez 
administratorów sieci 

8. Przebieg i usytuowanie sieci i urz>dzeM elektroenergetycznych nalecy ustalić w projekcie 
budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

9. Dopuszcza siC budowC i eksploatacjC innych sieci nie wymienionych w tekWcie uchwały 
pod warunkiem spełnienia wymagaM zawartych w przepisach szczególnych i ustaleM niniejszego 
planu. 

§ 36. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie ogrzewania: 

1) Zaopatrzenie w ciepło przewiduje siC z wykorzystaniem indywidualnych aródeł ciepła, 
spełniaj>cych wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeM do 
powietrza; 

2) Zaleca siC stosowanie kotłowni na olej opałowy, drewno, energiC elektryczn>, kolektory 
słoneczne.  

§ 37. Ustalenia w zakresie telekomunikacji: 

1) ObsługC telekomunikacyjn> nalecy rozwi>zać w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
telekomunikacyjne w zakresie wynikajacym z potrzeb odbiorców;  

2) Projektowane sieci telekomunikacyjne nalecy prowadzić jako podziemne w granicach ci>gów 
komunikacyjnych lub terenów rolnych, budowlanych, po zawarciu umowy pomiCdzy 
inwestorem a właWcicielem terenu; 

3) Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji sieci przez innych operatorów na warunkach podanych  
w pkt 2.  

§ 38. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1) Wszystkie odpady gromadzone na terenach funkcjonalnych w granicach planu musz> być 
wywocone i składowane na składowisko odpadów komunalnych; 

2) Na poszczególnych działkach budowlanych musz> być wyznaczone miejsca do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych, z zaleceniem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 39. Dopuszcza siC budowC i eksploatacjC innych sieci nie wymienionych w tekWcie 
uchwały bez potrzeby zmian planu,  pod warunkiem spełnienia wymagaM zawartych w 
przepisach szczególnych. 
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§ 40. Sieci infrastruktury technicznej nalecy prowadzić  przez tereny przeznaczone na 
cele publiczne, w szczególnoWci w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych. W przypadku 
braku mocliwoWci prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na 
cele publiczne, dopuszcza siC prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
przeznaczone na inne cele, po zawarciu umowy pomiCdzy inwestorem a właWcicielem terenu. 

ROZDZIAŁ 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 

§ 41. Nie ustala siC terminów rozpoczCcia robót budowlanych na poszczególnych 
terenach okreWlonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi. 

§ 42. Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mog> być 
wykorzystane  
w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z ustaleniami planu. 

DZIAŁ III 

ROZDZIAŁ 12 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów wyrócnionych na rysunku planu 

§ 43. Dla terenów oznaczonych symbolem 1RM ustala siC: 

1) W zakresie przeznaczenia podstawowego - tereny istniej>cej zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;   

2) Na wycej wymienionych terenach dopuszcza siC:  

a) rozbudowC, przebudowC, odbudowC, wymianC oraz zmianC sposobu ucytkowania 
budynków wył>cznie na cele zwi>zane z przeznaczeniem podstawowym,  

b) rozbudowC i budowC budynków inwentarskich do hodowi lub chowu nie przekraczaj>c>  
60 DJP (ducych jednostek przeliczeniowych) inwentarza oraz budowli rolniczych 
słuc>cych do ich obsługi; 

c) budowC lub rozbudowC budynków przeznaczonych do hodowli lub chowu ponad 60 DJP 
inwentarza po przeprowadzeniu postCpowania w sprawie oddziaływania przedsiCwziCcia na 
Wrodowisko na podstawie przepisów odrCbnych.  

3) Ustala siC warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokoWć nowych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych ogranicza siC do  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe i nie wiCcej nic 10,0 m od poziomu 
terenu, 

b) piwnice budynków wyniesione do 60 cm nad poziomem terenu, przyjCtego przy głównym 
wejWciu do budynku, 

c) wysokoWć budynków gospodarczych i inwentarskich – 1 kondygnacja nadziemna  
z ewentualnym poddaszem ucytkowym;  

d) dachy budynków mieszkalnych wysokie, symetryczne o k>cie nachylenia połaci 350- 450, 

e) dachy budynków gospodarczych i inwentarskic  przystosowane do potrzeb 
technologicznych obiektów, o k>cie nachylenia  połaci 250 – 450, 
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f) dachy wszystkich budynków na działce o jednorodnym pokryciu i kolorystyce, 
dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe,  

§ 44. Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 R ustala siC: 

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, obejmuj>ce tereny ucytków rolnych i zielonych, 
sadów, stawów, nieucytków, zieleni Wródpolnej, urz>dzeM melioracji wodnej wraz z dojazdami 
gospodarczymi i drogami wewnCtrznymi, infrastrukrur> techniczn>. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego na terenach 2R mocliwoWć realizacji nowej 
zabudowy zagrodowej (na warunkach podanych w § 28) wraz z dojazdami i infrastruktur> 
techniczn>; 

b) budowC budynków inwentarskich do hodowi lub chowu nie przekraczaj>c> 60 DJP 
(ducych jednostek przeliczeniowych) inwentarza oraz budowli rolniczych słuc>cych do ich 
obsługi; 

c) budowC budynków przeznaczonych do hodowli lub chowu ponad 60 DJP inwentarza po 
przeprowadzeniu postCpowania w sprawie oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko 
na podstawie przepisów odrCbnych.  

d) mocliwoWć przeprowadzania infrastruktury technicznej, urz>dzeM melioracji wodnych, dróg 
wewnCtrznych, zalesiania terenów nieucytkowanych rolniczo na podstawie przepisów 
odrCbnych.  

3) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz ochrony zadrzewieM przydrocnych i Wródpolnych, 

b) zakaz wykonywania makroniwelacyjnych prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC 
terenu, 

c) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 

d) zakaz grodzenia nieruchomoWci przyległych do powierzchniowych wód publicznych  
w odległoWci mniejszej nic 1,50m od linii brzegu, a takce zakazywania lub uniemocliwiania 
przechodzenia przez ten obszar. 

§ 45. Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem 3 R ustala siC: 

1) W ramach przeznaczenia podstawowego – tereny rolnicze, obejmuj>ce tereny: ucytków 
rolnych, ucytków zielonych, sadów, stawów, nieucytków, zieleni Wródpolnej, urz>dzeM 
melioracji wodnej  oraz dojazdów  gospodarczych do tych terenów.   

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego – mocliwoWć prowadzania infrastruktury 
technicznej, urz>dzeM melioracji wodnych, dróg wewnCtrznych, zalesiania terenów 
nieucytkowanych rolniczo na podstawie przepisów odrCbnych;  

b) zakaz realizacji nowej zabudowy zagrodowej oraz wszelkiej zabudowy mieszkaniowej, 
letniskowej, celu publicznego- zwi>zanej  ze stałym  lub czasowym pobytem ludzi, 

c) zakaz zakładania ogródków działkowych. 

3) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
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a) nakaz ochrony zadrzewieM przydrocnych i Wródpolnych, 

b) zakaz wykonywania makroniwelacyjnych prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC 
terenu, 

c) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 

d) przestrzegania zakazów dotycz>cych ochrony wartoWci przyrodniczych na Obszarach 
Chronionego Krajobrazu „Pojezierza Północnej Suwalszczyzny” wymienionych  
w § 13 ust. 2.  

§ 46. Dla terenów przeznaczonych pod ci>gi komunikacyji drogowej ustala siC: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDg ustala siC przeznaczenie podstawowe- droga gminna 
o ustaleniach:  

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 –12,0m,  

b)  projektuje siC jedn> jezdniC szerokoWci 6,0m z dwoma pasami ruchu,  

c) urz>dzenia odwadniajace; 

d) infrastruktura techniczna. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 2 KDg ustala siC przeznaczenie podstawowe- droga gminna 
o ustaleniach:  

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 –12,0 m,  

b)  projektuje siC jedn> jezdniC szerokoWci 6,0m z dwoma pasami ruchu,  

c) urz>dzenia odwadniajace; 

d) infrastruktura techniczna. 

3) 3KDW, 4KDW, 5KDW - drogi wewnCtrzne gospodarcze obsługuj>ce okoliczne grunty rolne, 
bez koniecznoWci ich urz>dzania. 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 5,0 m, 

b) drogi cwirowe,  

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL:  

1) Dla terenów ZL ustala siC przeznaczenie podstawowe - tereny lasów. 

2) Na terenach ZL ustala siC zakaz wszelkiej zabudowy i zainwestowania zagracaj>cego 
lokalnemu Wrodowowisku leWnemu. 

§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZLd:  

1) Dla terenów ZLd ustala siC przeznaczenie podstawowe - tereny dolesieM.  

2) Na terenach ZLd ustala siC zakaz wszelkiej zabudowy. 

3) Do czasu zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem podstawowyn teren pozostawia siC  
w uzytkowaniu rolniczym 

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Wp: 
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1) Przeznaczenie podstawowe – tereny istniej>cych wód powierzchniowych: rzeki Czarnej 
HaMczy.  

2) Ustala siC dotychczasowe ucytkowanie terenu. 

ROZDZIAŁ 13 

Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpocarowej 

§ 50. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania w zakresie ochrony przeciwpocarowej 
wynikajace  
z przepisów odrCbnych: 

1) ZabudowC nalecy projektować i ucytkować zgodnie z przepisami budowlanymi,  
a w szczególnoWci z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

2) Nalecy zapewnić właWciw> ochronC przeciwpocarow> i zabezpieczenia  przeciwpocarowego 
budynków; 

3) Nalecy zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpocarowe; 

4) Projektowane ci>gi komunikacyjne winne umocliwiać dojazd i dostCp jednostek ratowniczo - 
gaWniczych stracy pocarnej. 

ROZDZIAŁ 14 

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 51. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania w zakresie obrony cywilnej: 

1) W projektowanych budynkach mieszkalnych zabudowy zagrodowej nalecy przewidzieć ukrycia 
typu II, wykonane przez mieszkaMców we własnym zakresie w okresie podwycszonej 
gotowoWci  obronnej paMstwa. 

2) Istniejace studnie zabezpieczyć przed likwidacj> i przystosować do sprawnego uruchamiania 
eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych. 

3) OWwietlenie zewnCtrzne dróg i budynków przystosować do wygaszania. 

DZIAŁ III 

ROZDZIAŁ 15 

Przepisy koMcowe 

§ 52. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siC wysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci  spowodowanej  uchwaleniem planu: 

1) 1 % (słownie: jeden procent) dla terenów 1 KDg i 2 KDg. 

2) Stwierdza siC, ce na pozostałych terenach objCtych planem nie bCdzie miał miejsca wzrost 
wartoWci nieruchomoWci spowodowany uchwaleniem planu, a wiCc nie zachodz> okolicznoWci 
wymagaj>ce naliczenia opłaty.  
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§ 53. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczCtych przed dniem 
wejWcia w cycie niniejszego planu a nie zakoMczonych decyzj> ostateczn> stosuje siC ustalenia 
niniejszego planu. 

§ 54. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 55. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicz>cy Rady 

  Stefan Waszkiewicz 
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Zał>cznik Nr 4 

do uchwały Nr XV/93/08  

Rady Gminy Jeleniewo  

z dnia 30 maja 2008 r. 

 

1) Stwierdzenie zgodnoWci planu zagospodarowania przestrzennego ze Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  
27 marca 2003 r. stwierdza siC zgodnoWć przyjCtych ustaleM w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi  Malesowizna, Okr>głe i Zarzecze Jeleniewskie  
w Gminie Jeleniewo z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jeleniewo, uchwalonym Uchwał> Nr XXV/160/2000 Rady Gminy 
Jeleniewo z dnia 30 paadziernika 2000 r.  

2) RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Jeleniewo 
rozstrzyga, co nastCpuje: 

- w zwi>zku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci wsi: Malesowizna, Okr>głe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie 
Jeleniewo, wyłoconego do publicznego wgl>du wraz z prognoz> skutków wpływu ustaleM 
planu na Wrodowisko, nie rozstrzyga siC o sposobie ich rozpatrzenia.   

3) Sposobu realizacji inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) okreWla siC nastCpuj>cy 
sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania w nastCpuj>cy sposób: 

 
Lp. RODZAJ INWESTYCJI SPOSÓB  REALIZACJI 
1. Budowa drogi gminnej (wykup terenu na 

poszerzenie pasa drogowego) 
Finansowanie budcet gminy oraz srodki 
zewnetrzne – lata 2013-2015 

 

Zakłada siC mocliwoWć i celowoWć pozyskania wsparcia innych aródeł finansowania na 
realizacje celów publicznych w zakresie komunikacji publicznej. 


