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UCHWAŁA NR V/36/11 RADY GMINY SUWAŁKI 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci obrĉbu Płociczno – Tartak 
w Gminie Suwałki – zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,  
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci obrĉbu 
Płociczno – Tartak w Gminie Suwałki – zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki 
z dnia 17 sierpnia 2007 r.  

2. Stwierdza siĉ zgodnoņć niniejszej zmiany planu z: 

1) Uchwałą Nr XXXVIII/367/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 wrzeņnia 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czĉņci obrĉbu Płociczno – Tartak w Gminie Suwałki – zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 
Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.; 

2) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki” 
zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 r., 
zaktualizowanym uchwałą Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 r.,  
ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr VIII/69/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r.  
i Nr XVII/176/08 z dnia 12 wrzeņnia 2008 r. 

3. Zmiana w planie nie narusza celów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czĉņci obrĉbu Płociczno – Tartak w Gminie Suwałki wymienionych w § 4 uchwały Nr VIII/66/07 Rady 
Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. 

4. Zmiana planu nie obejmuje ustaleń na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały nr Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r., który pozostaje w swojej 
niezmienionej formie i treņci. 

5. Zmiana planu odnosi siĉ do całego obszaru objĉtego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego czĉņci obrĉbu Płociczno-Tartak w gminie Suwałki, w granicach 
okreņlonych w uchwale Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. 

6. Integralną czĉņcią niniejszej uchwały jest Załącznik nr 1 – zawierający sposób rozpatrzenia 
nieuwzglĉdnionych uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czĉņci obrĉbu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki. 

§ 2. W uchwale Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. wprowadza siĉ 
nastĉpujące zmiany: 

1) § 10 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie:  

„W granicach opracowania planu na działce nr ewid. 230/5 znajduje siĉ cmentarz wojenny 
z okresu I wojny ņwiatowej, ujĉty w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych,  
Nr ewid. karty cmentarza 108”.; 
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2) § 29 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie:  

„Przeznaczenie podstawowe: ņcieżka rowerowa wraz z urządzeniami infrastruktury 
technicznej, towarzyszącą zielenią urządzoną oraz miejscami postoju i wypoczynku 
dla użytkowników ņcieżki. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia turystyczne  
- turystyczna ņcieżka edukacyjna wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej 
i informacji edukacyjnej, towarzyszącą zielenią urządzoną, miejscami postoju 
i wypoczynku oraz elementami małej architektury.”; 

3) § 29 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie:  

„Linie rozgraniczające tereny mogą odbiegać od okreņlonych na rysunku 
planu w wielkoņci do 3 m, bez koniecznoņci zmiany ustaleń planu, z zachowaniem 
powierzchni terenu wymagającego wyłączenia z produkcji leņnej (zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 2 ust. 2), oraz z uwzglĉdnieniem zachowania typów 
siedliskowych gruntów leņnych. Przy realizacji turystycznej ņcieżki edukacyjnej teren 
pozostaje lasem - w tym przypadku dopuszcza siĉ, że linie rozgraniczające tereny 
oznaczone symbolem Kpj od ZL mogą odbiegać od okreņlonych na rysunku planu 
w wielkoņci do 20 m, bez koniecznoņci zmiany ustaleń planu."; 

4) § 29 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie:  

„Szerokoņć ņcieżki ustala siĉ nie mniejszą niż 3,5 m, w uzasadnionych przypadkach 
szerokoņć ta może być pomniejszona jednak nie mniej niż 2,5 m."; 

5) § 29 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie:  

„Nawierzchniĉ ņcieżki w miejscu skrzyżowań z innymi drogami przystosować do 
ruchu pojazdów o zwiĉkszonej masie."; 

6) w § 23 po ust. 1 dodaje siĉ ust. 2 w brzmieniu: 

 „Przeznaczenie dopuszczalne - tereny gruntów leņnych zajĉtych pod wykorzystywane 
dla potrzeb gospodarki leņnej m.in.: drogi leņne, tereny pod liniami energetycznymi, 
miejsca składowania drewna, a także wykorzystywane na parkingi leņne i urządzenia 
turystyczne w tym na turystyczne ņcieżki edukacyjne.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy Suwałki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady  
Maciej Suchocki 

 
Załącznik 

do uchwały Nr V/36/11 

Rady Gminy Suwałki 

z dnia 29 marca 2011 r. 

Sposób rozpatrzenia nieuwzglĉdnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czĉņci obrĉbu Płociczno-Tartak w gminie Suwałki  

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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Dz. U.  
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Suwałki stwierdza, 
że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 31 stycznia 2011 roku do 21 lutego  
2011 roku oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia 07 marca 2011 roku włącznie, nie 
wniesiono uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci 
obrĉbu Płociczno-Tartak w gminie Suwałki. 
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