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UCHWAŁA NR XLI/376/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, 
Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) oraz art. 15, ust. 2 i 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, 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, Nr 220, 

poz. 1413) – Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co nastCpuje: 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk uchwalonym uchwałami: Nr XLVII-378/98 

Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 czerwca 1998 r., Nr XXXVI/342/2001 z dnia 31 stycznia 

2001 r., Nr XVI/135/07 z dnia 31 paadziernika 2007 r., Nr XXIV/220/08 z dnia 27 maja 2008 r.  

i Nr XXI/294/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Suwałk obejmuj>cy teren ograniczony ulicami: Bulwarow>, Sikorskiego, 

KoWciuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach.  

2. Plan obejmuje obszar w granicach okreWlonych na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały, o powierzchni około 19,28 ha.  

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

1)  ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwały;  

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

3)  rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi>cego zał>cznik Nr 

2 do niniejszej uchwały;  

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

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, stanowi>cego zał>cznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały.  

2. Dokumentacja planu składa siC z nastCpuj>cych elementów nie podlegaj>cych 

uchwaleniu:  

1)  ideogramu uzbrojenia terenu w skali 1:1000;  

2)  opracowania ekofizjograficznego;  

3)  prognozy skutków oddziaływania planu na Wrodowisko przyrodnicze;  

    4) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.   
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Rozdział 1 
USTALENIA OGÓLNE  

§ 3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:  

1)  przeznaczenie terenów na zaspokojenie funkcji usługowych, mieszkaniowych oraz 

komunikacyjnych;  

2)  okreWlenie sposobów zagospodarowania terenów i ich zabudowy.  

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleM planu s>: 

1)  tereny komunikacji publicznej oznaczone na rysunku planu symbolami KD – ulice oraz CP 

– ci>gi piesze;  

2)  tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U;  

3)  tereny zabudowy usługowo-handlowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedacy powycej 2000 m
2
, oznaczone na rysunku planu symbolem UC;  

4)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług oznaczone na rysunku planu 

symbolem MW/U;  

5)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku planu 

symbolem MNU;  

6)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MN;  

7)  tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu 

symbolem E.  

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 wykorzystywane na cele zgodne  

z ich podstawowym przeznaczeniem lub czCWciowo na cele przeznaczenia podstawowego  

i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w odrCbnych przepisach.  

4. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mog> być wykorzystywane  

w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ce w 

planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.  

§ 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu:  

1)  granice obszaru objCtego planem;  

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

zagospodarowania;  

3)  linie zabudowy – nieprzekraczalne;  

4)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i wyposacenia w urz>dzenia sieciowe;  

5)  klasyfikacja techniczno-funkcjonalna ulic.  

§ 6. 1. Przebieg linii rozgraniczaj>cej moce być uWciWlony z tolerancj> do 5 metrów  

w przypadku uzasadnionym rozwi>zaniem urbanistycznym zgodnym z ide> planu.  

2. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urz>dzeM infrastruktury technicznej 

wskazuj> ich orientacyjny przebieg i s> do uWciWlenia w projektach technicznych inwestycji.  
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§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)  planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym jest 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)  przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce  

z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu PostCpowania 

Administracyjnego);  

4)  rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek planu sporz>dzony na mapie w skali 

1:1000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

5)  przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 

obowi>zuje na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi;  

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

7)  przeznaczeniu tymczasowym – nalecy przez to rozumieć przeznaczenie inne nic 
podstawowe, które moce wystCpować w wyznaczonym obszarze w ograniczonym czasie, 

okreWlonym w decyzji administracyjnej, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów 

szczególnych i odrCbnych;  

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

podstawowego wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczony 

symbolem opisanym w tekWcie planu;  

9)  linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć liniC oddzielaj>c> tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania;  

10)  linii zabudowy – nalecy przez to rozumieć liniC poziom>, okreWlaj>c> postulowane 

połocenie zewnCtrznego lica najdalej wysuniCtej Wciany budynku w poziomie parteru lub 

muru ogrodzenia;  

11)  linii zabudowy nieprzekraczalnej – nalecy przez to rozumieć liniC, której nie wolno 

przekroczyć przez najdalej wysuniCte zewnCtrzne lico Wciany budynku w poziomie parteru;  

12)  liczbie kondygnacji – nalecy przez to rozumieć liczbC kondygnacji budynku za wyj>tkiem 

piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieucytkowych;  

13)  urz>dzeniu pomocniczym – nalecy przez to rozumieć wyposacenie techniczne dróg, 

oznakowanie słuc>ce organizacji ruchu drogowego, urz>dzenie ochrony przeciwpocarowej  

i obrony cywilnej, urz>dzenie słuc>ce informacji o terenie, a takce ogólnodostCpny automat 

telefoniczny;  

14)  infrastrukturze technicznej i urz>dzeniach sieciowych – nalecy przez to rozumieć 
urz>dzenia słuc>ce zaopatrywaniu w energiC elektryczn> i ciepln>, ł>cznoWć, wodC, oraz 

odprowadzaj>ce Wcieki i wody opadowe.  

§ 8. Minimaln> iloWć miejsc postojowych nalecy przewidywać według ponicszych 

wskaaników:  

1)  1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;  

2)  1 miejsce postojowe na 20 m
2
 powierzchni sprzedacowej lokalu handlowego;  
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3)  1 miejsce postojowe na 40 m
2
 powierzchni ucytkowej obiektu usługowo-handlowego;  

4)  1 miejsce postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych dla gastronomii;  

5)  1 miejsce postojowe na 1 pokój hotelowy;  

6)  minimum 2 % powierzchni kacdego z parkingów nalecy przeznaczyć na cele parkowania 

rowerów.  

§ 9. 1. Przy podziale terenu, nalecy zachować szerokoWci działek budowlanych zgodnie  

z nastCpuj>cymi zasadami:  

1)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj>cej minimum 20,00 m;  

2)  dla zabudowy mieszkaniowej blianiaczej minimum 10,00 m.  

2. Granice nowopowstaj>cych działek nalecy wyznaczać prostopadle do osi przyległych 

dróg.  

3. Dopuszcza siC ł>czenie działek, lub korygowanie ich granic zgodnie z zasadami 

okreWlonymi w ustCpie 1 oraz z przepisami szczególnymi, w tym:  

1)  zachowaniem odległoWci nowoprojektowanych budynków od granic działek;  

2)  zachowaniem odległoWci od ulic, zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy.  

4. Zakazuje siC podziału terenów na mniejsze działki budowlane, nic okreWlone ustaleniami 

planu.  

5. Dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych w ramach jednej własnoWci pod 

zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków 

ucytkowych.  

6. Dopuszcza siC lokalizowanie obiektów na granicy działek pod warunkiem s>siadowania  

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

Rozdział 2 
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

§ 10. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala siC:  

1)  zakaz realizacji obiektów tymczasowych, za wyj>tkiem elementów małej architektury oraz 

obiektów sezonowych zwi>zanych z plenerow> form> wystawiennicz> i prowadzeniem 

działalnoWci usługowej, nie dotyczy to obiektów o czasie ucytkowania do jednego roku;  

2)  nakaz inwentaryzacji istniej>cego drzewostanu z oszacowaniem jego wartoWci przyrodniczej 

i krajobrazowej oraz w maksymalnym stopniu jego zachowania;  

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

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

obiektów małej architektury oraz urz>dzeM pomocniczych;  

b)  przebudowy istniej>cych budynków;  

c)  dociepleM istniej>cych budynków;  
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d)  przedsionków, wiatrołapów, zadaszeM oraz elementów zewnCtrznych budynków takich 

jak: tarasy, balkony, gzymsy, schody, pochylnie, podesty, okapy, wykusze, caluzje 

zewnCtrzne;  

e)  sezonowych obiektów tymczasowych, o ile ustalenia planu dopuszczaj> lokalizacjC takich 

obiektów na okreWlonym terenie.  

4)  zakazuje siC rozbudowy i nadbudowy obiektów, połoconych poza wyznaczonymi 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonych na rysunku planu do rozbiórki;  

5)  dopuszcza siC nadbudowC i rozbudowC budynków istniej>cych połoconych poza liniami 

zabudowy na zasadach okreWlonych w niniejszej uchwale;  

6)  tereny niezabudowane i nieutwardzone nalecy przeznaczyć pod zieleM;  

7)  szczególnego opracowania w projektach budowlanych wymagaj> elewacje budynków 

projektowanych na terenach usługowych, jako uprzywilejowane nalecy traktować pierzeje 

ulic T. KoWciuszki, Bulwarowej i Gen Z. Podhorskiego;  

8)  nakazuje siC by koncepcje budynków projektowanych na obszarach 14U, 15MW/U, 16UC, 

17U, 18U, 19U 20U i 21U, przed uzyskaniem pozwoleM na budowC uzyskały akceptacjC 
Architekta Miejskiego, a w granicach strefy ochrony konserwatorskiej musz> ponadto 

uzyskać akceptacjC konserwatora zabytków.  

§ 11. 1. W celu ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siC nastCpuj>ce 

zasady:  

1)  zakaz realizacji obiektów budowlanych nie spełniaj>cych wymogów zawartych  

w niniejszych przepisach;  

2)  zakaz tworzenia składowisk wszelkich rodzajów odpadów;  

3)  zakaz zrzutu do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych wód deszczowych 

pochodz>cych z nawierzchni utwardzonych (place, parkingi, ulice);  

4)  nakaz wykonywania placów manewrowych i parkingów jako powierzchni szczelnych  

z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej po ich wstCpnym 

oczyszczeniu;  

5)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Wcieków do gruntu;  

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

miejskiej;  

7)  zakaz wydobywania kopalin;  

8)  nakaz zachowania w maksymalnym stopniu istniej>cego drzewostanu, prowadzenie 

nasadzeM oraz działaM pielCgnacyjnych i rekultywacyjnych drzewostanu.  

2. Inwestycje projektowane w granicach strefy ochrony konserwatorskiej podlegaj> 
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

§ 12. 1. W celu ochrony elewacji istniej>cych i projektowanych obiektów oraz zachowania 

ładu przestrzennego ustala siC wymienione ponicej zasady realizacji reklam, szyldów i tablic 

informacyjnych:  

1)  zakazuje siC w budynkach współczesnych i zabytkowych:  

a)  wieszania reklam, w tym wielkogabarytowych, powycej poziomu parteru,  
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b)  podwieszania reklam do balkonów i wykuszy,  

c)  wieszania reklam nie zwi>zanych z funkcj> lokali,  

d)  montowania reklam trójwymiarowych,  

e)  wieszania i malowania reklam na płotach;  

2)  nakazuje siC wykonanie projektów reklam i szyldów jako projektów budowlanych; winny 

one być zaprojektowane dla kacdego zabytkowego i współczesnego budynku; projekt taki 

powinien obejmować cał> elewacjC, na której bCd> zamontowane reklamy lub szyldy oraz 

przewidywać miejsca ich umieszczania, gabaryty, iloWć i barwy;  

3)  reklamy instalowane na elewacjach budynków nie mog> zajmować ł>cznie wiCcej nic 15 % 

powierzchni elewacji budynków zabytkowych i 25 % powierzchni elewacji budynków 

współczesnych.  

Rozdział 3 
USTALENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ OCHRONY KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO  

§ 13. 1. Tereny połocone pomiCdzy ulic> gen. W. Sikorskiego i Zacisze, wyznaczone  

na rysunku planu, stanowi> czCWć obszaru wpisanego do rejestru zabytków decyzj> nr KL.WKZ-

534/31/d/79 z dnia 15.05.1979 r., jako układ urbanistyczny Suwałk, pochodz>cy z XVIII  

i 1 połowy XIX wieku.  

2. Tereny, o których mowa w ustCpie 1, objCte s> programem rewitalizacji zabytkowego 

WródmieWcia miasta Suwałki, przyjCtym uchwał> nr XXXVII/410/05 Rady Miejskiej w Suwałkach 

z dnia 22 czerwca 2005 r.  

3. W granicach planu znajduj> siC nastCpuj>ce obiekty wpisane do rejestru zabytków 

podlegaj>ce ochronie konserwatorskiej:  

1)  zespół obiektów szpitalnych:  

a)  „szpital katolicki”, murowany, nr rejestru WKZ 534/918/d/92, decyzja z dnia 17 wrzeWnia 

1992 r. ul. T. KoWciuszki nr 101,  

b)  „szpital cydowski”, murowany, nr rejestru WKZ 534/918/d/92, decyzja z dnia 17 wrzeWnia 

1992 r. ul. T. KoWciuszki nr 101A,  

c)  „prosektorium”, bud. murowany, nr rejestru WKZ 534/918/d/92, decyzja z dnia  

17 wrzeWnia 1992 r.  

4. W granicach planu znajduj> siC nastCpuj>ce obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków:  

1)  w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Suwałk:  

a)  budynek mieszkalny, murowany, ul. T. KoWciuszki nr 99;  

b)  budynek biurowy, murowany, ul. T. KoWciuszki 99A (Gen. W. Sikorskiego 2).  

2)  poza stref> ochrony konserwatorskiej:  

a)  budynek mieszkalny, drewniany, ul. G. Narutowicza nr 19;  

b)  budynek mieszkalny, drewniany, ul. G. Narutowicza nr 39.  
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§ 14. Obiekty ujCte w gminnej ewidencji zabytków, po uchwaleniu planu podlegaj> ochronie 

konserwatorskiej na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 z póaniejszymi zmianami).  

§ 15. Prace prowadzone na terenie strefy ochrony konserwatorskiej oraz przy obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków wymagaj> zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. Nr 162, poz 1568 z póaniejszymi zmianami).  

§ 16. Ustala siC wytyczne konserwatorskie dla obiektów zabytkowych i obszarów 

chronionych:  

1)  wszelkie prace budowlane - remonty, przebudowy, czy ewentualne wyburzenia - przy 

obiektach i na terenach objCtych stref> ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego 

miasta Suwałk, mog> być prowadzone tylko za zgod> wojewódzkiego konserwatora 

zabytków;  

2)  wszystkie obiekty zabytkowe bCd>ce w granicach opracowania nalecy poddać rewaloryzacji 

poł>czonej z adaptacj> do nowych funkcji i potrzeb, utrzymać w odpowiednim stanie 

technicznym i zachować ich zabytkowy charakter;  

3)  wtórna zabudowa zabytkowego obszaru powinna ulec znacznemu przekształceniu, ł>cznie  

z likwidacj> poszczególnych elementów degraduj>cych krajobraz kulturowy;  

4)  projektowana w obrCbie strefy ochrony konserwatorskiej nowa zabudowa powinna mieć 
współczesn> formC architektoniczn>, nawi>zuj>c> do elementów historycznych poprzez 

zastosowanie m.in.: k>ta nachylenia dachu, układu połaci, wysokoWci kalenicy budynków 

nie wycszej nic istniej>ce budynki zabytkowe, kolorystyki oraz detalu;  

5)  projekty budowlane dla obiektów zabytkowych oraz obiektów w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej, powinny być sporz>dzane na podstawie wytycznych konserwatorskich, 

zgodnie z wymogami art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póaniejszymi zmianami);  

6)  dla przestrzeni publicznych połoconych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej nalecy 

sporz>dzić projekty dróg, zieleni oraz małej architektury.  

§ 17. Nalecy utrzymać pierwotny charakter i skalC powstałej w okresie miCdzywojennym 

zabudowy ulicy G. Narutowicza; w odniesieniu do budynków drewnianych o nr 19 i 39 wpisanych 

do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków zaleca siC ich prawidłow> rewaloryzacjC; budynki 

te nalecy uznać za wzorzec w przypadku tworzenia nowej zabudowy.  

§ 18. Obiekty w granicach planu, wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, po 

zajCciu przez konserwatora zabytków stanowiska w sprawie proponowanych rozwi>zaM 
projektowych, mog> podlegać przekształceniom architektonicznym, w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza siC mocliwoWć rozbiórki tych obiektów w uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków.  

Rozdział 4 
USTALENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZEZ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ  

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

1)  zasilanie w energiC elektryczn> planowanych terenów budowlanych realizować w oparciu  

o istniej>ce stacje transformatorowe zlokalizowane na terenach oznaczonych na rysunku 
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planu symbolem 28 E i 29 E oraz projektowan> stacjC transformatorow> zlokalizowan> na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16UC;  

2)  na obszarze 16UC przewiduje siC budowC stacji transformatorowej wkomponowanej  

w projektowany obiekt budowlany lub wolno stoj>cej; dokładne usytuowanie stacji nalecy 

okreWlić na etapie projektu technicznego;  

3)  projektowan> stacjC transformatorow> zasilić liniami kablowymi z miejskiej sieci 

elektroenergetycznej Wredniego napiCcia;  

4)  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;  

5)  poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

administratora sieci;  

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

projektowanego zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami 

administratora sieci;  

7)  projektowane oWwietlenie uliczne realizować jako wydzielon> sieć kablow> zintegrowan> z 

istniej>cym miejskim systemem oWwietleniowym przede wszystkim w zakresie 

zaciemniania i wygaszania w okresie podwycszonej obronnoWci paMstwa;  

8)  wszystkie nowe linie elektroenergetyczne realizować jako kablowe;  

9)  projektowane sieci elektroenergetyczne realizować zgodnie z ideogramem brancowym.  

§ 20. 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 jako 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 

administratora sieci;  

5)  zakazuje siC budowy wolno stoj>cych wiec i masztów telefonii komórkowej, 

radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych.  

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

1)  pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych i przeciwpocarowych nalecy realizować  
z 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 miejskiej;  
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5)  projektowan> sieć lokaln> realizować w oparciu o ideogram brancowy.  

§ 22. 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 istniej>cej kanalizacji miejskiej;  

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

szczelnoWć;  

3)  kanały sanitarne nalecy układać w liniach rozgraniczaj>cych ci>gów komunikacyjnych;  

4)  na obszarach 20U i 22MNU zakazuje siC zabudowy terenu w odległoWci 3,0 m od osi rury 

istniej>cej kanalizacji sanitarnej Ø 1200 mm, tworz>c pas wył>czony spod zabudowy 

szerokoWci 6,0 m;  

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

wydanymi przez administratora sieci miejskich;  

6)  projektowan> sieć lokaln> realizować w oparciu o ideogram brancowy.  

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

1)  z dróg i placów utwardzonych wody opadowe nalecy odprowadzać do kanalizacji 

deszczowej;  

2)  przed wprowadzeniem Wcieków do odbiornika, rzeki Czarnej HaMczy nalecy je oczyWcić;  

3)  kanały deszczowe nalecy usytuować w liniach rozgraniczaj>cych ci>gi komunikacyjne;  

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

samym uniemocliwienie oddziaływania na wody gruntowe;  

5)  jakoWć odprowadzanych Wcieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów 

szczególnych;  

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

wydanymi przez administratora sieci miejskich;  

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

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

1)  jako rozwi>zanie podstawowe dla terenów zabudowy usługowej U przyjmuje siC 
zaopatrzenie w ciepło wszystkich budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej; dopuszcza siC 
zaopatrzenie z indywidualnych aródeł ciepła, nie emituj>cych zanieczyszczeM (np. energia 

elektryczna, słoneczna);  

2)  dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania 

ciepłej wody ucytkowej w oparciu o indywidualne aródła ciepła i lokalne systemy 

grzewcze;  

3) zaopatrzenie w ciepło nowych budynków na terenach MN i MN/U nalecy realizować  
z miejskiej sieci ciepłowniczej, dopuszcza siC zaopatrzenie z indywidualnych aródeł ciepła, 

spełniaj>cych wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeM do 

powietrza; zaleca siC stosowanie aródeł ciepła nie emituj>cych zanieczyszczeM  
(energia elektryczna, słoneczna) lub gazem;   
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4)  zakazuje siC instalowania naziemnych zbiorników z gazem, poza terenami stacji paliw;  

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

6)  zaopatrzenie w ciepło terenów budowlanych wskazanych do zasilania przewiduje siC  
z miejskiej sieci cieplnej z kierunków wskazanych na ideogramie uzbrojenia;  

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

sieci preizolowanej lub kanału ciepłowniczego;  

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

wydanymi przez administratora sieci.  

§ 25. 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;  

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.  

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

3)  na działkach budowlanych lub w obiektach nalecy przewidzieć miejsca na pojemniki 

słuc>ce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich 

segregacji.  

§ 27. Ustala siC ogólne zasady dotycz>ce systemu zaopatrzenia w media:  

1)  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 uzbrojenia nalecy traktować 
jako orientacyjne i mog> one ulec zmianie na etapie projektów budowlanych, w zalecnoWci 

od indywidualnych warunków technicznych inwestorów;  

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

wynikaj>c> z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w nalecytym stanie 
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techniczno-ucytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniaj>cych 

przesył;  

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

uchwały w oparciu o obowi>zuj>ce przepisy szczególne bez koniecznoWci wprowadzania 

zmian w planie;  

8)  zakazuje siC zabudowy terenów przeznaczonych pod lokalizacjC sieci infrastruktury 

technicznej;  

9)  przy scalaniu lub podziale nieruchomoWci gruntowych lub działek objCtych planem 

przewidzieć dostCpnoWć do infrastruktury technicznej.  

Rozdział 5 
USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W PLANIE  

§ 28. 1. Ustala siC liniC rozgraniczaj>c> wyznaczaj>c> pas drogi publicznej klasy „G” - główna 

(istniejacy ci>g ulicy ulicy Gen. Z. Podhorskiego), w ci>gu drogi krajowej nr 8 Warszawa –

Białystok – Suwałki – Budzisko - Granica PaMstwa, o szerokoWciach w obrCbie granic opracowania 

27,00÷70,00 m, o powierzchni ok. 1,54 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD.  

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

1)  dwie jezdnie o szerokoWci minimum 2x7,00 m;  

2)  pas rozdziału o szerokoWci 4,0-7,0 m;  

3)  obustronne chodniki o szerokoWci minimum 3,0 m i Wciecki rowerowe o szerokoWci 

minimum 1,5 m, oddzielone od jezdni pasem zieleni;  

4)  zieleM izolacyjn> po obu stronach ulicy;  

5)  uzbrojenie techniczne.  

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

1)  skrzycowanie z ulicami Bulwarow> - 2KD i Gen. K. Pułaskiego - 5KD jako skanalizowane 

z wysp> centraln> typu "Vrednie Rondo";  

2)  nieprzekraczaln> liniC zabudowy dla obiektów budowlanych w odległoWci nie mniejszej nic 
15,00 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy, zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 29. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. Bulwarowej w układzie przestrzennym docelowo 

jako dwu jezdniowej wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “G” – Głównej w ci>gu drogi 

wojewódzkiej nr 652, o szerokoWciach w liniach rozgraniczaj>cych 40,00÷45,00 m, o powierzchni 

ok. 1,86 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD.  

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

1)  dwie jezdnie o szerokoWci minimum 2 x 7,00 m;  

2)  pas rozdziału o szerokoWci 5,00 m;  

3)  obustronne chodniki szerokoWci 1,50 m i Wciecki rowerowe szerokoWci 1,50 m oddzielone od 

jezdni pasem zieleni szerokoWci 3,00 m;  

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

5)  uzbrojenie techniczne.  

3. Dla ulicy 2KD klasy „G” ustala siC nastCpuj>ce parametry:  
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1)  droga klasy G powinna mieć powi>zania z drogami nie nicszej klasy nic „L” (wyj>tkowo 

klasy „D”), a odstCpy miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 300 m; dopuszcza siC 
wyj>tkowo odstCpy miCdzy skrzycowaniami nie mniejsze nic 100 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 dla obiektów budowlanych w odległoWci nie mniejszej nic 
10,00 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy, zgodnie z rysunkiem planu;  

3)  budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy posadawiać poza stref> uci>cliwoWci 

komunikacyjnych w odległoWci od zewnCtrznej krawCdzi jezdni odpowiednio:  

a)  nie mniejszej nic 30,00 m dla budynków jednokondygnacyjnych,  

b)  nie mniejszej nic 40,00 m dla budynków wielokondygnacyjnych;  

4)  odległoWci, o których mowa w punkcie 3 mog> ulec zmianie po opracowaniu oceny wpływu 

drogi na Wrodowisko;  

5)  skrzycowanie z ulicami Gen. K. Pułaskiego - 5KD i Gen Z. Podhorskiego - 1KD, jako 

skanalizowane z wysp> centraln> typu "Vrednie Rondo";  

6)  skrzycowania z ulicami bocznymi: skrzycowanie z ulic> M. Reja projektuje siC jako 

skanalizowane typu „Vrednie Rondo” i pozostawia bez zmian, skrzycowanie z ulicami 

Zacisze - 10KD i tzw. „Star> Bulwarow>" - 9KD jako zwykłe.  

§ 30. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. Gen. W. Sikorskiego w ci>gu drogi gminnej  

nr 101262 B wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy “Z” – zbiorcza, o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych w obrCbie granic opracowania 21,00÷24,00 m, o powierzchni ok. 0,58 ha, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD.  

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

1)  jezdniC o szerokoWci 7,00÷14,00 m;  

2)  WcieckC rowerow> o szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m;  

3)  obustronne chodniki o szerokoWci nie mniejszej nic 1,50 m;  

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

5)  uzbrojenie techniczne.  

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

1)  droga klasy „Z” powinna mieć powi>zania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami 

wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeMstwa ruchu drogowego;  

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu;  

3)  skrzycowania z ulicami bocznymi: skrzycowanie z ulicami Bulwarow> – E. Plater jako 

skanalizowane typu „Małe Rondo”, skrzycowanie z ulic> T. KoWciuszki jako skrzycowanie 

z sygnalizacj> Wwietln>.  

§ 31. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. T. KoWciuszki wyznaczaj>ce pas drogi publicznej 

klasy “Z” – zbiorcza, w ci>gu drogi wojewódzkiej nr 655, o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych w obrCbie granic opracowania 25,00÷90,00 m, o powierzchni ok. 1,27 ha, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD.  

2. W granicach pasa drogowego ulicy 4KD nalecy realizować docelowo:  
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1)  jezdniC o szerokoWci 13,00 m;  

2)  Wciecki rowerowe o szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m;  

3)  obustronne chodniki o szerokoWci nie mniejszej nic 1,50 m;  

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

1)  droga klasy „Z” powinna mieć powi>zania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami 

wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeMstwa ruchu drogowego;  

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu;  

3)  budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy posadawiać poza stref> uci>cliwoWci 

komunikacyjnych;  

4)  skrzycowania z ulicami Gen. K. Pułaskiego - 5KD, M. Reja - 6KD, Szpitaln> - 7KD, G. 

Narutowicza - 8KD, projektuje siC jako skanalizowane typu „Vrednie Rondo”;  

5)  skrzycowanie z ulic> St. beromskiego projektuje siC jako zwykłe.  

§ 32. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. Gen. K. Pułaskiego wyznaczaj>ce pas drogi 

publicznej klasy “L” – lokalna, w ci>gu drogi gminnej nr 101405 B, o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych w obrCbie granic opracowania 19,00÷20,00 m, o powierzchni ok. 0,4 ha, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD.  

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

1)  jezdniC o szerokoWci 8,00 m;  

2)  Wciecki rowerowe o szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m;  

3)  obustronne chodniki o szerokoWci nie mniejszej nic 1,50 m;  

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

5)  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)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległoWci nie mniejszej nic 
5,00 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy, zgodnie z rysunkiem planu;  

3)  skrzycowania z ulicami bocznymi: projektuje siC skrzycowanie z ulicami T. KoWciuszki - 

4KD, M. Reja - 6KD, Szpitaln> - 7KD, G. Narutowicza - 8KD jako skanalizowane typu 

„Vrednie Rondo”, projektuje siC skrzycowanie z ulic> oznaczon> na rysunku planu 

symbolem 11KD jako zwykłe.  

§ 33. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. M. Reja wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy 

“Z” – zbiorcza, w ci>gu drogi wojewódzkiej nr 655, o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych w 

obrCbie granic opracowania 15,00 m, o powierzchni ok. 0,21 ha, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 6KD.  

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

1)  jezdniC o szerokoWci 7,00 m;  

2)  Wciecki rowerowe o szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m;  
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3)  obustronne chodniki o szerokoWci nie mniejszej nic 1,50 m;  

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

5)  uzbrojenie techniczne.  

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

1)  droga klasy „Z” powinna mieć powi>zania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami 

wynikaj>cymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeMstwa ruchu drogowego;  

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu;  

3)  skrzycowania z ulicami bocznymi: projektuje siC skrzycowanie z ulicami T. KoWciuszki - 

4KD, Gen. K. Pułaskiego - 5KD, Szpitaln> - 7KD, G. Narutowicza - 8KD jako 

skanalizowane typu „Vrednie Rondo”, skrzycowanie z ulic> Bulwarow> jako skanalizowane 

typu „Vrednie Rondo”.  

§ 34. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. Szpitalnej wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy 

“D” – dojazdowa, w ci>gu drogi powiatowej nr 1134 B, o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 

w obrCbie granic opracowania 12,00 m, o powierzchni ok. 0,11 ha, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 7KD.  

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

1)  jezdniC o szerokoWci minimum 6,00 m;  

2)  chodniki szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m;  

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

4)  uzbrojenie techniczne.  

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

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległoWci nie mniejszej nic 
5,00 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy, zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  skrzycowania z ulicami bocznymi: projektuje siC skrzycowanie z ulicami T. KoWciuszki - 

4KD, Gen. K. Pułaskiego - 5KD, M. Reja - 6KD, G. Narutowicza - 8KD jako 

skanalizowane typu „Vrednie Rondo”, projektuje siC skrzycowanie z ulic> tzw. "Star> 
Bulwarow>" - 9KD jako zwykłe.  

§ 35. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. G. Narutowicza wyznaczaj>ce pas drogi publicznej 

klasy “D” – dojazdowa, w ci>gu drogi powiatowej nr 2461 B, o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 9,00 m, o powierzchni ok. 0,40 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

8KD.  

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

1)  jezdniC o szerokoWci 5,50 m;  

2)  dwukierunkow> WcieckC rowerow> wydzielon> z jezdni o szerokoWci 2,50 m;  

3)  obustronne chodniki o szerokoWci 1,75 m;  

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

5)  uzbrojenie techniczne.  

3. Dla ulicy 8KD klasy „D” ustala siC nastCpuj>ce parametry:  
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1)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległoWci nie mniejszej nic 
5,00 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy;  

2)  skrzycowania z ulicami bocznymi: projektuje siC skrzycowanie z ulicami T. KoWciuszki - 

4KD, Gen. K. Pułaskiego - 5KD, M. Reja - 6KD, Szpitaln> - 7KD jako skanalizowane typu 

„Vrednie Rondo”, skrzycowanie z ulic> Gen. Z. Podhorskiego - 1KD jako zwykłe.  

§ 36. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. tzw. „Starej Bulwarowej", wyznaczaj>ce pas drogi 

publicznej klasy “D” – dojazdowa, w ci>gu drogi gminnej nr 101401 B, o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 9,00 m, o powierzchni ok. 0,10 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

9KD.  

2. W granicach pasa drogowego ulicy 9KD nalecy zrealizować docelowo:  

1)  jezdniC szerokoWci 6,00 m;  

2)  chodniki o szerokoWci 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 „D” ustala siC nastCpuj>ce parametry:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  skrzycowania z ulicami Bulwarow> - 2KD i Szpitaln> - 7KD projektuje siC jako zwykłe.  

§ 37. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce ul. Zacisze wyznaczaj>ce pas drogi publicznej klasy 

“D” – dojazdowa, w ci>gu drogi powiatowej nr 2426 B o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 

w obrCbie granic opracowania 10,00 m, o powierzchni ok. 0,07 ha, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 10KD.  

2. W granicach pasa drogowego ulicy 10KD nalecy zrealizować docelowo:  

1)  jezdniC o szerokoWci minimum 6,00 m;  

2)  chodniki szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m;  

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

4)  uzbrojenie techniczne.  

3. Dla ulicy 10KD klasy „L” ustala siC nastCpuj>ce parametry:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  skrzycowanie z ulic> Bulwarow> - 2KD projektuje siC jako zwykłe.  

§ 38. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce projektowanej ulicy bez nazwy, wyznaczaj>ce pas 

drogi publicznej klasy “D” – dojazdowa, o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 15,00÷45,00 m, 

o powierzchni ok. 0,39 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KD.  

2. W granicach pasa drogowego ulicy 11KD nalecy zrealizować docelowo:  

1)  jezdniC o szerokoWci 5,00÷6,00 m;  

2)  obustronne chodniki o szerokoWci nie mniejszej nic 2,00 m;  

3)  plac manewrowy o wymiarach 25,00 x 25,00 m;  

4)  miejsca postojowe dla samochodów osobowych;  
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5)  obiekty i urz>dzenia małej architektury oraz urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku;  

6)  uzbrojenie techniczne.  

3. Dla ulicy 11KD klasy „D” ustala siC nastCpuj>ce parametry:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległoWci nie mniejszej nic 
5,00 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy, zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  projektuje siC skrzycowanie z ulic> Gen. K. Pułaskiego 5KD jako zwykłe.  

§ 39. Parametry techniczne ulic takie jak szerokoWci: jezdni, chodników, Wciecek rowerowych, 

pasów rozdziału s> podane jako przykładowe i mog> być na etapie projektów budowlanych 

korygowane zgodnie z przepisami szczególnymi.  

§ 40. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce publiczego ci>gu pieszo-rowerowego o szerokoWci  

w liniach rozgraniczaj>cych 5,00 m, o powierzchni ok. 0,09 ha, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 12CP.  

2. W granicach ci>gu 12CP nalecy zrealizować docelowo:  

1)  ci>g pieszo-rowerowy o szerokoWci nie mniejszej nic 3,0 m;  

2)  uzbrojenie techniczne.  

§ 41. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce pas publicznego ci>gu pieszo - 

rowerowego w liniach rozgraniczaj>cych ustalonych na rysunku planu, o powierzchni ł>cznej ok. 

0,07 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13CP.  

2. W granicach pasa ci>gu pieszo-rowerowego 13CP, nalecy zrealizować docelowo:  

1)  ci>g pieszo-rowerowy o szerokoWci nie mniejszej nic 3,0 m;  

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

3)  uzbrojenie techniczne;  

4)  pasy zieleni izolacyjnej od terenów s>siednich.  

§ 42. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce teren usług zlokalizowanych w budynku 

zabytkowego szpitala, o powierzchni 1,16 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 14U.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w konturze 14U ustala siC funkcjC usługow>: 
gastronomiczn>, hotelow> i handlow>.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje siC mocliwoWć funkcjonowania 

usług o charakterze komplementarnym w stosunku do funkcji podstawowych wzbogacaj>cych 

ofertC usługow> o brance nie koliduj>ce z wymienionymi ustCpie 2.  

4. Dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji obiektów sezonowych zwi>zanych z działalnoWci> 
gastronomiczn> i handlow>.  

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

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  dojazd do nieruchomoWci od ulic Gen. W. Sikorskiego, T. KoWciuszki i Zacisze;  

3)  dla zespołu budynków zabytkowego szpitala obowi>zuj> ustalenia zawarte w rozdziale III 

niniejszej uchwały;  
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4)  powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych w granicach obszaru 14U do 

35% powierzchni terenu;  

5)  minimum 30 % powierzchni terenu nalecy zagospodarować zieleni> nisk> i wysok>;  

6)  zakazuje siC usuwania istniej>cej zieleni wysokiej poza ciCciami uzasadnionymi wzglCdami 

sanitarnymi;  

7)  zakazuje siC tworzenia wszelkiego typu składowisk i magazynów oraz prowadzenia 

działalnoWci uci>cliwej dla otoczenia.  

6. Nakazuje siC przekształcenia budynków nie objCtych ochron> konserwatorsk> 
zlokalizowanych w granicach obszaru 14U z dostosowaniem ich do wartoWci krajobrazu 

kulturowego, na nastCpuj>cych zasadach:  

1)  przebudowC budynków współczesnych nalecy projektować w nawi>zaniu do elementów 

historycznych (dotyczy to w szczególnoWci: k>ta nachylenia dachu, układu połaci, 

kolorystyki oraz detalu) lub na zasadzie kontrastu architektonicznego, z zastosowaniem 

nowoczesnych form o wysokim standardzie estetycznym i technologicznym;  

2)  przekształcenia budynków współczesnych nie mog> ograniczać widocznoWci na budynek 

tzw. "starego szpitala", objCty ochron> konserwatorsk>.  

7. Dla przedmiotowego terenu nalecy przyj>ć iloWć miejsc parkingowych według 

wskaaników okreWlonych w § 8.  

8. Realizacja reklam, szyldów i tablic informacyjnych na przedmiotowym terenie powinna 

odbywać siC na zasadach okreWlonych w § 12 niniejszej uchwały.  

§ 43. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce teren zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług, o powierzchni 0,65 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 15MW/U.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w granicach terenu 15MW/U projektuje siC 
zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług w parterze budynku.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje siC mocliwoWć realizacji zabudowy 

usługowej, w szczególnoWci usług hotelowych i gastronomicznych.  

4. Do czasu realizacji załoceM planu adaptuje siC, za wyj>tkiem obiektów wskazanych na 

rysunku planu do rozbiórki, istniej>ce budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siC ich 

remonty i przebudowy w celu poprawienia estetyki i wartoWci ucytkowych, z mocliwoWci> ich 

rozbudowy i nadbudowy do wielkoWci nie przekraczaj>cej 50% ich obecnej powierzchni  

i kubatury.  

5. Dopuszcza siC rozbudowC i adaptacjC budyków na cele zwi>zane z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz>.  

6. Zakazuje siC rozbudowy istniej>cych i budowy nowych wolno stoj>cych obiektów 

gospodarczych i garacowych.  

7. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 
o
, w nawi>zaniu do 

obiektu „tzw. "starego szpitala", objCtego ochron> konserwatorsk>;  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych w granicach obszaru 15MW/U 

do 35 % powierzchni terenu;  
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3)  minimum 25 % powierzchni terenu nalecy zagospodarować zieleni> nisk> i wysok>;  

4)  dojazd z ulicy Zacisze - 10KD;  

5)  projektowana nowa zabudowa form> i zastosowanymi detalami architektonicznymi 

powinna nawiazywać do obiektu tzw. "starego szpitala", objCtego ochron> konserwatorsk>;  

6)  elewacje od strony ulic: Gen. W. Sikorskiego i Bulwarowej nalecy traktować jako 

uprzywilejowane;  

7)  wysokoWć zabudowy ustala siC na 2 kondygnacje nadziemne i poddasze, dopuszcza siC 
wykonanie poddasza jako kondygnacji ucytkowej, lecz nie wycej nic obiekty zabytkowe;  

8)  dopuszcza siC dachy dwu lub wielospadowe, o k>cie nachylenia do 35
o
, w nawi>zaniu do 

obiektu „tzw. "starego szpitala", objCtego ochron> konserwatorsk>;  

9)  nalecy stosować pokrycia z blachy płaskiej miedzianej lub innych materiałów 

pokryciowych w kolorach utlenionej miedzi, stonowanej zieleni, grafitu lub szaroWci,  

z zakazem stosowania pokryć ocynkowanych, niepowlekanych;  

10)  nalecy zapewnić urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku.  

8. Dla przedmiotowego terenu nalecy przyj>ć iloWć miejsc parkingowych według 

wskaaników okreWlonych w § 8.  

9. Wszelka działalnoWć inwestycyjna w obszarze 15 MW/U powinna być organizowana  

i realizowana w oparciu o projekt zagospodarowania całego obszaru w granicach linii 

rozgraniczaj>cych.  

10. Dla przedmiotowego terenu obowi>zuj> ustalenia zawarte w rozdziale III niniejszej 

uchwały.  

11. Realizacja reklam, szyldów i tablic informacyjnych na przedmiotowym terenie powinna 

odbywać siC na zasadach okreWlonych w §12 niniejszej uchwały.  

§ 44. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce teren zabudowy usługowo-handlowej,  

w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m
2
, o powierzchni  

ok. 2,70 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 16UC.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w granicach terenu 16UC ustala siC funkcjC 
handlowo-usługow>.  

3. Przewiduje siC budowC jednego obiektu handlowego wielkopowierzchniowego z galeri> 
handlowo-usługow> o ł>cznej powierzchni sprzedacowej do 7000 m

2
, w tym dopuszcza siC 

lokalizacjC jednego lokalu handlowego o powierzchni sprzedacowej do 5000 m
2
, pozostałe lokale 

handlowe nalecy projektować w formie galerii handlowo-usługowej, pod warunkiem, ic ł>cznie 

powierzchnia sprzedacowa tych lokali nie moce przekroczyć 2000 m
2
, a planowana inwestycja jest 

zgodna z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Suwałk oraz pod warunkiem przebudowy istniej>cego układu komunikacyjnego  

w granicach obszarów 4KD i 9KD, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.  

4. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego mocliwe s>:  

1)  budowa nowych budynków mieszkalnych;  

2)  adaptacja istniej>cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej przy ul. Zacisze;  

3)  przebudowa i rozbudowa istniej>cych obiektów w celu poprawienia ich estetyki i wartoWci 

ucytkowych, za wyj>tkiem budynków gospodarczych;  
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4)  prowadzenie działalnoWci gospodarczej nieuci>cliwej;  

5)  rozbudowa i adaptacja budynków na cele zwi>zane z prowadzon> działalnoWci> 
gospodarcz>.  

5. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy 

dla obszaru istniej>cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami połoconej przy  

ul. Zacisze:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  ł>czna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych dla działek o funkcji 

mieszkaniowej do 30 % powierzchni nieruchomoWci, dla działek o funkcji mieszkalno-

usługowej do 50 % powierzchni nieruchomoWci;  

3)  powierzchnia biologicznie czynna dla działek o funkcji mieszkaniowej minimum 50 % 

powierzchni nieruchomoWci, dla działek o funkcji mieszkalno-usługowej minimum 25 % 

powierzchni nieruchomoWci;  

4)  powierzchniC biologicznie czynn> zagospodarować zieleni> urz>dzon> nisk> i wysok>;  

5)  zapewnić urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku;  

6)  wysokoWć zabudowy ustala siC na minimum 2 kondygnacje, maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne;  

7)  w przypadku budynków nowych lub podlegaj>cych rozbudowie dachy dwu lub 

wielospadowe o k>cie nachylenia 33°÷45° i pokryciu z blachy płaskiej miedzianej lub 

innych materiałów pokryciowych w kolorach utlenionej miedzi, stonowanej zieleni, grafitu 

lub szaroWci, zakazuje siC stosowania pokryć ocynkowanych, niepowlekanych;  

8)  usytuowanie kalenicy głównej równolegle do osi przyległych dróg;  

6. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla nowej 

zabudowy zespołu handlowo-usługowego:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  powierzchnia zabudowy obiektu kubaturowego do 50% powierzchni działek inwestora;  

3)  minimum 15 % powierzchni terenu nalecy zagospodarować zieleni> nisk> i wysok>;  

4)  dojazdy od przylegaj>cych do terenu ulic: T. KoWciuszki, Bulwarowej, tzw. „Starej 

Bulwarowej” i Zacisze;  

5)  pierzeje ulic T. KoWciuszki i Bulwarowej traktować jako uprzywilejowane;  

6)  ustala siC wysokoWć nowych budynków od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych;  

7)  architektura obiektu współczesna z elementami koresponduj>cymi z kompozycj> 
zabytkowego obiektu tzw. "starego szpitala", objCtego ochron> konserwatorsk>.  

8)  stosować zrytmizowane otwory okienne o ujednoliconych gabarytach;  

9)  projektowany obiekt powinien charakteryzować siC wysokimi standartami 

architektonicznymi i ucytkowymi;  

  10)  zakazuje siC stosowania na elewacjach uprzywilejowanych okładzin z blach trapezowych;
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11)  nalecy przewidzieć miejsca postojowe w iloWci wynikaj>cej z potrzeb ucytkowników, lecz 

nie mniejszej nic 1 miejsce postojowe na 20 m
2
 powierzchni sprzedacowej; dopuszcza siC 

miejsca postojowe czCWciowo wbudowane w kubaturC budynku usługowego;  

12)  nalecy chronić przed zabudow>, równiec przez urz>dzenia komunikacyjne, skarpC od 

strony południowej.  

§ 45. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce tereny usług oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 17U o powierzchni ok. 0,42 ha, 18U o powierzchni ok. 0,57 ha, 20U  

o powierzchni ok. 0,53 ha, 21U o powierzchni ok. 0,50 ha.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w granicach terenów wymienionych w ustCpie 

1 ustala siC funkcjC usługow>: handlow> oraz inn> wielobrancow> z zakresu usług dla ludnoWci, 

których uci>cliwoWć nie wykracza poza granice nieruchomoWci, na których s> lokalizowane,  

w szczególnoWci nie jest uci>cliwa dla s>siedniej funkcji mieszkaniowej.  

3. W granicach terenów 20U i 21U dopuszcza siC lokale mieszkalne wbudowane w bryłC 
budynku o funkcji usługowej, których powierzchnia nie moce przekroczyć 30 % powierzchni 

ucytkowej budynku.  

4. Adaptuje siC istniej>ce obiekty handlowe o powierzchni sprzedacowej powycej 2000 m
2
 

na obszarach 17U i 18U, bez mocliwoWci zwiCkszania ich powierzchni sprzedacowych.  

5. Dla obszarów wymienionych w ustCpie 1 dopuszcza siC lokalizacjC obiektów handlowych 

o powierzchniach odpowiednio:  

1)  dla obszaru 17U do 2000 m
2
 powierzchni sprzedacowej;  

2)  dla obszaru 18U do 2000 m
2
 powierzchni sprzedacowej;  

3)  dla obszaru 20U do 600 m
2
 powierzchni sprzedacowej;  

4)  dla obszaru 21U do 600 m
2
 powierzchni sprzedacowej.  

6. Do czasu realizacji załoceM planu adaptuje siC, za wyj>tkiem obiektów wskazanych na 

rysunku planu do rozbiórki, istniej>ce budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siC ich 

remonty w celu poprawienia estetyki i wartoWci ucytkowych oraz ich przebudowC rozbudowC  
i adaptacjC na cele zwi>zane z działalnoWci> gospodarcz>.  

7. Ustala siC nastCpuj>ce warunki dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni nieruchomoWci;  

3)  minimum 15 % powierzchni terenu nalecy zagospodarować zieleni> nisk> i wysok>;  

4)  dojazd od ulic dojazdowych i lokalnych z dopuszczeniem wjazdów dla dostaw towarów dla 

obszarów 17U i 18U od ul. Bulwarowej;  

5)  wysokoWć nowych budynków do 3 kondygnacji nadziemnych;  

6)  architektura współczesna;  

7) przewidzieć miejsca postojowe w iloWci wynikaj>cej z potrzeb ucytkowników, lecz nie 

 mniejszej nic 1 miejsce postojowe na 40 m
2
 powierzchni ucytkowej obiektu handlowo- 

     usługowego.   
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8. Na obszarze 20U zakazuje siC zabudowy terenu w odległoWci 3,0 m od osi rury istniej>cej 

kanalizacji sanitarnej Ø 1200 mm, tworz>c pas wył>czony spod zabudowy szerokoWci 6,0 m.  

§ 46. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce, wyznaczaj>ce teren usług, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 19U o powierzchni ok. 0,86 ha.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w granicach terenu wymienionego w ustCpie 1 

ustala siC funkcjC usługow>: handlow> oraz inn> wielobrancow> z zakresu usług dla ludnoWci, 

których uci>cliwoWć nie wykracza poza granice nieruchomoWci, na których s> lokalizowane,  

w szczególnoWci nie jest uci>cliwa dla s>siedniej funkcji mieszkaniowej.  

3. Na obszarze wymienionym w ustCpie 1 dopuszcza siC lokalizacjC obiektu handlowego  

o powierzchni sprzedacowej do 1000 m
2
 z galeri> handlowo-usługow> o powierzchni 

sprzedacowej do 1000 m
2
 

4. Do czasu realizacji załoceM planu adaptuje siC, za wyj>tkiem obiektów wskazanych na 

rysunku planu do rozbiórki, istniej>ce budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siC ich 

remonty i przebudowy w celu poprawienia estetyki i wartoWci ucytkowych, z mocliwoWci> ich 

rozbudowy i nadbudowy do wielkoWci nie przekraczaj>cej 50 % ich obecnej powierzchni  

i kubatury.  

5. Dopuszcza siC rozbudowC i adaptacjC budynków na cele zwi>zane z prowadzon> 
działalnoWci> gospodarcz>.  

6. Zakazuje siC rozbudowy istniej>cych i budowy nowych wolno stoj>cych obiektów 

gospodarczych i garacowych.  

7. Ustala siC nastCpuj>ce warunki dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni nieruchomoWci;  

3)  minimum 15 % powierzchni terenu nalecy zagospodarować zieleni> nisk> i wysok>;  

4)  dojazd od ulic dojazdowych i lokalnych 6KD i 5KD;  

5)  wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych;  

6)  architektura współczesna;  

7)  stosować zrytmizowane otwory okienne o ujednoliconych gabarytach;  

8)  przewidzieć miejsca postojowe w iloWci wynikaj>cej z potrzeb ucytkowników, lecz nie 

mniejszej nic 1 miejsce postojowe na 40 m
2
 powierzchni ucytkowej obiektu handlowo-

usługowego.  

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

jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

22MNU o powierzchni ok. 0,77 ha, 23MNU o powierzchni ok. 0,70 ha, 24MNU o powierzchni 

ok. 0,27 ha.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala siC dla terenów wymienionych w ustCpie 

1 funkcjC mieszkaniow> jednorodzinn>.  

3. Dopuszcza siC lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia nie 

moce przekroczyć 30 % powierzchni ucytkowej budynku.  
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4. Dopuszcza siC budowC nowych wolno stoj>cych obiektów usługowych o powierzchni  

i gabarytach budynków mieszkalnych usytuowanych w granicach poszczególnych nieruchomoWci.  

5. Zakazuje siC wydzielania nowych działek budowlanych bez bezpoWredniego dostCpu do 

drogi publicznej, przez co rozumie siC połocenie bezpoWrednio przy linii rozgraniczaj>cej drogi 

publicznej.  

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

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  ł>czna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych do 40 % powierzchni 

nieruchomoWci;  

3)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni nieruchomoWci;  

4)  dojazd do nieruchomoWci od ulic: Gen. K. Pułaskiego i projektowanej ulicy dojazdowej 

11KD;  

5)  nalecy przewidzieć miejsca postojowe zwi>zane z działalnoWci> usługow>, przeznaczone dla 

potrzeb ucytkowników i klientów w iloWci minimum 1 miejsce postojowe na 40 m
2
 

powierzchni ucytkowej obiektu usługowego, lecz nie mniej nic 2 miejsca postojowe, 

zlokalizowane w granicach działki inwestora;  

6)  adaptuje siC istniej>c> zabudowC z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy na warunkach 

okreWlonych w ustaleniach niniejszego planu;  

7)  wysokoWć zabudowy ustala siC na minimum 2 kondygnacje nadziemne, maksymalnie  

3 kondygnacje nadziemne przy zachowaniu zasady, ce ostatnia kondygnacja mieWci siC w 

poddaszu ucytkowym;  

8)  bryła budynków na planie prostok>ta bez silnych rozczłonkowaM elewacji frontowych;  

9)  stosować zrytmizowane otwory okienne o ujednoliconych gabarytach;  

10)  dachy dwu i wielospadowe o k>cie nachylenia 33°÷ 45° i pokryciu z blachy płaskiej 

miedzianej lub innych materiałów pokryciowych w kolorach utlenionej miedzi, stonowanej 

zieleni, grafitu lub szaroWci, z zakazem stosowania pokryć ocynkowanych, niepowlekanych;  

11)  usytuowanie kalenicy równolegle do osi przyległej drogi.  

7. Dopuszcza siC ł>czenie i podział działek na zasadach okreWlonych na rysunku planu 

postulowanymi liniami podziału wewnCtrznego.  

8. Przy podziale terenu, nalecy zachować minimalne szerokoWci działek budowlanych 

zgodnie z zasadami okreWlonymi w § 9.  

9. Zakazuje siC dokonywania podziałów geodezyjnych uniemocliwiaj>cych 

zagospodarowanie terenu zgodnie z warunkami okreWlonymi w uchwale.  

10. Na obszarze 22MNU zakazuje siC zabudowy terenu w odległoWci 3,0 m od osi 

istniej>cego kanału kanalizacji sanitarnej Ø 1200 mm, tworz>c pas wył>czony spod zabudowy 

szerokoWci 6,0 m.  

§ 48. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, o powierzchni 2,51 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 27MN.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala siC dla terenu wymienionego w ustCpie  

1 funkcjC mieszkaniow> jednorodzinn>.  
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3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego mocliwe s>:  

1)  przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów w celu poprawienia ich estetyki i wartoWci 

ucytkowych;  

2)  prowadzenie działalnoWci gospodarczej nieuci>cliwej;  

3)  rozbudowa i adaptacja budyków na cele zwi>zane z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz> 
oraz budowa nowych obiektów usługowych.  

4. Dopuszcza siC budowC nowych wolno stoj>cych obiektów usługowych o powierzchni  

i gabarytach budynków mieszkalnych usytuowanych w granicach poszczególnych nieruchomoWci.  

5. Dopuszcza siC budowC nowych budynków gospodarczo – garacowych jako niezalecnych 

obiektów pod warunkiem realizacji nie wiCcej nic jednego budynku na kacdej wyznaczonej 

działce budowlanej; mocliwa jest jego realizacja na granicy z podobnym budynkiem na działce 

s>siedniej.  

6. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy 

nowej i podlegaj>cej przekształceniom:  

1)  nowa i podlegajaca przekształceniom zabudowa winna być realizowana we współczesnej 

formie architektonicznej, harmonijnie nawi>zuj>cej do skali istniej>cych budynków na 

s>siednich terenach;  

2)  obiekty mieszkalne i obiekty gospodarcze winny być zharmonizowane pod wzglCdem 

architektonicznym, w szczególnoWci w zakresie zachowania k>ta nachylenia połaci 

dachowych i ich kolorystyki;  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

4)  ł>czna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych dla działek o funkcji 

mieszkaniowej do 30 % powierzchni nieruchomoWci, dla działek o funkcji mieszkalno-

usługowej do 40 % powierzchni nieruchomoWci;  

5)  powierzchnia biologicznie czynna dla działek o funkcji mieszkaniowej minimum 50 % 

powierzchni nieruchomoWci, dla działek o funkcji mieszkalno-usługowej minimum 25 % 

powierzchni nieruchomoWci;  

6)  powierzchniC biologicznie czynn> zagospodarować zieleni> urz>dzon> nisk> i wysok>;  

7)  zapewnić urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku;  

8)  ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowej zabudowy lub rozbudowy wg. 

rysunku planu i tekstu odnosz>cego siC do ulic;  

9)  dopuszcza siC budowC budynków blianiaczych na istniej>cych działkach o nienormatywnej 

szerokoWci;  

10)  wysokoWć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych przy zachowaniu zasady, ce druga 

kondygnacja mieWci siC w poddaszu ucytkowym;  

11)  w przypadku budynków nowych lub podlegaj>cych rozbudowie dach dwu lub 

wielospadowy o k>cie nachylenia połaci 33°- 45°;  

12)  pokrycie połaci z materiałów o fakturze drobnowymiarowej np. blacha dachówkopodobna 

w kolorach czerwieni lub br>zów;  

13)  zakaz stosowania blach stalowych niepowlekanych;  

14)  usytuowanie kalenicy równolegle do osi przyległych dróg.  
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7. Dopuszcza siC ł>czenie i podział działek na zasadach okreWlonych na rysunku planu 

postulowanymi liniami podziału wewnCtrznego.  

8. Przy podziale terenu, nalecy zachować minimalne szerokoWci działek budowlanych 

zgodnie z zasadami okreWlonymi w § 9.  

9. Zakazuje siC dokonywania podziałów geodezyjnych uniemocliwiaj>cych 

zagospodarowanie terenu zgodnie z warunkami okreWlonymi w uchwale.  

10. Nalecy przewidzieć miejsca postojowe zwi>zane z działalnoWci> usługow>, 
przeznaczone dla potrzeb ucytkowników i klientów w iloWci minimum 2 stanowisk, zlokalizowane 

w granicach działki inwestora.  

11. Dla zabudowy nowej i podlegaj>cej przekształceniom obowi>zuj> ustalenia § 16 

niniejszej uchwały.  

§ 49. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce teren istniej>cej stacji paliw  

o powierzchni ok. 0,13 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 25U.  

2. Dopuszcza siC zmianC przeznaczenia terenu na inny rodzaj usług, o nie wiCkszej 

uci>cliwoWci.  

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

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  minimum 5 % powierzchni terenu nalecy zagospodarować zieleni>;  

3)  dojazd do nieruchomoWci od ulicy T. Narutowicza i Gen. K. Pułaskiego;  

4)  przewidzieć miejsca postojowe w iloWci wynikaj>cej z potrzeb ucytkowników, w przypadku 

zmiany przeznaczenia terenu w według wskaaników okreWlonych w § 8.  

§ 50. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce teren istniej>cej stacji paliw  

o powierzchni ok. 0,46 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 26U.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego adaptuje siC istniej>c> na tym terenie stacjC 
paliw.  

3. Dopuszcza siC zmianC przeznaczenia terenu na inny rodzaj usług o nie wiCkszej 

uci>cliwoWci.  

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

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  minimum 5 % powierzchni terenu nalecy zagospodarować zieleni>;  

3)  dojazd do nieruchomoWci od ulic Gen. K. Pułaskiego i M. Reja;  

4)  przewidzieć miejsca postojowe w iloWci wynikaj>cej z potrzeb ucytkowników, w przypadku 

zmiany przeznaczenia terenu w według wskaaników okreWlonych w § 8.  

5. W przypadku zmiany przeznaczenia terenu warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu dla obszaru 26U nalecy przyj>ć jak w § 46 dla obszaru 19U.  

§ 51. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce wyznaczaj>ce tereny stacji transformatorowych,  

o powierzchni ok. 0,007 ha kacda, oznaczone na rysunku planu symbolami 28 E i 29 E.  
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2. Dopuszcza siC w uzasadnionych przypadkach zmianC ich lokalizacji i funkcji z ł>cznie z 

wł>czeniem do terenów przyległych.  

3. W uzasadnionych przypadkach, stacje elektroenergetyczne mog> być równiec 
realizowane w ramach innych terenów w granicach opracowania planu, zgodnie z ustaleniami 

niniejszego planu i przepisami szczególnymi.  

Rozdział 6 
USTALENIA DOTYCZĄCE OBRONY CYWILNEJ  

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

1)  w budynkach: mieszkalnych wielorodzinnych o liczbie powycej 20 mieszkaM, zamieszkania 

zbiorowego przeznaczonych na pobyt powycej 15 osób, usługowych z zakresu ucytecznoWci 

publicznej i produkcyjnych o zatrudnieniu powycej 15 pracowników, przewidzieć 
mocliwoWć wykonania ukryć w okresie podwycszonej gotowoWci obronnej RP;  

2)  na etapie opracowania projektów budowlanych, dokumentacjC obiektów o których mowa  

w punkcie 1 uzgadniać z Szefem Obrony Cywilnej Województwa;  

3)  na obszarze opracowania, nalecy zarezerwować tereny pod budowC awaryjnych studni 

wody pitnej (przyjmuj>c normC wynosz>c> 7,5 l na osobo-dobC);  

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

uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych;  

5)  stacje transformatorowe dostosować do systemu wygaszania oWwietlenia zewnCtrznego;  

6)  uwzglCdnić system alarmowania mieszkaMców poprzez syreny alarmowe o promieniu 

słyszalnoWci do 600 m;  

7)  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;  

c)  wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi Wrodkami 

chemicznymi.  

Rozdział 7 
USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

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

1)  zabudowC nalecy realizować zgodnie z przepisami szczególnymi z uwzglCdnieniem 

zapewnienia właWciwej ochrony przeciwpocarowej i zabezpieczenia przeciwpocarowego 

budynków;  

2)  nalecy zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpocarowe;  

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

gaWniczych stracy pocarnej.   
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Rozdział 8 
USTALENIA KOŃCOWE  

§ 54. Ustala siC jednorazow> stawkC procentow> stanowi>c> podstawC ustalenia jednorazowej 

opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWci dla terenów komuniakcji publicznej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD, 

10KD, 11KD, 12Cp i 13CP w wysokoWci 5 % (słownie piCć procent), dla pozostałych terenów  

w granicach planu w wysokoWci 30 % (słownie: trzydzieWci procent).  

§ 55. W granicach objCtych niniejszym planem trac> moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego,  

Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejsk>, Vwierkow>, Modrzewiow> i Grabow> w Suwałkach, 

uchwalonego Uchwał> Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r., 

opublikowan> w Dzienniku UrzCdowym Województwa Podlaskiego Nr 178 z dnia 1 lipca 2006 r. 

poz. 1659.  

§ 56. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta Suwałk.  

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

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w Suwałkach:

Włodzimierz Marczewski
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Zał>cznik Nr 2  

do uchwały Nr XLI/376/09 

Rady Miejskiej w Suwałkach 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

Lista nieuwzglCdnionych uwag  

wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarow>, Sikorskiego, KoWciuszki, Narutowicza  

i Podhorskiego w Suwałkach 

L.p. 

Data 

wpływu 

uwag 

Nazwisko i imiC, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i 

adres 

zgłaszaj>cego 

uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomoWci 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla 

nieruchomoWci 

której dotyczy 

uwaga 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

2009-06-

18 

 

JabłoMski 

Krzysztof 

 

ProWba o zmianC przeznaczenia działek w obszarze 23MNU z funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na funkcjC usługow> z 

dopuszczeniem mieszkaM w poddaszu, w celu umocliwienia 

realizacji inwestycji zwi>zanej z usługami SPA. 

Dz. nr 10419/2 

23MNU 

11KD 

13CP 

 

2. 

2009-06-

18 

 

JabłoMska Jolanta  

 

ProWba o zmianC przeznaczenia działek w obszarze 23MNU z funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na funkcjC usługow> z 

dopuszczeniem mieszkaM w poddaszu, w celu umocliwienia 

realizacji inwestycji zwi>zanej z usługami SPA.  

Dz. nr  

10394 

10417 

21U 

23MNU 

24MNU 

11KD 

 

3. 

2009-06-

18 

 

Augustajtys 

Halina 

 

Wnosi o zaprojektowanie mocliwie najwiCkszego obszaru 

przeznaczonego pod zabudowC i przesuniecie linii zabudowy w 

kierunku działki o numerze 22091/2. Zarzuca, ic przeznaczony w 

projekcie planu pod zabudowC teren działki o numerze 22092/1, jest 

zbyt mały, przez co zmniejszona jest jej ucytecznoWć jako działki 

usługowej. 

Dz. nr  

22092/1 

 

18U 

 
 

4. 

2009-06-

19 

 

Olszewscy Ewa i 

Marek 

 

Nie zgadzaj> siC na przeznaczenie do likwidacji obiektów 

zlokalizowanych na działce o numerze 10056/12, jako argument 

podnosz> fakt nabycia przedmiotowych działek wraz budynkami od 

miasta i poniesienie ducych kosztów zwi>zanych z ich remontem. 

Nadmieniaj>, ic w 2006 roku wystCpowali o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy na inwestycjC polegaj>c> na przebudowie i 

nadbudowie istniej>cego budynku w celu przekształcenia go na 

atrakcyjny obiekt biurowo-handlowo-usługowy. W tym samym roku 

składali równiec wniosek do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który nie został uwzglCdniony. 

W przypadku nieuwzglCdnienia uwag wniesionych do projektu 

planu, domagać siC bCd> stosownego odszkodowania.  

 

Dz. nr  

10056/12 

 

14U 

3KD 

 

 

 

Zał>cznik Nr 3  

do uchwały Nr XLI/376/09 

Rady Miejskiej w Suwałkach 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

Sposób realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarow>, Sikorskiego, 

KoWciuszki, Narutowicza i Podhorskiego 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. 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), 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. 


