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§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Giby. 

§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Podlaskiego. 

                                                                                                   Przewodnicz>cy Rady Gminy 
                                                                                                           Stanisław Bednarski 
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UCHWAŁA NR XXVII/196/09 RADY GMINY SZYPLISZKI 

z dnia 29 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żubryn 

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 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 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;  
z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.  
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 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; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego  
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49,  
poz. 464; z 2005 r. Nr 175, poz.1462 i Nr 189, poz. 1604; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r.  
Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz.1374 i Nr 237, poz.1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3) 
Rada Gminy Szypliszki uchwala, co nastCpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu 
bUBRYN o powierzchni 6,67 ha, zwany dalej „planem”.  

2. Plan obejmuje zwart> zabudowC wsi bubryn oraz s>siadujace tereny rolne 
niezabudowane, połocone po zachodniej stronie drogi krajowej nr 8.  

3. Stwierdza siC zgodnoWć niniejszego planu z:  

1) uchwał> nr XV/115/08 Rady Gminy Szypliszki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrCbie bubryn;  

2) uchwał> nr XIII/80/00 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki”.  

4. Integraln> czCWci> planu s> zał>czniki ponumerowane od 1 do 3 wymienione w § 4.  

§ 2. Przeznacza siC na cele nierolnicze 5,1675 ha ucytków rolnych nie podlegaj>cych ochronie 
prawnej. 
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Rozdział 1 

USTALENIA WSTBPNE  

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

1)  ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony, z zachowaniem 
warunków okreWlonych w ustawach i postanowieniach przepisów odrCbnych;  

2) stworzenie warunków do rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

3)  uwzglCdnienie zadaM publicznych, a w szczególnoWci wynikaj>cych z potrzeb uzbrojenia 
terenów i komunikacji publicznej;  

4) kształtowania harmonijnego krajobazu przyrodniczego o kulturowego;  

5) ograniczenie konfliktów przestrzennych.  

§ 4. Plan składa siC z ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwały oraz nastCpuj>cych 
zał>czników podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu:  

1) rysunek planu w skali 1:1000 – zał>cznik nr 1;  

2) lista nieuwzglCdnionych uwag do planu - zał>cznik nr 2;  

3) informacja o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy - zał>cznik nr 3.  

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleM planu s>:  

1)  tereny gminnych dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD(g);  

2) tereny planowanych dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;  

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;  

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;  

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;  

6) tereny urz>dzeM elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E;  

7) tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem R – ZL;  

8) tereny leWne, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siC przeznaczenie podstawowe, 
przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia a w razie potrzeby 
zagospodarowanie tymczasowe lub alternatywne. 

3. Tereny, o których mowa w ust.1 mog> być w całoWci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub czCWciowo na cele przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.  

4. Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mog> być wykorzystane  
w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem.  
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5. Działki geodezyjne figuruj>ce w ewidencji gruntów jako zabudowane mog> być 
wykorzystane w sposób dotychczasowy, a takce poddane dalszej zabudowie w formie i zakresie 
dopuszczonej niniejszym planem oraz przepisami odrCbnymi.  

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

1) granice opracowania planu;  

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach i zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlone;  

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach i zasadach zagospodarowania – orientacyjne;  

4) obowi>zujaca linia zabudowy;  

5) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

6) wymiarowanie.  

2. Zapisy graficzne na rysunku planu w skali 1:1000 w granicach opracowania, obowi>zuj> 
w zakresie ustalonym w treWci niniejszej uchwały.  

3. Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach i zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlone - opieraj>ce siC o granice geodezyjne lub wyznaczone w niniejszym planie nie mog> 
ulec przesuniCciu bez zmiany niniejszego planu.  

4. Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach i zasadach zagospodarowania – 
orientacyjne - oznaczaj> zgodC na wzajemne przenikanie siC sposobów ucytkowania terenu, a tym 
samym na korygowanie ich przebiegu w zalecnoWci od zastosowanych rozwi>zaM technicznych  
i funkcjonalnych. Dopuszczalne zmiany przebiegu orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych okreWla 
siC w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały.  

5. Granice opracowania planu stanowi> równoczeWnie WciWle okreWlon> liniC rozgraniczaj>c>.  

6. Oznaczenia liniowe, które na rysunku planu prowadzone s> równolegle obok siebie, 
pokrywaj> siC wzajemnie w miejscu linii rozgraniczaj>cych.  

7. Linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samch funkcjach oznaczaj> orientacyjny podział 
terenu na działki budowlane. Linie te maj> charakter postulowany tzn. obrazuj> zasadC podziału 
geodezyjnego, która jest opisana w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały, przez podanie 
wymaganych parametrów.  

§ 7. Warunki do projektów budowlanych nalecy okreWlać według zasad ustalonych  
w stosunku do terenów, o których mowa w § 5, z uwzglCdnieniem:  

1) ustaleM ogólnych zawartych w rozdziałach 1, 2, 3, 4 i 5 uchwały;  

2) ustaleM szczegółowych zawartych w rozdziałach 6, 7 , 8, 9 i 10 uchwały;  

3) przepisów odrCbnych.  

§ 8. Budynki i budowle, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowC, nalecy 
realizować wył>cznie na działkach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowC w niniejszym 
planie, spełniaj>c odpowiednio wymagania architektoniczne i urbanistyczne okreWlone w treWci 
niniejszej uchwały.  
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§ 9. Na terenie objCtym niniejszym planem nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury 
scalania i podziału nieruchomoWci, na podstawie przepisów odrCbnych. 

§ 10.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, o których mowa w § 1 i § 4. 
uchwały, o ile z jej treWci nie wynika inaczej;  

2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC Rady Gminy Szypliszki, o ile z jej treWci 
nie wynika inaczej;  

3) miejscowym planie – nalecy przez to rozumieć kacdy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sporz>dzony na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym;  

4) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
i normy oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych (art. 104 Kodeksu PostCpowania Administracyjnego);  

5) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek sporz>dzony na odpowiednim podkładzie 
geodezyjnym w skali 1:1000, zawarty w granicach opracowania wraz z oznaczeniami  
i informacjami, stanowi>cy zał>cznik do niniejszej uchwały;  

6) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowi>zuje 
na danym obszarze, wyznaczonym na rysunku planu;  

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

8) przeznaczeniu alternatywnym – nalecy przez to rozumieć innne przeznaczenie nic podstawowe 
dopuszczone niniejszym planem jako zamienne;  

9) zagospodarowaniu tymczasowym - nalecy przez to rozumieć doraane wykorzystanie terenu, 
które moce wystCpować w ograniczonym czasie, okreWlonym w decyzji administracyjnej, na 
podstawie niniejszego planu oraz przepisów odrCbnych;  

10) obszarze - nalecy przez to rozumieć obszar o okreWlonym rodzaju przeznaczenia 
podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczony 
symbolem; 

11) terenie – nalecy przez to rozumieć jeden lub wiCcej obszarów wyznaczonych na rysunku 
planu;  

12) obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC porz>dkujac> układ zabudowy; 
na obowi>zuj>cej linii zabudowy nalecy sytuować Wciany frontowe budynków mieszkalnych; 
obowi>zuj>ca linia zabudowy nie dotyczy wysuniCtych przed WcianC frontow> elementów 
projektowanego budynku, takich jak: podesty, tarasy, balkony, wykusze, schody 
wyrównawcze, pochylnie, itp.; linia ta nie dotyczy równiec elementów małej architektury; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC, której nie wolno 
przekroczyć przez najdalej wysuniCte elementy projektowanego budynku, takie jak: podesty, 
tarasy, balkony, wykusze, schody wyrównawcze, pochylnie, itp.; linia ta nie dotyczy 
elementów małej architektury; 
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14) liczbie kondygnacji – nalecy przez to rozumieć liczbC kondygnacji nadziemnych budynku  
w rozumieniu przepisów budowlanych; 

15) działce budowlanej – nalecy przez to rozumieć nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, 
której wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi publicznej oraz wyposacenie  
w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj>ce z przepisów odrCbnych i ustaleM niniejszego planu; obszary wyznaczone  
w niniejszym planie przeznaczone pod zabudowC, stanowi> zespoły działek budowlanych;  

16) nieruchomoWci gruntowej – nalecy przez to rozumieć dwie lub wiCcej działek geodezyjnych 
tworz>cych funkcjonaln> całoWć;  

17) zbudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – nalecy przez to rozumieć budynek, w którym 
znajduje siC wiCcej nic dwa samodzielne lokale słuc>ce zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych; 

18) zabudowie mieszkaniowo – usługowej – nalecy przez to rozumieć zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> z towarzysz>cymi usługami nieuci>cliwymi;  

19) budynkach pomocniczych – nalecy przez to rozumieć budynki uzupełniaj>ce podstawowe 
przeznaczenie terenu, zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym np. budynek gospodarczy, 
ogród zimowy, garac, altana na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

20) deszczochronie – nalecy rozumieć szczególny rodzaj budynku, o powierzchni zabudowy nie 
wiCkszej nic 10 m2, zwany równiec w przepisach budowlanych wiat> lub altan>;  

21) harmonii architektonicznej zespołu zabudowy – nalecy przez to rozumieć:  

a)  dostosowanie gabarytów obiektów budowlanych do skali budynków istniej>cych  
w s>siedztwie, na terenie zwartej zabudowy bubryna,  

b) stosowanie pokryć dachowych w odcieniach cegły i br>zu,  

c) stosowanie kolorystyki elewacji w gamie zgaszonych kolorów naturalnych, unikaj>c 
czystej bieli w ducych płaszczyznach i ostrych kontrastów,  

d) architektura obiektu nie moce powodować w krajobrazie silnie eksponowanych dominant;  

22) małej architekturze - nalecy przez to rozumieć urz>dzenia ucytkowe słuc>ce rekreacji  
i utrzymaniu porz>dku takie jak: ławki, murki, Wmietniki, osłony, trzepaki, punkty poboru 
wody, tablice informacyjne, deszczochrony, ogrodzenia, trejace, pergole, place zabaw dla 
dzieci i inne obiekty architektury ogrodowej;  

23) rozwi>zaniu ekologicznym - nalecy przez to rozumieć rozwi>zanie nieszkodliwe dla 
Wrodowiska przyrodniczego, bCd>ce zgodne z przepisami o ochronie Wrodowiska i normami 
obowi>zuj>cymi w tym zakresie; 

24) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to rozumieć czCWć działki budowlanej lub 
obszaru wyznaczonego w planie, które pozostaj> niezabudowane, nie stanowi>ce nawierzchni 
dojazdów i dojWć pieszych, pokryte trwał> roWlinnoWci> np. zadrzewienia, zakrzewienia, 
trawniki, kwietniki, powierzchniowe zbiorniki wodne;  

25) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć powierzchniC zajmowan> przez budynek, 
mierzon> po zewnCtrznym obrysie przegród zewnCtrznych lub powierzchniC zadaszon> 
mierzon> w obrysie poziomego rzutu dachu; do powierzchni zabudowy wlicza siC 
powierzchniC zajmowan> przez schody zewnCtrzne, rampy, trasy, podesty, podcienia, 
przejWcia, przeWwity i przejazdy bramowe;  
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26) ci>gach komunikacyjnych – nalecy przez to rozumieć tereny komunikacji publicznej, 
wewnCtrznej i gospodarczej;  

27) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć usługi rzemieWlnicze, zakłady drobnej 
wytwórczoWci i usługi podstawowe, których eksploatacja nie powoduje przekroczenia 
standardów jakoWci Wrodowiska poza granicami terenu, do którego inwestor dysponuje tytułem 
prawnym; za usługi uci>cliwe uznaje siC równiec wszelkie rodzaje działalnoWci wymienione  
w katalogu inwestycji, ustanowionym w przepisach odrCbnych - „mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko oraz przedsiCwziCć, dla których obowi>zek sporz>dzenia raportu 
moce być wymagany”;  

28) usługach podstawowych – nalecy przez to rozumieć usługi, które s> niezbCdne w codziennym 
funkcjonowaniu mieszkaMców takie jak: szkoła, przedszkole, sklepy spocywcze  
i wielobrancowe, drobne usługi rzemieWlnicze, poczta, biblioteka, klub mieszkaMców, apteka, 
gabinety zabiegowe i lekarskie itp.;  

29) zieleni towarzysz>cej – nalecy przez to rozumieć zieleM urz>dzon>, towarzysz>c> zabudowie 
lub ci>gom komunikacyjnym, spełniaj>c> funkcje estetyczne, krajobrazowe, rekreacyjne  
i mikroklimatyczne.  

Rozdział 2 

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO  

§ 11. Podstaw> ustaleM miejscowego planu jest zasada zrównowaconego rozwoju, przez któr> 
rozumie siC taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym nastCpuje proces integrowania działaM 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałoWci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mocliwoWci 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społecznoWci lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleM.  

§ 12. ZasadC zrównowaconego rozwoju nalecy realizować poprzez nastCpuj>ce działania:  

1)  nalecy przestrzegać wymogów i zaleceM dotycz>cych zagospodarowania obszarów 
wyrócnionych w planie w odniesieniu do rozmieszczenia planowanych funkcji zabudowy; 

2) zabrania siC powstawania obiektów budowlanych nie spełniaj>cych wymogów zawartych  
w niniejszej uchwale, a w szczególnoWci w odniesieniu do wysokoWci zabudowy i stosowanych 
form architektonicznych.  

§ 13. Teren objCty niniejszym planem znaduje siC na skraju projektowanego Specjalnego 
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 – „Jeleniewo” kod: PLH200001, zaakceptowanego przez 
KomisjC Europejsk> w dniu 12.12.2008 r., jako maj>cego zanaczenie dla Wspólnoty (SHADOW 
LIST 2008 r.). Informacja ta nie stanowi przepisu gminnego i nie powoduje ograniczeM  
w zagospodarowaniu terenów objCtych niniejszym planem, chyba ce przepisy odrCbne stanowi> 
inaczej.  

§ 14. Na terenie objCtym niniejszym planem nie wystCpuj> udokumentowane złoca kruszywa 
naturalnego, tereny górnicze oraz tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi.  

§ 15. 1. Tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych, o k>cie nachylenia zboczy powycej 
150 nie wystCpuj>.  
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2. Na stokach o k>cie nachylenia zboczy powycej 100, nalecy chronić istniej>c>, trwał> 
pokrywC roWlinn>, a w razie jej zniszczenia uzupełnić gatunkami skutecznie stabilizuj>cymi ruchy 
mas ziemnych.  

§ 16. W celu ochrony krajobrazu kulturowego ustala siC: 

1)  lokalizacjC nowej zabudowy w uzupełnieniu istniej>cego układu osadniczego bubryna;  

2) nalecy przestrzegać wymogów architektonicznych ustalonych w niniejszym planie.  

Rozdział 3 

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

§ 17. 1. Na terenie objCtym planem nie wystepuj> obiekty wpisane do rejestru zabytków na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie wystepuj> równiec inne 
obiekty bCd>ce w zainteresowaniach konserwatorskich.  

Rozdział 4 

USTALENIA W ZAKRESIE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 

PRZESTRZENNEGO NA TERENACH ROLNICZYCH, LEVNYCH I POD WODAMI  

§ 18. 1. Ustala siC tereny rolnicze przeznaczone pod zalesienie, oznaczone na rysunku planu 
symbolem R – ZL.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala siC potrzebC zalesienia gruntów rolnych 
w celu stworzenia zieleni izolacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego tereny R-ZL mog> być ucytkowane jako 
ogrody przydomowe w powi>zaniu z zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn> oznaczon> 
symbolami MN2, MN3, MN4, MN5.  

4. Zasady zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na leWne okreWlaj> przepisy odrCbne.  

5. Obszar R-ZL nalecy podzielić w sposób umocliwiaj>cy powi>zanie z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. ObsługC komunikacyjn> poszczególnych działek nalecy zapewnić 
za poWrednictwem działek budowlanych wyznaczonych w obszarach MN2, MN3, MN4, MN5.  

§ 19. 1. Ustala siC tereny leWne, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.  

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego zachowuje siC ucytkowanie leWne terenów.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego obszar ZL moce być zagospodarowany jako 
zieleM towarzysz>ca obszarowi zabudowy usługowej, oznaczonemu na rysunkau planu symbolem 
U1.  

4. Obszar ZL funkcjonuje w powi>zaniu z terenami zabudowy usługowej U1 i nie wymaga 
wydzielania w formie samodzielnej działki geodezyjnej. Obowi>zuj> zasady podziału 
geodezyjnego okreWlone w § 26 ust. 9.  
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ROZDZIAŁ 5 

USTALENIA W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENÓW ORAZ ZASAD OCHRONY  
I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

§ 20. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce gminnej drogi publicznej, wyznaczaj>ce pas drogowy 
szerokoWci minimum 10,0m (o powierzchni około 0,10 ha), oznaczony na rysunku planu 
symbolem KD(g)1.  

2. Ustala siC wymagania techniczne i ucytkowe ulicy w klasie D – dojazdowej.  

3. W wyznaczonym pasie przewiduje siC:  

1)  jezdniC szerokoWci minimum 5,0 m;  

2)  chodniki dla pieszych przy terenach zabudowanych;  

3)  urz>dzenia do bezpoWredniej obsługi terenów przyległych;  

4)  urz>dzenia odwadniaj>ce;  

5)  ukształtowanie terenu zwi>zane z profilem drogi;  

6)  pobocza i zieleM towarzysz>c>;  

7) uzbrojenie techniczne.  

4. Przy etapowaniu budowy, a takce przy przebudowie lub remoncie drogi gminnej 
dopuszcza siC stosowanie jezdni jednopasmowej o szerokoWci minimum 3,0 m z poboczami  
o nawierzchni twardej szerokoWci nie mniejszej nic 1,0 m, pod warunkiem zapewnienia wzajemnej 
widocznoWci i umocliwienia wymijania pojazdów. 

5. Ustala siC mocliwoWć tymczasowego zagospodarowania ci>gu komunikacyjnego  
w istniej>cym lub planowanym pasie drogowym, stosownie do potrzeb obsługiwanych terenów.  

§ 21. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce planowanej gminnej drogi publicznej, wyznaczj>ce 
pas drogowy o zmiennej szerokoWci (o powierzchni około 0,64 ha), oznaczony na rysunku planu 
symbolem KD(g)2.  

2. Ustala siC wymagania techniczne i ucytkowe ulicy w klasie D – dojazdowej.  

3. Ustala siC minimaln> szerokoWć pasa drogowego 10,0 m oraz dwa place manewrowe  
o parametrach umocliwiaj>cych nawracanie pojazdów obsługowych.  

4. W wyznaczonym obszarze komunikacyjnym przewiduje siC:  

1)  jezdniC szerokoWci minimum 5,0 m;  

2)  chodniki dla pieszych przy terenach zabudowanych;  

3)  urz>dzenia do bezpoWredniej obsługi terenów przyległych;  

4)  urz>dzenia odwadniaj>ce;  

5)  ukształtowanie terenu zwi>zane z profilem drogi;  

6)  pobocza i zieleM towarzysz>c>;  

7)  uzbrojenie techniczne.  
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5. Przy etapowaniu budowy, a takce przy przebudowie lub remoncie drogi gminnej 
dopuszcza siC stosowanie jezdni jednopasmowej o szerokoWci minimum 3,5 m z poboczami  
o nawierzchni twardej szerokoWci nie mniejszej nic 1,0 m, pod warunkiem zapewnienia wzajemnej 
widocznoWci i umocliwienia wymijania pojazdów.  

6. Ustala siC mocliwoWć tymczasowego zagospodarowania ci>gu komunikacyjnego  
w planowanym pasie drogowym, stosownie do potrzeb obsługiwanych terenów.  

7. Obszar drogi KD(g)2 nalecy wydzielić jako działki geodezyjne, zgodnie  
z wymiarowaniem podanym na rysunku planu.  

§ 22. 1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce dróg wewnCtrznych, wyznaczaj>ce obszary (o ł>cznej 
powierzchni 0,07ha), oznaczone na rysunku planu symbolami: KDW1, KDW2, KDW3.  

2. Ustala siC wymagania techniczne i ucytkowe stosowne do potrzeb obsługiwanych 
terenów.  

3. W zakresie przeznaczenia podstawowego wycej wymienione drogi wewnCtrzne obsługuj> 
tereny budowlane, umocliwiaj>c dostCp do drogi publicznej:  

1) KDW1 – pas szerokoWci minimum 6 m, umocliwiaj>cy dostCp zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w obszarze oznaczonym symbolem MN2, do planowanej gminnej drogi 
publicznej KD(g)2;  

2) KDW2 – pas szerokoWci minimum 6 m, umocliwiaj>cy dostCp zabudowy usługowej  
w obszarze oznaczonym symbolem U2, do planowanej gminnej drogi publicznej KD(g)2 oraz 
umocliwiaj>cy obsługC stacji transformatorowej;  

3) KDW3 – umocliwia dostCp zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze oznaczonym 
symbolem MN5, do gminnej drogi publicznej KD(g)1.  

4. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego, teren nie wykorzystany pod planowane ci>gi 
komunikacyjne moce być ucytkowany jak przyległe obszary, bez prawa lokalizacji budynków. 

5. W wyznaczonych obszarach komunikacyjnych przewiduje siC:  

1) jezdniC o parametrach dostosowanych do potrzeb obsługiwanej zabudowy;  

2) ukształtowanie terenu zwi>zane z profilem drogi.  

6. Ustala siC mocliwoWć tymczasowego zagospodarowania ci>gów komunikacyjnych, 
stosownie do doraanych potrzeb obsługiwanych terenów.  

7. Orientacyjne linie rozgraniczaj>ce mog> być zmienione w celu polepszenia warunków 
komunikacycjnych na drodze wewnCtrznej.  

8. Tereny dróg wewnCtrznych nalecy wydzielić jako działki geodezyjne, w oparciu  
o rysunek planu.  

§ 23. 1. Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (o ł>cznej powierzchni 
około 3,55 ha), oznaczone na rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3, MN5.  

2. Na wycej wymienionych WciWle okreWlonych obszarach ustala siC przeznaczenie 
podstawowe pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.  
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3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego, na terenach oznaczonych MN, ustala siC 
mocliwoWć realizacji budynków i budowli pomocniczych zwi>zanych z przeznaczeniem 
podstawowym np. budynki gospodarcze, garace, ogrody zimowe, altany, deszczochrony, wiaty 
gospodarcze itp.  

4. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

1) na działce budowlanej nalecy utrzymać minimum 60 % powierzchni biologicznie czynnej;  

2) powierzchnia zabudowy na działce budowlanej nie moce przekroczyć 30 %;  

3) budynki mieszkalne wzdłuc drogi KD(p)2 nalecy lokalizować w odległoWci minimum 6 m od 
linii rozgraniczaj>cych drogi dojazdowe, zgodnie z nieprzekraczaln> lini> zabudowy ustalon> 
na rysunku planu;  

4) budynki mieszkalne planowane przy skrzycowaniu ulic nalecy lokalizować zgodnie  
z obowi>zuj>c> lini> zabudowy, ustalon> na rysunku planu;  

5) budynki mieszkalne nalecy lokalizować w odległoWci nie mniejszej nic 5 m od osi 
napowietrznej linii energetycznej;  

6) budynki i budowle pomocnicze nalecy lokalizować zgodnie z wymogami ustalonymi na 
rysunku planu, za pomoc> linii zabudowy; 

7) dopuszcza siC lokalizacjC budynków gospodarczo – garacowych na granicy działek, zgodnie  
z zasad> pokazan> na rysunku planu pod warunkiem, ic linia ł>czenia siC budynków na 
granicy nie przekroczy 7,0 m;  

8) zaleca siC ł>czenie zabudowy na granicach działek w rejonie skrzycowania ulic, zgodnie  
z zasad> pokazan> na rysunku planu, pod warunkiem uzyskania akceptacji s>siada;  

9) dojazd przewiduje siC bezpoWrednio z planowanej drogi publicznej lub za poWrednictwem drogi 
wewnCtrznej.  

5.  Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

1) wysokoWć zabudowy ogranicza siC do 2 kondygnacji nadziemnych, ł>cznie z ucytkowym 
poddaszem;  

2)  nalecy stosować wielospadowe wysokie dachy, o k>cie nachylenia głównych połaci od 400 do 
450;  

3) dopuszcza siC dobudowane elementy w postaci garacu, czeWci gospodarczej, ganku, 
zadaszonego tarasu, ogrodu zimowego, lukarn, wykuszy itp.;  

4) na budynkach i budowlach pomocniczych dopuszcza siC dachy dwuspadowe o k>cie 
nachylenia połaci od 300 do 450;  

5) pokrycia dachów w odcieniach cegły lub br>zu;  

6) zabrania siC powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniaj>cych niniejszych 
wymogów.  

6. Podziału geodezyjnego obszaru MN mocna dokonać na nastCpuj>cych zasadach:  
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1) wydzielona działka budowlana musi mieć dostCp do drogi publicznej;  

2) minimalna szerokoWć frontu działki (przyległego do planowanego pasa drogi publicznej) –  
20 m; 

3) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2;  

4) maksymalna powierzchnia działki budowlanej 3000 m2.  

§ 24. 1. Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (o powierzchni około  
0,39 ha), oznaczone na rysunku planu symbolem MN4.  

2.  Na wycej wymienionym, orientacyjnie okreWlonym obszarze, ustala siC przeznaczenie 
podstawowe pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego, w obszarze oznaczonym MN4, ustala siC 
mocliwoWć realizacji budynków i budowli pomocniczych zwi>zanych z przeznaczeniem 
podstawowym np. budynki gospodarcze, garace, ogrody zimowe, altany, deszczochrony, wiaty 
gospodarcze itp.  

4. Ustala siC przeznaczenie alterenatywne obszaru MN4 pod urz>dzenia sportowe, zwiazane 
z obiektami usługowymi w obszarze oznaczonym symbolem U1.  

5. Warunki zagospodarowania terenu okreWlone w § 23 ust. 4 nalecy stosować odpowiednio. 
W przypadku przeznaczenia alternatywnego warunki zagospodarowania terenu okreWlone w § 26 
ust. 7 nalecy stosować odpowiednio.   

6. Warunki kształtowania zabudowy okreWlone w § 23 ust. 5 nalecy stosować odpowiednio. 
W przypadku przeznaczenia alternatywnego warunki kształtowania zabudowy okreWlone w § 26 
ust. 8 nalecy stosować odpowiednio.  

7. Podziału geodezyjnego obszaru MN4 mocna dokonać na zasadach okreWlonych  
w § 23 ust. 6.  

§ 25. 1. Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (o powierzchni około  
0,22 ha), oznaczone na rysunku planu symbolem MW.  

2. W obszarze MW ustala siC przeznaczenie podstawowe w formie utrzymania zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z mocliwoWci> jej rozwoju.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze MW, ustala siC mocliwoWć 
utrzymania oraz realizacji budynków i budowli pomocniczych zwi>zanych z przeznaczeniem 
podstawowym np. garace, deszczochrony, parkingi, itp.  

4. Orientacyjna linia rozgraniczaj>ca moce ulec przesuniCciu do 10,0 m, w celu polepszenia 
warunków zagospodarowania w obszarze MW lub w obszarze U1.  

5. W istniej>cej zabudowie dopuszcza siC rozbudowC, nadbudowC i przebudowC budynków, 
celem polepszenia ich standardu technicznego, ucytkowego i estetycznego.  

6. Rozbudowy, nadbudowy, przebudowy mocna dokonać zgodnie z wymaganiami 
okreWlonymi w ust. 7 i 8, z zapewnieniem harmonii architektonicznej zespołu.  

7. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

1) na działce budowlanej nalecy utrzymać minimum 40 % powierzchni biologicznie czynnej;  

2) powierzchnia zabudowy na działce budowlanej nie moce przekroczyć 50 %; 
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3) nowe zabudowania nalecy lokalizować w odległoWci minimum 6 m od WciWle okreWlonych linii 
rozgraniczaj>cych obszar MW;  

4) dopuszcza siC przebudowC i remont istniej>cych budynków zlokalizowanych w odległoWci 
mniejszej nic 6 m od WciWle okreWlonych linii rozgraniczaj>cych obszar MW,  
z uwzglCdnieniem przepisów budowlanych;  

5) dojazd przewiduje siC bezpoWrednio z drogi publicznej KD(g)1 lub za poWrednictwem drogi 
wewnCtrznej.  

6) na działce budowlanej nalecy zapewnić miejsca parkingowe na potrzeby mieszkaMców.  

8. Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

1) wysokoWć zabudowy ogranicza siC do 3 kondygnacji nadziemnych, ł>cznie z ucytkowym 
poddaszem;  

2) nalecy stosować wielospadowe wysokie dachy, o k>cie nachylenia głównych połaci od 400 do 
450;  

3) dopuszcza sie dobudowane elementy w postaci ganku, zadaszonego tarasu, wykuszy, lukarn 
itp.;  

4) na budynkach i budowlach pomocniczych dopuszcza sie dachy dwuspadowe o kacie 
nachylenia połaci od 300 do 450;  

5) pokrycia dachów w odcieniach cegły lub br>zu;  

6) zabrania siC powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniaj>cych niniejszych 
wymogów  

9.  Podziału geodezyjnego obszaru MW mocna dokonać na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych.  

§ 26.  1. Ustala siC tereny zabudowy usługowej (o powierzchni około 0,56 ha), oznaczone na 
rysunku planu symbolem U1.  

2.  W obszarze U1 ustala siC przeznaczenie podstawowe pod usługi oWwiatowe – szkoła.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze U1 ustala siC mocliwoWć realizacji 
budynków i budowli pomocniczych zwi>zanych z przeznaczeniem podstawowym, takich jak: 
budynki i urz>dzenia sportowe, urz>dzenia techniczne, budynki gospodarcze itp.  

4. Dopuszcza siC przeznaczenie alternatywne terenu pod inne usługi o charakterze 
społecznym lub zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn> lub obiekt zamieszkania zbiorowego.  

5. Orientacyjna linia rozgraniczaj>ca moce ulec przesuniCciu na obszar MN4 w zwi>zku  
z jego alternatywnym przeznaczeniem okreWlonym w § 24 ust. 4 oraz w zwiazku z lokalizacj> 
stacji tansformatorowej E2, na zasadach okreWlonych w § 28 ust. 6.  

6. ObsługC komunikacyjn> zapewnia istniej>ca gminna droga publiczna KD(g)1  
i planowana droga publiczna KD(g)2.  

7. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

1) na działce budowlanej nalecy utrzymać minimum 40 % powierzchni biologicznie czynnej;  

2) powierzchnia zabudowy na działce budowlanej nie moce przekroczyć 40 %;  
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3) nowe budynki nalecy lokalizować zgodnie z nieprzekraczaln> lini> zabudowy, wyznaczon> na 
rysunku planu;  

4) urz>dzenia sportowe, zabawowe, rekreacyjne, komunikacyjne, techniczne i zieleM s> 
integralnym programem zagospodarowania terenu;  

5) na działce budowlanej nalecy zapewnić miejsca parkingowe na potrzeby pracowników;  

6) zapewnić miejsce tymczasowego gromadzenia odpadów.  

8. Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

1) wysokoWć zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych, ł>cznie z ucytkowym poddaszem;  

2) wysoki wielospadowy dach o k>cie nachylenia głównych połaci od 300 do 450;  

3) pokrycie dachu w odcieniach cegły lub br>zu;  

4) zabudowa moce być realizowana jako zwarta lub wolno stoj>ca;  

5) zaleca siC wykonanie wysokiego dachu na istniejacym budynku szkoły;  

6) wymagania dotycz>ce geometrii i pokrycia dachu nie dotycz> sali gimnastycznej.  

9. Podziału geodezyjnego obszaru U1 mocna dokonać na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych. Dopuszcza siC wydzielenie geodezyjne dróg wewnCtrznych o szerokoWci 
nie mniejszej nic 5,0 m.  

§ 27. 1. Ustala siC tereny zabudowy usługowej (o powierzchni około 0,45 ha), oznaczone na 
rysunku planu symbolem U2.  

2. W obszarze U2 ustala siC przeznaczenie podstawowe pod usługi nieuci>cliwe.  

3.  W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze U2 ustala siC mocliwoWć realizacji 
zabudowy usługowo – mieszkalnej oraz budynków i budowli pomocniczych np. budynków 
gospodarczych, magazynowych, wiat magazynowych, garacy, altan, deszczochronów itp.  

4. ObsługC komunikacyjn> zapewnia planowana gminna droga publiczna oznaczona 
symbolem KD(g)2 i droga wewnCtrzna KDW2.  

5. Dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> obszaru U2 przez istniej>ce zjazdy z drogi 
krajowej nr 8, pod warunkiem, ic zarz>dca drogi wyrazi na to zgodC po zaakceptowaniu projektu 
zmiany zagospodrowania działki lub terenu.  

6. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenu:  

1) na działce budowlanej nalecy utrzymać minimum 30 % powierzchni biologicznie czynnej;  

2) powierzchnia zabudowy na działce budowlanej nie moce przekroczyć 60 %;  

3) nowe budynki nalecy lokalizować zgodnie z nieprzekraczaln> lini> zabudowy, wyznaczon> na 
rysunku planu;  

4) na działce budowlanej nalecy zapewnić miejsca parkingowe na potrzeby obsługi i klientów;  

5) zapewnić miejsce tymczasowego gromadzenia odpadów.  
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7. Ustala siC nastCpuj>ce warunki kształtowania zabudowy:  

1) wysokoWć zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych, ł>cznie z ucytkowym poddaszem;  

2) wysoki wielospadowy dach o k>cie nachylenia głównych połaci od 400 do 450;  

3) pokrycie dachu w odcieniach cegły lub br>zu;  

4) zabudowa moce być realizowana jako zwarta lub wolno stoj>ca; 

5) dachy na budynkach i budowlach pomocniczych (wiaty, budynki magazynowe, garacowe, 
altany, deszczochrony itp.) – dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci nie 
mniejszym nic 250.  

8. Podziału goodezyjnego obszaru U2 mocna dokonać na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych pod warunkiem, ic kacda nieruchomoWć budowlana bCdzie miała dostCp 
do planowanej gminnej drogi publicznej, oznaczonej symbolem KD(g)2.  

§ 28.  1. Ustala siC tereny przeznaczone pod urz>dzenia elektroenergetyczne, (o ł>cznej 
powierzchni około 0,02 ha) oznaczone na rysunku planu symbolami E1 i E2.  

2. Na wyznaczonych orientacyjnie obszarach ustala siC przeznaczenie podstawowe, pod 
stacje transformatorowe.  

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego (alternatywnego), teren nie wykorzystany pod 
planowane urz>dzenia moce być ucytkowany jak bezpoWrednio s>siaduj>ce obszary.  

4. ObsługC komunikacyjn> istniej>cej stacji transformatorowej E1 przewiduje siC  
z planowanej gminnej drogi publicznej, oznaczonej symbolem KD(g)2, za poWrednictwem drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW2.  

5. ObsługC komunikacyjn> planowanej stacji transformatorowej E2 zapewnia planowana 
droga publiczna KD(g)2.  

6. Ustala siC nastCpuj>ce warunki zagospodarowania terenów stacji transformatorowych:  

1)  orientacyjne linie rozgraniczaj>ce teren inwestycji, pokazane na rysunku planu wyznaczaj> 
obszar, w którym przewiduje siC lokalizacjC wszystkich potrzebnych budynków, urz>dzeM 
technicznych i drogowych wynikaj>cych z potrzeb technologicznych;  

2) orientacyjne linie rozgraniczaj>ce teren inwestycji mog> ulec przesuniCciu w dowolnym 
kierunku, stosownie do optymalnych mocliwoWci lokalizacyjnych pod warunkiem 
ograniczenia obszaru zajmowanego przez stacjC do powierzchni nie wiCkszej nic 200 m2.  

7. Tereny stacji transformatorowych mog> być wydzielone jako działki geodezyjne pod 
warunkiem:  

1) ustalenia linii podziału geodezyjnego minimum 3 m od urz>dzeM stacji;  

2) zapewnienia dostCpu do dróg publicznych, zgodnie z wymogami okreWlonymi w niniejszym 
planie. 
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ROZDZIAŁ 6 

USTALENIA W ZAKRESIE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY 

SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§ 29. 1. Ł>cznoWć komunikacyjn> terenów objCtych niniejszym planem zapewniaj>:  

1) istniej>ca droga krajowa nr 8 – znajduj>ca siC poza granicami niniejszego planu;  

2) istniej>ca droga gminna, oznaczona symbolem KD(g)1.  

2. Planowane tereny budowlane obsługiwać bCd>:  

1) planowana gminna droga publiczna oznaczona symbolem KD(g)2;  

2) planowane drogi wewnCtrzne, oznaczone symbolami KDW1, KDW2 i KDW3.  

§ 30. 1. Zapotrzebowanie w energiC elektryczn> terenów budowlanych przewiduje siC pokryć 
z istniej>cej sieci elektroenergetycznej Wredniego napiCcia SN-20kV przez istniej>ce i planowane 
stacje transformatorowe.  

2. LokalizacjC, iloWć i typ stacji transformatorowych nalecy dostosować do potrzeb 
odbiorców.  

3. Dopuszcza siC inne lokalizacje stacji transformatorowych nic wyznaczone  
w niniejszym planie, jeWli wynika to z optymalizacji obsługi zabudowy i nie wpływa na 
pogorszenie warunków zabudowy na działkach budowlanych.  

4. Trasy istniej>cych urz>dzeM elektroenergetycznych mog> ulec zmianie w wyniku 
modernizacji sieci.  

5. 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 terenu.  

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

7. Rozprowadzenie energii po stronie urz>dzeM niskiego napiCcia odbywać siC bCdzie 
liniami kablowymi, prowadzonymi głównie wzdłuc ci>gów komunikacyjnych i po terenach 
budowlanych.  

8. Urz>dzenia elektroenergetyczne koliduj>ce z projektowan> zabudow> nalecy dostosować 
do planowanego zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami 
administratora sieci.  

9. Przewiduje siC oWwietlenie odcinków dróg publicznych obsługuj>cych tereny budowane.  

§ 31. 1. Zaopatrzenie w wodC poszczególnych obszarów przewiduje siC docelowo pokryć  
z gminnego systemu wodoci>gowego.  

2. Ustala siC, ce woda dostarczana bCdzie na potrzeby socjalno-bytowe mieszkaMców  
w gospodarstwach domowych, do obiektów usługowych oraz do celów ochrony 
przeciwpocarowej.  
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3. Do budowy przewodów wodoci>gowych nalecy rezerwować pasy terenu w obrCbie linii 
rozgraniczaj>cych ci>gi komunikacyjne.  

4. Dopuszcza siC prowadzenie sieci wodoci>gowej po terenach budowlanych za zgod> ich 
właWcicieli.  

5. W drogach publicznych sieć wodoci>gowa winna być wyposacona w hydranty uliczne 
spełniaj>ce wymagania według przepisów odrCbnych.  

6. Do czasu realizacji gminnej sieci wodoci>gowej dopuszcza siC wykorzystanie przez 
inwestorów własnych ujCć wodnych.  

§ 32. 1. Odprowadzenie Wcieków sanitarnych z poszczególnych obszarów przewiduje siC 
docelowo w oparciu o system kanalizacji gminnej.  

2. Do obsługi terenów budowlanych przewiduje siC budowC kanału sanitarnego wraz  
z systemem przepompowni przesyłaj>cych Wcieki do oczyszczalni.  

3. JakoWć oczyszczonych Wcieków doprowadzanych do odbiorników musi odpowiadać 
wymogom przepisów odrCbnych.  

4. Kanały sanitarne jak równiec przył>cza musz> być wykonane w technologii 
zapewniaj>cej szczelnoWć.  

5. Do budowy kanalizacji sanitarnej nalecy rezerwować pasy terenu w obrCbie linii 
rozgraniczaj>cych ci>gi komunikacyjne.  

6. Dopuszcza siC prowadzenie sieci kanalizacyjnej na terenach budowlanych za zgod> ich 
właWcicieli.  

7. Do czasu realizacji systemu kanalizacji gminnej przewiduje siC stosowanie 
indywidualnych zbiorników na nieczystoWci ciekłe o pojemnoWci ucytkowej do 9,0 m3, z których 
zawartoWć nalecy wywozić do oczyszczalni Wcieków przez koncesjonowanego przewoanika.  

§ 33.  1. Odprowadzenie Wcieków deszczowych z nawierzchni ci>gów komunikacyjnych 
przewiduje siC w oparciu o urz>dzenia odwadniaj>ce w pasach drogowych. Odbiornikiem Wcieków 
jest lokalny system melioracyjny.  

2. Wody opadowe wystCpuj>ce na terenach budowlanych nalecy zagospodarować w obrCbie 
działki, do której inwestor posiada prawo.  

3. JakoWć odprowadzanych Wcieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów 
odrCbnych.  

4. Kanały deszczowe nalecy sytuować w liniach rozgraniczaj>cych ci>gi komunikacyjne.  

5. System kanalizacji deszczowej nalecy projektować jednoczeWnie z lokalnym systemem 
melioracyjnym.  

§ 34. 1. Ogrzewanie budynków planuje siC w oparciu o własne, indywidualne aródła energii, 
niskoemisyjne i nieemisyjne, spełniaj>ce wymagania przepisów odrCbnych w zakresie emisji 
zanieczyszczeM do powietrza.  

2. Preferuje siC stosowanie kotłowni olejowych i gazowych, ogrzewanie elektryczne, pompy 
ciepła i kolektory słoneczne.  
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§ 35.  1. Poł>czenia telekomunikacyjne przewiduje siC z istniej>cej sieci oraz jej odgałCzieM na 
terenie objCtym planem.  

2. Sieci telekomunikacyjne w formie podziemnej kanalizacji telefonicznej przewiduje siC 
głównie w wyznaczonych ci>gach komunikacyjnych. Dopuszcza siC przeprowadzenie sieci 
telekomunikacyjnych przez tereny rolnicze i budowlane za zgod> właWcicieli.  

3. Nie ogranicza siC iloWci operatorów sieci telekomunikacyjnych (telefonicznych, 
komputerowych, telewizyjnych, itp.).  

4. DostCp do usług operatora sieci telekomunikacyjnej dla nowych odbiorców przewiduje 
siC poprzez podziemne przył>cza kablowe ze studni kablowych lub słupków rozdzielczych.  

5. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je dostosować do planowanego zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, normami i warunkami technicznymi przebudowy.  

§ 36. 1. System zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej 
przebudowy istniej>cych sieci.  

2. Budowa, przebudowa oraz podł>czenie do sieci infrastruktury technicznej s> mocliwe na 
podstawie niniejszego planu, w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratora sieci, 
zgodnie z normami i przepisami odrCbnymi.  

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

4. Dopuszcza siC lokalizacjC odcinków sieci infrastruktury technicznej poza terenami 
publicznymi, za zgod> właWcicieli terenu.  

5. Przebieg sieci i usytuowanie urz>dzeM infrastruktury technicznej nalecy ustalić  
w projekcie budowlanym zgodnie z przepisami odrCbnymi, w uzgodnieniu z administratorem 
sieci. Na lokalizacjC tych urz>dzeM mocna wykorzystać wszelkie tereny objCte niniejszym planem.  

6. Dopuszcza siC budowC i eksploatacjC innych sieci i urz>dzeM technicznych 
niewymienionych w tekWcie uchwały, pod warunkiem spełnienia wymagaM zawartych  
w odpowiednich przepisach odrCbnych i ustaleniach niniejszego planu. Zabrania siC lokalizacji 
masztów telefonii komórkowych.  

7. BudowC urz>dzeM słuc>cych do zaopatrzenia w wodC nalecy realizować równoczeWnie  
z rozwi>zaniem spraw gospodarki Wciekowej, w szczególnoWci przez budowC systemów 
kanalizacyjnych i wodoci>gowych.  

§ 37. 1. Zasady usuwania odpadów okreWla gminny plan gospodarki odpadami, sporz>dzony 
na podstawie przepisów ustawy o odpadach.  

2. Na kacdej działce budowlanej nalecy zapewnić urz>dzenia słuc>ce utrzymaniu porz>dku, 
stosownie do potrzeb obiektu.  
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§ 38. 1. Na terenach zmeliorowanych, przeznaczonych na cele budowlane ustala siC 
obowi>zek przebudowy istniej>cego systemu urz>dzeM melioracji szczegółowych, w sposób 
zapewniaj>cy jej funkcjonowanie na okolicznych terenach rolniczych.  

2. Zabrania siC niszczenia lub uszkadzania urz>dzeM melioracji wodnych.  

3. Wszelkie przekształcenia systemu melioracji wymagaj> uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego.  

4. Projekty budowlane urz>dzeM komunikacyjnych i technicznych koliduj>cych lub 
s>siaduj>cych z urz>dzeniami melioracji wodnych oraz projekty przebudowy urz>dzeM 
melioracyjnych nalecy uzgodnić z właWciwym terenowo zarz>dz> tych urz>dzeM, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi.  

ROZDZIAŁ 7 

USTALENIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  

§ 39. 1. Na terenie objCtym niniejszym planem wystCpuj> nastCpuj>ce przestrzenie publiczne:  

1) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KD(g)1 i KD(g)2;  

2) pasy terenów szerokoWci do 10 m przyległe do dróg publicznych.  

2. Na wycej wymienionych terenach dopuszcza siC lokalizacjC małej architektury, noWników 
reklamowych, urz>dzeM technicznych, zieleni, zgodnie z przepisami odrCbnymi.  

ROZDZIAŁ 8 

USTALENIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ  

§ 40. Na podstawie Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) działalnoWć planistyczn> w zakresie 
obrony cywilnej wykonuj> w czasie pokoju wszystkie organy, jednostki organizacyjne, instytucje  
i podmioty gospodarcze, na których spoczywa obowi>zek przygotowania budowli ochronnych dla 
ludnoWci.  

§ 41. 1. Wszystkie projektowane obiekty budowlane usługowe, przeznaczone do stałego 
zamieszkiwania i pracy dla wiCcej nic 50 osób, winne mieć opracowany projekt adaptacji piwnic 
na ukrycia ochronne, stanowi>cy integraln> czCWć projektu budowlanego.  

2.  Istniej>ce studnie zabezpieczyć przed likwidacj> i przystosować do sprawnego 
uruchamiania i eksploatacji w sytuacjach kryzysowych.  

§ 42. Projekty budowlane obiektów, o których mowa w § 41 podlegaj> uzgodnieniu  
z Wydziałem Zarz>dzania Kryzysowego Podlaskiego UrzCdu Wojewódzkiego, który na wniosek 
inwestora okreWli szczegółowe wymagania, stosownie do projektowanego obiektu budowlanego.  

§ 43. Projekty adaptacji piwnic na ukrycia ochronne przechowuje właWciciel obiektu 
budowlanego oraz Wójt Gminy Szypliszki.  
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ROZDZIAŁ 9 

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPObAROWEJ  

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

1)   zabudowC nalecy zlokalizować, zaprojektować, zrealizować 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 przeciwpocarowe 
budynków;  

3) nalecy zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpocarowe;  

4) projektowane ci>gi komunikacyjne powinny umocliwiać dojazd i dostCp dla jednostek 
ratowniczo – gaWniczych stracy pocarnej.  

ROZDZIAŁ 10 

PRZEPISY KOLCOWE  

§ 45. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
siC jednorazow> stawkC procentow>, stanowi>c> podstawC ustalenia jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci wysokoWci 10 %.  

§ 46. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Szypliszki.  

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

Przewodnicz>cy Rady 
Stanisław Gibowicz 
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Zał>cznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVII/196/09 

Rady Gminy Szypliszki 

z dnia 29 wrzeWnia 2009 r. 

rysunek planu w skali 1:1000 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/196/09 

Rady Gminy Szypliszki 

z dnia 29 wrzeWnia 2009 r. 

LISTA NIEUWZGLBDNIONYCH UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRBBU bUBRYN, GMINA SZYPLISZKI 

- Na podstawie art. 17 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6,  
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 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; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) odrzuca siC uwagC do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu bUBRYN, 
wniesion> przez paMstwa JaninC i Piotra Racis dnia 25 sierpnia 2009 r.  

- PaMstwo Janina i Piotr Racis, zamieszkali w Suwałkach, przy ul.Cichej 8, właWciciele 
działek nr 21/15, 93 i 94 znajduj>cych siC na terenie objCtym projektem planu wnieWli 
uwagC nastCpuj>cej treWci: „InformujC, ce nie wyracam zgody na podział działki nr 21/15 
połoconej w obrCbie 0052 bubryn gmina Szypliszki na działki budowlane. 

- Działka nr 21/15 połocona jest w obszarze oznaczonym MN2 przeznaczonym pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>. Plan okreWla zasady podziału terenu na działki 
geodezyjne  
z przeznaczeniem pod planowan> zabudowC. Planowane przeznaczenie terenu jest zgodne  
z głównym celem planu jakim jest stworzenie warunków do rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

- Zgodnie z ustaleniami planu, przedmiotowy teren moce być wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy jeWli nie zachodzi potrzeba jego zagospodarowania zgodnie z planem.  

 

 
Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVII/196/09 

Rady Gminy Szypliszki 

z dnia 29 wrzeWnia 2009 r. 

 
INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEb=CYCH DO ZADAL WŁASNYCH 

GMINY  

- Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6,  
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 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; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) rozstrzyga siC  
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, ujCtych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
czCWci obrCbu bUBRYN w sposób nastCpuj>cy:  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 211 ⎯ 18081 ⎯                              
 
 

 

Poz. 2358 i  2359 

 
Lp. 

 
RODZAJ INWESTYCJI 

 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

1 Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej Budcet gminy + aródła zewnCtrzne 
przewidziane do 2015 r. 
 

2 Rozbudowa sieci wodoci>gowej Budcet gminy + aródła zewnCtrzne 
przewidziane do 2015 r. 
 

3 Budowa gminnych dróg publicznych Budcet gminy + aródła zewnCtrzne 
przewidziane do 2015 r. 
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UCHWAŁA NR XXX/159/09 RADY GMINY CZYŻEW-OSADA 

z dnia 8 października 2009 r. 

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 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 oraz z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457 oraz 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 21 ust. 1. 
pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, 
poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy 
uchwala, co nastCpuje:  

§ 1. W zał>czniku do uchwały Nr XV/92/08 Rady Gminy Czycew-Osada z dnia 24 kwietnia  
2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w latach 
2008-2012 zmienionej uchwał> Nr XXVI/136/09 z dnia 24 marca 2009 r. wprowadza siC nastCpuj>ce 
zmiany:  

1) treWć § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3.Aktualny stan zasobów mieszkaniowych gminy oraz ogólna ocena stanu technicznego lokali:  

1) budynki i lokale mieszkalne:  


