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UCHWAŁA NR XXVI/271/09 RADY GMINY SUWAŁKI 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki 

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, 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), 
art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63,  
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657,  
z 2009 r. Nr 1, poz. 3), 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,  
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,  
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) oraz Uchwały Nr XIV/135/08 Rady Gminy Suwałki z dnia  
22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Przebród, w gminie Suwałki zmienionej uchwał> 
Nr XVI/167/08 z dnia 31 lipca 2008 r. - Rada Gminy Suwałki uchwala, co nastCpuje: 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki” uchwalonym uchwał> Nr XVII/114/01 
Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 r., zaktualizowanym uchwał> Nr XXVII/228/05 
Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 r., zmienionym uchwał> Nr VIII/69/07 Rady 
Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r., oraz uchwał> Nr XVII/176/08 Rady Gminy Suwałki 
z dnia 12 wrzeWnia 2008 r., uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
czCWci wsi Przebród w gminie Suwałki, w granicach okreWlonych na rysunku planu w skali 1 : 
1000, stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej planem miejscowym.  

2. Granicami opracowania planu miejscowego objCto tereny działek nr ew. 72/1, 60/8, 
oraz przyległy fragment działki 72/4 oraz 72/3 we wsi Przebród w gminie Suwałki  
o powierzchni 4,8617 ha.  

§ 2. 1. Przeznacza siC na cele nierolnicze grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia 
mineralnego o ł>cznej powierzchni 4,7546 ha, o nastCpuj>cej strukturze:  

1) RV o powierzchni – 1,5967 ha;  

2) RVI o powierzchni – 3,1579 ha.  

2. Przeznacza siC na cele nieleWne grunty leWne o ł>cznej powierzchni 0,0459 ha,  
o nastCpuj>cej strukturze:  

1) LsVI o powierzchni – 0,0459 ha  
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na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (pismo Nr DMG.III.7230-18/09 
z dnia 19 maja 2009 roku)  

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

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

2) zał>cznik Nr 2 – zawieraj>cy sposób rozpatrzenia nieuwzglCdnionych uwag dotycz>cych 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Przebród  
w gminie Suwałki;  

3) zał>cznik Nr 3 – okreWlaj>cy sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Przebród w gminie Suwałki inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania.  

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

1) przeznaczenie terenów rolnych pod eksploatacjC kruszywa naturalnego na potrzeby 
drogownictwa i budownictwa, a po wyeksploatowaniu złóc rekultywacja terenu;  

2) okreWlenie zasad zagospodarowania terenów, minimalizuj>cych skutki wpływu ustaleM planu 
na Wrodowisko przyrodnicze;  

3) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leWnych na cele nierolnicze i nieleWne.  

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

1) granice opracowania planu miejscowego;  

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowania;  

3) symbole przeznaczenia terenu.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne, w tym:  

1) granice administracyjne wsi;  

2) zjazd z drogi na tereny PG1 i PG2.  

- maj> charakter informacyjny  

3. Dokumentacja planu składa siC z nastCpuj>cych elementów nie podlegaj>cych 
uchwaleniu:  

1) opracowania ekofizjograficznego;  

2) prognozy skutków oddziaływania planu na Wrodowisko;  

3) prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

4. Granice opracowania planu stanowi> równoczeWnie linie rozgraniczaj>ce tereny.  

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez blicszego okreWlania o:  

1) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć czCWć graficzn> planu w skali 1:1000 stanowi>c> 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  
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2) uchwale – nalecy przez to rozumieć tekst niniejszej Uchwały Rady Gminy Suwałki;  

3) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi;  

4) terenie – nalecy przez to rozumieć teren o okreWlonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi;  

5) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania – nalecy przez to rozumieć liniC dziel>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu, b>da rócnych zasadach zagospodarowania;  

6) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
przewaca na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi – główny sposób 
zagospodarowania terenu, któremu musz> być podporz>dkowane inne funkcje;  

7) przeznaczeniu tymczasowym – nalecy przez to rozumieć przeznaczenie inne nic 
podstawowe, które moce wystCpować na wyznaczonym terenie w ograniczonym czasie, 
okreWlonym w decyzji administracyjnej, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów 
szczególnych i odrCbnych;  

8) symbolu przeznaczenia terenu – nalecy przez to rozumieć literowe oznaczenie 
poszczególnych terenów, w tekWcie i na rysunku planu, okreWlaj>ce ich przeznaczenie 
podstawowe;  

9) terenie górniczym – nalecy przez to rozumieć przestrzeM objCt> przewidywanymi 
wpływami robót górniczych zakładu górniczego;  

10) obszarze górniczym – nalecy przez to rozumieć przestrzeM, w granicach której 
przedsiCbiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objCtej koncesj>;  

11) koncesji – nalecy przez to rozumieć decyzjC właWciwych organów na poszukiwanie, 
rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóc, wydan> na podstawie przepisów 
szczególnych, w uzgodnieniu z właWciwym organem samorz>du terytorialnego;  

12) przedsiCbiorcy – nalecy przez to rozumieć podmiot posiadaj>cy koncesjC na prowadzenie 
działalnoWci regulowanej ustaw> szczególn>;  

13) rekultywacji terenów – nalecy przez to rozumieć nadanie lub przywrócenie terenom 
zdewastowanym wartoWci ucytkowych lub przyrodniczych przez właWciwe ukształtowanie 
ich rzeaby, poprawienie właWciwoWci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków 
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie 
niezbCdnych dróg;  

14) zagospodarowaniu gruntów – nalecy przez to rozumieć rolnicze, leWne lub inne 
ucytkowanie gruntów zrekultywowanych;  

15) ładzie przestrzennym – nalecy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijn> całoWć oraz uwzglCdnia w uporz>dkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, Wrodowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.  

ROZDZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ=CE CAŁEGO OBSZARU OBJBTEGO PLANEM  

§ 7. 1. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów:  
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1) PG1 – teren złoca kruszywa naturalnego „PRZEBRÓD” (w kat. C1 złoca piasku  
ze cwirem);  

2) PG2 – tereny górnicze – wpływy górnicze, drogi gospodarcze, obiekty zwi>zane  
z techniczn> i sanitarn> obsług> (nietrwale zwi>zane z gruntem);  

3) ZL – tereny lasów oraz zadrzewieM;  

4) R – tereny upraw polowych, ucytków zielonych, zieleni Wródpolnej, zadrzewieM i dojazdów 
gospodarczych;  

5) KD – teren drogi publicznej.  

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mog> być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z niniejszym planem.  

§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

1. Zagospodarowanie poszczególnych terenów powinno nawi>zywać do 
zagospodarowania terenów s>siednich oraz harmonizować z otaczaj>cym krajobrazem.  

2. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagaj>ce ochrony:  

1) historycznie ukształtowana struktura ucytkowania gruntów, sieć drocna, mozaikowatoWć pól;  

2) uwarunkowania wynikaj>ce z połocenia terenu opracowania planu w bezpoWrednim 
s>siedztwie terenów zabudowanych wsi Przebród;  

3) na terenach objCtych planem nie przewiduje siC zabudowy.  

3. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagaj>ce ukształtowania lub 
rewaloryzacji:  

1) rekultywacja terenów zdegradowanych na cele leWne.  

4. Zasady zagospodarowania terenów:  

1) wykorzystanie istniej>cego układu komunikacyjnego poprzez zjazd z drogi gminnej;  

2) ochrona wód powierzchniowych i gleb przed niekontrolowanym zanieczyszczaniem 
Wciekami bytowymi i rolniczymi;  

3) ochrona cennej, rzadkiej roWlinnoWci i zadrzewieM Wródpolnych;  

4) zastosowanie ekranów akustycznych – profesjonalnych zabezpieczaj>cych przed 
uci>cliwoWciami pochodz>cymi z pracy maszyn podczas eksploatacji kruszywa,  
w momencie przekroczenia dopuszczalnych ich wartoWci; ekrany wzmocnione 
nasadzeniami drzew liWciastych i iglastych (szybkorosn>cych); nasadzenia drzew winny 
nast>pić znacznie wczeWniej przed eksploatacj> kruszywa;  

5) podjCcie eksploatacji złoca kruszywa naturalnego „PRZEBRÓD” nie wymaga budowy 
obiektów zakładu górniczego lub zakładu przeróbczego; kruszywo w całoWci bCdzie 
transportowane poza granice złoca do zakładu przeróbczego, podczas eksploatacji nie 
przewiduje siC zagroceM naturalnych i zjawisk geodynamicznych, mog>cych utrudnić 
prowadzenie robót górniczych;  

6) przewiduje siC wył>czenie z ucytkowania rolniczego gruntów rolnych i ucytków zielonych 
na czas eksploatacji kruszywa;  
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7) d>cyć nalecy do przywrócenia naturalnej morfologii terenu podczas rekultywacji;  

8) w miarC przesuwania siC frontu robót wydobywczych grunty winny być stopniowo 
rekultywowane; rekultywacja powinna być prowadzona systematycznie i polegać na 
wyrównaniu skarp i dna wyrobiska, naniesieniu gleby i nasadzeniu odpowiednich 
gatunków roWlin, krzewów, drzew;  

9) szczegółowe zasady prowadzenia eksploatacji złoca kruszywa naturalnego „PRZEBRÓD” 
okreWlone bCd> w projekcie zagospodarowania złoca, opracowanego dla 
udokumentowanego złoca „PRZEBRÓD”;  

10) ustala siC zakaz zabudowy na całym obszarze objCtym niniejszym planem.  

5. W razie likwidacji zakładu górniczego przedsiCbiorca jest zobowi>zany:  

1) zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz obiekty i urz>dzenia zakładu 
górniczego;  

2) zabezpieczyć niewykorzystan> czCWć złoca;  

3) przedsiCwzi>ć niezbCdne Wrodki w celu ochrony Wrodowiska oraz rekultywacji gruntów  
i zagospodarowania terenów po działalnoWci górniczej.  

§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zakazuje siC realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko,  
z wył>czeniem inwestycji drogowych, infrastruktury technicznej i wydobywania kopalin 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;  

2) zakazuje siC prowadzenia działalnoWci gospodarczej wpływaj>cej szkodliwie na Wrodowisko 
przyrodnicze w aspekcie dopuszczalnych norm;  

3) zakazuje siC stosowania technologii niebezpiecznych dla Wrodowiska;  

4) zakazuje siC odprowadzania nie oczyszczonych Wcieków do gruntu i wód 
powierzchniowych;  

5) nakazuje siC przestrzegać wymogów i zaleceM dotycz>cych zagospodarowania obszarów 
wyrócnionych w planie;  

6) nakazuje siC prowadzenie nasadzeM gatunkami rodzimymi;  

7) nakazuje siC ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez stosowanie paliw ekologicznych;  

8) nakłada siC obowi>zek ograniczenia uci>cliwoWci przedsiCwziCć inwestycyjnych do granic 
terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny;  

9) ustala siC dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych  
i odrCbnych;  

10) nakazuje siC przestrzeganie normatywnego, dopuszczalnego poziomu hałasu w Wrodowisku 
przyrodniczym;  

11) złoce kruszywa udokumentowano do głCbokoWci 1,0m oraz ponad swobodnym 
zwierciadłem wód podziemnych; jego eksploatacja nie moce zagracać wodom podziemnym 
i nie moce być szkodliwa dla Wrodowiska;  
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12) wszelkie wpływy dotycz>ce robót górniczych musz> zamkn>ć siC w granicach terenu 
górniczego;  

13) eksploatacjC kopaliny nalecy prowadzić zgodnie z uzyskan> koncesj>, która uWciWli 
warunki wydobycia;  

14) granice obszaru i terenu górniczego nalecy w widoczny sposób oznaczyć w terenie, np. 
poprzez wykonanie ogrodzenia lub umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych;  

15) eksploatacja kruszywa moce odbywać siC zgodnie z dokumentacj> geologiczn>,  
w technologii ograniczaj>cej ujemny wpływ na Wrodowisko;  

16) w granicach opracowania planu miejscowego nie wystCpuj> obiekty, wody 
powierzchniowe, zabytki kultury i przyrody (głazy narzutowe, pomniki przyrody), dla 
których nalecałoby ustanowić dodatkowe filary ochronne.  

§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej.  

1. Teren opracowania planu miejscowego nie jest objCty ochron> konserwatorsk>.  

2. W granicach opracowania planu nie wystCpuj> zabytki budownictwa wpisane do 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz udokumentowane stanowiska 
archeologiczne.  

3. Z uwagi na to, ce na terenie opracowania planu istnieje duce prawdopodobieMstwo 
wystCpowania stanowisk archeologicznych, roboty budowlane lub ziemne nalecy prowadzić 
pod nadzorem archeologicznym albo przed ich rozpoczCciem nalecy przeprowadzić 
archeologiczne badania rozpoznawcze.  

§ 11. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych.  

1. Na obszarze objCtym niniejszym planem nie projektuje siC przestrzeni publicznych, za 
wyj>tkiem fragmentu drogi gminnej, połoconej w granicach opracowania planu.  

2. Uzbrojenie techniczne niezwi>zane z bezpoWredni> obsług> drogi oraz noWniki reklam 
mog> być realizowane za zgod> zarz>dcy drogi.  

§ 12. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu.   

1. Nie ustala siC powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, 
poniewac na terenie objCtym planem nie przewiduje siC zabudowy, z wyj>tkiem obiektów 
parterowych technicznych i sanitarnych do obsługi terenu górniczego, nie zwi>zanych trwale  
z gruntem.  

2. .Zagospodarowanie terenu okreWli koncesja.  

§ 13. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym.  

1. Na obszarze objCtym planem nie wyznacza siC terenów przeznaczonych do scalenia i 
podziału nieruchomoWci.  
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§ 14. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 
siC mas ziemnych.   

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny objCte ochron> prawn>  
w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, urz>dzenia melioracji wodnych, a takce naracone 
na niebezpieczeMstwo powodzi.  

2. Obszar objCty planem obejmuje tereny złoca oraz tereny wpływów górnicznych. 
Obowi>zuj> ustalenia §9 niniejszej uchwały.  

3. W trakcie prowadzenia robót wydobywczych skarpy docelowe – poeksploatacyjne nie 
mog> przekroczyć k>ta naturalnego stoku 350 – jego przekroczenie grozi powstaniem ruchów 
osuwiskowych zagracaj>cych bezpieczeMstwu pracy kopalni.  

4. W odniesieniu do terenów górniczych przedsiCbiorca jest zobowi>zany:  

1) wykonać projekt zagospodarowania złoca, uwzglCdniaj>cy postanowienia niniejszego planu;  

2) uzyskać koncesjC na wydobywanie kopaliny;  

3) wykonać plan ruchu;  

4) eksploatacjC złoca prowadzić przy zastosowaniu Wrodków ograniczaj>cych szkody  
w Wrodowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny;  

5) do ochrony zasobów kopaliny;  

6) do Wcisłego przestrzegania zasad ochrony Wrodowiska, w tym ochrony ziemi i wód 
podziemnych oraz sukcesywnego prowadzenia rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;  

7) do zabezpieczenia powstałych wyrobisk.  

5. Na podstawie niniejszego planu przedsiCbiorca jest zobowi>zany do:  

1) przestrzegania granic opracowania i ustaleM niniejszego planu;  

2) wydobywania kruszywa na wyznaczonym terenie w granicach udokumentowanego złoca;  

3) zapewnienia nienaruszalnoWci terenów s>siednich;  

4) zapewnienia bezpieczeMstwa powszechnego poprzez ogrodzenie terenów PG1 i PG2 - 
zabezpieczaj>ce przed dostCpem osób nieupowacnionych;  

5) utrzymania w nalecnym stanie technicznym ci>gów komunikacyjnych obsługuj>cych tereny 
górnicze.  

6. Ustalenia wynikaj>ce z przepisów odrCbnych:  

1)  inwestycja moce wymagać sporz>dzenia raportu oddziaływania przedsiCwziCcia na 
Wrodowisko; koniecznoWć sporz>dzenia raportu zostanie rozstrzygniCta w odrCbnym 
postCpowaniu, po zasiCgniCciu opinii właWciwych organów, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami prawa.  

§ 15. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej.  
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1. ObsługC komunikacyjn> terenu objCtego planem zapewnia droga gminna – oznaczona 
na rysunku planu symbolem KD.  

2. Adaptuje siC istniej>cy układ komunikacyjny i dotychczasowe powi>zania jego  
z układem zewnCtrznym; zakłada siC remont nawierzchni, zmianC parametrów, łuków  
i spadków podłucnych, utwardzenie ci>gów pieszych wzdłuc drogi oraz ich uzbrojenie  
w brakuj>ce elementy infrastruktury technicznej.  

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, jej 
parametry i powi>zania z układem zewnCtrznym, obrony cywilnej i ochrony przeciwpocarowej. 

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zaopatrzenia w wodC:  

1) pobór wody do potrzeb socjalno – bytowych lub przeciwpocarowych – ze studni, stosownie 
do potrzeb.  

2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady usuwania Wcieków:  

1) odprowadzenie Wcieków bytowo – gospodarczych – stosownie do potrzeb do szamba 
szczelnego.  

3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady usuwania odpadów:  

1) zapewnienie urz>dzeM słuc>cych utrzymaniu porz>dku – stosownie do potrzeb;  

2) tymczasowe gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – stosownie do potrzeb na 
warunkach okreWlonych przez gminC.  

4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:  

1) odprowadzenie wód opadowych z terenów komunikacyjnych w oparciu o istniej>cy  
i projektowany system odwadniania.  

5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie elektroenergetyki:  

1) planowane zaopatrzenie w energiC elektryczn> terenów budowlanych realizować w oparciu 
o istniej>ce i projektowane linie elektroenergetyczne nn;  

2) w pasach drogowych przewidzieć rezerwC terenu pod linie elektroenergetyczne.  

6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:  

1) obsługC telekomunikacyjn> nalecy rozwi>zać w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci 
telefoniczne w zakresie wynikaj>cym z potrzeb odbiorców;  

2) w pasach drogowych przewidzieć rezerwC terenu pod realizacjC podziemnych sieci 
telekomunikacyjnych, realizacja moce nast>pić za zgod> zarz>dcy drogi;  

3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami 
podanymi przez administratora sieci.  

7. Ustalenia ogólne dotycz>ce systemu zaopatrzenia w media:  

1) system zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej 
przebudowy istniej>cych sieci;  
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2) 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;  

3) przebieg i usytuowanie sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej nalecy ustalić w projekcie 
budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi;  

4) 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;  

5) dopuszcza siC budowC i eksploatacjC innych sieci i urz>dzeM technicznych nie 
wymienionych w tekWcie uchwały pod warunkiem spełnienia wymagaM zawartych  
w przepisach szczególnych i ustaleniach niniejszego planu, bez zmian ustaleM planu.  

8. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:  

1) oWwietlenie (np. drogi) przystosować do wygaszania;  

2) 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.  

9. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpocarowej:  

1) nalecy zapewnić właWciw> ochronC przeciwpocarow> i zabezpieczenia przeciwpocarowe 
budynków;  

2) nalecy zapewnić zaopatrzenie w wodC na cele przeciwpocarowe;  

3) istniej>ca i projektowana komunikacja powinna umocliwiać dojazd i dostCp dla jednostek 
ratowniczo – gaWniczych stracy pocarnej.  

§ 17. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich ucytkowania, 
w tym zakaz zabudowy:   

1. Wynikaj>ce z połocenia na udokumentowanym złocu kruszywa naturalnego:  

1) w trakcie prac budowlanych lub ziemnych inwestor realizuj>cy przedsiCwziCcie jest 
obowi>zany uwzglCdnić ochronC Wrodowiska, na obszarze prowadzenia prac,  
a w szczególnoWci ochronC gleby, ziemi, stosunków wodnych;  

2) wierzchnia warstwa gleby winna być zdjCta ze złoca i zwałowana w granicach terenu 
górniczego, w celu wykorzystania do celów rekultuwacji;  

3) złoca kopalin podlegaj> ochronie polegaj>cej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami 
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzysz>cych;  

4) eksploatacjC złoca kopaliny nalecy prowadzić w sposób gospodarczo uzasadniony przy 
zastosowaniu Wrodków ograniczaj>cych szkody w Wrodowisku i przy zapewnieniu 
racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny;  
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5) podejmuj>cy eksploatacjC jest obowi>zany przedsiCwzi>ć Wrodki niezbCdne do ochrony 
zasobów złoca, jak równiec do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych  
i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywacjC terenów poeksploatacyjnych oraz 
przywracać do właWciwego stanu inne elementy przyrodnicze;  

6) dla terenu oznaczonego w planie symbolem PG1 obowi>zuje zakaz zabudowy, ze wzglCdu 
na połocenie na złocu kruszywa naturalnego;  

7) nakaz stosowania rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz zieleni towarzysz>cej.  

2. Ze wzglCdu na ochronC oznaczonych dóbr ustanawia siC nastCpuj>ce minimalne 
szerokoWci pasów ochronnych:  

1) 62,00 m od gruntów szkoły w Przebrodzie;  

2) 6 m od krawCdzi pozostałych gruntów s>siednich.  

§ 18. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów.  

1. Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mog> być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem.  

2. Zobowi>zuje siC przedsiCbiorcC do wykonywania biec>cej rekultywacji  
i sukcesywnego zagospodarowania w kierunku leWnym. RekultywacjC i zagospodarowanie 
terenów planuje siC, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalnoWci przemysłowej.  

3. Gleba wraz z podglebiem zsuniCta ze złoca i sfałdowana bCdzie wykorzystana po 
eksploatacji złoca do rekultywacji wyrobiska w kierunku leWnym.  

§ 19. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej zabudowy i infrastruktury 
technicznej, a takce obszarów wymagaj>cych przekształceM i rekultywacji:   

1. Na terenie objCtym planem nie wystCpuje istniej>ca zabudowa i infrastruktura 
techniczna, dla której zachodzi potrzeba rehabilitacji.  

2. Na terenie objCtym planem wystCpuj> tereny wymagaj>ce przekształceM terenów  
i rekultywacji. Teren po wyeksploatowanym złocu zostanie zrekultywowany  
i zagospodarowany na cele leWne.  

3. Rekultywacja gruntów wymaga uzyskania stosownej decyzji właWciwego miejscowo 
starosty, a koszty przeprowadzenia rekultywacji obci>caj> osobC powoduj>c> utratC lub 
ograniczenie wartoWci ucytkowej gruntów.  

§ 20. W miejscowym planie nie wyznacza siC terenów rekreacyjno – wypoczynkowych 
oraz terenów słuc>cych organizacji imprez masowych.  

§ 21. W niniejszym planie nie wyznacza siC obszarów rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2.  

ROZDZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ=CE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 

OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI PRZEZNACZENIA.  

§ 22. Dla terenow oznaczonych symbolem PG1 ustala siC:  
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1. Przeznaczenie podstawowe: powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego 
(piasek ze cwirem) na potrzeby drogownictwa i budownictwa – złoce kruszywa naturalnego 
„PRZEBRÓD”.  

2. Ustala siC zakaz realizacji zabudowy zagrodowej, wszelkiej zabudowy mieszkaniowej, 
rekreacji indywidualnej, celu publicznego wszelkiego rodzaju usług zwi>zanych ze stałym lub 
czasowym pobytem ludzi.  

3. Ustala siC, ce eksploatacja prowadzona bCdzie w godzinach 7ºº do 16ºº.  

4. Wytwarzane zanieczyszczenia nie mog> przekraczać norm dopuszczonych ustalonych 
w rozporz>dzeniach Ministra Vrodowiska.  

5. Przewiduje siC eksploatacjC złoca poprzez wydobycie kruszywa koparkami, 
ładowarkami lub koparko-ładowarkami, posiadaj>cymi aktualne badania, spełniaj>ce wymogi 
ochrony Wrodowiska, lub posiadaj>cymi certyfikaty UE, a ich praca nie moce przekroczyć norm 
okreWlonych w przepisach prawnych.  

6. Przed rozpoczCciem eksploatacji oraz w trakcie prowadzenia robót wydobywczych 
nalecy zdj>ć nakład o gruboWci 0,2 m do 0,3 m (Wrednio 0,30 m).  

7. Eksploatacja kruszywa nie powinna przekraczać standardów jakoWci powietrza poza 
terenem, do którego przedsiCbiorca ma tytuł prawny.  

8. Wydobywanie kopalin moce być prowadzone albo moce być dozwolone tylko  
w sposób zapewniaj>cy ochronC tych dóbr.  

9. Dojazd do nowych terenów eksploatacji i wywóz kruszywa nalecy przewidzieć  
w oparciu o zjazd z drogi przy działce nr 72/4 oznaczony na rysunku planu.  

10. Po zakoMczeniu eksploatacji rekultywacja w kierunku leWnym.  

11. Dopuszcza siC lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej.  

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolem PG2 ustala siC:   

1. Przeznaczenie podstawowe: teren wpływów robót górniczych, dojazdów 
gospodarczych, zwałowania gleby oraz dopuszcza siC realizacjC tymczasowych obiektów 
parterowych zwi>zanych z techniczn> i sanitarn> obsług> terenu PG1, rekultywacja w kierunku 
leWnym.  

2. Dopuszcza siC lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej.  

§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala siC:  1.Przeznaczenie podstawowe - 
tereny istniej>cych lasów oraz zadrzewieM, zalesieM i zakrzaczeM pozostaj>  
w dotychczasowym sposobie ucytkowania oraz projektowanych zalesieM i zadrzewieM. 
Stosować rodzime gatunki drzew.  

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolem R ustala siC:   

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny upraw polowych, ucytków zielonych, zieleni 
Wródpolnej, zadrzewieM i dojazdów gospodarczych.  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) ustala siC zakaz zabudowy;  
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2) ustala siC utrzymanie istniej>cych sieci infrastruktury technicznej;  

3) dopuszcza siC lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej niezbCdnej do 
obsługi terenów s>siednich;  

4) dopuszcza siC lokalizacjC dróg wewnCtrznych, niezbCdnych dla funkcjonowania s>siaduj>cej 
zabudowy i prowadzenia gospodarki leWnej i rolnej.  

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolem KD ustala siC:  

1. Przeznaczenie podstawowe: czCWć drogi dojazdowej, szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych min. 10,00 m.  

2. SzerokoWć pasów ruchu 2 x 2,50 m.  

3. Linia zabudowy od drogi – nie ustala siC.  

4. Ustala siC zakaz realizacji zabudowy zagrodowej, wszelkiej zabudowy mieszkaniowej, 
rekreacji indywidualnej, celu publicznego wszelkiego rodzaju usług zwi>zanych ze stałym lub 
czasowym pobytem ludzi.  

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOLCOWE  

§ 27. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siC nastCpuj>ce stawki procentowe:   

1. Dla terenu oznaczonego symbolem: PG1, PG2, KD – 30 % (słownie: trzydzieWci 
procent).  

2. Dla terenu oznaczonego symbolem: R, ZL – 5% (słownie: piCć procent).  

§ 28. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Suwałki.  

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

Przewodnicz>cy Rady 
Maciej Suchocki
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVI/271/09 

Rady Gminy Suwałki 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

Sposób rozpatrzenia nieuwzglCdnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Przebród w gminie Suwałki  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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, z 2009 r. Nr 220,  
poz. 1413) Rada Gminy Suwałki stwierdza, ce w okresie wyłocenia do publicznego wgl>du  
w dniach od 15 czerwca 2009 roku do 08 lipca 2009 roku oraz w terminie 14 dni po wyłoceniu tj. 
do dnia 23 lipca 2009 roku wł>cznie, nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Przebród, w gminie Suwałki.  

 
Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVI/271/09 

Rady Gminy Suwałki 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= DO ZADAL WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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, z 2009 r. Nr 220,  
poz. 1413) Rada Gminy Suwałki stwierdza koniecznoWć realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, poniewac w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego czCWci wsi Przebród w gminie Suwałki zapisano nastCpuj>ce zadania z zakresu 
budowy infrastruktury technicznej:  

-  drogi i ich oWwietlenie.  

Inwestycje finansowane bCd> zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym oraz mocliwoWci> 
pozyskania Wrodków zewnCtrznych.  


