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UCHWAŁA NR XXVII/161/09 RADY GMINY NAREW 

z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów  
z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Łosinka i Ancuty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,  

poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327;  

Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458  

z 2009 r. Nr 52, poz.420) 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; 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) 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 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413) uchwala siC, co nastCpuje 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Uchwala siC:  

1) zmianC miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogólnego gminy Narew  

i szczegółowego wsi Narew, zatwierdzonego uchwał> Nr XXVI/137/02 Rady Gminy Narew  

z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 36, poz. 907), 

polegaj>c> na przeznaczeniu pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> z dopuszczeniem 

realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej nieuci>cliwej dla otoczenia terenów 

przeznaczonych w dotychczasowym planie pod usługi, zakłady produkcyjne, rzemieWlnicze  

i innej działalnoWci gospodarczej w miejscowoWci Narew (C 19 U, P) - zał>cznik Nr 1A  

i Nr 1B do uchwały,  

2) zmianC miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew, 

zatwierdzonego uchwał> Nr XXIV/161/98 Rady Gminy Narew z dnia 30 kwietnia 1998 r.  

(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 9, poz. 46), polegaj>c> na przeznaczeniu pod 

zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno  

– usługowej nieuci>cliwej dla otoczenia, nieruchomoWci przeznaczonej w dotychczasowym 

planie pod budowC szkoły podstawowej w miejscowoWci Łosinka (22.12.UO) - zał>cznik Nr 2 

do uchwały,  

3) zmianC miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew, 

zatwierdzonego uchwał> Nr XIV/101/96 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 1996r.  

(Dz. Urz. Województwa Białostockiego Nr 29, poz. 102), polegaj>c> na przeznaczeniu czCWci 

nieruchomoWci oznaczonej w planie wsi Ancuty symbolem 2.3 MR pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno  

– usługowej nieuci>cliwej dla otoczenia przeznaczonej w dotychczasowym planie pod 

zabudowC zagrodow> - zał>cznik Nr 3 do uchwały,  
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4) zmianC miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci miejscowoWci Narew, 

zatwierdzonego uchwał> Nr XIV/102/96 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 1996r.  

(Dz. Urz. Województwa Białostockiego Nr 29, poz. 103) polegaj>c> na przeznaczeniu działek 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi 726/21 i 726/34 pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i usług bCd>cych dotychczas w planie terenem przeznaczonym pod budowC 
dróg dojazdowych w miejscowoWci Narew - zał>cznik Nr 4 do uchwały,  

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cy działkC oznaczon> numerem 

ewidencyjnym 1725 połocon> w obrCbie geodezyjnym gruntów miejscowoWci Narew, 

polegaj>cy na przeznaczeniu przedmiotowej działki pod tereny zabudowy usługowo  

– przemysłowej wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi - zał>cznik Nr 5 do uchwały.  

§ 2. Zmiany planów i plan zagospodarowania przestrzennego wymienione w § 1 składaj> siC  
z nastCpuj>cych czCWci:  

1) czCWci tekstowej stanowi>cej treWć niniejszej uchwały,  

2) czCWci graficznej w postaci rysunków , jako zał>czniki Nr 1 do Nr 5 , sporz>dzone dla 

obszarów wymienionych w § 1,  

3) stwierdzenie zgodnoWci niniejszego planu i zmian planów ze studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew – zał>cznik Nr 6 do uchwały.  

4) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu – zał>cznik 

Nr 7 do uchwały  

5) rozstrzygniCć o sposobie realizacji zapisanych w planie i zmianach planów inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadach 

ich finansowania - zał>cznik Nr 8 do uchwały.  

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o ktym mowa w § 1 uchwały, o ile z treWci przepisu nie 

wynika inaczej,  

2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC,  

3) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce  

z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 K.P.A.),  

4) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek planu sporz>dzony na mapach w skali 

1:1000, stanowi>cych zał>czniki Nr 1A i 1B, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały,  

5) linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć liniC oddzielaj>c> tereny o rócnych rodzajach 

przeznaczenia podstawowego lub rócnych zasadach zagospodarowania,  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć 
Wciana (lico) budynku w kierunku ulicy, s>siedniego terenu lub s>siedniej działki,  

7) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi,  

8) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno 

dominować na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi,  
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9) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, 

które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,  

10) obiektach i urz>dzeniach towarzysz>cych - nalecy przez to rozumieć w szczególnoWci budynki 

gospodarcze, szklarnie, garace, Wmietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, mał> 
architekturC, słuc>c> bezpoWrednio funkcjonowaniu działek i obiektów przeznaczenia 

podstawowego,  

11) urz>dzeniach infrastruktury technicznej – nalecy przez to rozumieć urz>dzenia: zaopatrzenia 

w wodC, odprowadzania i oczyszczania Wcieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów 

stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,  

12) 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 odrCbnych przepisów,  

13) tymczasowym ucytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - nalecy przez to rozumieć 
dopuszczenie mocliwoWci okreWlonego sposobu ucytkowania i zagospodarowania terenu, do 

czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie,  

14) zabudowie jednorodzinnej – nalecy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinny, lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garacowymi i gospodarczymi,  

15) zabudowie usługowej – nalecy przez to rozumieć obiekty publiczne lub komercyjne słuc>ce 

zaspokajaniu potrzeb ludnoWci, nie wytwarzaj>ce dóbr materialnych na skalC przemysłow>,  

16) zabudowie produkcyjnej – nalecy przez to rozumieć obiekty produkcyjne wytwarzaj>ce dobra 

materialne, składy, magazyny itp.  

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

1) granice obszaru objCtego planem miejscowym i zmianami planów miejscowych,  

2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub zasadach 

zagospodarowania i symbole tych terenów,  

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

budynków rozbudowywanych,  

4) klasyfikacja oraz parametry dróg i ulic,  

§ 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> oznaczeniami nieobligatoryjnymi  

– postulowanymi:  

1) linie okreWlaj>ce zasady podziału na działki budowlane,  

2) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

okreWlaj>ce ich orientacyjny przebieg – do uWciWlenia w projektach budowlanych inwestycji,  

3) oznaczenia szerokoWci jezdni ulic gminnych, projektowanych dojazdów oraz placów 

manewrowych – do uWciWlenia w projektach budowlanych inwestycji,  

4) zarysy budynków projektowanych.  
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ROZDZIAŁ 2 

PRZEZNACZENIE TERENÓW, PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, 
GABARYTY OBIEKTÓW I WSKA`NIKI INTENSYWNOVCI ZABUDOWY  

§ 6. 1. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami: 1MN,PU, 2MN,PU, 3MN,PU, 

4MN,PU, 5MN,PU, 6MN,PU, 7MN,PU, 8MN,PU, 9MN,PU w miejscowoWci Narew (zał>czniki 

Nr 1A i 1B), 10MN,PU w miejscowoWci Łosinka (zał>cznik Nr 2), 11MN,PU, 12MN,PU, 

13MN,PU i 14MN, PU w miejscowoWci Ancuty (zał>cznik Nr 3) przeznacza siC pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno  

– usługowej nieuci>cliwej dla otoczenia wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siC:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami  

i urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>,  

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa produkcyjno-usługowa nieuci>cliwa dla otoczenia,  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC realizacjC:  

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>,  

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudow> produkcyjno – usługow>, nieuci>cliw> 
dla otoczenia, wbudowan> w budynki mieszkalne lub z zabudow> produkcyjno – usługow>, 
nieuci>cliw> dla otoczenia, wolnostoj>c> wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>,  

3) zabudowy produkcyjno – usługowej, nieuci>cliwej dla otoczenia, z urz>dzeniami 

towarzysz>cymi i zieleni>,  

4) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blianiaczej z urz>dzeniami towarzysz>cymi  

i zieleni>.  

4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania:  

1) wysokoWć budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga 

jako poddasze ucytkowe,  

2) wysokoWć budynków produkcyjno – usługowych do dwóch kondygnacji,  

3) wysokoWć budynków gospodarczych i garacy do 7 m od poziomu przyległego terenu do 

kalenicy dachu,  

4) dopuszcza siC podpiwniczanie budynków mieszkalnych,  

5) dachy budynków mieszkalnych i produkcyjno - usługowych symetryczne dwuspadowe  

i wielospadowe na budynkach rozczłonkowanych o k>cie nachylenia połaci dachowych 30º  

– 45º z doWwietleniem poddasza ucytkowego,  

6) kolorystyka elewacji – z zastosowaniem tradycyjnych barw stosowanych w lokalnym 

budownictwie z wykluczeniem kolorów jaskrawych; w odniesieniu do pokryć dachowych 

nalecy stosować rócne odcienie czerwieni, br>zów i szaroWci,  

7) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru 0,9 m w stosunku do projektowanego 

poziomu terenu wzdłuc elewacji od strony ulicy,  
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8) ewentualna realizacja zabudowy jednorodzinnej blianiaczej mocliwa jest jako jedno 

zamierzenie inwestycyjne, na które wykonano jeden projekt, b>da kilka projektów 

skutkuj>cych powstaniem budynku złoconego z powtarzalnych segmentów,  

9) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40 %,  

10) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40 % powierzchni działki,  

11) odległoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy – zgodnie z § 17, pkt 2.  

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN, U w miejscowoWci Narew 

(zał>cznik Nr 4), przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> i usług (zgodnie  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci miejscowoWci Narew 

uchwalonego uchwał> Nr XIV/102/96 Rady Gminy w Narwi z dnia 29.08.1996 r. teren ten był 
przeznaczony dotychczas pod drogi dojazdowe na osiedlu mieszkaniowym).  

2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania – zgodne z ustaleniami planu 

Nr XIV/102/96 Rady Gminy w Narwi z dnia 29.08.1996 r. dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług:  

1) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji usługowej mog>cej powodować stałe b>da okresowe 

uci>cliwoWci dla funkcji mieszkaniowej,  

2) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wszystkich formach,  

3) maksymalna wysokoWć budynków 8 m, liczona od najnicej połoconego narocnika budynku do 

najwycszego gzymsu i 13 m od kalenicy dachu, dach – dwuspadowy, symetryczny,  

o nachyleniu połaci 27º – 45º; stosowanie dachów wielospadowych dopuszcza siC  
w przypadkach uzasadnionych proporcjami bryły budynku,  

4) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40 %,  

5) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40 % powierzchni działki,  

6) odległoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy – zgodnie z § 17, pkt 2.  

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP (zał>cznik Nr 5), przeznacza siC pod 

zabudowC usługowo – produkcyjn> wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi i zieleni>.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC realizacjC:  

1) zabudowy usługowo - produkcyjnej,  

2) realizacjC urz>dzeM towarzysz>cych: obiektów gospodarczych, socjalnych  

i administracyjnych, dróg wewnCtrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury 

technicznej, zieleni urz>dzonej itp.,  

3) realizacjC mieszkaM słucbowych tylko ł>cznie z obiektami przeznaczenia podstawowego, jeceli 

jest to zasadne z funkcjonalnego punktu widzenia,  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje siC:  

1) realizacji mieszkaM, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 jeceli nie istnieje lub nie bCdzie 

realizowana zabudowa usługowo – produkcyjna uzasadniaj>ca ich potrzebC.  

4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania:  
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1) wysokoWć budynków usługowo – produkcyjnych do dwóch kondygnacji nadziemnych dla 

budynków techniczno – produkcyjnych, a do trzech kondygnacji dla budynków 

administracyjnych i socjalnych stosownie do potrzeb ucytkowych inwestora,  

2) wysokoWć budynków gospodarczych i garacy do 7 m od poziomu przyległego terenu do 

kalenicy dachu,  

3) dachy budynków o rócnych formach – stosownie do wielkoWci przekrywanej powierzchni, 

rozpiCtoWci konstrukcyjnej, potrzeb doWwietlenia pomieszczeM itp.,  

4) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru 0,9 m w stosunku do projektowanego 

poziomu terenu wzdłuc elewacji od strony ulicy,  

5) udział powierzchni zabudowanej (obejmuj>cej powierzchniC zabudowy i powierzchnie 

utwardzone – dojazdy, dojWcia, place manewrowe, parkingi itp.) nie przekraczaj>c> 80 % 

powierzchni działki,  

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki minimalnie 20 %,  

7) miejsca postojowe dla pracowników i klientów sytuowane od strony wjazdu na działkC w iloWci 

min. 20 stanowiska na 100 zatrudnionych,  

8) odległoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy - zgodnie z § 17, pkt 2,  

9) ewentualne drogi wewnCtrzne o parametrach dróg dojazdowych z zabezpieczeniem 

prowadzenia urz>dzeM infrastruktury technicznej,  

10) zakaz realizacji obiektów o charakterze tymczasowym.  

ROZDZIAŁ 3 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

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

1) obowi>zek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów budowlanych 

i nowych czCWci obiektów rozbudowywanych, w celu uzyskania właWciwych walorów 

przestrzennych i jednorodnego charakteru kształtowanej przestrzeni,  

2) od strony dróg nalecy lokalizować budynki i obiekty przeznaczenia podstawowego, natomiast 

budynki i obiekty z nimi zwi>zane lub im towarzysz>ce lokalizować w głCbi działki,  

3) ustala siC zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urz>dzeM tymczasowych, które 

nie s> WciWle zwi>zane lub koliduj> z planowan> podstawow> funkcj> terenu,  

4) infrastrukturC techniczn>, głównie wodoci>g i energiC elektryczn> na obszarach zabudowy 

nalecy realizować wyprzedzaj>co w stosunku do zabudowy kubaturowej poszczególnych 

zespołów.  

ROZDZIAŁ 4 

ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§ 10. 1. W zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody ustala siC:  

1) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi Wcieków nie spełniaj>cych obowi>zuj>cych 

normatywów, a takce obowi>zek stosowania docelowo na obszarze objCtym planem 
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scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodC, odprowadzenia Wcieków i wód opadowych 

na warunkach okreWlonych przez ich zarz>dców,  

2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla Wrodowiska,  

3) zakaz lokalizacji obiektów i urz>dzeM emituj>cych zanieczyszczenia do atmosfery  

w iloWciach mog>cych stwarzać przekroczenia dopuszczalnych i alarmowych poziomów 

niektórych substancji, według odrCbnych przepisów szczególnych,  

4) obowi>zek zapewnienia mocliwie najlepszego stanu akustycznego Wrodowiska, poprzez 

przestrzeganie poziomów hałasu w Wrodowisku, okreWlonych w przepisach szczególnych oraz 

poprzez zachowanie mocliwie najwiCkszych odległoWci miCdzy obiektami  

i urz>dzeniami emituj>cymi hałas, a wymagaj>cymi ochrony przd hałasem (np. mieszkania 

słucbowe, obiekty administracyjne i socjalne).  

2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego nalecy stosować:  

1) ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte 

w rozdziale 2 niniejszej uchwały,  

2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów nawi>zuj>ce do dawnych 

wzorów tradycyjnej architektury obszarów s>siednich.  

ROZDZIAŁ 5 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ  

§ 11. Na terenach objCtych planem nie wystCpuj> obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury 

współczesnej.  

§ 12. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrCbie obszaru objCtego zmian> planu okreWlon> 
w § 1 pkt 4 nalecy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Na prowadzenie nadzoru 

archeologicznego nalecy uzyskać pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

§ 13. Na terenach opracowania w trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia 

przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, ic s> one zabytkiem, inwestor  

i wykonawca s> zobowi>zani wstrzymać wszelkie prace budowlane i zawiadomić Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.  

ROZDZIAŁ 6 

WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  

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

publicznych:  

1) na obszarze objCtym niniejszym planem przewiduje siC nastCpuj>ce przestrzenie publiczne: 

tereny komunikacji kołowej – drogi publiczne i parkingi – przy ich budowie i przebudowie 

nalecy wprowadzić urz>dzenia umocliwiaj>ce poruszanie siC osób niepełnosprawnych,  

2) zakazuje siC lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych oraz noWników 

reklamowych,  
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3) nakazuje siC stosowanie wył>cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,  

4) dopuszcza siC:  

a)  lokalizowanie urz>dzeM technicznych dróg zwi>zanych z ich utrzymaniem,  

b) okalizowanie urz>dzeM infrastruktury technicznej,  

c)  nasadzenia drzew liWciastych w liniach rozgraniczaj>cych ulic.  

ROZDZIAŁ 7 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH 

OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH  

§ 15. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie przepisów szczególnych.  

ROZDZIAŁ 8 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI OBJBTYCH PLANEM  

§ 16. 1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> nieruchomoWci wymagaj>ce przed 

zabudow> i zagospodarowaniem dokonania obligatoryjnego scalenia i podziału.  

2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału nieruchomoWci:  

1) postulowane na rysunku planu granice podziału terenu (oznaczone lini> przerywan>) nie s> 
obligatoryjne, mog> stanowić zasadC podziału terenu w przypadku wyst>pienia właWciciela 

działki z wnioskiem o podział zgodnie z rysunkiem planu,  

2) powierzchnia ewentualnych działek budowlanych wydzielonych powinna stwarzać mocliwoWć 
zabudowy i zagospodarowania zgodnie z funkcj> i warunkami technicznymi oraz 

prawidłowego funkcjonowania,  

3) najmniejsza powierzchnia działek budowlanych uzyskanych w wyniku podziału terenu  

nie moce być mniejsza nic:  

a)  800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj>cej,  

b) 2 x 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blianiaczej,  

c)  400 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

4) szerokoWć frontu działek powinna wynosić:  

a)  minimum 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj>cej,  

b) minimum 2 x 16 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blianiaczej,  

c)  minimum 7,5 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

5) ewentualne drogi wewnCtrzne tworzone na potrzeby działek wydzielonych powinny spełniać 
wymogi normatywne wynikaj>ce z przepisów szczególnych, jak dla klasy D,  

a takce zabezpieczać mocliwoWć zrealizowania w nich niezbCdnych dla funkcjonowania 

terenów elementów systemów infrastruktury technicznej,  

6) działki budowlane powstałe na skutek podziału lub scalenia działek istniej>cych musz> mieć 
bezpoWredni dostCp do drogi publicznej.  
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ROZDZIAŁ 9 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 

UbYTKOWANIU , W TYM ZAKAZ BUDOWY  

§ 17. Na obszarach objCtych planem ustala siC nastCpuj>ce szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:  

1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne – zabrania siC niszczenia lub uszkadzania 

istniej>cych urz>dzeM wodno–melioracyjnych: rowów oraz sieci drenarskich, oraz 

wykonywania w ich poblicu robót i innych czynnoWci, które mog> spowodować utrudnienia 

przepływu wody, nadmiern> filtracjC i inne niepoc>dane zjawiska,  

2) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urz>dzeM melioracji wodnych, przed 

podjCciem jakichkolwiek robót budowlanych nalecy systemowo rozwi>zać sprawC 
przebudowy istniej>cych urz>dzeM melioracyjnych – uzyskać pozwolenie wodno-prawne na 

przebudowC tych urz>dzeM oraz przedłocyć dokumentacjC projektow> przebudowy tych 

urz>dzeM ł>cznie z operatem wodno-prawnym do uzgodnienia z Wojewódzkim Zarz>dem 

Melioracji i Urz>dzeM Wodnych.  

ROZDZIAŁ 10 

ZASADY MODERNIZACJI,ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ  

§ 18. W zakresie komunikacji ustala siC nastCpuj>ce zasady:  

1) dojazdy do terenów jak nicej od najblicszych dróg publicznych i wewnCtrznych, takce od 

ci>gów pieszo – jezdnych:  

a)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-9MN,PU – od projektowanych 

ulic klasy D:  

- 2KD-D o szerokoWciach w liniach rozgraniczaj>cych 10 m i 13,5 m z pasem zieleni  

o szerokoWci 3,5 m z wyokr>gleniem załomu trasy łukiem poziomym R = 70 m,  

o szerokoWci jezdni 5 m z normatywnymi poszerzeniami na łuku poziomym,  

-  2KD-Dx – ci>g pieszo-jezdny o szerokoWci 6 m,  

- 3KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 10 m z wyokr>gleniem załomów trasy 

łukiem poziomym o promieniu R = 70 m i szerokoWci jezdni 5 m  

z normatywnymi poszerzeniami łuku,  

- 4KD-Dx – ci>g pieszo-jezdny o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 6 m  

z rozszerzeniem do 10 m jak na rysunku planu,  

-  5KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczj>cych 10 m i szerokoWci jezdni 5 m,  

-  6KD-Dx – ci>g pieszo-jezdny o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 6 m jak na 

rysunku planu,  

-  7KD-Dx – ci>g pieszo-jezdny o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 6 m  

z rozszerzeniem jak na rysunku planu,  

-  8KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 10 m i szerokoWci jezdni 5 m,  

- 9KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 10 m i szerokoWci jezdni 5 m,  

- 10KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 10 m i szerokoWci jezdni 5m,  

- 11KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 11 m i szerokoWci jezdni 5 m,  
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- 12KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 10 m i szerokoWci jezdni 5 m,  

- 13KD-D – o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 11 m miCdzy ul. 10KD-D  

a 11KD-D i na dalszym odcinku 10 m i szerokoWci jezdni 5 m,  

b) dla terenu oznaczonego symbolem 10MN,PU – od drogi powiatowej Nr 1618B klasy L  

w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych,  

c)  dla terenów oznaczonych symbolami 11-14MN,PU – od drogi gminnej Nr 107148B klasy 

L Saki – Ancuty w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych oraz od projektowanych 1KD-D, 

2KD-D, 3KD-D o szerokoWciach w liniach rozgraniczaj>cych 10 m i szerokoWci jezdni 5 m,  

d) dla terenu oznaczonego symbolem MN,U od istniej>cej ulicy Mickiewicza  

w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych i proj. ulic 1KD-D i 2KD-D,  

e)  dla terenu oznaczonego symbolem UP – od drogi gminnej Nr 107167B klasy L  

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 12 – 15 m jak w rysunku planu i szerokoWci jezdni 

6 m,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i urz>dzeM infrastruktury technicznej  

w odległoWciach nie mniejszych jak nicej okreWlone:  

a)  na terenach 1-4MN,PU:  

- 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D i 13KD-D,  

b) na terenie 5MN,PU:  

-  5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 8 KD-D, 9KD-D i 10KD-D,  

-  7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV,  

c)  na terenie 6MN,PU:  

- 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 2 KD-D, 5KD-D, 6KD-Dx, 7KD-Dx i 8KD-D,  

- 7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV,  

-  10 m od rowu melioracyjnego,  

d) na terenie 7MN,PU:  

- 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 2 KD-D, 5KD-D i 8KD-D,  

-  7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV  

e)  na terenie 8MN,PU:  

- 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 2 KD-D, 3KD-D i 4KD-Dx,  

f)  na terenie 9MN,PU:  

- 20 m od krawCdzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady  

– Hajnówka – Kleszczele,  

-  5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 2 KD-Dx, 3KD-D i 8KD-D,  

- 7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV,  

g) na terenie 10MN,PU:  

-  5 m od linii rozgraniczaj>cej ulicy,  

-  3 m od istniej>cych sieci wodoci>gu i kanału sanitarnego,  

h) na terenach 11MN,PU, 12MN,PU i 14MN,PU:  

- 15 m od krawCdzi jezdni drogi gminnej KD-107148B,  
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- 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 2 KD-D, 3KD-D i 4KD-D,  

i) na terenie 13MN,PU:  

- 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 2 KD-D, 3KD-D i 4KD-D,  

j) na terenie MN,U:  

- 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic,  

-  3 m od istniej>cego wodoci>gu,  

k) na terenie UP:  

- 20 m od krawCdzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – 

Hajnówka – Kleszczele,  

- 10 m od linii rozgraniczaj>cej drogi gminnej Nr 107167B,  

3) rozwi>zania techniczne ulic i wł>czenia do nich nalecy wykonać zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z ich zarz>dcami,  

4) narocne WciCcia linii rozgraniczaj>cych na skrzycowaniach ulic min. 5 x 5 m lub 8 x 8 m przy 

k>cie załamania trasy zbliconym do 90º oraz z drog> wojewódzk> 10 x 10 m,  

5) powi>zania układu komunikacyjnego poszczególnych terenów z układem zewnCtrznym 

stanowi> nastCpuj>ce drogi:  

a)  terenów oznaczonych symbolami 1-9MN,PU – ulice 8KD-D i 9KD-D w powi>zaniu  

z ul. Mickiewicza i drog> wojewódzk> Nr 685,  

b) terenu oznaczonego symbolem 10MN,PU – droga powiatowa Nr 1618B Łosinka  

– Kotłówka – Tyniewicze Małe – droga Nr 1601B,  

c)  terenów oznaczonych symbolami 11-14MN,PU – droga gminna Nr 107148B Saki  

– Ancuty w powi>zaniu z drog> wojewódzk> Nr 685,  

d) terenu oznaczonego symbolem MN,U – ulica Mickiewicza i ulice 1KD-D i 2KD-D,  

e)  terenu oznaczonego symbolem UP – droga gminna Nr 107167B – droga Nr 685 – droga 

gminna Nr 107137B,  

6) wskaaniki parkingowe w iloWci:  

a)  przy usługach – 25 m. p. / 1000 m2 p.u.  

b) przy zakładach pracy – 20 m.p. /100 zatrudnionych  

7) na terenach ulic w obrCbie linii rozgraniczaj>cych zkazuje siC realizacji obiektów budowlanych 

i tymczasowych, z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych dotycz>cych ich utrzymania, a takce 

infrastruktury technicznej.  

§ 19. W zakresie systemu elektroenergetycznego ustala siC:  

1) dla terenów 1-9MN,PU:  

a)  zasilanie w energiC elektryczn> odbiorców z 3-ch stacji transformatorowych  

– 1 wiecowej istniej>cej w poblicu opracowywanego terenu i 2-ch słupowych 

projektowanych na obszarze planu, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) zasilanie projektowanych stacji transformatorowych liniami SN 15 kV napowietrznymi, 

zrealizowanymi od najblicszej istniej>cej linii SN 15 kV, zgodnie z rysunkiem planu,  
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c)  koniecznoWć uwzglCdnienia w projektowanym zagospodarowaniu terenu obecnoWci na 

przedmiotowym terenie linii SN 15 kV napowietrznej oraz przystosowania jej do nowych 

warunków pracy (uziemienia, obostrzenia itp.),  

d) liniC zabudowy:  

- 7 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami nieizolowanymi,  

- 5 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami izolowanymi,  

e)  bezpoWredni> obsługC odbiorców projektowanymi liniami nn napowietrznymi lub 

kablowymi, zlokalizowanymi w liniach rozgraniczaj>cych ulic wyprowadzonymi  

z istniej>cej i projektowanych stacji transformatorowych,  

2) dla terenu 10MN,PU:  

a)  zasilanie w energiC elektryczn> odbiorców z istniej>cej w ulicy linii nn napowietrznej,  

b) w zagospodarowaniu terenu koniecznoWć uwzglCdnienia istniej>cego kabla nn,  

c)  liniC zabudowy – 7 m od osi linii SN 15 kV,  

3) dla terenow 11-14MN,PU – zasilanie w energiC elektryczn> odbiorców z istniej>cej  

w poblicu stacji transformatorowej słupowej po zrealizowaniu linii nn napowietrznej  

w niezbCdnym zakresie w liniach rozgraniczaj>cych ulic,  

4) dla terenu MN,U – w przypadku kolizji z projektowan> zabudow> – zdemontować liniC nn,  

5)  dla terenu UP:  

a)  zasilanie w energiC elektryczn> odbiorców z projektowanej stacji transformatorowej, 

zasilanej projektowanym odcinkiem linii SN 15 kV od istniej>cej na obszarze planu linii 

SN 15 kV napowietrznej,  

b) lokalizacjC stacji transformatorowej i linii zasilaj>cej SN 15 kV nalecy ustalić na etapie 

projektu budowlanego,  

c)  bezpoWredni> obsługC odbiorców projektowanymi liniami nn z w/w stacji 

transformatorowej,  

d) koniecznoWć uwzglCdnienia istniej>cej linii SN 15 kV w projekcie planu zagospodarowania 

terenu, przystosowuj>c j> do nowych warunków pracy,  

e)  liniC zabudowy:  

-  7 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami nieizolowanymi,  

-  5 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami izolowanymi,  

§ 20. W zakresie systemu telekomunikacji ustala siC:  

1) podł>czenia potencjalnych abonentów z najblicszej istniej>cej sieci telekomunikacyjnej po 

rozbudowie jej w niezbCdnym zakresie w liniach rozgraniczaj>cych,  

2) urz>dzenia telekomunikacyjne istniej>ce koliduj>ce z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu nalecy przebudować na warunkach gestora sieci.  

§ 21. W zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło ustala siC:  

1) zaopatrzenie z własnych aródeł ciepła – przy preferencji stosowania paliw proekologicznych  

tj. oleju opałowego niskosiarkowego, gazu ziemnego i energii elektrycznej,  
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2) zaopatrzenie ze aródeł ciepła wykorzystuj>cych energiC odnawialn> np. słoMca, pomp ciepła, 

energii wiatrowej itp.  

§ 22. W zakresie zaopatrzenia odbiorców w gaz przewodowy ustala siC:  

1) podł>czenie odbiorców projektowanym gazoci>giem Wredniego ciWnienia zlokalizowanym  

w liniach rozgraniczaj>cych ulic, po uprzednim wybudowaniu gazoci>gu w/c Gródek  

– Michałowo – Narew wraz ze stacj> redukcyjno – pomiarow> 1º w Narwi,  

2) do czasu budowy sieci gazowniczej mocliwoWć korzystania z gazu propan – butan.  

§ 23. W zakresie systemu zaopatrzenia w wodC ustala siC:  

1) zaopatrzenie w wodC do celów bytowo – gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpocarowych 

poszczególnych terenów:  

a)  terenów oznaczonych symbolami 1-9MN, PU w Narwi z istniej>cej i projektowanej sieci 

wodoci>gowej �100 mm z wł>czeniem siC do istniej>cych przewodów wodoci>gowych  

w ulicach o symbolach 8KD-D i 9KD-D, zasilanych ze stacji wodoci>gowej w Narwi,  

b) terenu oznaczonego symbolem 10MN, PU w Łosince z istniej>cego przewodu 

wodoci>gowego zasilanego ze stacji wodoci>gowej w Łosince,  

c)  terenów oznaczonych symbolami 11-14MN, PU w Ancutach z projektowanego przewodu 

wodoci>gowego z wł>czeniem siC do istniej>cej sieci wodoci>gowej we wsi Ancuty, poza 

terenem opracowania, zasilanej ze stacji wodoci>gowej w Narwi,  

d) terenu oznaczonego symbolem MN, U w Narwi z istniej>cego przewodu wodoci>gowego 

zasilanego ze stacji wodoci>gowej w Narwi, od którego linia zabudowy obiektów 

kubaturowych wynosi min. 3 m; w przypadku kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu przewód wodoci>gowy moce być zlikwidowany na odcinku 

pokazanym w rysunku planu, a odcinek miCdzy ulicami 1KD-D i 2KD-D przełocony  

w miejsce nie koliduj>ce z tym zagospodarowaniem,  

e)  terenu oznaczonego symbolem UP w Narwi z projektowanej sieci wodoci>gowej  

z wł>czeniem siC do istniej>cego przewodu wodoci>gowego w ul. S. beromskiego 

zasilanego ze stacji wodoci>gowej w Narwi,  

2) na terenie 4MN, PU, o którym mowa w pkt 1a) lokalizacjC studni publicznej oznaczon> na 

rysunku planu symbolem SW, spełniaj>c> warunki techniczne okreWlone w obowi>zuj>cych 

przepisach szczególnych dotycz>cych zasad funkcjonowania publicznych urz>dzeM 
zaopatrzenia w wodC w warunkach specjalnych,  

3) zasady przebiegu projektowanych tras sieci wodoci>gowej i lokalizacja studni publicznej, 

okreWlone w rysunku planu maj> charakter informacyjny i mog> ulec zmianie na etapie 

projektu budowlanego pod warunkiem, ce nie bCdzie to kolidowało z istniej>cym  

i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostan> zachowane obowi>zuj>ce w tym 

zakresie przepisy szczególne,  

4) realizacjC projektowanej sieci wodoci>gowej i przył>czy poszczególnych obiektów do sieci 

wodoci>gowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarz>dcC urz>dzeM 
wodoci>gowych,  

5) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodoci>gowej, o której mowa w pkt 1 a) i c), 

dopuszcza siC zaopatrzenie w wodC z indywidualnych ujCć wody zlokalizowanych na własnej 
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działce, wykonywanych zgodnie z warunkami okreWlonymi w obowi>zuj>cych przepisach 

szczególnych, a po wybudowaniu w ulicy przewodu wodoci>gowego budynki nalecy 

podł>czyć do sieci wodoci>gowej, a studnie mog> być wykorzystywane do celów 

gospodarczych lub zlikwidowane.  

§ 24. W zakresie systemu odprowadzenia Wcieków komunalnych i wód opadowych ustala siC:  

1) odprowadzenie Wcieków komunalnych:  

a)  z terenów 1-9MN,PU w Narwi do projektowanej kanalizacji sanitarnej w układzie 

grawitacyjno – pompowym z wł>czeniem siC do istniej>cego kanału u zbiegu ulicy Gnilicy 

i 8KD-D, poza granicami opracowania i oczyszczalni Wcieków w Narwi, a po oczyszczeniu 

do rowu dopływaj>cego do rzeki Narew; zasady przebiegu projektowanych tras kanałów 

sanitarnych i deszczowych, okreWlone w rysunku planu maj> charakter informacyjny i mog> 
ulec zmianie na etapie projektu budowlanego, pod warunkiem, ce nie bCdzie to kolidowało 

z istniej>cym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostan> zachowane 

obowi>zuj>ce w tym zakresie przepisy szczególne,  

b) z terenu 10MN,PU w Łosince do istniej>cego kanału sanitarnego i oczyszczalni Wcieków  

w Łosince, a po oczyszczeniu do rowu dopływaj>cego do rzeki Narew,  

c)  z terenów 11-14MN,PU w Ancutach według rozwi>zaM indywidualnych – na okres 

przejWciowy dopuszcza siC gromadzenie Wcieków w szczelnych zbiornikach  

z zapewnieniem ich wywocenia do punktu zlewnego w oczyszczalni w Narwi, docelowo 

utylizacjC Wcieków w przydomowych oczyszczalniach, o ile parametry działki i warunki 

gruntowo – wodne pozwalaj> na to, z lokalizacj> w obrCbie własnego terenu  

i wykonanych zgodnie z warunkami okreWlonymi w obowi>zuj>cych w tym zakresie 

przepisach szczególnych,  

d) z terenu MN,U w Narwi do istniej>cych kanałów sanitarnych na terenie działki, lub  

w ulicy Białowieskiej i oczyszczalni Wcieków w Narwi,  

e)  z terenu UP w Narwi do istniej>cego kanału sanitarnego w ulicy S. beromskiego,  

a w przypadku niemocliwoWci grawitacyjnego wł>czenia siC do kanału zastosować 
rozwi>zania pompowe,  

2) realizacja projektowanych kanałów sanitarnych i przył>czy poszczególnych obiektów do 

kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarz>dcC urz>dzeM 
kanalizacyjnych,  

3) do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, o której mowa w pkt 1  

a) dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem ich wywocenia do punktu 

zlewnego w oczyszczalni w Narwi, a po wybudowaniu w ulicach kanałów sanitarnych 

zbiorniki te nalecy zlikwidować lub przebudować na studnie przelotowe, a budynki podł>czyć 
do kanalizacji sanitarnej,  

4) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni terenów przemysłowych, 

usługowych, ulic i parkingów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesin> i substancjami 

ropopochodnymi, ujCte w szczelne otwarte lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej 

powinny być, przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, oczyszczone w taki sposób, aby 

spełniały wymogi ochrony Wrodowiska okreWlone w aktualnych przepisach szczególnych,  

5) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu 

zanieczyszczenia mog> być odprowadzane powierzchniowo, bezpoWrednio do gruntu na 
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własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemocliwiaj>cy ich spływ na grunty s>siednie 

poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu  

i zastosowanie rozwi>zaM technicznych takich jak np. mały zbiornik retencyjny, 

wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych,  

6) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi Wcieków i wód opadowych nie spełniaj>cych 

obowi>zuj>cych norm ustalonych w przepisach szczególnych.  

§ 25. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala siC:  

1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów 

ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania 

zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi,  

2) lokalizacjC pojemników na odpady stałe zgodnie z warunkami okreWlonymi  

w obowi>zuj>cych przepisach szczególnych dotycz>cych miejsc gromadzenia odpadów 

stałych,  

3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacj> ich odbioru według 

rozstrzygniCć Wójta Gminy Narew.  

ROZDZIAŁ 11 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZENIA I UbYTKOWANIA 

TERENÓW  

§ 26. 1. Ustala siC, ce do czasu rozpoczCcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren 

objCty planem moce być ucytkowany w sposób dotychczasowy.  

2. Nie ustala siC terminów rozpoczCcia robót budowlanych na poszczególnych terenach 

okreWlonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi.  

ROZDZIAŁ 12 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE, KTÓRYCH USTALA SIB OPŁATB Z TYTUŁU WZROSTU 

WARTOVCI NIERUCHOMOVCI W ZWI=ZKU Z UCHWALENIEM PLANU  

§ 27. Ustala siC nastCpuj>ce stawki procentowe słuc>ce naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 

wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu:  

1) dla terenów stanowi>cych własnoWć komunaln> gminy lub nabywanych przez gminC na cele 

publiczne oraz dla terenów zabudowanych nie ustala siC stawki procentowej,  

2) dla innych terenów niezabudowanych – 30 % (słownie trzydzieWci procent).  

ROZDZIAŁ 13 

WYMAGANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY PRZECIWPObAROWEJ  

§ 28. W zakresie obrony cywilnej:  

1) w budynkach zabudowy jednorodzinnej, usługowej i techniczno - produkcyjnej obowi>zek 

przewidywania w projektach budowlanych ukryć typu II wykonywanych przez ucytkowników 

obiektów,  
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2) w przypadku budynku usługowego, produkcyjnego lub mieszkalnego projektowanego na 

wiCcej nic 15 osób, obowi>zek opracowania „Aneksu OC” na przystosowanie budynku na 

ukrycie w okresie podwycszonej gotowoWci obronnej RP,  

3) awaryjn> studniC wody pitnej na terenie oznaczonym symbolem 4MN,PU,  

4) obowi>zek proj. dostosowania oWwietlenia zewnCtrznego (np. ulic i budynków) do wygaszania,  

5) szerokoWć ewent. ulic wewnCtrznych min. 10m uniemocliwiaj>c> ewentualne zagruzowanie.  

§ 29. W zakresie ochrony przeciwpocarowej ustala siC obowi>zek:  

1) projektowania zabudowy zgodnie z obowi>zuj>cymi właWciwymi przepisami budowlanymi,  

2) zapewnienia właWciwej ochrony przeciwpocarowej i zabezpieczenia przeciwpocarowego 

budynków – zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  

3) zapewnienia zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpocarowych oraz zaprojektowania dróg 

przeciwpocarowych umocliwiaj>cych dojazd i dostCp dla jednostek ratowniczo  

– gaWniczych stracy pocarnej – zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  

4) uzgadniania projektów budowlanych pod wzglCdem ochrony przeciwpocarowej w zakresie  

i na zasadach okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach.  

ROZDZIAŁ 14 

PRZEZNACZENIE GRUNTÓW NA CELE NIEROLNICZE I NIELEVNE  

§ 30. Przeznacza siC grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i grunty leWne 

na cele nierolnicze i nieleWne, okreWlone w niniejszej uchwale, o ł>cznej powierzchni 6,9337 ha,  

z tego:  

1) 0,4787 ha gruntów leWnych sklasyfikowanych jako ucytek leWny klasy LsVI - na podstawie 

zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7230-32/09 z dnia  

17 lipca 2009r.), połoconych w obrCbie geodezyjnym Narew na czCWci działki Nr 1725,  

2) 6,4550 ha gruntów rolnych kl. IV, V i VI – na podstawie wyznaczonych funkcji terenów  

z ich przeznaczeniem pod zagospodarowanie, które nie wymagaj> uzyskiwania zgody 

organów, o których mowa w 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, z póan. zm), połoconych we 

wsi Narew (czCWć działki Nr 1725) i połoconych we wsi Ancuty (działki Nr 115/5, 115/8  

i czCWć działki 115/7),  

3) pozostałe grunty rolne i leWne uzyskały zgodC na cele nierolnicze i nieleWne w ramach planów 

przyjCtych uchwałami Nr XXVI/137/02 Rady Gminy Narew z dnia 28 czerwca 2002 roku,  

Nr XXIV/161/98 Rady Gminy Narew z dnia 30 kwietnia 1998r, Nr XIV/102/96 Rady Gminy 

Narew z dnia 29 sierpnia 1996 r.  

ROZDZIAŁ 15 

POSTANOWIENIA KOLCOWE  

§ 31. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Narew.  

§ 32. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady 
Eugeniusz Dudzicz 
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Zał>cznik Nr 6 

do uchwały Nr XXVII/161/09 

Rady Gminy Narew  

z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 

 

STWIERDZENIE ZGODNOVCI USTALEL MIEJSCOWEGO PLANU  

I ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

TERENÓW Z OBSZARU GMINY NAREW, DOTYCZ=CYCH WSI: NAREW, ŁOSINKA  
I ANCUTY ZE STUDIUM UWARUNKOWAL I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY NAREW 

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 2005r. 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 Gminy Narew stwierdza zgodnoWć miejscowego planu i zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotycz>cych wsi: 

Narew, Łosinka i Ancuty ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Narew uchwalonym uchwał> Nr  IX/69/99 rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 1999 r.,  

z póaniejszymi zmianami.. 

 

Zał>cznik Nr 7 

do uchwały Nr XXVII/161/09 

Rady Gminy Narew  

z dnia 30 wrzeWnia 2009 r.  

 

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

 
nieuwzglCdnionych przez Wójta Gminy Narew uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru 
gminy Narew, dotycz>cych wsi: Narew, Łosinka i Ancuty, w trakcie jego wyłocenia do 

publicznego wgl>du w dniach: od 24 lipca do 14 sierpnia 2009r. i 14 dni po jego wyłoceniu 

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 2004r. 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 2007r.  

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 

stwierdza, ce w okresie wyłocenia planu do publicznego wgl>du uwag nie wniesiono. 
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Zał>cznik Nr 8 

do uchwały Nr XXVII/161/09  

Rady Gminy Narew  

z dnia 30 wrzeWnia 2009 r.  

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 

zapisanych w projekcie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotycz>cych wsi: Narew, Łosinka i Ancuty, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 

zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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) Rada Gminy 

stwierdza, ce na terenie objCtym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>ce 

do zadaM własnych gminy, bCd> realizowane z dochodów własnych gminy oraz innych aródeł 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalanych rocznych 

planów inwestycyjnych gminy. 

 

2 3 2 2   

UCHWAŁA NR XXX/161/09 RADY GMINY CZYŻEW - OSADA 

z dnia 8 października 2009 r.  

w sprawie nadania nazw ulicom 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 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 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420) Rada Gminy uchwala, co nastCpuje:  

§ 1. Nadaje siC nazwy ulicom w miejscowoWci Czycew-Osada:  

1) ulicy stanowi>cej drogC wewnCtrzn> biegn>c> od drogi wojewódzkiej nr 690 - ul. Ducy Rynek 

do drogi gminnej – ul. Polnej, w skład której wchodz> działki o numerach: 419/2, 420/2, 

420/4, 423/2, 424/2, 428/2, 429/4, 430/3 i 824 z obrCbu geodezyjnego Czycew-Osada - nazwC 
„Piwna”,  

2) ulicy stanowi>cej drogC wewnCtrzn> biegn>c> od drogi krajowej nr 63 - ul. Nurskiej do ulicy 

Piwnej, w skład której wchodz> działki o numerach: 426/3, 427/2, 642 i 649/1 z obrCbu 

geodezyjnego Czycew-Osada - nazwC „Krótka”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Czycew-Osada.  

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

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady Gminy 
Jerzy Sienicki 


