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UCHWAŁA NR IX/82/2020
RADY GMINY PUŃSK
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego
Puńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), w związku z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), Rada
Gminy Puńsk uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Puńsk” przyjętego uchwałą Nr XII/104/00 z dnia 18 sierpnia 2000 r., zmienionego
uchwałą Rady Gminy Puńsk Nr II/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk
zatwierdzonego uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Nr 22 poz. 205), w granicach określonych w uchwale Nr XXI/148/2017 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 marca
2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk, zwaną dalej planem.
3. Obszar opracowania planu obejmuje powierzchnię ok. 214 ha.
§ 2. Plan składa się z ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały oraz następujących załączników
podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3.
§ 3. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne (LsV) o łącznej powierzchni 0,1415 ha.
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania;
2) określenie zasad zabudowy;
3) uwzględnienie zadań publicznych, w szczególności wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych, w tym terenów komunikacji publicznej oraz wyposażenia w infrastrukturę społeczną
i techniczną;
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4) kształtowanie ładu przestrzennego oraz łagodzenie konfliktów przestrzennych.
§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek sporządzony w skali 1:2000, zawarty w granicach
obszaru objętego planem wraz z oznaczeniami obowiązującymi i oznaczeniami informacyjnymi,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Puńsk;
3) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem
przeznaczenia terenu;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, linie wydzielające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie wolno przekroczyć przez
najdalej wysunięte elementy budynku, takie jak: podesty, tarasy, balkony, wykusze, zadaszenia, schody
wyrównawcze, pochylnie itp.;
6) przepisach szczególnych lub odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe,
które uzupełniają, wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
9) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność, służącą zaspokajaniu potrzeb ludności,
niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem usług
uciążliwych (tj. usługi, które mogą powodować zanieczyszczenia, zaliczane do przedsięwzięć, mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko) oraz z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej
niż 400 m2;
10) usługach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć terenowe urządzenia sportowe takie jak:
urządzone boiska, bieżnie, korty tenisowe i podobne obiekty usytuowane na wolnym powietrzu, a także
budynki przeznaczone na działalność z zakresu rekreacji i sportu (w tym hale sportowe, baseny);
11) usługach oświaty – należy przez to rozumieć budynki i lokale przeznaczone do kształcenia dzieci
i młodzieży w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, budynki
i lokale mieszkalne dla pracowników i uczniów tych placówek (w tym także internaty), a także biblioteki,
świetlice i ogniska muzyczne oraz inne podobne, niewymienione w pozostałych kategoriach przeznaczenia
terenu;
12) budynkach i budowlach pomocniczych – należy przez to rozumieć budynki i budowle uzupełniające
podstawowe przeznaczenie terenu np. budynki gospodarcze, garaże, altany, deszczochrony, wiaty
na potrzeby gospodarcze i rekreacyjne;
13) budynkach gospodarstw rolniczych - należy przez to rozumieć budynki i budowle rolnicze powstające
w zabudowie zagrodowej, które wraz z budynkiem mieszkalnym stanowią zorganizowaną całość,
np. budynki gospodarcze, inwentarskie, magazynowe, garaże, silosy, zbiorniki, płyty obornikowe, wiaty,
sauny, altany i deszczochrony.
2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku, zgodnie z ich ogólnym rozumieniem
słownikowym.
§ 6. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym i numerem
porządkowym:
1) oznaczone symbolem MN(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług;
2) oznaczone symbolem MN-U– tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
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3) oznaczone symbolem MW(U)– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;
4) oznaczone symbolem U – tereny zabudowy usługowej;
5) oznaczone symbolem US – tereny sportu i rekreacji;
6) oznaczone symbolem UK – tereny usług kultury;
7) oznaczone symbolem UO – tereny usług oświaty;
8) oznaczone symbolem PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej;
9) oznaczone symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej;
10) oznaczony symbolem RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych;
11) oznaczone symbolem R – tereny rolnicze;
12) oznaczone symbolem ZN – tereny zieleni w strefie ochronnej jeziora;
13) oznaczony symbolem ZR – teren zieleni rekreacyjnej;
14) oznaczone symbolem ZC – tereny cmentarzy;
15) oznaczony symbolem ZL- teren lasu;
16) oznaczony symbolem WS – teren wód powierzchniowych;
17) oznaczone symbolem WP – tereny wód płynących;
18) oznaczone symbolem W – tereny infrastruktury technicznej – wodociąg;
19) oznaczone symbolem K – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja;
20) oznaczony symbolem T – teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja;
21) oznaczone symbolem KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych;
22) oznaczone symbolem KDL – tereny dróg publicznych lokalnych;
23) oznaczone symbolem KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych;
24) oznaczone symbolem KDW – tereny dróg wewnętrznych;
25) oznaczony symbolem KX – teren ciągu pieszego;
26) oznaczone symbolem KP – tereny placów publicznych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w razie potrzeby
przeznaczenie dopuszczalne oraz zasady ich zagospodarowania.
§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem – granica zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowiązującego na mocy uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2006 r.;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) wymiarowanie odległości określone w metrach;
5) strefa uciążliwości linii elektroenergetycznej 20 kV;
6) strefa ochronna szerokości 100 m jeziora Puńsk i rzeki Puńsk w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”;
7) strefa ochronna cmentarza szerokości 50 m;
8) strefa ochronna cmentarza szerokości 150 m;
9) granica historycznego układu urbanistycznego;
10) strefa ochrony konserwatorskiej;
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11) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
12) obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
13) stanowiska archeologiczne.
2. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust.1, mają charakter
informacyjny.
3. Oznaczenia granic obszaru objętego planem, biegnące wzdłuż linii rozgraniczających należy traktować
jako biegnące w osi tych linii.
Rozdział 2.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
§ 8. 1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy:
1) architektura budynków musi być wkomponowana w krajobraz;
2) do prac wykończeniowych i elewacyjnych należy stosować materiały pochodzenia miejscowego typu
kamień, drewno, cegła;
3) barwy elewacji powinny być stonowane, zharmonizowane z dachem (nie kontrastując z tłem krajobrazu),
w następującej kolorystyce: szary, beżowy, brązowy, jasno-żółty, jasno-zielony (zakaz stosowania
jaskrawych kolorów);
4) pokrycie dachów budynków powinno być wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie –
obowiązuje dla wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie; kolorystyka pokrycia dachowego
neutralna (stonowana), wpisująca się w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to: brąz, czerwień, zieleń,
szarość, kolor naturalnej cegły;
5) zasady opisane w pkt 2-4 nie dotyczą obiektów ujętych w strefie ochrony konserwatorskiej, co do których
zastosowanie mają zapisy rozdziału 4.
2. Zabudowa na całym obszarze planu na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, winna być
kształtowana z udziałem zieleni towarzyszącej.
3. Dopuszcza się przebudowę oraz remonty zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu, należącej
do innej kategorii przeznaczenia terenu niż ustalona w ustaleniach dla poszczególnych terenów
lub niespełniającej wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych
w ustaleniach dla całego planu z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Przebudowa oraz remonty zabudowy, o której mowa w ust. 3 nie może skutkować zwiększeniem
wskaźnika, który w stanie istniejącym jest przekroczony, za wyjątkiem rozbudowy o takie elementy jak
balkony, rampy i podjazdy dla niepełnosprawnych, klatki schodowe oraz windy.
5. Dla zabudowy istniejącej, położonej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą
drogi przy którym została wskazana – dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością remontów
oraz przebudowy i nadbudowy, bez konieczności dostosowania obiektu do wyznaczonej nieprzekraczalnej linii
zabudowy.
Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY
KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
§ 9. 1. W granicach planu występuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”.
2. Zakazy, ograniczenia oraz odstępstwa od zakazów w zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych
w granicach obszaru wymienionego w ust. 1 określają przepisy odrębne.
3. Ustala się 100 m strefę ochronną jeziora Puńsk i rzeki Puńsk w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”.
4. Ustala się obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi dla następujących rodzajów terenów oznaczonych:
1) MN(U) – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
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2) MN-U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
3) MW(U) – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
4) RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
5) UO – jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
5. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń
dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.
6. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru,
do którego inwestor posiada tytuł prawny.
7. W zakresie melioracji ustala się:
1) zakaz zasypywania i zanieczyszczania rowów;
2) dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego w taki sposób, aby nowa sieć drenarska przejęła
funkcje starej sieci zachowując spływ wód, zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Zagospodarowanie poszczególnych terenów winno harmonizować z otaczającym krajobrazem.
9. Na terenach RM ustala się chów i hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej niż 40 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP).
Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM
KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
§ 10. 1. W granicach planu występują obiekty wpisane do rejestru zabytków:
1) Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, nr rej. 657 z dnia 10.03.1987 r.;
2) plebania nr rej. A-72 z dnia 16.02.2004 r.;
3) spichrz plebański, nr rej. 54 z dnia 19.02.1980 r.;
4) synagoga wraz ze szkółką talmudyczną, nr rej. 808 z dnia 30.03.1990 r.;
5) kaplica cmentarna nr rej. A-67 z dnia 18.11.2003 r.;
6) dawna kaplica cmentarna, nr rej. A-68 z dnia 20.11.2003 r.;
7) dawny cmentarz rzymskokatolicki (nad jez. Puńsk), nr rej. 670 z dnia 15.08.1989 r.;
8) cmentarz rzymskokatolicki, nr rej. 718 z dnia 30.08.1989 r.;
9) cmentarz żydowski, nr rej. 884 z dnia 25.11.1991 r.
2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z następującymi ustaleniami:
1) utrzymać poprzez konserwację odpowiedni stan techniczny budynków;
2) zachować historyczny charakter budynków, wyrażający się poprzez wysokość, skalę zabudowy oraz
stosowane w przeszłości formy i detale architektoniczne;
3) dopuszcza się zmianę funkcji budynków, uwzględniając ustalenia szczegółowe planu;
4) zmiana funkcji budynku musi honorować jego historyczny charakter;
5) przy budowlanych pracach konserwatorskich należy stosować materiały budowlane odpowiadające
stosowanym pierwotnie;
6) odtwarzanie zniszczonych obiektów według zachowanych wzorów z ewentualną zmianą lokalizacji.
3. W granicach planu występują obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
1) cmentarz ewangelicki;
2) budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 39;
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3) budynek mieszkalny ul. Szkolna 67;
4) budynek gospodarczy (spichrz z kurnikiem) ul. Szkolna 67;
5) budynek gospodarczy (chlew) ul. Szkolna 67;
6) układ urbanistyczny Puńska.
4. Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej zgodnie
z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z następującymi ustaleniami:
1) utrzymać odpowiedni stan techniczny budynków;
2) zachować historyczny charakter budynków wyrażający się przez wysokość, skalę zabudowy
oraz stosowane w przeszłości formy i detale architektoniczne;
3) dopuszcza się zmianę funkcji budynków, szczególnie na potrzeby turystyczne, z możliwością
wprowadzenia potrzebnych przekształceń architektonicznych, uwzględniając ustalenia szczegółowe planu;
4) odtwarzanie budynków według dawnych wzorów.
5. W celu ochrony historycznego układu urbanistycznego Puńska należy:
1) zachować układ komunikacyjny w planowanych liniach rozgraniczających;
2) zachować tradycyjną zasadę parcelacji terenu, szczególnie wzdłuż istniejących ulic;
3) usuwać budynki zdekapitalizowane, nie posiadające wartości architektonicznych psujące kompozycję
wnętrz urbanistycznych lub kolidujące z planowanym przeznaczeniem;
4) nową zabudowę należy koncentrować wzdłuż istniejących ulic;
5) należy stosować lokalne tradycje budowlane;
6) wnętrza kwartałów zabudowy należy zagospodarować zielenią towarzyszącą, stosownie do planowanego
przeznaczenia;
7) teren historycznego układu urbanistycznego stanowi strefę ochrony ekspozycji zespołu zabytkowego
w obrębie którego zakazuje się wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych mających wpływ
na obniżenie walorów krajobrazowych i ekspozycyjnych obiektów prawem chronionych.
6. W granicach zamkniętych historycznych cmentarzy ustala się:
1) zakaz prowadzenia prac ziemnych, poza pracami związanymi z budową lub przebudową infrastruktury
technicznej, porządkowaniem lub przebudową ścieżek, porządkowaniem i utrzymaniem w należytym stanie
grobów;
2) remonty i przebudowę ścieżek i alei oraz dojść i placów bez prawa zmiany układu ich rozplanowania;
3) dopuszczenie utwardzenia ścieżek poprzez wybrukowanie lub zastosowanie półtwardego, elastycznego
podłoża z mieszanki naturalnego kamienia, łupków i żwirów;
4) dopuszczenie oświetlenia pomnika i bramy wejściowej;
5) dopuszczenie wymiany tablic nagrobnych.
7. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą zespół zabudowy sakralnej i fragmenty obu
pierzei ul. Mickiewicza, położoną w historycznym układzie urbanistycznym Puńska, zgodnie z rysunkiem
planu.
8. W strefie ochrony konserwatorskiej należy przestrzegać następujących wymagań:
1) zachować historyczną skalę zabudowy poprzez ograniczenie jej wysokości do 2 kondygnacji, łącznie
z użytkowym poddaszem;
2) stosować lokalne tradycje budowlane;
3) fasadę budynku należy ukształtować przez rytmicznie rozstawione okna, z zaakcentowaną częścią
środkową elewacji, umożliwiającą czytelność układu działek budowlanych;
4) projektować kalenice dachowe równoległe do ul. Mickiewicza;
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5) zabrania się stosowania wielopołaciowych form dachowych widocznych z ciągów komunikacyjnych;
6) stosować pokrycia dachowe tylko w odcieniach szarości, bez ograniczeń materiałowych, jednorodne
na wszystkich budynkach w obrębie działki budowlanej;
7) kolorystyka elewacji w naturalnych odcieniach piasku, gliny, drewna i kamienia.
9. Budynek usługowy znajdujący się w obszarze U8, stanowi dysonans architektoniczny i nie może
stanowić podstawy do kształtowania zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej.
10. W granicach opracowania planu znajdują się stanowiska archeologiczne podlegające ochronie
konserwatorskiej zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
1) 14-86/1- ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze, ślad osadnictwa- późne średniowiecze- okres
nowożytny;
2) 14-86/4- ślad osadnictwa - epoka kamienia, ślad osadnictwa- późne średniowiecze- okres nowożytny;
3) 14-86/36- ślad osadnictwa- epoka brązu.
11. W granicach planu nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.
Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
§ 11. 1. Za tereny przestrzeni publicznych uznaje się tereny dróg oznaczone symbolami: 1 KDZ -3 KDZ,
1 KDL - 6 KDL, 1 KDD - 35 KDD oraz tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 1 KP - 8 KP,
1 UK -2 UK, 1 UO -2 UO, 3 US.
2. W zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, należy uwzględnić realizację
zieleni urządzonej i obiektów służących komunikacji: pieszej, rowerowej, samochodowej indywidualnej
i zbiorowej, w szczególności: elementów oświetlenia ulicznego, ławek, śmietników, lokalizowanych
na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych do 20 m2 powierzchni zabudowy i wysokości 3,5 m, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 6.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW,
TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA
POWODZIĄ, OBSZARÓW OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH, KRAJOBRAZÓW
PRIORYTETOWYCH OKREŚLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM ORAZ W PLANACH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
§ 12. 1 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
przepisów o ochronie przyrody ustalono w § 9 uchwały.
2. W granicach planu nie występują tereny górnicze.
3. W granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
4. W granicach planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.
5. W granicach planu nie występują krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym
(nie opracowano audytu krajobrazowego) oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
podlaskiego.
Rozdział 7.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
§ 13. 1. Wyznacza się na rysunku planu strefy ochronne cmentarza szerokości 50 m i 150 m, w granicach
których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Wyznacza się na rysunku planu strefę uciążliwości linii elektroenergetycznej 20 kV (o szerokości 20 m
tj. po 10 m od osi linii w obie strony), w granicach której obowiązują ograniczenia określone w przepisach
odrębnych oraz następujące ustalenia:
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1) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i lokali przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej powyżej 3 m.
3. Dopuszcza się likwidację strefy, o której mowa w ust. 2, po przeniesieniu, skablowaniu lub likwidacji
linii elektroenergetycznych.
4. Ograniczenia obowiązujące w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”
określono w § 9 uchwały.
5. Szczególne warunki i ograniczenia wynikające z wyznaczenia w planie strefy ochrony konserwatorskiej
określono w § 10 uchwały.
6. Ustala się ograniczenia w zabudowie od strony lasów - zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 8.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) Powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniają:
a) drogi powiatowe:
- nr 1159 B od drogi 651 - Szołtany - Puńsk – Wojtokiemie (ul. Mickiewicza oraz ul. Szkolna), klasa
techniczna Z, oznaczona na rysunku planu symbolami 1KDZ i 3KDZ,
- nr 1160 B Puńsk - Wojciuliszki – Budzisko (ul. Strażacka), klasa techniczna L, oznaczona na rysunku
planu symbolem 2 KDL,
- nr 1161 B Puńsk – Szlinokiemie (ul. 1-go Maja), klasa techniczna Z, oznaczona na rysunku planu
symbolem 2 KDZ,
b) drogi gminne:
- nr 101673 B (ul. Sudawska), droga lokalna; oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDL,
- nr 101502 B, oznaczona na rysunku planu symbolem 1 KDD,
- nr 101670 B (ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunki granicy z Litwą), droga
lokalna; oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDL,
- nr101675 B (ul. E. Plater),droga lokalna; oznaczona na rysunku planu symbolem 4KDL,
- nr 101678 B (ul. Grunwaldzka) droga dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 35 KDD;
2) obsługę komunikacyjną terenów zapewniają: drogi publiczne oznaczone w planie symbolami: KDZ, KDL,
KDD, a także drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW i ciąg pieszy oznaczony symbolem KX
oraz przejazdy gospodarcze po gruntach rolniczych;
3) Ustala się możliwość wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych dla pojazdów i pieszych
w ramach ustalonego przeznaczenia według następujących zasad i parametrów:
a) minimalna szerokość drogi wewnętrznej: 5 m,
b) minimalna wielkość placu nawrotowego na drogach nie przelotowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Ustala się następujące minimalne wskaźniki urządzania miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
a) dla usług oświaty: 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych,
b) dla biur i urzędów: 2,5 – 3 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii (typu: restauracje, bary, kawiarnie): 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca przeznaczone
pod konsumpcję oraz minimum 1 miejsce parkingowe na 10 zatrudnionych,
d) dla obiektów hotelowych: 1 miejsce parkingowe na 2 pokoje oraz minimum 1 miejsce parkingowe
na 10 zatrudnionych,
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e) dla obiektów sportu i rekreacji (w tym pola biwakowe): 1 miejsce parkingowe na 10 użytkowników,
f) dla pozostałych usług, nie wymienionych powyżej: 1 miejsce parkingowe na 40 m2 powierzchni
użytkowej,
g) dla przemysłu - 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,
h) dla mieszkalnictwa: 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie,
i) wyznacza się następujące zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową:
- nie mniej niż 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
- nie mniej niż 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- nie mniej niż 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
- nie mniej niż 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
2. Zasady obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, wzdłuż linii
rozgraniczających, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia w przyszłości innych sieci; odstępstwa
od tej zasady dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy brak jest technicznych
możliwości jej spełnienia; w przypadku gdy planowane sieci infrastruktury nie mieszczą się w liniach
rozgraniczających wymienionych ciągów komunikacyjnych, należy je prowadzić wzdłuż linii
rozgraniczających, w jak najbliższym sąsiedztwie tych ciągów;
2) zaopatrzenie w wodę:
a) z sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę we własnym zakresie – indywidualne ujęcia, z zastrzeżeniem ustaleń
zawartych w § 13 ust. 1;
3) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do kanalizacji sanitarnej oraz do przydomowych oczyszczalni
ścieków i do szczelnych zbiorników opróżnianych okresowo;
4) odprowadzanie wód opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do gruntu, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
5) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł ciepła;
6) zaopatrzenie w gaz:
a) z sieci gazowej,
b) z indywidualnych źródeł;
7) elektroenergetyka:
a) zasilanie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
b) sieci elektroenergetyczne, stacje transformatorowe i przyłącza realizować zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez administratora sieci elektroenergetycznej,
c) urządzenia elektryczne kolidujące z projektowaną zabudową dostosować do projektowanego
zagospodarowania przestrzennego i przebudować zgodnie z warunkami administratora sieci;
8) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej;
9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Rozdział 9.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA
I UŻYTKOWANIA TERENÓW
§ 15. Nie zachodzi potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów.
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Rozdział 10.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ
MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
§ 16. Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do naliczenia jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości:
Lp.
1
2

Przeznaczenie terenu – symbol przeznaczenia zgodnie z ustaleniami planu
MN(U), MN-U, MW(U), U, PU, RM, RU
US, UK, UO, R, ZN, ZR, ZC, ZL, WS, WP, W, K, T, KDZ, KDL, KDD, KDW,
KX, KP

Wysokość stawki
10%
1%

Rozdział 11.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH
PLANEM MIEJSCOWYM
§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic terenów przeznaczonych do scalania
i podziału nieruchomości.
2. W przypadku przystąpienia do procedury scalenia i podziału ustala się następujące szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN(U), MN-U:
a) minimalne powierzchnie działek: 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działek: 24 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale od 60o do 120o;
2) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW(U):
a) minimalne powierzchnie działek: 700 m2,
b) minimalna szerokość frontu działek: 12 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale od 60o do 120o;
3) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: U:
a) minimalne powierzchnie działek: 400 m2,
b) minimalna szerokość frontu działek: 12 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale od 60o do 120o;
4) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: US:
a) minimalne powierzchnie działek: 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działek: 20 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale od 60o do 120o;
5) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UK:
a) minimalne powierzchnie działek: 600 m2,
b) minimalna szerokość frontu działek: 20 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale od 60o do 120o;
6) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UO:
a) minimalne powierzchnie działek: 2000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działek: 20 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale od 60o do 120o;
7) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: PU:
a) minimalne powierzchnie działek: 1000 m2,
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b) minimalna szerokość frontu działek: nie określa się,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie określa się.
3. Parametry z ust. 2 nie dotyczą parametrów działek przeznaczonych pod drogi, urządzenia infrastruktury
technicznej, powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi
nieruchomościami.
Rozdział 12.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH
ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
§ 18. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1 MN(U) (o powierzchni około 0,38 ha), 2 MN(U) (o powierzchni około 0,82 ha),
4 MN(U) (o powierzchni około 0,22 ha), 5 MN(U) (o powierzchni około 2,80 ha), 6 MN(U) (o powierzchni
około 3,71 ha), 7 MN(U) (o powierzchni około 1,66 ha), 8 MN(U) (o powierzchni około 1,21 ha), 9 MN(U)
(o powierzchni około 0,59 ha), 10 MN(U) (o powierzchni około 2,29 ha), 11 MN(U) (o powierzchni około
2,48 ha), 12 MN(U) (o powierzchni około 0,13 ha), 13 MN(U) (o powierzchni około 2,26 ha), 14 MN(U)
(o powierzchni około 0,70 ha), 15 MN(U) (o powierzchni około 0,14 ha), 16 MN(U) (o powierzchni około
0,58 ha), 17 MN(U) (o powierzchni około 1,06 ha), 18 MN(U) (o powierzchni około 4,01 ha), 19 MN(U)
(o powierzchni około 1,95 ha), 20 MN(U) (o powierzchni około 0,62 ha), 21 MN(U) (o powierzchni około
1,54 ha), 22 MN(U) (o powierzchni około 2,13 ha), 23 MN(U) (o powierzchni około 0,41 ha), 24 MN(U)
(o powierzchni około 3,98 ha), 25 MN(U) (o powierzchni około 1,97 ha), 26 MN(U) (o powierzchni około
0,57 ha), 27 MN(U) (o powierzchni około 1,01 ha), 28 MN(U) (o powierzchni około 0,45 ha), 29 MN(U)
(o powierzchni około 0,70 ha), 30 MN(U) (o powierzchni około 2,10 ha), 31 MN(U) (o powierzchni około
0,51 ha), 32 MN(U) (o powierzchni około 1,99 ha), 33 MN(U) (o powierzchni około 1,41 ha), 34 MN(U)
(o powierzchni około 3,24 ha), 35 MN(U) (o powierzchni około 0,74 ha), 36 MN(U) (o powierzchni około
1,54 ha), 37 MN(U) (o powierzchni około 2,19 ha), 38 MN(U) (o powierzchni około 1,74 ha), 39 MN(U)
(o powierzchni około 1,02 ha), 40 MN(U) (o powierzchni około 1,14 ha), 41 MN(U) (o powierzchni około
4,91 ha), 42 MN(U) (o powierzchni około 0,88 ha), 43 MN(U) (o powierzchni około 0,51 ha), 44 MN(U)
(o powierzchni około 0,56 ha), 45 MN(U) (o powierzchni około 2,54 ha), 46 MN(U) (o powierzchni około
2,30 ha), 47 MN(U) (o powierzchni około 1,52 ha), 48 MN(U) (o powierzchni około 1,52 ha), 49 MN(U)
(o powierzchni około 0,87 ha), 50 MN(U) (o powierzchni około 1,11 ha), 51 MN(U) (o powierzchni około
1,00 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące,
budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy– zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m, w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°.
4. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2.
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§ 19. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczony
na rysunku planu symbolem: 3 MN(U) (o powierzchni około 2,49 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolnostojących,
bliźniaczych i szeregowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące,
budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m, w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
4. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m 2.
§ 20. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami:
2 MN-U (o powierzchni około 0,88 ha), 5 MN-U (o powierzchni około 0,16 ha) , 8 MN-U (o powierzchni
około 0,40 ha), 9 MN-U (o powierzchni około 0,53 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe o charakterze
zwartym – funkcja mieszkaniowa i usługowa łącznie lub rozdzielnie;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej - przepisy rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.
4. Na terenie 2 MN-U występuje obiekt wpisany do rejestru zabytków oraz na terenie 9 MN-U występuje
obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia zawarte w § 10.
5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,4,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe – nie wyżej
jednak niż 9 m; w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
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c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy (z zastrzeżeniem - w pierzei
ul. Mickiewicza - dwuspadowe) - o kącie nachylenia głównych połaci od 40° do 45°.
§ 21. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami:
1 MN-U (o powierzchni około 0,28 ha), 3 MN-U (o powierzchni około 0,74 ha), 4 MN-U (o powierzchni około
0,45 ha), 6 MN-U (o powierzchni około 0,33 ha), 10 MN-U (o powierzchni około 0,10 ha), 11 MN-U
(o powierzchni około 1,00 ha), 12 MN-U (o powierzchni około 0,43 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i usługi nieuciążliwe –
funkcja mieszkaniowa i usługowa łącznie lub rozdzielnie;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,4,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°.
§ 22. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem:
7 MN-U ( o powierzchni około 0,34 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i usługi nieuciążliwe,
warsztatowe, rzemieślnicze – usługi mogą być realizowane w parterach budynków mieszkalnych
lub w zabudowie wolno stojącej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,4,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°.
§ 23. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem:
13 MN-U ( o powierzchni około 0,29 ha).
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe – funkcja
mieszkaniowa i usługowa łącznie lub rozdzielnie; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie
budynków wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,6,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 24. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem:
14 MN-U (o powierzchni około 0,25 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i usługi nieuciążliwe –
funkcja mieszkaniowa i usługowa łącznie lub rozdzielnie;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 2,4,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 11 m; w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°.
§ 25. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczony
na rysunku planu symbolem: 1 MW(U) (o powierzchni około 1,35 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące,
budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń urządzoną, place zabaw, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
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3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: do 4 kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym,
nie wyżej jednak niż 18 m, w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 26. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczony
na rysunku planu symbolem: 2 MW(U) (o powierzchni około 0,30 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące,
budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń urządzona, place zabaw, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym,
nie wyżej jednak niż 14 m, w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 27. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczony
na rysunku planu symbolem: 3 MW(U) (o powierzchni około 0,29 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące,
budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń urządzona, place zabaw, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej - przepisy rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0,
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b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym,
nie wyżej jednak niż 9 m, w tym wysokość budynków i budowli pomocniczych – 6 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 28. 1. Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 U (o powierzchni
około 0,09 ha), 2 U (o powierzchni około 0,24 ha), 4 U (o powierzchni około 0,21 ha), 5 U ( o powierzchni
około 0,15 ha), 6 U (o powierzchni około 0,06 ha), 9 U (o powierzchni około 1,10 ha), 11 U (o powierzchni
około 0,24 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, w postaci
budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki
usługowe,
b) parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod
zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy:
- dla terenu 1 U, 6 U - 1,0,
- dla terenu 2 U, 4 U, 5 U, 9 U - 1,2,
- dla terenu 11U- 1,5,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy:
- dla terenu 1U, 6 U, 9 U - 50% powierzchni działki,
- dla terenu 2 U, 4 U, 5 U, 11 U - 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
- dla terenu 4 U, 9 U - 10% powierzchni działki budowlanej,
- dla terenów 1U, 2 U, 5 U, 6 U, 11 U - 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 29. 1. Ustala się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: 3 U (o powierzchni
około 0,27 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi warsztatowe lub rzemieślnicze;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 30. 1. Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 7 U (o powierzchni
około 0,11 ha), 8 U (o powierzchni około 0,18 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, w postaci
budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki
usługowe,
b) zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej - przepisy rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy: 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy:
- dla terenu 7 U- 60% powierzchni działki,
- dla terenu 8 U- 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej
jednak niż 9 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy (w pierzei ul. Mickiewicza dwuspadowe) - o kącie nachylenia głównych połaci od 40° do 45°.
§ 31. 1. Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 10 U
(o powierzchni około 0,15 ha), 16 U ( o powierzchni około 0,79 ha).
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty obsługi komunikacji takie, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów,
myjnie,
b) obiekty hotelarskie typu: hotele, motele, pensjonaty,
c) usługi gastronomiczne,
d) usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, w postaci
budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki
usługowe,
b) parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych
pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy:
- dla terenu 10 U - 1,2,
- dla terenu 16 U - 1,0,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy:
- dla terenu 10 U- 70% powierzchni działki,
- dla terenu 16 U- 50% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 32. 1. Ustala się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: 12 U (o powierzchni
około 0,09 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi związane z handlem i wystawiennictwem produkcji kamieniarskiej,
sprzedażą zniczy, kwiatów i innych artykułów na potrzeby utrzymania i obsługą cmentarzy;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
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2) zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m,
b) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 33. 1. Ustala się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: 13 U (o powierzchni
około 0,23 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi i handel z zakresu usług pogrzebowych: dom pogrzebowy, kaplica,
obiekty handlowe - sprzedaż nagrobków, kwiatów, zniczy, usługi kamieniarskie z wyłączeniem usług
związanych z obróbką kamienia;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa usługowa - obiekty administracji, obsługi technicznej i gospodarczej cmentarza,
b) toalety publiczne,
c) urządzenia służące utrzymaniu porządku - wiaty śmietnikowe,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
b) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 34. 1. Ustala się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: 14 U (o powierzchni
około 0,26 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi warsztatowe lub rzemieślnicze, w tym związane z obsługą
techniczną pojazdów takie, jak: myjnie samochodowe, stacje diagnostyczne i warsztaty naprawcze,
lakiernie, wulkanizatornie;
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla pracowników warsztatu, parking, zieleń, urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
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b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 35. 1. Ustala się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: 15 U (o powierzchni
około 2,14 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi związane z zabudową hotelową, pensjonatową, domy na wynajem,
usługi gastronomiczne, sale bankietowe oraz lokalizację obiektów towarzyszących związanych z funkcją
podstawową (np. korty tenisowe, boiska sportowe, baseny, stawy, sanitariaty);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, w postaci
budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki
usługowe,
b) parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych
pod zabudowę.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 36. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 US (o powierzchni
około 1,07 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tory wyścigowe wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą dla sportów motorowych takich, jak np.
motocross, cartingi, quady i samochody wyścigowe,
b) skatepark,
c) tory crossowe dla dyscyplin rowerowych,
d) trybuny,
e) pola do paintball'a,
f) park linowo-wspinaczkowy,
g) pola do minigolfa,
h) wypożyczalnia rowerów,
i) zaplecze socjalne i techniczne, w tym między innymi urządzenia i
– admin
infrastruktury technicznej, powiązane z obsługą terenu;

urządzenia
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2) przeznaczenie dopuszczalne: parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,3,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, łącznie z poddaszem użytkowym,
nie wyżej jednak niż 8 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 37. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 US (o powierzchni
około 0,56 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, łącznie z poddaszem użytkowym,
nie wyżej jednak niż 13 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 38. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem: 3 US (o powierzchni
około 1,87 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,4,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni działki,
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d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, łącznie z poddaszem użytkowym,
nie wyżej jednak niż 13 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 39. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem: 4 US (o powierzchni
około 0,96 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) wieże widokowe, scena plenerowa;
2) miejsca wypoczynku wyposażone w wiaty z ławkami i stołami, grille terenowe, sauny;
3) place zabaw dla dzieci;
4) plaże trawiaste, plaże piaszczyste;
5) pomosty, kładki, pole biwakowe;
6) ścieżki piesze i rowerowe (dopuszcza się
zabezpieczających teren przed osuwaniem się);

realizację

ścieżek

w formie

drewnianych

kładek

7) hangary na sprzęt pływający;
8) oświetlenie terenu;
9) urządzenia służące utrzymaniu porządku, w tym sanitariaty ekologiczne;
10) zieleń naturalna i urządzona;
11) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,15,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 40. 1. Ustala się teren usług kultury oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 UK (o powierzchni około
1,21 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe: budynki i lokale
przeznaczone na cele sakralne, związane z nauczaniem i praktykowaniem religii, a także przeznaczone na cele
mieszkaniowe i działalność charytatywną oraz społeczną.
3. W zespole sakralnym przewiduje się:
1) utrzymanie istniejących obiektów zabytkowych;
2) nowe zabudowania na potrzeby parafii;
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3) zieleń urządzoną;
4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. Tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej– przepisy rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 występują obiekty wpisane do rejestru zabytków - obowiązują
ustalenia zawarte w § 10.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,3,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; dla obiektu kościoła: 35 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy (w pierzei ul. Mickiewicza dwuspadowe), o kącie nachylenia głównych połaci od 40° do 45°; dopuszcza się dowolną geometrię
dachów dla budynków o funkcji sakralnej.
§ 41. 1. Ustala się teren usług kultury oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 UK (o powierzchni około
0,78 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultury, z zakresu: domu kultury, muzealnictwa, wystawiennictwa,
galerie sztuki, sale koncertowe, teatry, kina, usługi rozrywki;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi handlowe, gastronomiczne, oświaty,
b) parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 42. 1. Ustala się teren usług kultury oznaczony na rysunku planu symbolem: 3 UK (o powierzchni około
2,70 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: park etnograficzny, skansen lub muzeum;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
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a) usługi handlowe, gastronomiczne, hotelowe,
b) parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 występują obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków –
obowiązują ustalenia zawarte w § 10.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°.
§ 43. 1. Ustala się teren usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 UO (o powierzchni około
0,67 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, budynki garażowe związane z usługami oświaty;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 44. 1. Ustala się teren usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 UO (o powierzchni około
1,23 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, budynki garażowe związane z usługami oświaty;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parking, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,8,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
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c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 45. 1. Ustala się tereny zabudowy przemysłowo-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 PU
(o powierzchni około 0,39 ha), 3 PU (o powierzchni około 5,46 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi, handel, produkcja, składy i magazyny oraz urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna w zakresie gazownictwa ( w tym: stacja
regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową, orurowaniem łączącym stację gazową
z siecią gazową gminy), dojazdy, place manewrowe, parking, zieleń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; maksymalna wysokość budowli (np. kominy, maszty, silosy) 30 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 46. 1. Ustala się teren zabudowy przemysłowo-usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 PU
(o powierzchni około 0,45 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi, handel, produkcja, składy i magazyny oraz urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę;
2) przeznaczenie dopuszczalne: dojazdy, place manewrowe, parking, zieleń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
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b) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; maksymalna wysokość budowli (np. kominy, maszty, silosy) 30 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 47. 1. Ustala się teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 RM
(o powierzchni około 0,67 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: budynki mieszkalne i budynki gospodarstw rolniczych oraz urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z funkcją wypoczynkową w gospodarstwie
agroturystycznym (typu wiata, altana, miejsce na ognisko), zieleń towarzysząca, stawy rybne i inne
zbiorniki wodne;
3) dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy lub jej dopełnienie w granicach działki budowlanej
na funkcje agroturystyczne w gospodarstwie rolnym.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, wysokość budynków gospodarstw rolniczych: 12 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°, w tym budynki gospodarstw rolniczych: 20-45°.
§ 48. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 RM
(o powierzchni około 0,21 ha), 4 RM ( o powierzchni około 2,17 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: budynki mieszkalne i budynki gospodarstw rolniczych oraz urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z funkcją wypoczynkową w gospodarstwie
agroturystycznym (typu wiata, altana, miejsce na ognisko), zieleń towarzysząca, stawy rybne i inne
zbiorniki wodne;
3) dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy lub jej dopełnienie w granicach działki budowlanej
na funkcje agroturystyczne w gospodarstwie rolnym.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
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b) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, wysokość budynków gospodarstw rolniczych: 12 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°, w tym budynki gospodarstw rolniczych: 20-45°.
§ 49. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 3 RM
(o powierzchni około 0,79 ha), 5 RM ( o powierzchni około 0,50 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: budynki mieszkalne i budynki gospodarstw rolniczych oraz urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby terenów przeznaczonych pod zabudowę;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z funkcją wypoczynkową w gospodarstwie
agroturystycznym (typu wiata, altana, miejsce na ognisko), zieleń towarzysząca, stawy rybne i inne
zbiorniki wodne;
3) dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy lub jej dopełnienie w granicach działki budowlanej
na funkcje agroturystyczne w gospodarstwie rolnym.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,45,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, wysokość budynków gospodarstw rolniczych: 12 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°, w tym budynki gospodarstw rolniczych: 20-45°.
§ 50. 1. Ustala się teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych
oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 RU (o powierzchni około 0,14 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: budynki i budowle służące produkcji i obsłudze produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz służące przetwórstwu rolno-spożywczemu;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) bazy i garaże dla sprzętu rolniczego,
b) magazyny oraz składy artykułów rolnych i do produkcji rolnej,
c) budynki inwentarskie,
d) parking, urządzenia
pod zabudowę;

i sieci

infrastruktury technicznej

na

potrzeby terenów przeznaczonych

3) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej w zabudowie zagrodowej, usług agroturystycznych oraz innej
zabudowy przeznaczonej na słały pobyt ludzi.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki,
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d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie wyżej jednak niż 14 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 51. 1. Ustala się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 R (o powierzchni około
2,35 ha), 2 R (o powierzchni około 0,82 ha), 3 R (o powierzchni około 0,43 ha), 4 R (o powierzchni około
1,27 ha), 5 R (o powierzchni około 4,18 ha), 6 R (o powierzchni około 0,23 ha), 7 R (o powierzchni około
1,29 ha), 8 R (o powierzchni około 0,91 ha), 9 R (o powierzchni około 2,71 ha), 10 R(o powierzchni około
1,23 ha), 11 R (o powierzchni około 5,65 ha), 12 R (o powierzchni około 0,17 ha), 13 R (o powierzchni około
0,48 ha), 14 R (o powierzchni około 2,79 ha), 15 R (o powierzchni około 3,82 ha), 16 R (o powierzchni około
4,43 ha), 17 R (o powierzchni około 1,53 ha), 18 R (o powierzchni około 3,19 ha), 19 R (o powierzchni około
0,95 ha), 20 R (o powierzchni około 0,75 ha), 21 R (o powierzchni około 0,54 ha), 22 R (o powierzchni około
3,67 ha), 23 R (o powierzchni około 0,03 ha), 24 R (o powierzchni około 0,80 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: rolnicze wykorzystanie terenu użytkowane jako łąki, pastwiska i pola uprawne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: stawy rybne i inne służące wyłącznie do potrzeb rolnictwa;
3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym związanych z produkcją rolną, obiektów tymczasowych
i realizowanych na zgłoszenie, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.
§ 52. 1. Ustala się tereny zieleni w strefie ochronnej jeziora oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 ZN
(o powierzchni około 0,72 ha), 2 ZN (o powierzchni około 4,80 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) pielęgnację i właściwe utrzymanie istniejącej naturalnej zieleni nadbrzeżnej;
2) ścieżki piesze i rowerowe;
3) zieleń urządzona;
4) urządzenia wodne oraz obiekty służące prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,05,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 20° do 45°.
§ 53. 1. Ustala się teren zieleni rekreacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 ZR (o powierzchni
około 1,98 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) utrzymanie istniejącej i nasadzenia nowej zieleni;
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2) alejki i trasy spacerowe z miejscami do odpoczynku i przyrządami do uprawiania ćwiczeń;
3) szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne;
4) parkingi;
5) pola biwakowe;
6) wieże widokowe, miejsca widokowe, kładki;
7) altany i budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2;
8) stawy rybne i zbiorniki rekreacyjne;
9) uprawy ogrodnicze, sadownicze i warzywnicze.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 75% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
c) geometria dachu: należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 20° do 45°.
§ 54. 1. Ustala się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami:1 ZC (o powierzchni około
0,71 ha), 2 ZC (o powierzchni około 0,14 ha), 3 ZC (o powierzchni około 1,34 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zachowanie cmentarzy historycznych. Ustalenia rozdziału 4 stosuje się
odpowiednio;
2) zagospodarowanie cmentarzy należy realizować zgodnie ze stosownymi przepisami odrębnymi, w tym
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3) zakazuje się rozbudowy cmentarzy.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie ustala się,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się;
2) zasady kształtowania zabudowy: nie ustala się.
§ 55. 1. Ustala się teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem: 4 ZC (o powierzchni około
3,22 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zachowanie istniejącego cmentarza;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty kubaturowe związane z obsługą techniczną i gospodarczą cmentarza,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, alejki i ścieżki piesze;
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3) zagospodarowanie cmentarza należy realizować zgodnie ze stosownymi przepisami odrębnymi, w tym
dotyczącymi cmentarzy i chowaniu zmarłych oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
b) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 56. 1. Ustala się teren lasu oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 ZL (o powierzchni około 1,27 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się las, który pozostaje w dotychczasowym sposobie
użytkowania, jako ważny element kształtowania krajobrazu i mikroklimatu, z zakazem zabudowy.
§ 57. 1. Ustala się teren wód powierzchniowych jeziora Puńsk oznaczony na rysunku planu symbolem:
1 WS (o powierzchni około 16,51 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: woda powierzchniowa z możliwością lokalizacji indywidualnych pomostów,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) parametry pomostu:
a) maksymalna długość pomostu w głąb jeziora od krawędzi brzegu jeziora – do 12 m,
b) szerokość pomostu równolegle do linii brzegowej w najszerszym miejscu – do 8 m;
3) zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegów wód powierzchniowych;
4) zakaz grodzenia dostępu do jeziora, zgodnie z przepisami Prawa wodnego;
5) zakaz wycinki roślinności nawodnej;
6) nakaz ochrony wód jeziora przed spływem zanieczyszczeń;
7) budowa pomostu nie może powodować zniszczenia pasa roślinności szuwarowej;
8) połączenie pomostu z brzegiem winno być wykonane w sposób naturalny nie powodujący zniszczenia
lub przekształcenia linii brzegowej oraz wykonywania dodatkowych przyczółków lub umocnień.
§ 58. 1. Ustala się tereny wód płynących rzeki Puńsk oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 WP
(o powierzchni około 0,10 ha), 2 WP (o powierzchni około 0,11 ha), 3 WP, (o powierzchni około 0,03 ha),
4 WP (o powierzchni około 0,02 ha).
2. Ustala się zachowanie koryta rzeki w obecnym użytkowaniu i stanie naturalnym zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 59. 1 Ustala się tereny infrastruktury technicznej –wodociąg oznaczone na rysunku planu symbolami:
1 W (o powierzchni około 0,17 ha), 2 W (o powierzchni około 0,26 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i obiekty związane z funkcjonowaniem gminnego systemu
wodociągowego;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
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1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 60. 1. Ustala się teren infrastruktury technicznej – kanalizacja oznaczony na rysunku planu symbolem:
1 K (o powierzchni około 0,61 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą kanalizacji sanitarnej w tym
lokalną oczyszczalnię ścieków;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
c) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
§ 61. 1. Ustala się teren infrastruktury technicznej – kanalizacja oznaczony na rysunku planu symbolem:
2 K (o powierzchni około 0,02 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: przepompownia ścieków (obiekty i urządzenia techniczne związane z obsługą
przepompowni ścieków);
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,4,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy: maksymalna wysokość zabudowy - 6 m.
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§ 62. 1. Ustala się teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja oznaczony na rysunku planu
symbolem: 1 T (o powierzchni około 0,06 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i obiekty stacji bazowej telekomunikacyjnej wraz z niezbędnymi
urządzeniami infrastruktury technicznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokość wieży telefonii komórkowej: nie wyżej niż 55,0 m,
b) wysokość pozostałej zabudowy: nie wyżej niż 6 m,
c) elementy konstrukcji wieży stacji bazowej – ażurowe,
d) kolorystka - barwy stonowane.
§ 63. 1. Ustala się tereny dróg publicznych zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDZ
(o powierzchni około 2,00 ha), 2 KDZ (o powierzchni około 1,64 ha), 3 KDZ (o powierzchni około 2,67 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych zbiorczych o szerokości w liniach rozgraniczających –
zgodnie z rysunkiem planu;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, ciągi piesze, trasy i ścieżki rowerowe, zieleń
przydrożna, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Ustala się wymagania techniczne i użytkowe drogi w klasie Z – zbiorczej.
§ 64. 1. Ustala się tereny dróg publicznych lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami:1KDL
(o powierzchni około 1,14 ha), 2 KDL (o powierzchni około 1,15 ha), 3 KDL (o powierzchni około 1,22 ha),
4 KDL (o powierzchni około 1,23 ha), 5 KDL ( o powierzchni około 0,40 ha), 6 KDL (o powierzchni około
1,32 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych lokalnych o szerokości w liniach rozgraniczających –
zgodnie z rysunkiem planu;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, ciągi piesze, trasy i ścieżki rowerowe, zieleń
przydrożna, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Ustala się wymagania techniczne i użytkowe drogi w klasie L – lokalnej.
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§ 65. 1. Ustala się tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDD
(o powierzchni około 0,10 ha), 2 KDD (o powierzchni około 0,29 ha), 3 KDD (o powierzchni około 0,33 ha),
4 KDD (o powierzchni około 0,37 ha), 5 KDD (o powierzchni około 0,25 ha), 6 KDD (o powierzchni około
0,36 ha), 7 KDD (o powierzchni około 0,21 ha), 8 KDD (o powierzchni około 0,27 ha), 9 KDD (o powierzchni
około 0,27 ha), 10 KDD (o powierzchni około 0,23 ha), 11 KDD (o powierzchni około 0,17 ha), 12 KDD
(o powierzchni około 0,21 ha), 13 KDD (o powierzchni około 0,25 ha), 14 KDD ( o powierzchni około
0,21 ha), 15 KDD (o powierzchni około 0,24 ha), 16 KDD (o powierzchni około 0,13ha), 17 KDD
(o powierzchni około 0,29 ha) 18 KDD (o powierzchni około 0,22 ha), 19 KDD (o powierzchni około 0,18 ha),
20 KDD (o powierzchni około 0,20 ha), 21 KDD (o powierzchni około 0,47 ha), 22 KDD (o powierzchni około
0,36 ha), 23 KDD (o powierzchni około 0,22 ha), 24 KDD (o powierzchni około 0,11 ha), 25 KDD
(o powierzchni około 0,09 ha), 26 KDD (o powierzchni około 0,26 ha), 27 KDD (o powierzchni około 0,22 ha),
28 KDD (o powierzchni około 0,23 ha), 29 KDD (o powierzchni około 0,27 ha), 30 KDD (o powierzchni około
0,10 ha), 31 KDD (o powierzchni około 0,34 ha), 32 KDD (o powierzchni około 0,10 ha), 33 KDD
(o powierzchni około 0,24 ha), 34 KDD (o powierzchni około 0,27 ha), 35 KDD (o powierzchni około 0,32 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;

publicznych

dojazdowych

o szerokości

w liniach

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, ciągi piesze, trasy i ścieżki rowerowe, zieleń
przydrożna, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Ustala się wymagania techniczne i użytkowe drogi w klasie D – dojazdowej.
§ 66. 1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDW
(o powierzchni około 0,09 ha), 2 KDW (o powierzchni około 0,08 ha), 3 KDW (o powierzchni około 0,12 ha),
4 KDW (o powierzchni około 0,07 ha), 5 KDW (o powierzchni około 0,11 ha), 6 KDW (o powierzchni około
0,07 ha), 7 KDW (o powierzchni około 0,05 ha), 8 KDW (o powierzchni około 0,05 ha), 9 KDW
(o powierzchni około 0,17 ha), 10 KDW (o powierzchni około 0,10 ha), 11 KDW (o powierzchni około
0,04 ha), 12 KDW (o powierzchni około 0,05 ha), 13 KDW (o powierzchni około 0,05 ha), 14 KDW
(o powierzchni około 0,04 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających – zgodnie
z rysunkiem planu;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, ciągi piesze, trasy i ścieżki rowerowe, zieleń
przydrożna, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 67. 1. Ustala się teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 KX (o powierzchni około
0,02 ha).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren ciągu pieszego o szerokości w liniach rozgraniczających – zgodnie
z rysunkiem planu;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 68. 1. Ustala się tereny placów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami:1 KP (o powierzchni
około 0,10 ha), 2 KP (o powierzchni około 0,12 ha), 3 KP (o powierzchni około 0,47 ha), 4 KP (o powierzchni
około 0,07 ha), 5 KP (o powierzchni około 0,05 ha), 6 KP (o powierzchni około 0,06 ha), 7 KP (o powierzchni
około 0,24 ha), 8 KP (o powierzchni około 0,64 ha).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: parkingi publiczne z zielenią towarzyszącą;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) przystanki autobusowe,
b) wiaty przystankowe i rekreacyjne,
c) urządzenia służące utrzymaniu porządku, szalety.
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3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
b) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 4 m,
b) geometria dachu: należy stosować płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia
głównych połaci od 3° do 45°.
Rozdział 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 69. W zakresie regulowanym niniejszą uchwałą tracą moc postanowienia uchwały Nr III/10/06 Rady
Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 22 poz. 205).
§ 70. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.
§ 71. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Puńsk
Helena Wojlanis
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/82/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 lutego 2020 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk”
W dniach od 13.08.2019 r. do 04.09.2019 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony
do publicznego wglądu. Do dnia 19.09.2019 r. osoby zainteresowane mogły składać uwagi
do przedmiotowego projektu planu wraz z prognozą. W wyznaczonym terminie została złożona jedna
uwaga, która została pozytywnie rozpatrzona przez Wójta Gminy Puńsk.
W dniach od 16.12.2019 r. do 10.01.2020 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk wraz z prognozą odziaływania na środowisko był ponownie
wyłożony do publicznego wglądu. Osoby zainteresowane mogły składać do niego uwagi w terminie
do 27.01.2020 r. W wyznaczonym terminie nie wypłynęła żadna uwaga.
Rozstrzyganie przez Radę Gminy Puńsk o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta
uwag, jest w związku z powyższym bezprzedmiotowe.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/82/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 lutego 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
do zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk”
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293) stwierdza się, że na terenie objętym planem, inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należące do zadań
własnych gminy, będą realizowane zgodnie z uchwalonymi rocznymi planami inwestycyjnymi Gminy Puńsk.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/82/2020 Rady Gminy Puńsk z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk
1. Podstawa prawna.
Uchwała zostaje podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w związku z uchwałą
Nr XXI/148/2017 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk, która określa
granice obszaru objętego planem miejscowym.
2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury
Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury wypełnione są głównie poprzez
określenie granic terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wyznaczono granice terenów o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania, nieprzekraczalne linie zabudowy, które mają
ukształtować linię zabudowy nowych budynków oraz określono wskaźniki zagospodarowania terenu
i parametry kształtujące zabudowę. Parametry nowej zabudowy nawiązują do istniejącej zabudowy.
Planowana zmiana przeznaczenia terenu związana będzie z poprawą jego walorów funkcjonalnych,
przystosowaniem analizowanego obszaru do potrzeb mieszkańców oraz dostosowaniem zapisów planu
do aktualnie obowiązującego prawodawstwa. Teren objęty zmianą planu to ok. 214 ha.
b) walory architektoniczne i krajobrazowe
Obszar objęty planem posiada walory architektoniczne jak i krajobrazowe. Walory historyczne chronione
poprzez wyznaczenie obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie. Walory współczesne kształtowane
i chronione są poprzez: ustalenie zasad kształtowania zabudowy, realizacji przestrzeni publicznych,
utrzymanie zieleni wokół jeziora (tereny zieleni w strefie ochronnej jeziora) oraz zieleni rekreacyjnej,
pozostawienie otwartych terenów rolniczych istniejących upraw polowych oraz zakaz zabudowy
na terenach rolniczych. Ponadto w celu ochrony krajobrazu plan wprowadza zapisy, iż „Zagospodarowanie
poszczególnych terenów winno harmonizować z otaczającym krajobrazem”.
c) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych
W celu ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami ustalono zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu.
W granicach planu występuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”, w związku z tym
występują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Do tekstu i rysunku planu wprowadzono strefę
ochronną szerokości 100 m jeziora Puńsk i rzeki Puńsk.
Ustalono obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z przepisami
odrębnymi dla następujących rodzajów terenów oznaczonych:
1) MN(U) – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN-U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
3) MW(U) – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
4) RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
5) UO – jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
Projekt planu miejscowego wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
która była prowadzona równolegle do procedury planistycznej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
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oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniowali pozytywnie projekt planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Środowisko wodno-gruntowe zabezpieczono poprzez następujące ustalenia: ”Projektowane użytkowanie
i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego.
Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać
zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji”.
Zgodnie z decyzją nr DGN-III.7151.16.1.2019 Marszałka Województwa Podlaskiego, w planie
przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne (LsV) o łącznej powierzchni 0,1415 ha. Teren podlegający
wyłączeniu położony jest pomiędzy obszarami zabudowy mieszkaniowej i stanowi enklawę leśną
o znikomym znaczeniu dla gospodarki leśnej. Wylesienie zaspokoi zapotrzebowanie na nowe tereny
mieszkaniowe.
d) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W granicach planu występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz wpisane do wojewódzkiej
ewidencji zabytków. Obiekty te podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie
z ustaleniami planu.
W planie wyznaczono również strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą zespół zabudowy sakralnej
i fragmenty obu pierzei ul. Mickiewicza, położone w historycznym układzie urbanistycznym Puńska,
co przedstawia rysunek planu.
Ponadto w granicach opracowania planu znajdują się stanowiska archeologiczne podlegające ochronie
konserwatorskiej zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
e) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych
Zagospodarowanie terenów w sposób zgodny z zapisami planu nie będzie powodował zagrożenia
dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.
1 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
przepisów o ochronie przyrody ustalono w § 9 uchwały.
2. W granicach planu nie występują tereny górnicze.
3. W granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
4. W granicach planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.
f) walory ekonomiczne przestrzeni
Walorami ekonomicznymi przestrzeni miejscowości Puńsk jest fakt posiadania istniejącej infrastruktury
technicznej tj. wodociągu, kanalizacji, prądu oraz już wykształtowanego układu komunikacyjnego. Sprawia
to, iż nie ma konieczności budowy zupełnie nowej infrastruktury technicznej, a jedynie uzupełnienie
istniejącej.
Wymogi walorów ekonomicznych przestrzeni zostały uwzględniony poprzez:
- zagospodarowanie terenów położonych w granicach przedmiotowego planu, w sposób zgodny z jego
ustaleniami przyniesie częściowy wzrost ich wartości,
- poszanowanie praw nabytych, zapewniając zachowanie wartości terenów na poziomie nie niższym niż
dotychczasowy,
wykształcenie prawidłowej struktury przestrzennej, w tym zapewnienie prawidłowej obsługi
komunikacyjnej umożliwiającej lepsze wykorzystanie potencjału terenów,
- eliminację możliwości lokalizowania przeznaczeń degradujących przestrzeń, co ma korzystny wpływ
na nieruchomości pozostałe (przewidywalność sąsiedztwa).
g) prawo własności
Na obszarze objętym planem miejscowym, obowiązywał dotąd miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przyjęty uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

– 40 –

Poz. 1321

Ustalenia planu nie wpływają negatywnie na wykonywanie prawa własności w granicach obowiązującego
prawa. W przypadku poszerzeń dróg i realizacji układu komunikacyjnego może nastąpić konieczność
wykupu części działek przeznaczonych pod drogi przez Gminę Puńsk zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami odrębnymi. Prognozuje się jednak, że nie będą to znaczące koszty.
h) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Obszar objęty planem miejscowym nie obejmuje terenów zamkniętych związanych z obronnością
i bezpieczeństwem państwa. Projekt planu został uzgodniony z właściwymi organami wojskowymi, ochrony
granic oraz bezpieczeństwa państwa.
i) potrzeby interesu publicznego
Spełnienie potrzeb interesu publicznego poprzez uchwalenie planu miejscowego dla ośrodka gminnego
Puńsk polega na wyznaczeniu terenów pod nową zabudowę w sposób kontrolowany, z wykorzystaniem
istniejącego układu komunikacyjnego oraz istniejącej infrastruktury technicznej co uchroni gminę przed
chaotycznym rozwojem zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.
j) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych
Zapisy planu umożliwiają rozwój infrastruktury technicznej. W granicach obszaru objętego planem
miejscowym występuje istniejąca infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.
Ustalenia planu określają zasady obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy nowej infrastruktury:
„sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, wzdłuż linii
rozgraniczających, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia w przyszłości innych sieci; odstępstwa od tej
zasady dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy brak jest technicznych
możliwości jej spełnienia; w przypadku gdy planowane sieci infrastruktury nie mieszczą się w liniach
rozgraniczających wymienionych ciągów komunikacyjnych, należy je prowadzić wzdłuż linii
rozgraniczających, w jak najbliższym sąsiedztwie tych ciągów”.
Jak wynika z podkładu mapy zasadniczej i dokumentów branżowych, większość terenów objętych
planem znajduje się w zasięgu istniejącego uzbrojenia terenu. Rozwój infrastruktury będzie polegał głównie
na uzupełnieniu istniejących magistrali i realizacji przyłączy do konkretnych działek inwestorów.
k) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
W procedurze planistycznej oraz w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowiskom,
zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem projektu planu zgodnie z określonym
w tym zakresie przepisami.
Po podjęciu uchwały Nr XXI/148/2017 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka
gminnego Puńsk ogłoszono o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka
gminnego Puńsk ukazało się w lokalnym wydaniu „Gazety Wyborczej” z dnia 8 lutego 2018 r. Natomiast
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowego planu zamieszczono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Puńsk, a także na stronie internetowej Gminy Puńsk od dnia 8 lutego 2018 r.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wójt Gminy Puńsk wyznaczył termin w którym osoby zainteresowane mogły składać wnioski
do przedmiotowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Termin składania wniosków
upłynął 16 marca 2018 r.
Osobom zainteresowanym umożliwiono zapoznanie się z projektem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w trakcie wyłożenia tych dokumentów do publicznego wglądu w dniach od 13.08.2019 r. do 04.09.2020 r.
Zainteresowani mogli również wziąć udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami, która
odbyła się 21.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk lub złożyć do niego uwagi w terminie
do 19.09.2019 r. W dniach 16.12.2019 r. do 10.01.2020 r. projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk, na skutek wprowadzonych zmian, został
ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Zainteresowani mogli ponownie wziąć udział w dyskusji
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publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami, która odbyła się 23.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk
lub złożyć do niego uwagi w terminie do 27.01.2020 r.
O wszystkich wyżej wymienionych czynnościach poinformowano w podanych do publicznej wiadomości
ogłoszeniu i obwieszczeniu Wójta Gminy Puńsk, określając jednocześnie zgodnie z przepisami prawa
terminy ww. działań.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ukazało się w lokalnym wydaniu „Gazety Wyborczej”
z dnia 5 sierpnia 2019 r. a o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu dnia 9 grudnia 2019 r. Wyżej
wymienione ogłoszenia zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Puńsk i na stronie
internetowej Gminy Puńsk.
Informacja o sposobie uwzględnienia uwag i wniosków zgłaszanych w związku z udziałem
społeczeństwa
W trakcie postępowania związanego ze sporządzeniem przedmiotowego dokumentu, w wyznaczonym
w ogłoszeniu terminie wpłynęło 11 wniosków, z których na etapie opracowania zmiany miejscowego planu
9 uwzględniono
w całości,
2 w części.
Częściowe
nieuwzględnienie
wniosków
polegało
na nieprzeznaczaniu fragmentów wnioskowanych działek, obejmujących tereny podmokłe, pod zabudowę
mieszkaniową.
Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko została wniesiona
jedna uwaga. Dotyczyła ona zmiany przeznaczenia jednej z działek (przeznaczonej w wyłożonym
do publicznego wglądu projekcie pod ZR – tereny zieleni rekreacyjnej) na tereny budowlane. Przedmiotowa
uwaga została rozpatrzona pozytywnie.
Do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk nie zgłoszono uwag.

miejscowego

planu

l) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego oraz o wyłożeniu
do publicznego wglądu zamieszczano w prasie miejscowej, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ogłoszeniem, każdy mógł zapoznać się
z niezbędną dokumentacją sprawy, która była wyłożona do wglądu dwukrotnie w siedzibie Urzędu Gminy,
w godzinach pracy urzędu.
m) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
W granicach obszaru objętego planem miejscowym występuje infrastruktura wodociągowa, która
zapewnia dostawę wody dla terenów przeznaczonych pod zabudowę w odpowiedniej jakości. Ustalenia
planu określają zasady budowy nowej infrastruktury do nowych terenów oraz zasady przebudowy
i rozbudowy już istniejącej sieci wodociągowej. Dopuszczono zaopatrzenie we własnym zakresie
z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących strefy od cmentarza.
3. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nieruchomości objęte zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują
miejscowość gminną Puńsk wraz z jeziorem Punia i przylegającymi do miejscowości polami uprawnymi.
Teren uległ silnym zmianom antropogenicznym a rozwój miejscowości gminnej wymusza dalszy proces
urbanizacji. Zakres wprowadzanych zmian wynika z potrzeb lokalnej ludności oraz polityki przestrzennej
gminy. Stopień intensywności zmian jest niewielki i wpisuje się w aktualne zagospodarowanie.
Zmiana planu dla ośrodka gminnego Puńsk ma na celu określenie szczegółowych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych, które umożliwią kształtowanie zabudowy w sposób jednolity
oraz zagospodarowanie terenów objętych opracowaniem zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego.
Głównym celem sporządzanej zmiany planu jest aktualizacja jego zapisów.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest realizowana głównie w oparciu
o wnioski właścicieli nieruchomości. Jednocześnie przyczyni się ona do poprawy jakości i standardów

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

– 42 –

technicznych zainwestowania w poszczególne obszary, stworzy racjonalne warunki
dla analizowanego terenu oraz pozytywnie wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Poz. 1321

rozwojowe

Zmiana planu pozwoli władzom gminy na jeszcze efektywniejsze monitorowanie zainwestowania
i kształtowanie nowej zabudowy. Oprócz tego zobowiązuje wszystkie podmioty podejmujące na tym
obszarze działalność do zagospodarowania terenu w sposób zgodny z zapisami planu.
Miejscowość posiada już istniejącą infrastrukturę techniczną tj. wodociąg, kanalizacje, sieć elektryczną,
sieć telekomunikacyjną oraz już wykształtowany układ komunikacyjny.
Do projektu planu miejscowego sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia projektu planu.
W analizie określono szacowane nakłady związane z realizacją ustaleń planu oraz szacowane wpływy
do budżetu gminy. Projekt planu miejscowego został sporządzony z prognozą oddziaływania ustaleń planu
na środowisko. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
4. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obszary objęte zmianą planu położone są w granicy jednostki osadniczej miejscowości Puńsk, która
w dużym stopniu jest zabudowana, szczególnie centrum miejscowości położona jest w zwartej zabudowie.
Ustalenia planu przewidują wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudową w bezpośrednim
sąsiedztwie już istniejącej zabudowy przy jednoczesnym jej zachowaniu. Tereny przeznaczone
pod zabudowę stanowią uzupełnienie już wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Zminimalizowało to w przeważającej części konieczność wyznaczenia nowych dróg obsługujących obszar
planu. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie głównie poprzez indywidualne środki transportu
oraz transport autobusowy.
Większość terenów objętych planem znajduje się w zasięgu istniejącego uzbrojenia terenu, co również
wynika z podkładu mapy zasadniczej i dokumentów branżowych. W wyznaczonych terenach przewiduje
się, że z uwagi na dużą podaż będzie następował rozwój zainwestowania. Dzięki strukturze własności
rozwój ten będzie następował sukcesywnie, zależnie od uwarunkowań ekonomicznych. Wyznaczone
istniejące oraz nowe tereny pod zabudową w skali gminy charakteryzują się najlepszym dostępem do sieci
komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w uzbrojenie terenu.
5. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały Rady Gminy,
o której mowa w art. 32 ust. 2.
Analizowany teren objęty jest obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Puńsk, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Puńsk Nr XII/104/00 z dnia 18 sierpnia
2000 r., dla którego przyjęta została zmiana uchwałą Rady Gminy Puńsk Nr II/20/2014 z dnia 29 grudnia
2014 r.
Dokument Studium określa główne kierunki działania w polityce przestrzennej gminy. W celu realizacji
celów i określenia kierunków rozwoju gminy przy występujących określonych uwarunkowaniach, obszar
gminy Puńsk został podzielony na dwie strefy polityki przestrzennej oznaczone na rysunku studium
odpowiednimi symbolami. Analizowany obszar znajduje się w strefie A, czyli strefa „turystyczna – rolnicza
– osadnicza – aktywizacji gospodarczej”. Jest to strefa o dużych walorach turystycznych, przyrodniczych
i kulturowych.
Planowana zmiana przeznaczenia terenu związana jest głównie z poprawą walorów funkcjonalnych
danego terenu, przystosowaniem analizowanego obszaru do potrzeb mieszkańców. Stanowi uaktualnienie
stanu faktycznego danego terenu.
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla analizowanego terenu jest wyrazem realizacji polityki przestrzennej gminy Puńsk przyjętej na mocy
ustaleń obowiązującego Studium.
Na dzień uchwalenia planu miejscowego nie przeprowadzono oceny aktualności Studium i planów
miejscowych gminy Puńsk, jednak dokonując analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu
miejscowego ustalono, że zamierzona zmiana przeznaczenia terenów jest zgodna z polityką gminy
oraz z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

– 43 –

Poz. 1321

Przed przystąpieniem do procedury, ustalono również, iż zmiana planu sporządzona zostanie zgodnie
z zasadą ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, o której mowa w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przyczyniając się jednocześnie do realizacji oczekiwań użytkowników
przestrzeni, co do kierunków i zasad zagospodarowania terenu.W związku ze zmianą planu zostaną
stworzone racjonalne warunki rozwojowe analizowanego terenu zgodnie z istniejącymi potrzebami
funkcjonalnymi i użytkowymi danego obszaru.
6. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Do projektu w/w miejscowego planu opracowana została „Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w której oszacowano możliwe dochody jak
i wydatki wynikające z realizacji ustaleń planu.
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.
Przedstawione uzasadnienie potwierdza zasadność przyjętych rozwiązań przestrzennych zawartych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Puńsk.
Procedura planistyczna została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy,
a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia a w następstwie
funkcjonowania jako dokument prawa miejscowego.

