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§ 1. Sie  prowadzonych przez gmin  oddzia ów przedszkolnych tworz  oddzia y przedszkolne 

w : 

1) Szkole Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Wi ajnach; 

2) Szkole Podstawowej w Smolnikach; 

3) Szkole Podstawowej w Oklinach. 

§ 2. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem 1 wrze nia 2004 roku i podlega og oszeniu w 

Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicz cy Rady  
Zenon Kowalewski 
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UCHWA A NR X/98/04 RADY GMINY CZEREMCHA 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mi dzynarodowego, 
drogowego Przej cia Granicznego w Po owcach, Gmina Czeremcha, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorz dzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 

153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 

78, Nr 141 poz. 692; z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 

106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; z 2001 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 81, poz. 875, Nr 100, 

poz. 1085; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1569) oraz art. 15 i art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41), uchwala si , co nast puje :  

DZIA  I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Uchwala si  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mi dzynarodowego 

Drogowego Przej cia Granicznego w Gminie Czeremcha, pow. hajnowski, woj. podlaskie. 

Zgodno  planu ze studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czeremcha okre la uchwa a Nr  X/97/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku Rady Gminy Czeremcha. 

Granice obszarów obj tych uchwa  okre la rysunek planu w skali 1:1000 stanowi cy integraln  

cz  uchwa y, za cznik Nr 1 do uchwa y. 

1. Przeznacza si  grunty rolne i le ne pod zabudow , z towarzysz c  komunikacj  i 

infrastruktur  techniczn  w sposób niekolizyjny z otoczeniem i rodowiskiem przyrodniczym. 

2. Rozwi zania architektoniczne zabudowy wymagaj  uwzgl dnienia tradycji regionalnych. 

3. Linie rozgraniczaj ce tereny - ci le okre lone, wymagaj  ich uwzgl dnienia w projekcie 

budowlanym inwestycji. 

4. Linie zabudowy-postulowane, mog  ulega  zmianom- w zale no ci od uzasadnionych 

rozwi za  projektu budowlanego inwestycji. 
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5. Nieprzekraczalne linie zabudowy, nie dotycz ; pawilonów kontrolerskich, elementów 

ma ej architektury i urz dze  podziemnych. 

6. Inwestycja stanowi w ca o ci zamiar realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

7. Wymagane opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej, poprzedzaj cej projekt 

budowlany inwestycji. 

8. Przed uzyskaniem pozwolenia na budow , nale y uzyska  zgod  Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Pa stwowych w Bia ymstoku na wy czenie gruntów le nych z produkcji le nej, oraz 

stanowisko Starosty Powiatowego i Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Hajnówce, co do potrzeby sporz dzenia raportu oddzia ywania inwestycji na rodowisko. 

9. Do czasu realizacji planu, obowi zuje dotychczasowy-rolny i le ny sposób wykorzystania 

terenu. 

§ 2. Przeznacza si  grunty rolne kl.RV i RVI o cznej pow. 10,2900 ha na cele nierolne. 

Zgod  na przeznaczenie gruntów le nych na cele niele ne wyrazi ; o pow. O,5801 ha. Minister 

rodowiska, Decyzj  DL. lp -4791-6/RL/2004 z dnia 3 lutego 2004r., o pow. 2,89ha Dyrektor 

Generalny Lasów Pa stwowych z up. Ministra rodowiska, pismami Nr DG-14-B-2120/462/93 z 

dnia 24 pa dziernika 1994 r. i Nr ZS-2120/3/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. oraz o powierzchni 

5,2509 ha, Dyrektor Wydzia u rodowiska i Rolnictwa, z upowa nienia Wojewody Podlaskiego, 

Decyzj  Nr R.V.77111-294/03/04 z dnia 6 stycznia 2004 r.  

DZIA  II – USTALENIA PLANU. 

ROZDZIA  1. USTALENIA W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA ORAZ WARUNKÓW ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

§ 3. Ustala si  symbole przeznaczenia terenów i warunków ich zabudowy: 

1. UI – Zabudowa istniej ca zwi zana z obs ug  przej cia granicznego. Dopuszcza si  

zmian  funkcji, a tak e mo liwo  przebudowy i rozbudowy. 

2. UA, UG, UH, UI – Tereny us ug administracyjnych, gastronomii, handlowych, 

hotelowych i innych zwi zanych z obs ug  drogowego przej cia granicznego Polska-Bia oru . 

Zabudowa o wysokich walorach architektonicznych, z nowatorskim wprowadzeniem elementów 

regionalnych. Wysoko  zabudowy od 1 do 3 kondygnacji, wynikaj ca z funkcji i programu 

u ytkowego z mo liwo ci  podpiwniczania w zale no ci od potrzeb. Ograniczenie wysoko ci 

zabudowy nie dotyczy masztu czno ci radiowej dla potrzeb s u b granicznych. Dachy strome, o 

symetrycznym k cie nachylenia, kryte dachówk  ceramiczn  w kolorze czerwonym. 

3. 1KG25/7,0 – Droga krajowa kl. „G”, na terenie przej cia granicznego dwujezdniowa, o 

jednym kierunku ruchu dla osób wyje d aj cych z kraju. 

4. 2KL25/7,0- Droga lokalna kl. „L”, na terenie przej cia granicznego dwujezdniowa, o 

jednym kierunku ruchu dla osób wje d aj cych do kraju. 

5. KD10/5,5 – Droga wewn trzna kl. „D”. 

6. KS – Towarzysz cy program obs ugi komunikacyjnej, powi zany z uk adem drogowym 

(parkingi, stacje paliw i obs ugi samochodów) W koncepcji programowo – przestrzennej 

wymagane stanowisko Starosty powiatowego i pa stwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Hajnówce, co do potrzeby sporz dzenia raportu oddzia ywania inwestycji na rodowisko. 
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7. NO – Projektowana lokalna oczyszczalnia cieków sanitarnych, rozwi zanie 

alternatywne. 

8. Wz – Projektowane uj cie wody pitnej w warunkach specjalnych. 

9. Program i lokalizacja projektowanej oczyszczalni cieków i awaryjnego uj cia wody do 

u ci lenia w projekcie budowlanym inwestycji. Dopuszcza si  zmian  lokalizacji w granicach 

okre lonych planem, bez konieczno ci jego zmiany. 

ROZDZIA  2. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI. 

§ 4. Ustala si  obs ug  komunikacyjn  z istniej cej i projektowanej drogi krajowej, klasy 

technicznej „G” o spowolnionym ruchu, dostosowanym do wymogów przej cia granicznego, oraz 

uk adem dróg wewn trznych, klasy technicznej „D”. 

1. Szeroko  drogi krajowej w liniach rozgraniczaj cych 25,0 m., szeroko  jezdni 7,0 m., 

lub wi ksza w zale no ci od ilo ci projektowanych pasów ruchu. Nieprzekraczalna linia 

zabudowy 20,0 m. od kraw dzi jezdni. 

2. Szeroko  dróg wewn trznych w liniach rozgraniczaj cych 10,0 m., szeroko  jezdni 5,5 

m. Nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m. od kraw dzi jezdni. 

3. Wska niki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych nale y ustali  indywidualnie, w 

zale no ci od prognozy ruchu na przej ciu granicznym. 

ROZDZIA  3. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

§ 5. Zasady uzbrojenia terenu w sie  wodoci gow .  

1. Zaopatrzenie w wod , z sieci gminnej. Zasady przebiegu i u o enia projektowanych 

przewodów wodoci gowych, zgodnie z przyk adowym rozrz dem pokazanym w rysunku planu. 

2. Dopuszcza si  zmian  rozrz du sieci wodoci gowych, bez konieczno ci zmiany planu, po 

pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego z ZUD. 

3. Projektowane uj cie wody, winno spe nia  warunki techniczne-obecnie okre lone w 

za czniku do Zarz dzenia Nr 2/96 ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

wrze nia 1995r. SO-807/95 w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urz dze  

zaopatrzenia w wod  w warunkach specjalnych (MP Nr 59 poz. 663). 

§ 6. Zasady uzbrojenia terenu w sie  kanalizacji sanitarnej. 

1. Odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnej, lokalnej oczyszczalni cieków. 

Wymagane pozwolenie wodno-prawne, zgodnie z Ustaw  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. 

Alternatywnie, odprowadzenie cieków sanitarnych do sieci gminnej. Zasady przebiegu i u o enia 

projektowanych przewodów sanitarnych, zgodnie z przyk adowym rozrz dem pokazanym w 

rysunku planu. 

2. Dopuszcza si  zmian  rozrz du przewodów sanitarnych, bez konieczno ci zmiany planu, 

po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego z ZUD. 

3. Dopuszcza si , okresowe odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników 

bezodp ywowych, opró nianych przez wyspecjalizowane jednostki w punkcie zlewnym 

oczyszczalni gminnej w Czeremsze. Pojemno  zbiorników nie mo e przekracza  5,0 m.3 na 

dob . 
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§ 7. Zasady odprowadzenia wód opadowych. 

1. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe, poprzez odpowiednie ukszta towanie i 

wyprofilowanie powierzchni utwardzonych. 

2. Odbiornikami wód opadowych mog  by  rowy przydro ne, po zastosowaniu urz dze  

podczyszczaj cych. Okre lenie rozwi za  i lokalizacji urz dze  podczyszczaj cych winno 

nast pi  w projekcie budowlanym inwestycji- zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 

Prawo Wodne. 

§ 8. Zasady usuwania odpadów sta ych. 

1. Usuwanie nieczysto ci sta ych systemem zorganizowanym poprzez ustawienie 

pojemników b d  kontenerów i ich opró nianie na urz dzonych sk adowiskach odpadów sta ych. 

2. Lokalizacj  pojemników lub kontenerów na odpady sta e zgodnie z warunkami 

okre lonymi w obwi zuj cych przepisach dotycz cych miejsc gromadzenia odpadów sta ych, 

obecnie zawarte w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 

690). 

3. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacj  systemu zbiórki i 

odpadów niebezpiecznych wed ug rozstrzygni  Wójta Gminy Czeremcha. 

§ 9. Zaopatrzenie w energi  elektryczn . 

1. Zasilanie w energi  elektryczn , wymaga budowy odga nej linii SN od linii istniej cej 

w Kol. Po owce i budowy stacji transformatorowej. 

2. Ustala si  lokalizacj  linii SN, napowietrznej w liniach rozgraniczaj cych drogi krajowej, 

wg. zasad okre lonych w rysunku planu w skali 1:5000. Odleg o  zabudowy 7,0m. od osi linii 

wykonanej przewodem nieizolowanym i 5,0m. od osi linii z przewodami izolowanymi. 

3. Rezerwuje si  teren pod budow  stacji transformatorowej w obszarze przej cia 

granicznego, na warunkach uzgodnionych z Rejonem Energetycznym w Bielsku Podlaskim w 

projekcie budowlanym inwestycji. 

§ 10. Zasady zaopatrzenia w ciep o. 

1. Zaopatrzenie i lokalizacja róde  ciep a wg rozwi za  indywidualnych, w projekcie 

budowlanym inwestycji, z wykorzystaniem ekologicznych no ników energii (gaz, olej opa owy, 

energia elektryczna, biomasa itp.) 

2. Lokalizacja ew. sieci ciep owniczych wymaga zachowania przepisów szczególnych 

obowi zuj cych w tym zakresie. 

§ 11. Zasady rozwi za  telekomunikacyjnych. 

1. Zak ada si  obs ug  telekomunikacyjn  na terenie przej cia granicznego z istniej cego 

systemu po dostosowaniu go do nowych potrzeb odbiorców- na warunkach okre lonych przez 

Zak ad Telekomunikacji w Bia ymstoku. 

2. Ustala si  warunki realizacji nowych i modernizacji istniej cych urz dze  

telekomunikacyjnych na warunkach okre lonych w przepisach szczególnych: 
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- sie  napowietrzna i kablowa mo e by  realizowana w liniach rozgraniczaj cych ulic. 

- na przej cia kablami telekomunikacyjnymi przez pasy drogowe Inwestor winien uzyska  

zgod  w a ciwego organu zarz dzaj cego drog  na zaj cie pasa drogowego, oraz okre li  

sposób przej cia przez jezdni  (przecisk, przekop). 

§ 12. Ustalenia dotycz ce obrony cywilnej. 

1. Ustala si  obowi zek przystosowania pomieszcze  na ukrycia typu II w okresie 

podwy szonej gotowo ci obronnej pa stwa. 

2. Ustala si  obowi zek opracowania aneksu OC na etapie projektu budowlanego inwestycji. 

3. Ustala si  obowi zek budowy awaryjnego uj ci wody pitnej w warunkach specjalnych. 

4. System wygaszania i zaciemniania o wietlenia zewn trznego oraz alarmowania wg planu 

obrony cywilnej gminy Czeremcha. 

§ 13. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska. 

1. W celu zminimalizowania negatywnego oddzia ywania inwestycji okre lonych pla-nem na 

rodowisko przyrodnicze przestrzega  nale y jego ustale  polegaj cych na: 

1) zaopatrzeniu u ytkowników w wod  z wodoci gu gminnego; 

2) odbioru cieków sanitarnych przez w asn  oczyszczalni , lub do kanalizacji gminnej. W przypadku 

zastosowania urz dze  indywidualnych zaopatrzenia w wod  i odprowadzenia cieków 

sanitarnych, uzyskania pozwolenia na ich u ytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

3) gromadzeniu odpadów sta ych w pojemnikach na ka dej dzia ce i ich usuwaniu systemem 

zorganizowanym; 

4) utwardzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni dróg i parkingów; 

5) kompleksowym zagospodarowaniu terenów po zako czeniu budowy przed oddaniem obiektów do 

u ytkowania; 

6) opiniowaniu przedsi wzi  budz cych w tpliwo ci organów architektoniczno – budowlanych przez 

w a ciw  komisj  urbanistyczno – architektoniczn . 

DZIA  III – POSTANOWIENIA KO COWE. 

§ 14. W przypadku zbywania nieruchomo ci po o onych na terenie obj tym niniejszym planem 

w a ciciel zobowi zany jest wnie  do bud etu gminy Czeremcha op at  jednorazow  w wysoko ci 

30% w stosunku do wzrostu warto ci tych nieruchomo ci w wyniku uchwalenia planu, pomniejszon  o 

zwaloryzowan  warto  nak adów poniesionych przez w a cicieli nieruchomo ci w okresie pomi dzy 

uchwaleniem planu a zbyciem nieruchomo ci. 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Czeremcha. 

§ 16. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicz cy Rady  
Jan Kupryciuk    
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Za cznik Nr 2 
do uchwa y Nr  X/98/04 

Rady Gminy Czeremcha 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nie nale  do zada  w asnych Gminy Czeremcha, oraz zasad ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, mi dzynarodowego, drogowego przej cia 

granicznego w Po owcach stanowi  w ca o ci zamiar realizacji celu publicznego. Ich realizacja 

odbywa  si  b dzie ze rodków bud etu Pa stwa, po wprowadzeniu do ”programu”, o którym 

mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717), s u cego realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 
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ZARZADZENIE NR 68/04 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI 

z dnia 27 lutego  2004 r. 

w sprawie przyj cia sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2003 rok. 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, 

Nr 189, poz. 1851) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 pa dziernika 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; 

z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) Wójt Gminy postanawia: 

§ 1. Przyj  sprawozdanie z wykonania bud etu gminy oraz planow finansowych zada  z 

zakresu administracji rz dowej zleconych gminie za rok 2003 wed ug którego : 

1) plan dochodów /po zmianach / wynosi                                       5 986 300 z ; 

2) wykonanie                                                                                   5 693 951 z ; 

3) plan wydatków /po zmianach/ wynosi                                        6 159 635 z ; 

4) wykonanie                                                                                    5 712 208 z  

zgodnie z za cznikami Nr 1 i 2. 

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekaza  w terminie 7 dni od daty podj cia 

niniejszego zarz dzenia: 

1) Radzie Gminy; 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bia ymstoku, Zespó  w Suwa kach. 

§ 3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia.  

Wójt 
Mariusz Grygie  

 


