UCHWAŁA NR XXVIII/230/13
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591; z 2002 r.zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1458, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281,
Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445,
z 2013 r. poz. 21) oraz uchwały Nr XV/162/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku zmienionej
uchwałą Nr XXXI/314/10 z dnia 22 stycznia 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
i zaktualizowane uchwałą Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 roku i zmienione
Uchwałą Nr VIII/69/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r., oraz Uchwałą Nr XVII/176/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r.
2. Zmiana studium dotyczy m.in. ustalenia terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego, w tym
inwestycje z zakresu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego oraz komunikacji, w tym transportu kolejowego
i lotniczego oraz zmiany w strukturze osadniczej.
§ 2. 1. Ustalenia zmiany studium stanowią treść niniejszej uchwały.
2. Integralnymi częściami zmiany Studium są:
1) Załącznik Nr 1 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki –
tekst Studium” – w formie ujednoliconej;
2) Załącznik Nr 2 – rysunek studium w skali 1:25000 ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, zastępujący
dotychczasowy rysunek "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego";
3) Załącznik Nr 3 – rysunek studium w skali 1:25000 ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki – kierunki zagospodarowania przestrzennego”, zastępujący dotychczasowy
rysunek "Studium uwarunkowań i kierónków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Kierunki
zagospodarowania przestrzennego";
4) Załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
§ 3. Wprowadza się następujące zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków
przestrzennego Gminy Suwałki w załączniku Nr 1 – tekście Studium w pkt. 1 „Wstęp” :

zagospodarowania

1) w ppkt 1.1. „Podstawy prawne opracowania” otrzymują brzmienie:
"1.1.1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012r. poz. 647, z późn. zm.);
1.1.2. Akty wykonawcze do w/w ustawy;
1.1.3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 z pózn. zm.);
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1.1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233);
1.1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.);
1.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z późn. zmianami);
1.1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220 z późn. zm.);
1.1.8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r, Nr 115, poz.
741 z późn. zmianami);
1.1.9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z późn.
zmianami);
1.1.10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
z 1995 roku, z późn. zmianami);
1.1.11. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 roku, Nr 56, poz. 679 z późn.
zmianami);
1.1.12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838
z późn. zmianami);
1.1.13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami);
1.1.14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721);
1.1.15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568);
1.1.16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229);
1.1.17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie utworzenia Wigierskiego
Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 r., Nr 24 , poz. 124);
1.1.18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 z 2004 r. poz. 2313);
1.1.19. Uchwała Nr XIII/117/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki;
1.1.20. Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa – Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku – Białystok 2003 r.;
1.1.21. Projekt granicy polno – leśnej- WBGiTR w Suwałkach Pracownia projektowa Rekultywacji
Gruntów w Giżycku;
1.1.22. Umowa z Wykonawcą.
1.1.23. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki Nr XV/162/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca
2008 roku, zmieniona uchwałą Nr XVI/168/08 z dnia 31 lipca 2008 roku oraz zmieniona Uchwałą Nr
XXXI/314/10 z dnia 22 stycznia 2010 roku.";
2) skreśla się ppkt 1.2.;
3) w ppkt 1.3. „Cele i zadania studium” dodaje się punkt 10) w brzmieniu: „10) potrzeby w zakresie
rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych.”;
4) w ppkt 1.5. „Terminy i pojęcia podstawowe używane w opracowaniu” wprowadza się następujące
zmiany:
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a) punkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) „zrównoważonym rozwoju” – należy przez to rozumieć taki rozwój
społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń;”,
b) punkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) „środowisku” – należy przez to rozumieć ogół elementów
przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności
powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności
biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami;”,
c) punkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) „ochronie środowiska” – należy przez to rozumieć podjęcie lub
zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta
polega w szczególności na:
– racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju,
– przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
– przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,”;,
d) punkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) „inwestycji celu publicznego” – należy przez to rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także
krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status
podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których
mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z późn. zm.);”,
e) punkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) „obszarze przestrzeni publicznej” – należy przez to rozumieć
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno
– przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;”,
f) punkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) „obszarze problemowym” – należy przez to rozumieć obszar
szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych
wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;”;,
g) punkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) „dobrach kultury współczesnej” – należy przez to rozumieć
niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak: pomniki, miejsca pomięci, budynki, ich wnętrza i detale,
zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie
żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna;”;
5) w ppkt 1.6. „Wykaz ważniejszych materiałów wyjściowych” wprowadza się następujące zmiany:
a) punkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
w miejscowości Zielone Kamedulskie – uchwała Nr XXI/184/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 29
października 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
obejmujących działkę nr 55/21 położoną we wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki (Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 182 poz. 2409 z dnia 1 grudnia 2004 roku) zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/238/05 Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 sierpnia 2005 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 209, poz. 2384 z dnia 27 września 2005 roku);”,
b) dodaje się punkty od 21 do 82 w brzmieniu:
"21) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
z 2005 roku – uchwałą Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 rok;
22) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
z 2007 roku – uchwała Nr VIII/69/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.
23) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
z 2008 roku – uchwała Nr XVII/176/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r.
24) Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2012 – Białystok, styczeń 2006r.
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25) „Waloryzacja terenów gminy Suwałki pod kątem występowania złóż kruszywa naturalnego
i ochrony istniejących zasobów kopalin z uwzględnieniem trudności związanych z dostępem do złóż
i trudności z ich zagospodarowaniem” opracowanie: Mirosław Tatarata, grudzień 2010r.
26) „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Suwałki w okresie od 23 listopada
2006 roku do 31 grudnia 2010 roku, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wieloletni
program sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych
w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 – 3 i art. 67 oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub
zmiany planu miejscowego.” z 2011r.
27) Plan Rozwoju Miejscowości Stary Folwark na lata 2006-2007 zgodnie z Uchwałą Nr
XXX/IV/288/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 05 maja 2006 r.
28) Plan Odnowy Miejscowości Sobolewo na lata 2009-2016 zgodnie z Uchwałą Nr XXI/225/09 Rady
Gminy Suwałki z dnia 23 marca 2009 r.
29) Plan Odnowy Miejscowości Krzywe na lata 2011-2018 zgodnie z Uchwałą Nr III/7/10 Rady
Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr IV/30/11 Rady Gminy Suwałki z dnia
28 stycznia 2011 r.
30) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego ” KRZYWE
I” - Uchwała Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29.11.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 12
poz.160 z dnia 12.01.2006 r.) zmieniona Uchwała Nr XIX/159/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26
kwietnia 2012 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 24 maja 2012 roku, poz. 1596)
31) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Potasznia, Bród Stary i części wsi Biała
Woda - Uchwała Nr XXXIV/291/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 05.05.2006 r. ( Dz.Urz.Woj.Podl. Nr
167 poz. 1548 z dnia 22.06.2006 r.)
32) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - Uchwała Nr
XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 05.05.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 163 poz. 1516 z dnia
16.06.2006 r.)
33) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Okuniowiec
- Uchwała Nr XXXV/303/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29.06.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 204 poz.
1988 z dnia 11.08.2006 r.)
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23.08.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 237 poz.
2313 z dnia 29.09.2006 r.)
35) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś - Uchwała Nr
XXXVI/315/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23.08.2006 r. ( Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 237 poz. 2314 z dnia
29.09.2006 r.)
36) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda - Uchwała Nr
XXXVI/316/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23.08.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 237 poz. 2315 z dnia
29.09.2006 r.)
37) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda - Uchwała Nr
XXXVII/322/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29.09.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 258 poz.2567 z dnia
30.10.2006 r.),
38) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda - Uchwała Nr
XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29.09.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 258 poz. 2568 z dnia
30.10.2006 r.) zmieniony Uchwałą Nr XXII/233/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2009 roku
(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 120, poz. 1334 z dnia 3 czerwca 2009 roku),
39) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - Uchwała Nr III/17/06
Rady Gminy Suwałki z dnia 28.12.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 25 poz.224 z dnia 26.01.2007 r.)
zmieniony Uchwałą Nr VII/55/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2007 roku (Dz. Urz. Woj.
Podl. Nr 172, poz. 1752 z dnia 01 sierpnia 2007 roku), zmieniony Uchwałą Nr XXIX/293/09 Rady
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Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 232, poz. 2778 z dnia 10 grudnia
2009 roku)
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda - Uchwała Nr IV/28/07
Rady Gminy Suwałki z dnia 20.02.2007 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 79 poz. 644 z dnia 05.04.2007 r.)
41) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Płociczno-Tartak - Uchwała Nr
VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17.08.2007 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 200 poz.2037 z dnia
07.09.2007 r.) zmieniony Uchwałą Nr V/36/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011 roku (Dz.
Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz. 1299 z dnia 21 kwietnia 2011 roku),
42) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród - Uchwała Nr VIII/67/07
Rady Gminy Suwałki z dnia 17.08.2007 r.( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 200 poz.2038 z dnia 07.09.2007 r.)
zmieniony Uchwałą Nr XIII/122/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 14 marca 2008 roku (Dz. Urz. Woj.
Podl. Nr 94, poz. 918 z dnia 16 kwietnia 2008 roku),
43) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo - Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17.08.2007 r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 203 poz.2069 z dnia 12.09.2007 r,
44) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Taciewo i Turówka Nowa - Uchwała
Nr XI/103/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 19.11.2007 r.( Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 258 poz.2736 z dnia
29.11.2007 r.)
45) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - Uchwała Nr XII/109/07
Rady Gminy Suwałki z dnia 10.12.2007 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 19 poz.208 z dnia 24.01.2008 r.)
46) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - Uchwała Nr XIV/136/08
Rady Gminy Suwałki z dnia 22.04.2008 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 124 poz.1291 z dnia 28.05.2008 r.)
47) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniak i Nowa Wieś - Uchwała Nr
XIV/137/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22.04.2008 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 124 poz.1292 z dnia
28.05.2008 r.)
48) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Mała Huta - Uchwała Nr
XIV/138/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22.04.2008 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 124 poz.1293 z dnia
28.05.2008 r.)
49) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bród Nowy - Uchwała Nr
XV/150/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19.06.2008 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 161 poz.1575 z dnia
10.07.2008 r.)
50) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie - Uchwała Nr
XVI/169/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 31.07.2008 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202 poz.2032 z dnia
20.08.2008 r.)
51) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarnakowizna - Uchwała Nr
XVII/177/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12.09.2008 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 252 poz.2586 z dnia
21.10.2008 r.)
52) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak - Uchwała Nr
XVIII/184/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 17.10.2008 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 273 poz.2762 z dnia
10.11.2008 r.)
53) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda - Uchwała Nr
XVIII/186/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 17.10.2008 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 273 poz.2763 z dnia
10.11.2008 r.)
54) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie - Uchwała Nr
XXVI/270/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27.08.2009 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 188 poz.2020 z dnia
23.09.2009 r.)
55) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród - Uchwała Nr
XXVI/271/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27.08.2009 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 188 poz.2021 z dnia
23.09.2009 r.)
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56) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo - Uchwała Nr XXVI/272/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27.08.2009 r.
(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 188 poz.2022 z dnia 23.09.2009 r.)
57) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - Uchwała Nr
XXIX/293/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16.11.2009 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 232 poz.2778 z dnia
10.12.2009 r.)
58) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - Uchwała Nr XXIX/292/09
Rady Gminy Suwałki z dnia 16.11.2009 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 232 poz.2777 z dnia 10.12.2009 r.)
59) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek - Uchwała Nr
XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30.04.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 109 poz. 1609 z dnia
25.05.2010 r.)
60) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark - Uchwała
Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24.06.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 186 poz. 2332
z dnia 27.07.2010 r.)
61) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Kuków-Folwark i Bród
Mały- Uchwała Nr XXXIX/375/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 05.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
290 poz. 3733 z dnia 07.12.2010 r.)
62) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Turówka Stara - Uchwała
Nr XXXIX/376/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 05.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 290 poz. 3734
z dnia 07.12.2010 r.)
63) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno - Tartak w gminie Suwałki
Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz.
1300 z dnia 21 kwietnia 2011 roku).
64) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo
i Turówka Nowa w gminie Suwałki - Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 czerwca
2011 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 193, poz. 2351 z dnia 22 lipca 2011 roku).
65) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 235,
poz. 2812 z dnia 20 września 2011 roku).
66) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego
„KRZYWE I” położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki - Uchwała Nr XIX/159/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1596 z dnia 24 maja 2012 roku).
67) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - Uchwała Nr
XIX/158/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1595 z dnia 24
maja 2012 roku).
68) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie - Uchwała Nr XV/148/08 Rady Gminy Suwałki z dnia
19.06.2008 r.
69) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie - Uchwała Nr XV/149/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 19.06.2008 r.
70) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Przebród - Uchwała Nr XXIII/241/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 25.05.2009
r.
71) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kuków-Folwark, Kuków, Korkliny, Trzciane i Bród Nowy - Uchwała Nr
XXIV/256/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26.06.2009 r. i Nr XXX/310/09 z dnia 29.12.2009 r.
72) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Półwyspu Wigierskiego - Uchwała Nr XXX/311/09 Rady Gminy Suwałki z dnia
29.12.2009 r.
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73) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda - Uchwała Nr XXX/309/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29.12.2009 r.
74) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak - Uchwała Nr XXX/312/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29.12.2009 r.
75) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Korobiec - Uchwała Nr XXXIX/377/10 Rady Gminy
Suwałki z dnia 05.11.2010 r.
76) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Gawrych Ruda - Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 30.08.2011
r
77) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obejmujących działkę nr 55/21 położoną we wsi Zielone Kamedulskie - Uchwała
Nr XI/85/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 27.09.2011 r.
78) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo - Uchwała Nr XII/89/11 Rady
Gminy Suwałki z dnia 28.10.2011 r
79) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obr. geodezyjnym Okuniowiec - Uchwała Nr XIII/110/11 Rady
Gminy Suwałki z dnia 28.11.2011 r.
80) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na
terenie gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, KukówFolwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Star y- Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27
marca 2012r.
81) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na
terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda - Uchwała Nr XIX/157/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012r.
82) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Krzywe i Mała Huta w gminie Suwałki - Uchwała Nr
XXI/174/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012r.”;
§ 4. Wprowadza się następujące zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki w załączniku Nr 1 – tekście Studium w pkt. 2 „ CELE ROZWOJU GMINY
SUWAŁKI ”:
1) w ppkt 2.1. „Ustalenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego” drugi akapit otrzymuje
brzmienie: „Misję i cele rozwoju województwa oraz priorytety cytuje się niżej z opracowania ze stycznia 2006
roku – Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.”;
2) w ppkt 2.1. „Ustalenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego” ppkt. 2.1.1. „Misja
Województwa” otrzymuje brzmienie: „Misja stanowi zapis intencji tego, co władze samorządowe województwa
podlaskiego pragną uzyskać w wyniku realizacji opracowanej Strategii. Zjawiska zachodzące w sferze
społeczno-gospodarczej charakteryzują się dużą dynamiką, stąd też przy zachowaniu uniwersalności zapisów
dotyczących misji, mogą zmieniać się narzędzia prowadzące do jej urzeczywistnienia. MISJA
WOJEWÓDZTWA: Województwo podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju
z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego”;
3) w ppkt 2.1. „Ustalenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego” ppkt. 2.1.2. „Cele strategiczne
rozwoju województwa” otrzymuje brzmienie:
„Identyfikacja celów strategicznych stanowi regionalną odpowiedź na propozycje państwowej polityki
regionalnej zawartej w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, zaliczającej
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województwo podlaskie do jednego z obszarów problemowych - do tzw. obszaru regionów wschodnich.
Cele strategiczne mają być impulsem wewnątrzregionalnym do rozwoju województwa i wychodzić
naprzeciw instrumentom państwa służącym wsparciu działań zapewniającym większą spójność przestrzenną
oraz społeczno-gospodarczą z resztą kraju.
Cel 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Cel 3: Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym
Cel 4: Ochrona środowiska naturalnego
Cel 5: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
Cel 6: Wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa
Cel 7: Rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi”;
4) w ppkt 2.1. „Ustalenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego” ppkt. 2.1.3. „Priorytety rozwoju
województwa” otrzymuje brzmienie:
„Skuteczne w układzie przestrzennym województwa oddziaływanie projektów, które wynikać będą
z poniższych priorytetów i działań Strategii wymaga współdziałania wszystkich podmiotów i przyszłych
beneficjentów, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i samorządu województwa.
W celu realizacji istoty tych zapisów i zapewnienia efektywnego wykorzystywania środków przeznaczanych
na rozwój regionalny, wybór zadań inwestycyjnych powinien skupiać się na wspieraniu przedsięwzięć
będących efektem współpracy i wzajemnego rozwiązywania problemów przez przyszłych projektodawców,
szczególne w odniesieniu do infrastruktury technicznej np.: zapewniania spójności i sprawnego
funkcjonowania ciągów komunikacyjnych, efektywnego oddziaływania systemów zaopatrzenia w wodę,
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych czy
infrastruktury teleinformatycznej.
W strategii ustalono trzy priorytety w rozwoju województwa, określając dlań szczegółowe działania. Niżej
wymieniono jedynie te działania, których realizacja ma związek z gospodarką i obszarem Gminy Suwałki.
Priorytet 1 Infrastruktura techniczna:
Działanie 1. Rozwój systemu transportowego województwa:
Wspieranie budowy i przebudowy dróg krajowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
międzynarodowego, krajowego i regionalnego ruchu drogowego oraz poprawę jego bezpieczeństwa, a w
szczególności: Nr S 8 /E 67/ (Warszawa) - granica województwa – Zambrów – Choroszcz – Knyszyn –
Korycin – Augustów - Suwałki - Budzisko - granica państwa - (Kowno), w I Paneuropejskim Korytarzu
Transportowym, z sukcesywnym dostosowaniem parametrów do klasy S, w tym budowa obwodnic
miejscowości,
Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich stosownie do największych istniejących i prognozowanych
natężeń ruchu i znaczenia w obsłudze obszarów rozwoju społeczno – gospodarczego oraz najpilniejszych
potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, w powiązaniu z siecią
układu dróg krajowych,
Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych znaczących dla funkcjonowania zagospodarowania
województwa,
Rozbudowa i budowa nowych miejsc obsługi podróżnych (MOP) przy drogach krajowych
i wojewódzkich, stosownie do potrzeb ruchu turystycznego i towarowego,
Tworzenie warunków na rzecz zastosowania transportu kombinowanego („tiry na tory”) na linii kolejowej
„Rail Baltica” – Warszawa - Białystok – Trakiszki – Kowno – Ryga – Tallin i budowy centrów
logistycznych,
Budowa systemu komunikacji lotniczej, a w szczególności: rozbudowy i modernizacji lotniska
sportowego w Suwałkach,
Wspieranie przebudowy linii i urządzeń kolejowych z dostosowaniem ich parametrów do
międzynarodowych i krajowych potrzeb przewozowych oraz regionalnych przewozów pasażerskich, a w
szczególności: linii E75 Warszawa – Białystok – Sokółka – Suwałki – Trakiszki – granica państwa, zwana
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„Rail Baltica” w I Europejskim Korytarzu Transportowym, z sukcesywnym dostosowywaniem parametrów
dla linii magistralnej,
Rozwój bezpiecznej infrastruktury w celu ograniczenia wypadków drogowych,
Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykorzystanie elektronicznych urządzeń
pomiarowych warunków ruchu, jego natężenia oraz zachowania się jego uczestników na wszystkich ciągach
komunikacyjnych.
Działanie 2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego:
Budowa i rozbudowa lokalnych i regionalnych systemów transmisji danych, zwłaszcza na terenach
wiejskich i w małych miastach w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technik
bezprzewodowych,
Wdrożenie i wspieranie ogólnowojewódzkiej platformy cyfrowego urzędu i GIS z wykorzystaniem
cyfrowego podpisu jako elementu „Wrót Podlasia”,
Budowa systemu publicznych punktów dostępu do Internetu,
Rozwój e-turystyki – udostępnienie informacji turystycznej przez internet.
Działanie 3. Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz
usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych:
Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę ukierunkowanego na objęcie scentralizowanymi systemami
wszystkich mieszkańców jednostek osadniczych o zwartej przestrzennie zabudowie
Rozwój systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, ukierunkowany w szczególności na eliminację
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
a) budowę oczyszczalni ścieków w miastach, wiejskich ośrodkach gminnych i wsiach nie posiadających
takich urządzeń,
b) modernizację istniejących oczyszczalni pod kątem zwiększenia ich sprawności, zwłaszcza w redukcji
związków biogennych,
c) rozwój systemów kanalizacji sanitarnej zwłaszcza w miejscowościach położonych na obszarach
ochrony prawnej i obszarach rozwoju gospodarczego,
d) rozwój systemów kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, niezależnych od
systemów kanalizacji sanitarnej,
Rozwój nowoczesnych systemów gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych w tym
odpadów niebezpiecznych, ukierunkowanych na ochronę środowiska i optymalne gospodarcze
wykorzystanie części odpadów poprzez:
a) tworzenie nowoczesnych systemów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów – budowa
Zakładów Zagospodarowania Odpadów,
b) powszechną selektywną zbiórkę odpadów,
c) kompleksowe rozwiązywania problemu bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
w tym medycznych i budowlanych (azbest) oraz utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego,
d) dostosowanie istniejących składowisk i zakładów Zagospodarowania Odpadów do obowiązujących
wymogów i standardów,
e) stałą systematyczną i powszechną edukację społeczeństwa o efektach ekologicznych i gospodarczych
stosowania zbiórki selektywnej,
Rozwój systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, niezależnych od
systemu kanalizacji sanitarnej,
Rozwój indywidualnych systemów, przyzagrodowego oczyszczania ścieków w jednostkach osadniczych
o rozproszonej przestrzennej zabudowie poprzez stosowanie:
a) nowoczesnych technologii przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dostosowanych do warunków,
b) środowiska naturalnego lub innych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska,
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Działanie 4. Rozwój systemów energetycznych:
Dostosowanie systemu elektroenergetycznego do potrzeb rozwoju województwa i standardów
jakościowych poprzez:
a) budowę RPZ-ów WN/SN wraz z liniami zasilającymi oraz modernizację istniejących urządzeń systemu
WN,
b) przebudowę i rozbudowę sieci SN i NN na obszarze całego województwa.
Zwiększenie możliwości wymiany międzynarodowej nadwyżek energii elektrycznej i bezpieczeństwa
systemu krajowego poprzez budowę powiązań na napięciu 400 kV z Litwą i Białorusią,
Tworzenie warunków do wykorzystania istniejących na obszarze województwa źródeł energii
odnawialnej,
Tworzenie warunków do:
a) budowy gazociągów magistralnych i sieci rozdzielczej w północnej i zachodniej części województwa,
b) alternatywnego zasilania gazowego (Łomża, Grajewo, Augustów, Suwałki)
Wspieranie rozwoju systemów ciepłowniczych w dostosowaniu do potrzeb rozwoju zagospodarowania
i standardów ochrony środowiska, w tym:
a) budowy nowych źródeł ciepła i modernizacji istniejących urządzeń technicznych, które ograniczą
emisję zanieczyszczeń,
b) rozbudowy sieci przesyłowych i urządzeń ciepłowniczych w oparciu o najnowsze technologie
i rozwiązania techniczne,
c) racjonalnego wykorzystania energii w tym m.in. przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
d) wykorzystanie wód geotermalnych / energii geotermalnej.
Priorytet 2
Działanie 1. Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej
Rozwój nowych form opieki zdrowotnej m.in. opieki długoterminowej, środowiskowej, opieki nad matką
i dzieckiem, środowiska nauczania i wychowania, paliatywnej, domowej,
Rozwój profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o założenia Narodowego Programu Zdrowia,
Wsparcie rodziny,
Wspieranie rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o instytucję lekarza rodzinnego,
Utrzymanie i rozwój instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością socjalną,
doradczą, opieką społeczną oraz problemami uzależnień i patologii społecznych, a także przeciwdziałaniem
wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałaniem przemocy,
Modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz tworzenie warunków
do budowy nowych placówek zdrowotnych, w tym prywatnych,
Zabezpieczenie miejsc w placówkach całodobowej opieki oraz placówkach dziennego pobytu dla dzieci
i młodzieży, osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, uzależnionych i niedostosowanych
społecznie, które nie mogą otrzymać pomocy w warunkach domowych, czy też w naturalnym środowisku
społecznym,
Wspieranie centrów lub klubów integracji społecznej.
Działanie 2. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
Podwyższenie standardów bazy materialnej instytucji kultury oraz jej modernizacja i rozbudowa stosowna
do potrzeb, tworzenie ośrodków i centrów kultury,
Inspirowanie i wspieranie rozwoju kultury ludowej i amatorskiej, w tym folkloru i rękodzieła ludowego,
twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego z uwzględnieniem specyficznego
w województwie podlaskim zróżnicowania etnicznego, narodowościowego i religijnego, a także ich
promocji w kraju i za granicą,
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Wspieranie rozwoju czytelnictwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty usług opartych na nowych
technologiach informacyjnych oraz ochrona książki,
Prowadzenie wielostronnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
edukacji regionalnej,
Ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i historycznych form obiektów zabytkowych, a w
szczególności wykorzystanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji, zwłaszcza na potrzeby turystyki
i działalności kulturalnej,
Zachowanie tożsamości krajobrazu kulturowego i utrzymanie ciągłości rozwoju przestrzennego
historycznych zespołów osadniczych,
Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych województwa podlaskiego, z wykorzystaniem Listy
Produktów Tradycyjnych,
Wspieranie społeczności lokalnych w zachowaniu tradycyjnej, wiejskiej zabudowy, zwłaszcza na terenach
o dużym potencjale turystycznym,
Dbałość o tradycje narodowe i kulturowe.
Działanie 3. Rozwój sportu i rekreacji
Budowa, przebudowa i modernizacja ośrodków turystyczno - sportowych (baseny, stadiony, boiska i hale,
sale sportowe, centra sportowo – rekreacyjne, itp.),
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych (parki, ścieżki zdrowia, plaże, kąpieliska,
przystanie wodne, itp.),
Inicjowanie powstawania nowych klubów i stowarzyszeń sportowych oraz rozwój działalności,
Wspomaganie rozwoju zintegrowanego systemu szlaków rowerowych w regionie, w tym budowy ścieżek
rowerowych w obszarach miejskich,
Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
Utrzymanie rezerw terenowych pod realizację nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz ochrona ich
przed przeznaczeniem na inne cele,
Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego, szkolnego i wyczynowego.
Działanie 4. Rozwój szkolnictwa
Rozbudowa i modernizacja bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, w szczególności wyższych
uczelni, z wykorzystaniem środków ze źródeł zewnętrznych,
Rozwój kadr dydaktycznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w szczególności
w komputery,
Rozwijanie aktywnej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w dziedzinie edukacji i sportu,
Wsparcie działań na rzecz edukacji ekologicznej,
Wsparcie działań na rzecz e-edukacji i edukacji na odległość,
Tworzenie warunków do realizacji obniżonego wieku szkolnego,
Tworzenie warunków do rozwoju sportu ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych warunków
środowiskowych,
Wspieranie edukacji wykorzystującej najnowsze technologie,
Zapewnienie funduszy na modernizację i serwisowanie istniejącej bazy komputerowej oraz zapewnienie
środków na tworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych wraz z oprogramowaniem.
Działanie 5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich oraz rozwój mieszkalnictwa
Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz ich adaptacja na cele
społeczne, gospodarcze lub turystyczne,
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Modernizacja i rozbudowa budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem
w celu adaptacji ich do pełnienia funkcji edukacyjno-społecznych
Wyznaczanie, przygotowywanie i uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
Remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego i kulturalnego,
Priorytet 3 Baza ekonomiczna
Działanie 1 . Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
Wsparcie gospodarstw towarowych w dostosowaniu do aktualnych norm produkcyjnych i ochrony
środowiska oraz poprawy ich konkurencyjności,
Wsparcie gospodarstw w przechodzeniu na produkcję ekologiczną oraz w dostosowaniu do warunków
wytwarzania i sprzedaży produktów tradycyjnych,
Wsparcie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych,
Wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego i eksportu. Dotyczyć to będzie w szczególności
modernizacji i rozwoju baz przetwórstwa w sąsiedztwie rynków surowcowych (przede wszystkim
mleczarstwo, przetwórstwo mięsa oraz owoców, zbóż, warzyw i ziemniaków) z priorytetem obszarów
o ukształtowanym trwale zapleczu surowcowym oraz wysokim poziomie technologicznym i organizacyjnym
przetwórstwa,
Tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do poprawy jakości i struktury rolniczej
przestrzeni produkcyjnej poprzez:
a) modernizację infrastruktury technicznej,
b) modernizację dróg rolniczych,
c) rozwój szkolnictwa i opieki zdrowotnej na wsi,
d) ochronę przed degradacją sanitarną.
Stymulowanie rozwoju otoczenia rolnictwa i wzrostu zatrudnienia pozarolniczego na wsi w zakresie:
a) organizacji zbytu i zaopatrzenia produkcji rolniczej (np. giełdy rolno-towarowe, hurtowe, grupy
producenckie),
b) usług oraz obsługi turystyki, w tym: turystyki wiejskiej i budownictwa letniskowego,
c) tworzenie sieci sprzedaży produktów tradycyjnych, z uwzględnieniem wykorzystania w tym celu
internetu,
d) pomoc w organizowaniu się stowarzyszeń i innych związków w branżowych,
e) wykorzystanie energii odnawialnej jako metody pozyskiwania dodatkowych dochodów.
Wspomaganie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków cywilizacyjnych życia i pracy
ludności rolniczej,
Wspieranie rozwoju i tworzenia przedsiębiorczości szczególnie poza tradycyjnymi sektorami działalności
na obszarach wiejskich,
Tworzenie warunków do rozwoju hodowli bydła mięsnego poprzez:
a) informowanie producentów o możliwościach przestawienie się z produkcji mleka na produkcję żywca
wołowego,
b) wspieranie „Porozumienia na rzecz rozwoju chowu bydła mięsnego” oraz innych, podobnych inicjatyw
na poziomie województwa i kraju,
c) wspieranie tworzenia regionalnych i ogólnopolskich systemów certyfikacji żywności wysokiej jakości,
d) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do wzrostu pogłowia bydła mięsnego,
Wspieranie rozwoju przedsięwzięć międzysektorowych typu LEADER na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich,
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Wspieranie promocji obszarów wiejskich jako motoru rozwoju regionalnego pod kątem turystycznym
i inwestycyjnym,
Wspieranie produkcji i przetwórstwa komponentów roślinnych do biopaliw.
Działanie 2. Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego
Działania wspierające kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenów o najwyższych walorach
przyrodniczych i kulturowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
Tworzenie warunków lokalizacyjnych oraz preferencji finansowych, organizacyjnych i prawnych
sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów do modernizacji i realizacji bazy turystycznej,
Wspieranie rozwoju turystyki przyjazdowej, w tym turystyki wiejskiej, ekoturystyki i turystyki
kwalifikowanej,
Wspieranie rozwoju zintegrowanego systemu tras rowerowych, konnych, kajakowych, pieszych oraz
tworzenie punktów widokowych,
Tworzenie oraz wspieranie inicjatyw podnoszących poziom bezpieczeństwa w rejonach atrakcyjnych
turystycznie.
Działanie 3. Wsparcie przedsiębiorczości
Wspieranie przedsięwzięć mających na celu uzbrajanie przemysłowych terenów inwestycyjnych,
Tworzenie korzystnych i konkurencyjnych warunków infrastrukturalnych, finansowych i organizacyjnych
sprzyjających w szczególności pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów przedsięwzięć
produkcyjno-usługowych o wysokim poziomie technologii i organizacji produkcji, zwłaszcza wymagających
dobrej jakości sanitarnej środowiska, zaplecza naukowo-badawczego i wykwalifikowanych kadr,
Tworzenie warunków do modernizacji i budowy zakładów przetwórczych, powiązanych z lokalną bazą
surowcową, przy wsparciu środków zewnętrznych. Dotyczyć to będzie w szczególności przemysłów
o utrwalonych tradycjach produkcyjnych i eksportowych oraz stabilnej bazie surowcowej, takich jak:
mleczarski, mięsny, cukrowniczy, przetwórstwa ziemniaczanego, piwowarski, owocowo-warzywny,
tytoniowy, spirytusowy, młynarski, cukierniczy, drzewny, meblarski, materiałów budowlanych, przemysł
lekki itp.,
Zapewnienie ochrony środowiska w działaniach inwestycyjnych, tak, aby rozwój technologiczny nie
wpływał negatywnie na walory ekologiczne i związany z tym potencjał turystyczny województwa
podlaskiego.
Działanie 4. Rozwój innowacyjności gospodarki regionu
Pomoc w przygotowywaniu infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania przedsiębiorstw
zaawansowanych technologicznie i tworzenia parków naukowo-technologicznych i inkubatorów
technologicznych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości,
Wspieranie tworzenia korzystnych i konkurencyjnych warunków infrastrukturalnych, finansowych
i organizacyjnych sprzyjających m. in. pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów przedsięwzięć
produkcyjno-usługowych o wysokim poziomie technologii i organizacji produkcji,
Wspieranie przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony
środowiska, z wykorzystaniem zaawansowanej technologii,
Działanie 5. Tworzenie spójnego i efektywnego systemu promocji
Promocja oferty turystycznej regionu, w tym walorów przyrodniczych, kulturowego dziedzictwa oraz
lokalnych produktów tradycyjnych.
Działanie 6. Rozwój kadr gospodarki regionu, w tym kształcenia ustawicznego
Wsparcie i ułatwienie warunków do samo zatrudnienia.
Działanie 7. Rozwój funkcji metropolitalnych Białegostoku.”;
5) w ppkt 2.3. „Cele generalne zagospodarowania przestrzennego” pierwszy tiret otrzymuje brzmienie: „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020,”.
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§ 5. Wprowadza się następujące zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki w załączniku Nr 1 – tekście Studium w pkt. 3 „UWARUNKOWANIA
ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO GMINY SUWAŁKI” :
1) treść pkt d) „związki w zakresie infrastruktury technicznej (elektroenergetyka, telekomunikacja,
wodociągi, kanalizacja sanitarna, gospodarka odpadami, ciepłownictwo)” część zawarta w akapicie
2 dotyczącym usług telekomunikacyjnych otrzymuje brzmienie: „Usługi telekomunikacyjne dla mieszkańców
gminy świadczone są przez Rejon Telekomunikacyjny Suwałki oraz innych operatorów, które obejmują swoją
działalnością także Miasto Suwałki i okoliczne gminy.”;
2) w ppkt 3.1. „Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania
i uzbrojenia terenów” do wymienionych liniowych elementów struktury przestrzennej gminy po szóstym
tirecie dodaje się:
„– będąca w trakcie realizacji obwodnica miasta Augustowa i projektowana obwodnica Miasta Suwałki
w ciągu drogi krajowej ekspresowej S-61,
– istniejące lotnisko sportowe na terenie Miasta Suwałki, które swoim oddziaływaniem obejmuje teren
Gminy Suwałki,
– istniejące linie elektroenergetyczne 110kV.”;
3) w ppkt 3.1. „Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania
i uzbrojenia terenów” w Tabeli nr 1 zmienia się liczbę sołectw i ludności, wg danych Urzędu Gminy Suwałki,
stan na dzień 28 września 2012r.: dla „ludność ogółem” skreśla się „6 604” i zamienia na „7 231”, dla „ludnosć
na 1km2 ” skreśla się „24,3” i zastępuje „36,6”, oraz w akapicie nastepującym po tabeli nr 1 liczbę
„6604”skresla się i zastępuje „7231 (stan na dzień 28.09.2012r.), oraz liczbę „48” skreśla się i zastępuje „49”;
4) w ppkt 3.1.1. „Przeznaczenie terenów” , drugi akapit przyjmuje brzmienie: „Powierzchnię Gminy
Suwałki stanowi: 14 226 ha użytków rolnych, 7 915 ha gruntów leśnych, 4 295 ha pozostałych gruntów, z tego
ok. 2 862 ha wód powierzchniowych. (Dane z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego
w Suwałkach (stan na 08.04.2010r.)).”;
5) w ppkt 3.1.3. „Uzbrojenie terenów” , wprowadza się następujące zmiany:
a) drugie zdanie w pierwszym akapicie przyjmuje brzmienie: „Teren gminy zaopatrywany jest w wodę z 5
ujęć wody podziemnej w msc. Nowa Wieś, Turówka Stara, Stary Folwark, Płociczno-Osiedle, Przebród.”;
b) szósty akapit przyjmuje brzmienie: „W roku 1999 zakończono budowę wodociągów we wsiach:
Kuków Wieś, Kropiwne Stare, Stary Folwark, Płociczno - Gawrych-Ruda. W latach 2000-2011 zakończono
rozbudowę sieci istniejących i budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach: Leszczewek,
Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Wigry, Czerwony Folwark, Burdeniszki, Magdalenowo, Gawrych Ruda,
Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak , Sobolewo.”;
c) siódmy akapit przyjmuje brzmienie: „Łącznie do 2011 roku wybudowano wodociągi o długości 227km,
w tym: około 1500 podłączeń domowych.”;
d) pierwsze zdanie jedenastego akapitu przyjmuje brzmienie: „Kanalizację sanitarną odprowadzającą
ścieki do oczyszczalni miejskiej Miasta Suwałk posiadają jedynie miejscowości położone w południowowschodniej części gminy Suwałki.”;
e) trzynasty akapit przyjmuje brzmienie: „W ostatnich latach realizowana była kanalizacja sanitarna m.in.
dla wsi: Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna i Mała Huta. Będzie ona połączona z kanalizacją
w Krzywym, a ścieki ostatecznie odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków Miasta Suwałki. Do końca
roku 2011 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 83 km w msc. Sobolewo,
Płociczno, Gawrych Ruda.”;
f) w siedemnastym akapicie dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: „W 2011 roku zostały wydane decyzje
administracyjne lokalizujące na działce nr 8 w Zielonym Kamedulskim Stację regazyfikacji gazu LNG wraz
ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną siecią gazową
Miasta Suwałki.”;
g) w dwudziestym pierwszym akapicie skreśla się ostatnie zdanie;
h) w dwudziestym trzecim akapicie skreśla się „ERA GSM, PLUS GSM i CENTERTEL” i zastępuje
„sieci telefonii komórkowej”; ostatnie zdanie w tym akapicie przyjmuje brznmienie przyjmuje brzmienie: Na
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terenie gminy znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej m.in.: w Płocicznie –Tartak, przy drodze
Suwałki – Augustów oraz w okolicy miejscowości Tartak.”;
i) w dwudziestym ósmym akapicie skreśla się „Zakład
„Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.”;

Usług

Komunalnych”

i zastępuje

6) w ppkt. 3.2. „Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony” w
akapicie 4 dodaje się: „– obszary Natura 2000”;
7) w ppkt. 3.2. „Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego
ochrony” skreśla się akapit 5;
8) w ppkt. 3.3.1.1. „Stan i struktura użytkowania gruntów” przyjmuje brzmienie: "Wg danych Starostwa
Powiatowego w Suwałkach powierzchnia ewidencyjna Gminy Suwałki na dzień 08.04.2010 roku wynosi
26435,95 ha, co stanowi około 20 % powierzchni ziemskiego powiatu suwalskiego.
Tabela Nr 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Suwałki
Wyszczególnienie

Powierzchnia [ha]

% pow. gminy

1.

Użytki rolne

14 226

53,8

2.

Grunty leśne

7915

29,9

2.1

Lasy

7859

29,7

2.2

Grunty zadrzewione i zakrzewione

56

0,2

3.

Grunty zabudowane i zurbanizowane

724

2,74

3.1

Drogi

483

1,83

3.2

Tereny kolejowe

98

0,37

3.3

Tereny mieszkaniowe

63

0,24

3.4

Tereny przemysłowe

26

0,1

3.5

Inne tereny zabudowane

24

0,09

3.6

Zurbanizowane tereny niezabudowane

24

0,09

3.7

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

6

0,025

4.

Grunty pod wodami

2862

10,82

5.

Nieużytki

674

2,55

6.

Tereny różne

12

0,046

7.

Użytki kopalne

23

0,08

Źródło: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Stan: 08.04.2010 r.
Na części terenów rolnych funkcjonują rodzinne ogrody działkowe:
- ROD „Leśny” o pow. 5,26 ha na działkach nr geod. 118/3, 118/7 i 118/8 we wsi Mała Huta nr rejestru
A-XL-56-4955
- ROD „Oaza” o pow. 29,020 ha na działkach nr geod. 55 i 57/1 we wsi Kuków nr rejestru A-XL-383965.
Tereny te zostały wskazane na rysunkach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki - Uwarunkowania – załącznik Nr 2 oraz Kierunki zagospodarowania
przestrzennego – załącznik Nr 3.”;
9) w ppkt. 3.3.1.3. „Gleby” w akapicie ósmym skreśla się określenie: „Żywa Woda”;
10) w ppkt. 3.3.2. „Wielkość i jakość zasobów wodnych. Wody powierzchniowe” w akapicie drugim
skreśla się określenie: „2187” i zastępuje określeniem: „2202,0347” oraz w Tabeli Nr 3 określenie:
„Powierzchnia jezior w ha” dla następujących jezior przyjmuje brzmienie: Wigry 2202,0347, Pierty 236,3351,
Długie 80,3845, Muliczne 25,6708, Leszczewek 22,0224, Omułówek 17,7702, Okrągłe 14,3906, Gałęziste
3,8326, Suchary I, II 4,0562, Suchar Zachodni 1,5230, Suchar Wschodni 1,2663, Suchar Dembowskich 3,2259,
Suchar Rzepiskowy 1,1289, Królówek 10,3528, Pietronajć 1,7488, Samle 3,2287, Czarne 2,7969;
11) w ppkt. 3.3.1.4. „Zmeliorowane użytki rolne” w akapicie drugim skreśla się określenie: „Kaletnik”;
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12) w ppkt. 3.3.3. „Wymogi ochrony środowiska i przyrody” pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
„Gmina Suwałki leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie najważniejsze miejsce
zajmuje Wigierski Park Narodowy. Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych w gminie Suwałki
wynosi ok. 18 701,3 ha. Stanowi to ok. 70,74 % powierzchni gminy. Na terenie gminy nie występują rezerwaty
przyrody. Obszar krajobrazu chronionego zajmuje powierzchnię ok. 10704 ha. W gminie występuje
7 pomników przyrody.” oraz w czwartym akapicie skreśla się określenie: „8063,45 ha” i zastępuje określeniem:
„7948,3 ha (2011 r.)”;
13) w ppkt. 3.3.3. „Wymogi ochrony środowiska i przyrody” część pt: „Sieć ekologiczna – Natura 2000”
otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, sieć obszarów Natura
2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk;
3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
Obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) tzw. "Ptasie" oraz specjalne
obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) tzw. "Siedliskowe" są wyznaczone
w drodze rozporządzenia i obejmują typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz
wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, mając na uwadze zachowanie
poszczególnych cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej, na podstawie których
jest wyznaczana sieć obszarów Natura 2000.
W funkcjonowaniu sieci obowiązuje zasada integracji ochrony przyrody z różnymi sektorami
działalności ludzkiej. Jednym z podstawowych warunków skuteczności ochrony przyrody jest
uczestnictwo społeczności lokalnych w tworzeniu planów ochrony obszarów włączonych do sieci.
Obszary chronione obejmują zarówno Specjalne Obszary Ochrony wytypowane dla ochrony siedlisk
i gatunków na podstawie Dyrektywy Siedliskowej oraz Obszary Specjalnej Ochrony wytypowane jako
istotne miejsca lęgowe dla gatunków ptaków na mocy Dyrektywy Ptasiej i jako ważne miejsca
przystankowe na szlakach wędrówek ptaków migrujących.
Na terenie Gminy Suwałki wyznaczono:
1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) – „Puszcza Augustowska” – na terenie
gminy pow. ok. 9560 ha
2. projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – Jeleniewo PLH200001 – na
terenie gminy pow. ok. 773 ha
3. projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – „Ostoja Wigierska”
PLH200004 – na terenie gminy pow. ok. 8625 ha
4. projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – „Pojezierze Sejneńskie”
PLH200007 – na terenie gminy pow. ok. 51 ha
5. projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – „Ostoja Augustowska”
PLH200005 – na terenie gminy pow. ok. 2296 ha.
Wyznaczone obszary obejmują kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, który jest częściowo położony
na terenie gminy, jeziora położone w Wigierskim Parku Narodowym, tereny doliny Rzeki Czarnej
Hańczy wraz z jeziorem Okmin.
Działania ochronne w ramach obszarów „Natura 2000” to stosowanie się do działań ochronnych
wskazanych w planach zadań ochonnych do planów ochrony dla poszczególnych obszarów Natura 2000.
Zgodnie z art. 33. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się,
z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami,
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000 lub
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- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub
- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Na terenie Gminy Suwałki wyznaczono projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura
2000: „Jeleniewo” PLH200001, „Ostoja Wigierska” PLH200004, „Pojezierze Sejneńskie” PLH200007,
„Ostoja Augustowska” PLH200005. Celem wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000 jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Nadzór nad obszarami Natura 2000 sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Obszar gminy to również Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni łącznej około 10704 ha.
Należą do niego najcenniejsze tereny północnej, wschodniej i południowej części gminy.
14) w ppkt 3.4. „Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej” , w dwudziestym piątym akapicie skreśla się zdanie: „Zachowały się dwa młyny wodne
w Krzywólce i” i zastępuje zdaniem: „Zachował się młyn wodny w Sobolewie.”;
15) w ppkt 3.5.1.2. „Struktura ludności” za ostatnim akapitem dodaje się kolejny akapit w brzmieniu: „W
ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy Suwałki, który obecnie
wynosi 7231 (stan na dzień 28.09.2012r). Związane jest to z rozwijającymi się miejscowościami na terenie
gminy – m.in. Okuniowiec i Płociczno-Osiedle, Krzywe oraz Mała Huta.”;
16) w ppkt 3.5.4. „Ruch budowlany” za ostatnim akapitem dodaje się kolejny akapit w brzmieniu: „Z
danych Urzędu Gminy Suwałki (stan na dzień 23.09.2010r.) na terenie Gminy Suwałki znajdują się 2004
budynki mieszkalne i 707 budynków o innym przeznaczeniu - z czego w roku 2010 liczba budynków
w użytkowaniu wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 42 budynki mieszkalne i 11 budynków pozostałych,
w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o - 75 budynki mieszkalne i spadła liczba budynków pozostałych o 6,
w roku 2008 w stosunku do roku 2007 - wzrosła o 39 budynków mieszkalnych i 2 budynki pozostałe. Widoczna
jest tendencja do dynamicznego rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenach gminy Suwałki.”;
17) w ppkt 3.7.4. „Hałas, wibracje i promieniowanie” za drugim zdaniem dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Na terenie gminy Suwałki istnieją funkcjonujące zespoły elektrowni wiatrowych – na rysunku studium –
Uwarunkowania, w skali 1:25000, wrysowano strefy w zasięgu izofony 40 dB i 45 dB.”;
18) w ppkt 3.9. „Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów” w czwartym akapicie skreśla
się określenie „w trwałym zarządzie” i zastępuje określeniem w brzmieniu: „w użytkowaniu wieczystym”;
19) w ppkt 3.10. „Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na
podstawie przepisów odrębnych” skreśla się drugi akapit oraz Tabela Nr 40 przyjmuje brzmienie:

Wyszczególnienie

Ogółem
w ha

Ogółem w %
powierzchni
ogólnej

Parki
narodowe
w ha

Gmina Suwałki

18 701,3

70,74

7 948,30

Parki
Rezerwaty
Obszary chronionego
krajobrazowe
przyrody w ha
krajobrazu w ha
w ha
brak

brak

10 704

Pomniki
przyrody
w ha
7

20) w ppkt 3.10.1. „Wigierski Park Narodowy” w piątym akapicie czwarte i piąte zdanie orzyjmuje
brzmienie: „Park zajmuje obszar 15 074,18 ha, z czego lasy zajmują obszar 9 381,6 ha, grunty pod wodami
2 870,6 ha, grunty rolne 2 318,3 ha. Największy obszar Parku, bo 7948,30 ha znajduje się w gminie Suwałki.”;
21) w ppkt 3.10.3. „Obszary chronionego krajobrazu i strefy ochronne wokół jezior” ostatnie dwa
akapity zastępuje się treściami w brzmieniu: „Na terenie Gminy Suwałki Obszary Chronionego Krajobrazu
zajmują ok. 10 704 ha, co stanowi ok. 40 % powierzchni gminy. I są to :
- OCHK Puszcza i Jeziora Augustowskie w części południowo – wschodniej gminy,
- OCHK Pojezierze Północnej Suwalszczyzny obejmujący tereny północno – zachodnie,
- OCHK Dolina Rospudy obejmujący tereny południowo – zachodnie,
- OCHK Pojezierze Sejneńskie – obejmujący niewielki fragment obrębu geodezyjnego Burdeniszki we
wschodniej części gminy.”;
22) w ppkt. 3.10.5. „Pomniki przyrody” Tabela Nr 41 przyjmuje brzmienie:
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Rok
powołania

Lp. Opis przedmiotu ochrony (wysokość, obwód, wiek)

Lokalizacja

1.

Głaz narzutowy -granit różowy w czarne kropki (0,7 m, 6,0 m)

Stary Bród, przy drodze
pastwisku naturalnym

2.

Dąb szypułkowy( 24 m, 4,62m)

Płociczno, przy skrzyżowaniu dróg, ok. 30 m od
1969
dawnej leśniczówki.

3.

Głaz narzutowy-granit szary(1,8 m, 9,12 m)

Lipniak, ok,50 m na wschód od drogi polnej do Nowej
1980
Wsi.

4.

Grupa drzew 18 sztuk-pozostałość parku dworskiego (świerk
Huta, na terenie dawnego gospodarstwa rolnego
pospolity, dęby szypułkowe, klony pospolite)

1980

5.

Dąb szypułkowy (27 m, 3,40 m)

Wigierski Park Narodowy

1980

6.

Dąb szypułkowy (25m, obw:7,0m)

Żyliny - ok. 80m od szosy Suwałki - Bakałarzewo i ok.
1955
60m na wsch. od rzeki Szczeberka

7.

Dąb szypułkowy (20, obw:2,55m)

Gmina Suwałki, L-ctwo Białorogi

Suwałki-Potasznia,

na

1952

2001

23) w ppkt 3.10.7. „Strefy ochrony konserwatorskiej – wykaz zabytków nieruchomych” za ostatnim
akapitem dodaje się kolejny akapit w brzmieniu: „Decyzją znak RN-RS/4010-79/08 z 30 grudnia 2009 r.
wpisano do rejestru zabytków województwa podlaskiego pod nr rejestru A-263 zabytek nieruchomy: schronisko
I z lat 1928-29.”;
24) w ppkt 3.10.8. „Stanowiska archeologiczne” za tabelą AZP 18-84 dodaje się kolejne tabele
w brzmieniu:
„AZP 15-86
Miejscowość

AZP

Nr w miejscowości

Nr na obszarze

BOBROWISKO

15-86

2 (w miejscowości Deksznie)

18

BOBROWISKO

15-86

1

10

AZP 18-83
Miejscowość

AZP

Nr w miejscowości

Nr na obszarze

BIAŁE

18-83

1

3

NOWE KROPIWNE

18-83

4

4

NOWE KROPIWNE

18-83

5

5

NOWE KROPIWNE

18-83

6

6

NOWE KROPIWNE

18-83

7

8

ŻYLINY

18-83

14

7

ŻYLINY

18-83

15

9

AZP 18-86
Miejscowość

AZP

Nr w miejscowości

Nr na obszarze

KAMIEŃ

18-86

1 (na wyspie Kamień)

8

25) treść ppkt 3.11. „Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń
geologicznych” przyjmuje brzmienie: „Na terenie gminy istnieje niewielki zewidencjonowany obszar
naturalnych zagrożeń geologicznych, który znajduje się w obrębie geodezyjnym Okuniowiec. Lokalizację
obszaru wskazano na rysunku studium – Uwarunkowania – załącznik Nr 2 – w skali 1:25000.”;
26) w ppkt 3.12. „Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz
zasobów wód podziemnych” istniejącą treść akapitu jedenastego zastępuje się treściami w brzmieniu: „Na
rysunkach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki Uwarunkowania – załącznik Nr 2 oraz Kierunki zagospodarowania przestrzennego – załącznik Nr 3,
wyróżniono:
a) tereny złóż kruszywa udokumentowanych w latach 1990-2012 (zgodnie z tabelą 42),
b) tereny udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Potasznia” wg dokumentacji geologicznej
z lat 1967 - 1969 roku,
c) tereny udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Sobolewo-Krzywe” wg dokumentacji
geologicznej z 1968 roku,
d) tereny poeksploatacyjne.
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Na obszarze Gminy Suwałki, według stanu na 30 września 2012 roku, zinwentaryzowano 64
udokumentowane, w różnym stanie wykorzystania, złoża kruszywa naturalnego.
Według stanu na 30 września 2012 roku na terenie Gminy Suwałki znajduje się 39 udokumentowanych
złóż kruszywa naturalnego posiadających koncesję na wydobycie (tereny górnicze) w tym 22 czynne zakłady
górnicze.
Zestawienie złóż kopalin objętych wydanymi koncesjami na wydobycie przedstawiono w Tabeli nr 43
i 43a.”;
27) w ppkt 3.12. „Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz
zasobów wód podziemnych” w akapicie zamieszczonym nad tabelą Nr 42 określenie „do roku 2005” zastepuje
się określeniem: „w latach 1990-2012”;
28) w ppkt 3.12. „Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz
zasobów wód podziemnych” tabela Nr 42. „Udokumentowane złoża kruszywa naturalnego gminy Suwałki”,
przyjmuje brzmienie:
LP.

NAZWA ZŁOŻA (NAZWA OBSZARU
POWIERZCHNIA (HA) POWIERZCHNIA (HA) TERENU
MIEJSCOWOŚĆ
GÓRNICZEGO)
ZŁOŻA
GÓRNICZEGO

1.

Biała Woda II

Biała Woda

4,56

5,22

2.

Biała Woda III

Biała Woda

1,81

2,60

3.

Biała Woda IV-1

Biała Woda

1,97

1,97

4.

Biała Woda IV-2

Biała Woda

1,37

1,37

5.

Biała Woda IV-3

Biała Woda

1,32

---

6.

Biała Woda IV

Biała Woda

3,91

---

7.

Biała Woda V

Biała Woda

6,14

6,59

8.

Biała Woda VI

Biała Woda

12,5

14,0

9.

Biała Woda VII

Biała Woda

1,76

2,15

10. Biała Woda VIII

Biała Woda

9,90

---

11. Bród Nowy II

Bród Nowy

8,39

9,53

12. Bród Nowy III

Bród Nowy

3,54

5,44

13. Bród Nowy IV

Bród Nowy

3,13

4,11

14. Bród Nowy V

Bród Nowy

8,20

11,12

15. Bród Nowy VI

Bród Nowy

0,53

0,70

16. Dubowo II

Dubowo Drugie

1,75

---

17. Dubowo Drugie II

Dubowo Drugie

3,81

4,50

18. Dubowo Drugie III

Dubowo Drugie

4,54

5,32

19. Dubowo Drugie IV

Dubowo Drugie

20. Kuków-Folwark

Kuków-Folwark

7,10

---

21. Kuków-Folwark II

Kuków-Folwark

19,46

19,11

22. Kuków-Folwark III

Kuków-Folwark

31,75

31,75

23. Kuków-Folwark IV

Kuków-Folwark

6,77

---

24. Kuków-Folwark V

Kuków-Folwark

1,85

2,23

25. Kuków-Folwark VI

Kuków-Folwark

11,20

11,20

26. Kuków-Folwark VII

Kuków-Folwark

4,70

---

27. Kuków-Folwark VIII

Kuków-Folwark

16,39

---

28. Kuków-Folwark IX

Kuków-Folwark

0,52

1,05

29. Kuków-Korkliny

Kuków

6,67

---

30. Kuków-Korkliny pole B II

3,30

---

31. Korkliny III

0,76

0,82

32. Korkliny IV

1,86

2,89

33. Kuków

Kuków

0,75

---

34. Kuków II/1

Kuków

6,8

7,96

35. Kuków III

Kuków

1,60

2,05
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36. Kuków IV

Kuków

41,79

42,90

37. Kuków V kuków

Kuków

6,48

7,01

38. Kuków VI

Kuków

6,75

7,32

39. Kuków VII

Kuków

5,75

6,34

40. Kuków VIII

Kuków

7,60

7,60

41. Kuków IX

Kuków

2,60

3,00

42. Kuków X kuków

Kuków

43. Kuków XI

Kuków

44. Krzywe I – pole A

Krzywe

24,79

29,21

45. Lipniak

Lipniak

0,24

---

46. Osowa II

Osowa

44,71

---

47. Osowa III

Osowa

5,66

---

48. Potasznia II-1

Bród Nowy, Osowa 105,90

49. Potasznia III – pole A

Trzciane, Korkliny,
Kuków

50. Przebród

Przebród

3,96

---

51. Przebród I

Przebród

1,91

---

52. Turówka Nowa

Turówka Nowa

0,18

---

53. Turówka Stara

Turówka Stara

5,80

8,35

54. Trzciane

Trzciane

1,99

2,88

55. Trzciane II

Trzciane

1,52

1,79

56. Sobolewo - Krzywe

Sobolewo

57. Sobolewo II

Sobolewo

10,83

10,83

58. Sobolewo III

Sobolewo

59. Wychodne

Wychodne

4,00

---

60. Zielone Kamedulskie

Zielone
Kamedulskie

35,08

35,62

61. Zielone Kamedulskie 2

Zielone
Kamedulskie

4,08

5,00

62. Zielone Kamedulskie 3

Zielone
Kamedulskie

3,23

---

63. Zielone Kamedulskie IV

Zielone
Kamedulskie

64. Zielone Kamedulskie V

Zielone
Kamedulskie

---

29) w ppkt 3.13. „Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na
podstawie przepisów odrębnych” czwarty akapit przyjmuje brzmienie: „Tereny złóż kruszywa będące
w trakcie dokumentowania i rozpoznawania, z chwilą zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy
organ, należy traktować jako tereny złóż kruszywa udokumentowane i podlegać one będą obowiązującym
przepisom Prawa geologicznego i górniczego.”;
30) w ppkt 3.13. „Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na
podstawie przepisów odrębnych” przyjmuje się nowe określenie tabeli Nr 43 w brzmieniu: „Tereny górnicze
gminy, posiadające koncesje na wydobywanie złóż kopalin wydane przez Wojewodę Białostockiego,
Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego” oraz nową treść tabeli w brzmieniu:

Nazwa złoża

data
wydania

nr działki

data
obowiązywania
koncesji

245/21

18.04.2011

1

Biała Woda
I - Pola : A i 4.07.2001
B

2

Biała Woda
19.07.2001 245/21
II

b.d.

3

Biała Woda 8.09.2009

30.06.2029

245/23
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V
4

Biała Woda
10.07.2009 187/4, 187/6, 188/2
VI

31.07.2039

5

Bród Nowy

31.01.2011

6

Bród Nowy I 9.09.2002

7

Bród
II

Nowy

8

Bród
III

Nowy

9

Bród
IV

Nowy

10

Bród
V

Nowy

11

Dubowo
Drugie II

12

Krzywe
pole A

13

07.02.2001 169/2
126

30.09.2027

22.10.2009 175

30.09.2059

11.08.2008 123/1, 124/1, 126

01.08.2018

12.04.2011 170

30.06.2016

20.07.2010 126, 127, 128/1, 129/1, 130/1

30.06.2030

25.05.2006 204/9

30.06.2021

14.03.2008 80, 81, 87, 88, 112, 113, 114/38, 115/17, 116, 117/1, 138, 140, 147

30.04.2018

KukówFolwark

-

-

14

KukówFolwark II

22.04.2008 7/3, 7/4, 7/6

31.12.2024

15

KukówFolwark III

01.07.2010 6/6, 30/2, 30/3, 30/4

31.12.2030

16

KukówFolwark VI

26.09.2011 1/52, 7/5, 8/1

31.12.2021

17 Kuków II

11.08.2011 29

15.08.2041

18 Kuków IV

17.06.2008 13, 14/1, 14/2, 15

30.06.2033

19 Kuków V

22.09.2009 8, 9

30.11.2018

20 Kuków VI

22.09.2009 5, 6

11.02.2015

21 Kuków VII

22.07.2009 30/2

1.07.2039

I-

36

22 Kuków VIII 24.11.2009 28/1, 28/2

30.09.2034

23 Kuków IX

27.10.2011 32/2

31.10.2031

Kuków24 Korkliny
pole B

18.08.2009 310, 311/2

30.06.2012

25 Potasznia I

23.06.1992

26

196/1, 196/2 obręb Bród Nowy, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 17/4, 18/1, 18/3, 18/4, 19/1, 19/3,
31.06.2033
19/4 obręb Kuków Wieś od 31.12.2011 r. eksploatacja na działkach 16/1, 16/2

Potasznia III39/14 na gruntach wsi Trzcianne, 1, 2/1, 20, 21, 22, 23 na gruntach wsi Kuków, 18, 53, 56
16.10.2007
31.07.2057
pole A
na gruntach wsi Kuków Folwark

32934/3, 32933, 32932, 32931, 32930, 32929, 33975/7, 33975/6, 33976/2, 33977/2,
33978/2, 33981/2, 33980 na gruntach miasta Suwałki, 85/1, 82/2, 25, 26/2, 76/2, 83/6, 23/2,
Sobolewo24, 83/4, 18/2, 19/4, 20/2, 21/2, 22/2, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 92/2, 93, 94, 34, 33, 331, 36,
27 Krzywe
- 05.08.2003
30.11.2028
27, 28/2, 80/2, 78, 29, 30/2, 32, 31, 77, 75, 74, 73, 35, 37, 38, 72, 71, 47, 46, 45, 70, 50, 49,
obszar B
48, 42, 51, 52, 53, 69, 68, 64, 63, 56, 55, 54, 59, 58, 57, 62, 67, 60, 61, 44, 43, 41, 40/3,
40/1, 111/2 na gruntach wsi Sobolewo
28 Sobolewo II 22.04.2008 240, 246

30.04.2023

Turówka
29
Stara

31.12.2014

30

30.11.2009 17/1

Zielone
22.09.2009 55/14
Kamedulskie

Zielone
31 Kamedulskie 9.07.2009
2

99/2

31.08.2039
31.12.2030

Kuków-Folwark wygaszenie/wygaśnięcie koncesji/częściowo tereny poeksploatacyjne
31) w ppkt 3.13. „Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na
podstawie przepisów odrębnych” przyjmuje się nowe określenie tabeli Nr 43a w brzmieniu: „Tereny górnicze
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gminy, posiadające koncesje na wydobywanie, wydane przez Starostę Suwalskiego” oraz nową treść tabeli
w brzmieniu:
Nazwa złoża

data wydania

nr działki

data obowiązywania koncesji

1

Biała Woda III

12.07.2006

188/2

31.07.2021

2

Biała Woda IV-1

18.10.2010

237/3, 238/5, 241/27

31.12.2025

3

Biała Woda IV-2

23.08.2010

202

31.12.2016

4

Biała Woda VII

8.12.2009

197

31.12.2024

5

Bród Nowy VI

27.08.2010

169/2, 170

31.08.2013

6

Korkliny

8.10.2001

310

31.12.2011

7

Korkliny II

4.09.2006

310

31.12.2016

8

Korkliny III

31.03.2011

310

30.06.2021

9

Kuków III

15.05.2007

4

31.05.2017

10

Korkliny IV

21.09.2010

270

31.12.2016

11

Kuków-Folwark V

9.09.2009

1/14, 1/18, 1/38, 1/39

31.09.2019

12

Kuków-Folwark IX

2.08.2011

48/2

31.08.2016

13

Osowa

12.06.2002

111/3

31.08.2016

14

Trzciane

27.05.2009

29

31.05.2029

15

Trzciane II

5.12.2011

29

31.12.2027

16

Turówka Nowa

9.05.2007

16

31.05.2012

Korkliny wygaszenie/wygaśnięcie koncesji/częściowo tereny poeksploatacyjne
32) w ppkt 3.14.1.1. „Drogi krajowe i wojewódzkie” skreśla się drugi akapit i zastępują go treściami
w brzmieniu:
„ Projektowana droga ekspresowa S-61 „Via Baltica” w ciągu drogi krajowej Nr 8 stanowi obejście
Suwałk po stronie zachodniej. Dla tej drogi ekspresowej w większej części wydano decyzje środowiskowe,
rozstrzygając o jej przebiegu i sposobie ukształtowania węzłów drogowych, które tworzą powiązania
z drogami niższych klas.”;
33) w ppkt 3.14.1.2. „Drogi powiatowe i gminne” w punkcie 19 skreśla się określenie „1171B” i zastępuje
się określeniem „1096B” i dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:
„20) droga 1142B,
21) droga 1154B,
22) droga 1157B”;
34) w ppkt 3.14.1.2. „Drogi powiatowe i gminne” tabela Nr 44 „Drogi gminne na terenie Gminy Suwałki”
przyjmuje brzminie:

Lp. Nr drogi NAZWA DROGI

Długość
odcinka
/km/

powierzchnia
nr działek ewidencyjnych obręb ewidencyjny
/ha/

1.

101994B Biała Woda - Potasznia

2,50

1,6988

dz. nr 37 - Biała Woda, dz. nr 297 i 253 - Potasznia

2.

101996B Biała Woda - Prudziszki

2,00

1,5877

dz. nr 74/2 - Biała Woda

3.

102001B

Biała Woda (od drogi powiatowej Nr
2,10
1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655)

1,6674

dz. nr 128/2 - Biała Woda

4.

102002B Czaernakowizna - Żywa Woda

2,15

1,7700

dz. nr 179 - Czarnakowizna

5.

102008B Taciewo - Smoleńka

2,00

1,4400

dz. nr 269, 268 - Taciewo

6.

102013B

Kuków Folwark - Turówka Stara 2,60
Turówka Nowa - Taciewo

2,0800

dz. nr 46/2 - Kuków Folwark, dz. nr 49 i 43 - Turówka
Stara, dz. nr 8 - Turówka Nowa, dz. nr 282 i 281/1 Taciewo

7.

102017B Osowa - Kuków Folwark

2,40

2,7200

dz. nr 194 - Osowa, dz. nr 49 - Kuków Folwark

8.

102020B

Osowa (od drogi wojewódzkiej Nr 652
0,72
do drogi gminnej działka nr 194)

0,7100

dz. nr 184 i cz. dz. nr 185
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1,55

0,9300

dz. nr 50 - Kuków Folwark, dz. nr 69 i cz. dz. nr 72/2 Korobiec

10. 102022B Przez wieś Korkliny

1,60

0,6600

dz. nr 239/2 – Korkliny

11. 102023B Trzciane - Kropiwne Stare

2,60

1,6783

dz. nr 10 - Trzciane, cz. dz. nr 193 - Korkliny, nr 78
i 77 - Kropiwne Stare

12. 102024B Przez wieś Kuków

4,13

5,8300

dz. nr 45 - Przebród, dz. nr 56, 41/1 i 41/2 - Kuków

13. 102025B Białe - Niemcowizna

1,90

0,6500

dz. nr 101 i 99 - Białe, dz. nr 24 - Niemcowizna

9.

102021B Kuków Folwark - Korobiec

14. 102026B

Zielone
Kamedulskie
Królewskie - Zielone Drugie

ielone

2,78

2,3523

dz. nr 81/1, 81/2, 81/3 i 81/4 - Zielone Kamedulskie,

15. 102027B

Sobolewo (od drogi powiatowej Nr
2,40
1150B do lasu)

2,0868

dz. nr 152, 153 i 305 - Sobolewo

16. 102028B Sobolewo - Leszczewek

4,20

3,4119

dz. nr 217 i 227 - Sobolewo, dz. nr 703 - Leszczewek

17. 102029B Płociczno Nowe Osiedle

1,47

2,1934

dz. nr 919, 918, 917 i 916 - Płociczno-Tartak

18. 102030B Płociczno Stare Osiedle

0,85

1,1211

cz. dz. nr 364/58, dz. nr 364/127(stary 364/54),
364/111 i cz. dz. nr 364/53 - Płociczno-Tartak

19. 102031B Gawrych Ruda (rządówka)

2,50

1,5189

dz. nr 136 i 80 - Gawrych Ruda

20. 102032B Przez wieś Piertanie

1,45

0,9922

dz. nr 97 - Piertanie

21. 102033B Tartak - Leszczewo

1,15

0,5800

dz. nr 56 i 34/1 - Tartak

22. 102034B Nowa Wieś - Lipniak

3,00

2,6556

dz. nr 554/2 i 554/1 - Nowa Wieś, dz. nr 37 i 44/1 –
Lipniak

23. 102035B Nowa Wieś - łącznik

1,00

1,2169

dz. nr 553, 134/9, 136/5, 134/28 i 134/25 - Nowa Wieś

24. 102036B Lipniak - Polile

0,80

0,7400

dz. nr 96 - Lipniak

25. 102037B Lipniak - do torów

0,70

0,4200

dz. nr 9/1 i 9/2 - Lipniak

26. 102038B Krzywe - Mała Huta

1,50

0,8522

dz. nr 109 - Krzywe, dz. nr 408 - Mała Huta

27. 102039B Krzywe Osiedle

0,45

0,5600

dz. nr 114/20 - Krzywe

28. 102040B Przez wieś Bród Mały

0,65

1,1100

dz. nr 177 i 197 - Nowy Bród

Wychodne (od drogi wojewódzkiej nr
0,90
653 do drogi powiatowej nr 1146B)

1,4600

dz. nr 21 - Wychodne

29. 166500B

30. 166501B Stary Folwark Osiedle

0,40

0,3552

dz. nr 405/2, 406 i 407/2 - Leszczewek

31. 166502B Stary Folwark

0,40

0,2200

cz. dz. nr 132 - Leszczewek

Magdalenowo (od drogi wojewódzkiej
1,00
nr 653 do drogi powiatowej nr 1172B)

1,2488

dz. nr 26 - Magdalenowo i Wigry

32. 166503B

33. 101991B Osowa – Bród Nowy – Bród Mały

4,89

5,0200

dz. nr 120, 166 – Osowa, dz. nr 209, 46, 31, 210/1 –
Nowy Bród, dz. nr 32/1 – Stary Bród

34. 101992B Osowa – Czarnakowizna

3,85

4,2800

dz. nr 113 – Osowa, dz. nr 168 - Czarnakowizna

35. 101993B Kuków Folwark – Korkliny

2,50

2,1800

dz. nr 448 - Kuków - Folwark dz. nr 313/2 - Korkliny

36. 101995B Przez wieś Turówka Nowa

1,65

0,9800

dz. nr 34 – Turówka Nowa

37. 101997B Przebród – Kropiwne Stare

2,70

2,6549

dz. nr 28 – Przebród, dz. nr 82/1, 87, 88/1 – Kropiwne
Stare

38. 101998B Przebród – Wasilczyki

2,05

1,1700

dz. nr 49 – Przebród, dz. nr 82, 54 - Wasilczyki

39. 101999B Przez wieś Kropiwne Nowe

2,00

1,3900

dz. nr 2 – Wasilczyki, dz. nr 120, 110/1 – Kropiwne
Nowe

40. 102000B Niemcowizna – Zielone II

0,40

0,4000

dz. nr 73/2 - Niemcowizna

41. 102003B Zielone Kamedulskie – Dubowo II

3,50

3,3800

dz. nr 62/1 - Zielone Kamedulskie dz. nr 188, 189 Dubowo Drugie

42. 102004B Przez wieś Dubowo II

2,00

1,6600

dz. nr 191/2 – Dubowo Drugie

43. 102005B Przez wieś Dubowo I

1,10

1,0600

dz. nr 6/1 – Dubowo Pierwsze

44. 102006B Płociczno – Gawrych Ruda

1,90

0,8106

dz. nr 229/7, 231/3 – Płociczno – Tartak, dz. nr 139 –
Gawrych Ruda

45. 102007B Przez wieś Krzywe

1,90

1,0800

dz. nr 384, 506, 477 – Krzywe

46. 102009B Przez wieś Leszczewek

1,96

1,5876

dz. nr 262/2, 261/15, 260/6, 264/9, 572, 518, 386, cz.
dz. 263/17 cz. dz. 132 - Leszczewek

47. 102010B Leszczewek – Cimochowizna

3,70

2,5103

dz. nr 517 – Leszczewek, dz. nr 64/1, 66, 60/1, 65, cz.
dz. 63, cz. dz. 61 - Cimochowizna

48. 102011B Leszczewek – Leszczewo

4,05

2,2379

dz. nr 94 – Leszczewek, dz. nr 96, 105/1, cz. dz. 57 -
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Leszczewo
49. 102012B Przez wieś Leszczewo

1,40

0,8302

dz. nr 36/1 – Leszczewek, cz. dz. nr 57 - Leszczewo

50. 102014B Przez wieś Burdeniszki

1,90

1,1200

dz. nr 134, 101 - Burdeniszki

51. 102015B Szwajcaria – Osinki

6,20

3,0849

cz. dz. nr 147, dz. nr 160, 159, 156, cz. dz. nr 404 Osinki

52. 102016B Przez wieś Okuniowiec

3,50

2,2980

dz. nr 162, 163/2, 165, 174 – Okuniowiec, dz. nr 133,
130, cz. dz. 132/1 – Mała Huta

53. 102018B Wiatrołuża – Linówek

0,75

0,5000

cz. dz. nr 144 – Wiatrołuża Pierwsza

54. 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża

2,40

1,5100

dz. nr 143, 156, 145, cz. dz. 144 – Wiatrołuża
Pierwsza, dz. nr 96, 95, 93/1 – Bobrowisko

Osinki (od drogi gminnej Nr 102015B
2,40
do drogi krajowej Nr 8)

1,7901

dz. nr 142 i 402 - Osinki

55. 166504B

56. 166505B Zielone Kamedulskie - Wychodne

2,00

2,6100

dz. nr 47/4 - Zielone Kamedulskie, dz. nr 75 Wychodne

57. 166506B Zielone Drugie - Poddubówek

3,84

2,2730

cz. dz. nr 106, dz. nr 214 - Zielone Drugie, dz. nr 77
i 157 - Poddubówek

58. 166507B Zielone Drugie - Wychodne

3,30

3,7000

cz. dz. nr 106, dz. nr 17, 71, 123 - Zielone Drugie, dz.
nr 32 - Wychodne

Źródło: dane z Urzędu Gminy Suwałki (stan na dzień 29.10.2012r.)”;
35) w ppkt 3.14.3. „Komunikacja lotnicza” po ostatnim akapicie dodaje się treści w brzmieniu:
„Na trenie miasta Suwałki znajduje się lotnisko sportowe (Nr rej. 0687/45). Na rysunkach studium w skali
1:25000 – uwarunkowania, wskazano wyznaczone w dokumentacji rejestracji lotniska powierzchnie
ograniczające wysokość zabudowy.
Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane
w zasięgu podejścia, powinny być niższe o co najmniej 10m od dopuszczalnej wysokości zabudowy
wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne
w otoczeniu lotniska. Przeszkody lotnicze muszą być zgłoszone Prezesowi Urzędu lotnictwa Cywilnego oraz
oznakowane zgodnie z przepisami odrębnymi. Sposób zagospodarowania terenów w otoczeniu lotniska musi
spełniać wymogi przepisów odrębnych (w tym art. 87 ustawy Prawo lotnicze). ”;
36) w ppkt 3.15.5. „System gazowniczy” skreśla się trzecie i czwarte zdanie;
37) w ppkt 3.15.6. „System elektroenergetyczny” po słowie „Hańcza” dodaje się przecinek oraz określenie:
„Krzywólka”, w trzecim akapicie drugie i trzecie zdanie przujmuje brzmienie: „Dla linii elektroenergetycznej
400 kV Ełk – Granica RP pas technologiczny wynosi 70 m (po 35 m po każdej stronie od osi linii), dla linii 110
kV należy przewidzieć pas o szer. ok 20 m (w zależności od parametrów technicznych linii). Na obszarach tych
zabronione jest lokalizowanie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, natomiast tereny te traktuje się
jako dostępne dla ludności.” oraz w akapicie czwartym pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Bezpośrednia
obsługa odbiorców odbywa się poprzez układ sieci średniego napięcia SN 20 kV i niskiego napięcia 0,4 kV.”
jednocześnie w akapicie siódmym skreśla się określenie „przez Zakład Energetyczny”;
38) w ppkt 3.15.7. „Niekonwencjonalne źródła energii” określenie „Zakład Energetyczny Białystok S.A.”
zmienia się na „Zarządca sieci elektroenergetycznych” oraz czwarty akapit przyjmuje brzmienie: „W związku
z tym zostały opracowane miejscowe plany dla części terenów wsi Taciewo, Turówka Nowa, Czarnakowizna,
Potasznia, Biała Woda i Bród Stary. Na rysunkach studium skali 1:25000 – uwarunkowania i kierunki
zagospodarowania przestrzennego wskazano lokalizację istniejących elektrowni wiatrowych i wrysowano ich
strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie i użytkowaniu terenu ( strefy w zasięgu izofony 40 dB
i 45dB).”;
39) w ppkt 3.15.8. „System telekomunikacyjny” w czwartym akapicie po słowie „przez” dodaje się „m.in.”
oraz skreśla się siódmy akapit;
40) w ppkt 3.16. „Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów
publicznych” skreśla się akapit szósty, w ustaleniu dotyczącym potencjalnych zadań wynikających
z kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa – wniosków zgłoszonych przez instytucje
i samorządy lokalne, skreśla się punkt drugi, w ustaleniu dotyczącym potencjalnych zadań wynikających
z planów rozwoju Zakładu Energetycznego Białystok S.A. punkt pierwszy przyjmuje brzmienie: „budowę linii
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elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP” oraz w ustatnim zdaniu określenie: „linii 400 kV, odcinka –
stacja 400/110 kV w Ełku – Suwałki – wg ustaleń programu rządowego” zastępuje się określeniem
w brzmieniu: „linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP oraz stacji elektroenergetycznej 110/400 kV
Ełk Bis.”;
41) po punkcie 3.16 wprowadza się punkt. 3.17. „Uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących
ochrony przeciwpowodziowej” w brzmieniu: „Na terenie gminy Suwałki istnieją niewielkie obszary
zagrożone powodzią, zlokalizowane przy rzece Czarna Hańcza w obrębach geodezyjnych Czarnakowizna,
Potasznia, Bród Stary, Bród Nowy, Sobolewo i Cimochowizna oraz przy rzece Żubrówka w obrębie
geodezyjnym Magdalenowo.
Obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi stanowi zasięg zalewu bezpośredniego wodą
o prawdopodobieństwie 1%, na którym obowiązują przepisy odrębne - Prawo wodne.
Dla terenów, dla których nie określono obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, właściwy
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić
zakazy, kierując się potrzebą ochrony wód, lub kierując się względami bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Lokalizację obszarów wskazano na rysunku studium – Uwarunkowania – załącznik Nr 2, w skali
1:25000.”.
§ 6. Wprowadza się następujące zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki w załączniku Nr 1 – tekście Studium w pkt. 4 „KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI” :
1) w ppkt 4.2. „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
tereny wyłączone z zabudowy” " w ustaleniach dla strefy I w tirecie pierwszym po słowie „Narodowego”
dodaje się: „i określonych dla obszarów Natura 2000”;
2) w ppkt 4.2. „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
tereny wyłączone z zabudowy” w ustaleniach dla strefy II po ostatnim tirecie i dodaje kolejny w brzmieniu: „zakaz eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (zakaz nie dotyczy terenu oznaczonego T-NO na rysunku
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suwałki - Kierunki
Zagospodarowania Przestrzennego – załącznik Nr 3).”;
3) w ppkt 4.2. „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
tereny wyłączone z zabudowy” w ustaleniach dla strefy III skreśla się ostatni tiret i dodaje kolejne
w brzmieniu:
„- ochrona złóz kruszywa naturalnego,
- ograniczenie lokalizacji zabudowy i jej wysokości, wynikające z funkcjonowania lotniska na terenie
Miasta Suwałki i możliwości jego rozbudowy.”;
4) w ppkt 4.4.2. „Zasady ochrony przyrody” skreśla się w ppkt 1 lit. c) oraz punkt 2 przyjmuje brzmienie:
„2. Sieci Natura 2000 na terenie gminy Suwałki obejmują:
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) – „Puszcza Augustowska” – na terenie gminy
pow. ok. 9560 ha
- projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – Jeleniewo PLH200001 – na
terenie gminy pow. ok. 773 ha
- projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – „Ostoja Wigierska” PLH200004
– na terenie gminy pow. ok. 8625 ha
- projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – „Pojezierze Sejneńskie”
PLH200007 – na terenie gminy pow. ok. 51 ha
- projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – „Ostoja Augustowska”
PLH200005 – na terenie gminy pow. ok. 2296 ha.”;
5) w ppkt 4.4.2. „Zasady ochrony przyrody” w ppkt 3 lit. d) przyjmuje brzmienie: „d) Obszarów Natura
2000 i Transgranicznego obszaru chronionego „Trzy Puszcze””;
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6) w ppkt 4.6.1. „Komunikacja drogowa” w pierwszym tirecie określenie „nr S-8” zastępuje się
określeniem „S-61”, w drugim akapicie określenie „drogą krajową Nr S8” zastępuję się określeniem „istniejącą
drogą krajową DK8 oraz projektowaną drogą ekspresową S-61”, natomiast po drugim akapicie dodaje się treści
w brzmieniu: „Na rysunku Studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1:25000 wskazano
lokalizację projektowanej drogi ekspresowa S-61 „Via Baltica” w ciągu drogi krajowej Nr 8 wraz
z alternatywnym jej przebiegiem w części północnej gminy Suwałki oraz lokalizację projektowanych węzłów
drogowych.
Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione.
Od granicy gminy do węzła "Suwałki Południe" ustalono na terenie gminy Suwałki przebieg obwodnicy
Augustowa, natomiast od miejsca lokalizacji węzła „Suwałki Południe” rozpoczyna się przebieg obwodnicy
Suwałk.
W obszarze oddziaływania drogi ekspresowej S-61 należy ograniczyć zabudowę przeznaczoną na stały
pobyt ludzi, z uwagi na uciążliwości związane z hałasem:
- budynki jednokondygnacyjne zaleca się lokalizować w odległości nie mniejszej niż 90,0 m liczonej od
zewnętrznej krawędzi jezdni,
- budynki wielokondygnacyjne zaleca się lokalizować w odległości nie mniejszej niż 110,0 m liczonej od
zewnętrznej krawędzi jezdni,
- odległości te mogą być zmniejszone na etapie projektu budowlanego obwodnicy po opracowaniu raportu
oddziaływania na środowisko i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
inwestycji.”;
7) w ppkt 4.6.2. „Komunikacja kolejowa” pierwszy akapit przyjmuje brzmienie: „Planowana przebudowa
Linii E-75 – „Rail Baltica” na odcinku Białystok – Ełk - Suwałki – Trakiszki - Granica Państwa z jednotorowej
na dwutorową, zelektryfikowaną, dostosowaną do prędkości 160 km/h, wymusza zmianę istniejących łuków
i konieczność poszerzenia pasa kolejowego. Niezbędne będą zmiany w zagospodarowaniu i skomunikowaniu
terenów położonych wzdłuż linii kolejowej. Koncepcja przebudowy i budowy (modernizacji) linii kolejowej Nr
51 Białystok – Ełk - Suwałki – Trakiszki -Granica Państwa zakłada wykonanie robót w zakresie m.in.:
- układów torowych z podtorzem, robotami około torowymi i odwodnieniem
- przejazdów kolejowych
- liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
- sieci trakcyjnej
- urządzeń, kabli i sieci telekomunikacyjnych
- docelowej kanalizacji kablowej głównych tras kablowych
- niezbędnych linii i urządzeń zasilających
- obiektów inżynieryjnych w tym: mostów, wiaduktów, przepustów, przejść.”;
8) w ppkt 4.6.2. „Komunikacja kolejowa” po drugim akapicie dodaje się kolejny w brzmieniu: „Planowana
jest realizacja inwestycji polegającej na budowie niezależnego ciągu komunikacyjnego np. w formie bocznicy
kolejowej, do wywozu kruszywa naturalnego z terenów w obrębie udokumentowanego złoża Potasznia.”;
9) po ppkt 4.6.2. „Komunikacja kolejowa” dodaje się kolejny ppkt „4.6.3. Komunikacja lotnicza” w
brzmieniu: „Na rysunkach studium w skali 1:25000 – kierunki zagospodarowania przestrzennego, wskazano
wyznaczone w dokumentacji rejestracji istniejącego lotniska sportowego, powierzchnie ograniczające wysokość
zabudowy.
Zakłada się rozbudowę infrastruktury obecnie istniejącego lotniska sportowego celem obsługi ruchu
turystycznego i biznesowego lotnictwa ogólnego oraz lotnictwa komunikacyjnego o kodzie referencyjnym
2C. Na podstawie specjalistycznych analiz dalszej możliwości perspektywicznej rozbudowy lotniska
określono 2 warianty, które różnią się od siebie przyjętym kierunkiem drogi startowej.
Wytyczne do planów miejscowych:
Perspektywiczna rozbudowa lotniska powoduje konieczność uwzględniania w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego:
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- przewidywanych granic lotniska,
- ograniczeń wysokości zabudowy i stref ochronnych,
- strefę uciążliwości hałasu (w strefie A hałasu, wyznaczonej wartością wskaźnika hałasu LDWN ≥ 60dB,
należy zakazać lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej
i zamieszkania zbiorowego oraz terenów rekreacyjno – wypoczynkowych i mieszkaniowo – usługowych;
w strefie B hałasu, wyznaczonej wartością wskaźnika LDWN ≥ 55dB należy zakazać lokalizacji szpitali,
domów opieki społecznej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży),
- zmian w przeznaczeniu zagospodarowania części terenów,
- ograniczeń użytkowania terenów na podejściach i w strefach ochronnych widoczności świateł
nawigacyjnych,
- usunięcia lub obniżenia istniejących obiektów stanowiących przeszkody lotnicze,
- zakazu budowy obiektów dróg kolejowych, wiaduktów i ich oświetlenia o skrajniach przewyższających
ograniczenia wysokości,
- zapewnienie dobrego powiązania z układem komunikacyjnym, rozbudowy, przebudowy lub budowy
nowej infrastruktury sieciowej dla potrzeb lotniska.
Ponadto w celu zapewnienia możliwości realizacji docelowego lotniska niezbędne jest zabezpieczenie
terenów pod jego perspektywiczną rozbudowę. W planach zagospodarowania wskazane jest uwzględnienie
stref ograniczeń zabudowy oraz uciążliwości hałasu na podejściach i w rejonie lotniska. Na rysunku studium
skali 1:25000 – kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazano przewidywane granice lotniska oraz
zasięg uciążliwości hałasu (poprzez wskazanie terenów, gdzie przekroczony może być dopuszczalny poziom
hałasu LDWN 60 i 55 dB). Ograniczenia wysokości zabudowy zostały uwzględnione w ustaleniach
niniejszego studium.”;
10) w ppkt 4.7.1. „System wodociągowy” skreśla się ppkt. f), h), i);
11) w ppkt 4.7.4. „System gazowniczy” po ostatnim akapicie dodaje się kolejny w brzmieniu: „Na terenie
Gminy Suwałki zlokalizowano stację regazyfikacji gazu - na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla budowy stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową
oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną siecią gazową miasta na działce o nr geod.
8 położonej w miejscowości Zielone Kamedulskie. Na rysunku studium – kierunki w skali 1:25000 wskazano
lokalizację planowanej stacji regazyfikacji, która winna być zrealizowana na potrzeby Miasta Suwałki i Gminy
Suwałki.”;
12) w ppkt 4.7.5. „System elektroenergetyczny” w pierwszym akapicie w punkcie 1 skreśla się określenie:
„realizację zadania rzadowego -” i określenie: „dwutorowej linii 400 kV Ełk- Alytus” zastępuje się określeniem
w brzmieniu: „linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP” oraz akapit następujący po punkcie
siódmym przyjmuje brzmienie: „Linie wysokiego napięcia 400 i 110 kV są źródłem pola elektromagnetycznego
i ustanawia się dla nich pas technologiczny. Dla linii dwutorowej Ełk-Alytus szerokość pasa technologicznego
wynosi 70 m (po 35 m po każdej stronie osi linii), dla jednotorowych linii 110 kV należy przewidzieć pas
o szer. ok. 40 m (po 20 m z każdej strony linii licząc od jej osi), dla linii dwutorowej 110kV wymagany pas
wynosi 45 m. Na obszarach tych zabronione jest lokalizowanie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
natomiast tereny te traktuje się jako dostępne dla ludności.”;
13) w ppkt 4.7.5. „System elektroenergetyczny” w punkcie drugim zasad i kierunków rozwoju systemu
elektroenergetycznego skreśla się określenie „Zakładu Energetycznego Białystok S.A.” natomiast w punkcie
drugim zadań z zakresu systemu elektroenergetycznego określenie „Zakładu Energetycznego Białystok
S.A.”zastępuje się określeniem: „zarządców sieci elektroenergetycznych”
14) w ppkt 4.7.5. „System elektroenergetyczny” po ostatnim akapicie dodaje się kolejny w brzmieniu: „Na
terenie gminy Suwałki funkcjonują zespoły elektrowni wiatrowych. Na rysunku studium – Kierunki
zagospodarowania przestrzennego oznaczono ich lokalizacje i wniesiono strefy oddziaływania w zasięgu
izofony 40dB i 45dB.”;
15) w ppkt 4.7.6. „System telekomunikacyjny” ppkt. 1 przyjmuje brzmienie:
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„1) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej (stacjonarnej i telefonii komórkowej)
w celu wzmocnienia konkurencyjności gminy i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów oraz
rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniający techniczną i przestrzenną dostępność do systemów
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, funkcjonujących na rynku usług komunikacji elektronicznej.
Realizacja tego kierunku wymagać będzie w szczególności:
- umożliwienia lokalizacji sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych jak i w nowych
technologiach, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury światłowodowej;
- objęcia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z systemami sieci
internetowych: wojewódzkiej i krajowej;
- utrzymania istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w pełnej sprawności technicznej;
- modernizacji i rozbudowy sieci rozdzielczych
gospodarczego gminy;

wynikających

z potrzeb rozwoju społeczno-

- uruchamiania nowych powiązań telekomunikacyjnych wynikających z rozwoju gminy z wykorzystaniem
najnowszych technologii;
- dalszego rozwoju telefonii komórkowej i budowy stacji bazowych, rozwoju systemów
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych) stosownie do wzrostu
zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w regionie;”;
16) w ppkt 4.7.6. „System telekomunikacyjny” skreśla się ostatni akapit oraz dopisuje treści w brzmieniu:
„Linie telekomunikacyjne w granicach planów miejscowych należy projektować jako podziemne
z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne oraz tereny zielenie. Dopuszcza się
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.
W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je
przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami z zakresu telekomunikacji.”;
17) w ppkt 4.8. „Kierunki ochrony przed hałasem, wibracjami i elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym” punkt piąty przyjmuje brzmienie: „Zachowanie odpowiednich stref
ochronnych od przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, m.in.: linii WN, stacji
elektroenergetycznych oraz urządzeń radiokomunikacji i radiolokacji, turbin wiatrowych, które winny być
uszczegółowione w planach zagospodarowania przestrzennego.”;
18) w ppkt 4.9. „Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym” skreśla się tiret drugi w akapicie dotyczącym zadań mających związek z gospodarką przestrzenną;
19) w ppkt 4.10. „Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa
podlaskiego, a zestawione w pkt. 3.16 Studium” w pierwszym akapicie określenie: „zadania rządowego
zapisanego w centralnym rejestrze programów, a dotyczącego budowy linii dwutorowej WN 400kV GPZ Ełk
–Alytus ( Litwa)” zastępuje się określeniem w brzmieniu: „linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP”
oraz skreśla się miejscowości: Turówka, Osinki i Lipniak, natomiast dopisuje się: „Korobiec, Turówka Nowa,
Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa i Biała Woda”;
20) w ppkt 4.10. „Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa
podlaskiego, a zestawione w pkt. 3.16 Studium” w dziesiatym akapicie po słowie „Dubowo” dodaje się
słowo: „Drugie” oraz skreśla się słowa: „Mały Bród”;
21) w ppkt 4.11. „Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na postawie przepisów odrębnych, w tym: obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej” czwarty akapit przyjmuje
brzmienie: „Planistycznie przygotowane są tereny części wsi: Nowa Wieś, Lipniak, Zielone Kamedulskie, oraz
części wsi Gawrych Ruda, Krzywe, Stary Folwark, Leszczewek, Mała Huta, Okuniowiec, Potasznia, Stary
Bród, Biała Woda, Taciewo, Turówka Nowa, Turówka Stara, Osowa, Czarnakowizna, Przebród, Poddubówek
i Dubowo Drugie.”;
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22) tytył ppkt. 4.12. przyjmuje brzmienie: „Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się
mas ziemnych” oraz jego treść przyjmuje brzmienie: „Na terenie gminy Suwałki istnieją niewielkie obszary
szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowane przy rzece Czarna Hańcza w obrębach geodezyjnych
Czarnakowizna, Potasznia, Bród Stary, Bród Nowy, Sobolewo i Cimochowizna oraz przy rzece Żubrówka
w obrębie geodezyjnym Magdalenowo, na których obowiązują ustalenia zawarte w ppkt. 3.17. oraz przepisy
odrębne i szczególne.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania
brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem
robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub
przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.
Lokalizację obszarów wskazano na rysunku studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego –
załącznik Nr 3, w skali 1:25000.
Na terenie gminy Suwałki istnieje zewidencjonowany obszar naturalnych zagrożeń geologicznych –
osuwisko w obrębie geodezyjnym Okuniowiec. Zaleca się zakrzaczenie terenu osuwiska.”;
23) w ppkt 4.13. „Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne” istniejące punkty skreśla się i zastepuje nowymi w brzmieniu:
„1) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie - Uchwała Nr XV/148/08 Rady Gminy Suwałki z dnia
19.06.2008 r.
2) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie - Uchwała Nr XV/149/08 Rady Gminy Suwałki
z dnia 19.06.2008 r.
3) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Przebród - Uchwała Nr XXIII/241/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 25.05.2009 r.
4) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kuków-Folwark, Kuków, Korkliny, Trzciane i Bród Nowy - Uchwała Nr
XXIV/256/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26.06.2009 r. i Nr XXX/310/09 z dnia 29.12.2009 r.
5) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Półwyspu Wigierskiego - Uchwała Nr XXX/311/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 29.12.2009
r.
6) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda - Uchwała Nr XXX/309/09 Rady Gminy Suwałki
z dnia 29.12.2009 r.
7) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak - Uchwała Nr XXX/312/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29.12.2009 r.
8) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Korobiec - Uchwała Nr XXXIX/377/10 Rady Gminy Suwałki
z dnia 05.11.2010 r.
9) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe - Uchwała Nr XXXIX/378/10 Rady Gminy
Suwałki z dnia 05.11.2010 r.
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10) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Gawrych Ruda - Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 30.08.2011 r
11) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obejmujących działkę nr 55/21 położoną we wsi Zielone Kamedulskie - Uchwała Nr
XI/85/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 27.09.2011 r
12) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo - Uchwała Nr XII/89/11 Rady
Gminy Suwałki z dnia 28.10.2011 r
13) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obr. geodezyjnym Okuniowiec - Uchwała Nr XIII/110/11 Rady
Gminy Suwałki z dnia 28.11.2011 r.
14) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie
gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark,
Osowa, Bród Nowy i Bród Star y- Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2012r.
15) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie
gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda - Uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 kwietnia 2012r.
16) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Krzywe i Mała Huta w gminie Suwałki - Uchwała Nr
XXI/174/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012r.”.”
24) w ppkt 4.15. „Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny” skreśla się pierwszy akapit a drugi akapit przyjmuje brzmienie: „Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.
8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z art. 104
ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli w wyniku zamierzonej działalności
określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu
można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów
o zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji
określa się w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na
podstawie projektu zagospodarowania złoża. Mając na uwadze przewidywane dla środowiska skutki
działalności związanej z eksploatacją złóż kruszywa naturalnego, ustala się konieczność sporządzania
miejscowych planów dla wszystkich terenów górniczych.”;
25) w ppkt 4.15. „Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny” za
ostatnim akapitem dodaje się następne w brzmieniu:
„Na potrzeby niniejszego studium opracowano waloryzację terenów gminy Suwałki pod kątem
występowania złóż kruszywa naturalnego i ochrony istniejących zasobów kopalin z uwzględnieniem
trudności związanych z dostępem do złóż i trudności z ich zagospodarowaniem. Waloryzacja została oparta
na dwóch grupach kryteriów:
- pierwszą, tworzy grupa kryteriów geologiczno-surowcowych,
- drugą, tworzy grupa kryteriów sozologiczno-planistycznych.
Ponadto, przy waloryzacji uwzględniono dokładność informacji geologicznej dotyczącej określonego
terenu.
Oceny walorów terenu w odniesieniu do każdej z wyróżnionych grup kryteriów dokonano
przyporządkowując ją do poszczególnych klas. Kryterium to jest związane z wielkością powierzchni terenu
objętego rozpoznaniem, miąższością złoża, a także jakością kopaliny
Dla grupy kryteriów geologiczno-surowcowych przyjęto następujące klasy:
- tereny o wysokich (najwyższych) walorach geologiczno-surowcowych, gdzie przyjęto- wielkość
zasobów kopaliny z 1 m2 w tonach (zasobność) większa od 30 t/m2
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- tereny o średnich walorach geologiczno-surowcowych, gdzie wielkość zasobów kopaliny z 1 m2 w
tonach (zasobność), od 15 t/m2 do 30 t/m2
- tereny o miernych walorach geologiczno-surowcowych gdzie wielkość zasobów kopaliny z 1 m2 w
tonach (zasobność) mniejsza jest od 15 t/m2
Do waloryzacji terenu Gminy z uwzględnieniem kryterium jakości kopaliny, wykorzystano wielkość
punktu piaskowego, rozumianego jako zawartość procentowa frakcji do 2 mm i przyjęto:
- tereny o wysokich walorach geologiczno-surowcowych - punkt piaskowy mniejszy od 55%:
- tereny o miernych walorach geologiczno-surowcowych - punkt piaskowy mniejszy od 65%:
Biorąc pod uwagę warunki geologiczno-górnicze uwzględniono jeden najważniejszy przy tym kryterium
parametr, tj. miąższość serii złożowej. W celu przyporządkowania określonego terenu do jednej
z wymienionych klas, przyjęto:
- tereny o wysokich walorach geologiczno-surowcowych - miąższość serii złożowej większa od 15 m:
- tereny o średnich walorach geologiczno-surowcowych - miąższość serii złożowej od 15 m do 7 m:
- tereny o miernych walorach geologiczno-surowcowych - miąższość serii złożowej mniejsza od 7 m:
Zmienność parametrów jakościowych kopaliny i parametrów geologiczno-górniczych oceniono w trzech
klasach (tzw. grupy zmienności złóż), przyporządkowanych odpowiednio klasom:
- o małej zmienności, dość jednorodne, o nieskomplikowanej budowie geologicznej, przyporządkowane
terenom o wysokich walorach geologiczno-surowcowych
- o średnim zróżnicowaniu i skomplikowanej budowie geologicznej, przyporządkowane terenom
o średnich walorach geologiczno-surowcowych
- o dużym zróżnicowaniu parametrów i skomplikowanej budowie geologicznej, przyporządkowane
terenom o miernych walorach geologiczno-surowcowych.
Dla grupy kryteriów sozologiczno-planistycznych przyjęto następujące klasy:
- tereny pozbawione obciążeń sozologiczno-planistycznych,
- tereny o małych obciążeniach sozologiczno-planistycznych,
- tereny o dużych obciążeniach sozologiczno-planistycznych,
- tereny o skrajnie wysokich obciążeniach sozologicznych, kwalifikujące się do wykluczenia z rozważań
surowcowych (tereny niedostępne).
Uwzględniając przedstawione wyżej kryteria geologiczno-surowcowe, kryteria sozologiczno-planistyczne,
oraz istniejące zagospodarowanie terenu i realizując politykę przestrzenną, obszar Gminy Suwałki
podzielono na cztery rodzaje terenów. Zasięg tych terenów zobrazowano na rysunku Studium w skali
1:25000 – kierunki zagospodarowania przestrzennego.
1. Tereny kwalifikowane do najwyższej ochrony - T-NO
Tereny kwalifikowane do najwyższej ochrony charakteryzują się najlepszymi walorami geologicznosurowcowymi. Powinien obowiązywać tu bezwzględny priorytet surowcowego wykorzystania terenu.
Złoża już udokumentowane na tych terenach powinny podlegać najwyższej ochronie. W przypadku złóż
słabo rozpoznanych należy dążyć do lepszego ich rozpoznania. Tereny kwalifikowane do najwyżej
ochrony powinny być wydzielone w opracowaniach planistycznych i bezwzględnie chronione.
Jednocześnie zostały zakwalifikowane do przedmiotowej kategorii następujące tereny:
- wszystkie tereny górnicze na terenie Gminy Suwałki
- tereny znajdujące się poza obszarami objętymi zakazami wynikającymi z przepisów dotyczących
ochrony przyrody: wskazane na rysunkach studium tereny udokumentowanych złóż kruszywa
naturalnego (nie dotyczy to terenów wskazanych w granicach udokumentowanego złoża kruszywa
naturalnego „Potasznia” wg dokumentacji geologicznej z lat 1967 - 1969 roku i udokumentowanego
złoża kruszywa naturalnego „Sobolewo-Krzywe” wg dokumentacji geologicznej z 1968 roku) oraz tereny
działek geodezyjnych lub ich części bezpośrednio przyległych do terenów górniczych.
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2. Tereny kwalifikowane do podwyższonej ochrony - T-PO
Tereny kwalifikowane do podwyższonej ochrony cechują dobre walory geologiczno-surowcowe.
Tereny te powinny stanowić rezerwy surowcowe. Zalecanym, głównym kierunkiem zagospodarowania
tych terenów, powinno być użytkowanie rolnicze. Tereny winny być chronione przed trwałą zabudową
lub zagospodarowaniem uniemożliwiającym przeszłe eksploatowanie złoża. Złoża mogą być
dokumentowane jednak zmiana sposobu użytkowania obecnie nie jest możliwa. W przypadku
potwierdzenia walorów geologiczno-surowcowych, tereny te mogą przejść do kategorii wyższej, czyli
terenów najwyższej ochrony. W przypadku nie potwierdzenia walorów geologiczno-surowcowych tereny
te mogą przejść do kategorii niższej, czyli terenów zwykłej ochrony.
Tereny T-PO występują przede wszystkim w północnej części Gminy (rejon Białej Wody) i w
północno-zachodniej części Gminy (rejon Zielonego Kamedulskiego).
3. Tereny kwalifikowane do zwykłej ochrony - T-ZO
Kategoria ta obejmuje tereny, które cechują mierne walory geologiczno-surowcowe. Dostępne
aktualnie materiały źródłowe dyskwalifikują te tereny w aspekcie surowcowym. Nie przewiduje się na
tych terenach poszukiwania lub dokumentowania złóż kruszywa naturalnego w celu potwierdzenia
walorów geologiczno-surowcowych.
4. Tereny niedostępne dla surowcowego wykorzystania - T-ND
Kategoria ta obejmuje tereny, które na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mogą
być dostępne dla potrzeb surowcowych.
Za tereny niedostępne dla surowcowego wykorzystania na terenie Gminy Suwałki uznano:
- tereny pod naturalnymi zbiornikami wód stojących i płynących
- tereny zabudowane (zwarta zabudowa osadnicza)
- teren Wigierskiego Parku Narodowego
- tereny zwartych kompleksów leśnych
- teren tarasu zalewowego rzeki Czarnej Hańczy
- tereny w Obszarach Chronionego Krajobrazu
- tereny otuliny Wigierskiego Parku Narodowego
- tereny ogrodów działkowych
- tereny niezbędne dla realizacji inwestycji celu publicznego.
Jednocześnie w obszarze gminy Suwałki znajdują się tereny które cechują dobre walory geologicznosurowcowe, które powinny stanowić rezerwy surowcowe. Zalecanym, głównym kierunkiem
zagospodarowania tych terenów jest ich ochrona przed trwała zabudową.
Tereny te obejmują udokumentowane złóża w obszarach objętych zakazami wynikającymi z przepisów
dotyczących ochrony przyrody (np. w obszarach chronionego krajobrazu).
Bazując na kryteriach geologiczno-surowcowych i sozologiczno-planistycznych można stwierdzić, że
predysponowaną do działalności górniczej w odniesieniu do kruszywa naturalnego jest zachodnia część
Gminy Suwałki (tereny T-NO).
W części wschodniej Gminy (m.in. w rejonie msc. Sobolewo i Krzywe) należy dążyć do stopniowej
likwidacji działalności górniczej.”
Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suwałki Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego – załącznik Nr 3 wyróżniono:
a) Tereny kwalifikowane do najwyższej ochrony - T-NO ,
b) Tereny kwalifikowane do podwyższonej ochrony - T-PO ,
c) Tereny kwalifikowane do zwykłej ochrony - T-ZO ,
d) Tereny niedostępne dla surowcowego wykorzystania - T-ND. ”
Id: ZYSCU-UKEPQ-LSSCB-ZYHKT-WCBMF. Podpisany

Strona 32

26) ppkt 4.17. „Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych” przyjmuje brzmienie: „Na terenie
Gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Płociczno położony jest teren zamknięty resortu obrony narodowej –
oznaczony w części rysunkowej. Dla terenu zamkniętego nie planuje się ustanawiania strefy ochronnej.
Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej 50 m n.p.t. każdorazowo przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają zgłoszenia do Szefa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
(ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa 65).”;
27) w ppkt 4.18. „Kierunki polityki gminy w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej” skreśla
się ppkt.10.;
28) w ppkt 4.19. „Standardy zagospodarowania przestrzennego” w pierwszym punkcie czwarty tiret
przyjmuje brzmienie: „– w zabudowie letniskowej – min. 1500 m2 ,”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/230/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/230/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/230/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/230/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
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