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§ 22. Traci moc uchwa a Rady Gminy Nr XI/79/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie 
wyra enia zgody na nieodp atne nabywanie nieruchomo ci gruntowych na rzecz Gminy 
Czeremcha - na wniosek ich w a cicieli. 

§ 23. Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Czeremcha. 

§ 24. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie czternastu dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku 
Urz dowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodnicz cy Rady  

Jan Kupryciuk 

 

 

 
1     9     3     9 

UCHWA A  NR  VI/64/03 RADY GMINY CZEREMCHA 

z dnia 10 wrze nia 2003 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodr bnionych obszarów 
Czeremchy Osady i Gminy Czeremcha. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. 
U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271), oraz art. 10 ust.3 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 1990 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 
12, poz.136, Nr.109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, 
Nr 130, poz. 1112), oraz art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
le nych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, 
Nr 100, poz. 1085, z  2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala co nast puje: 

§ 1. 1. Uchwala si  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodr bnionych 
obszarów Czeremchy Osady i gminy Czeremcha w pow. hajnowskim, woj. podlaskie, na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z towarzysz cymi us ugami iinfrastruktur  
techniczn  w Czeremsze Osadzie i Czeremsze Wsi, oraz wyodr bnionych obszarów gruntów 
rolnych do zalesienia w gminie Czeremcha. 

Granice obszarów obj tych uchwa  okre laj  rysunki planu dla terenów budowlanych w 
skali 1:200 i 1:1000, dla terenów do zalesienia w skali 1:5000, przedstawione w 
za cznikach ponumerowanych od 1 do 18 stanowi cych cz ci uchwa y. 

§ 2. Przeznacza si  grunty rolne kl. RV i RVI o cznej pow. 2,5838 ha, na cele nierolne.                

Zgod   na przeznaczenie gruntów le nych o pow. 0,3452 ha na cele niele ne wyrazi  Wojewoda 
Podlaski Decyzj  Nr Sr.V.77111-27/03 z dnia 23.07.2003 r.  
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Grunty pozosta e uzyska y zgod  na przeznaczenie na cele budowlane w poprzedniej edycji planu.   

§ 3. USTALENIA OGÓLNE PLANU. 

       1. Zmienia si  przeznaczenie gruntów budowlanych i przeznacza si  grunty rolne na 
cele budowlane i pod zalesienie w sposób niekolizyjny z otoczeniem i rodowiskiem 
przyrodniczym. 

2. Linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym sposobie u ytkowania wymagaj  ich 
uwzgl dnienia w post powaniu o udzielenie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu.Linie rozgraniczaj ce jw. - postulowane, mog  ulega  zmianom w projekcie 
budowlanym ca ego obszaru obj tego liniami ci le okre lonymi. 

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz  elementów ma ej architektury i uzbrojenia 
terenu. 

4. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us ugowa o maksymalnej wysoko ci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych z poddaszem u ytkowym i mo liwo ci  podpiwniczenia. 

     Dopuszcza si  podwy szenie zabudowy administracyjnej do trzech kondygnacji 
nadziemnych. 

     Rozwi zania architektoniczne wymagaj  uwzgl dnienia tradycji regionalnych, w 
szczególno ci symetrycznych dachów o nachyleniu po aci to samych z otoczeniem i 
kolorystyce nawiazyjacej do otoczenia. 

     Dopuszcza si  zabudow  gospodarcz , w tym zagrodow  w zale no ci od potrzeb 
u ytkownika w g bi dzia ek. Zaleca si  zbli niaczanie zabudowy z podobnymi obiektami 
na dzia ce s siedniej. 

    Dopuszcza si  towarzysz c  zabudow  us ugow  o uci liwo ciach ograniczonych do 
granic w asnej dzia ki. 

5. W zabudowie us ugowej dopuszcza si  funkcji mieszkalne w a cicieli, pod warunkiem jej 
zabezpieczenia przed uci liwo ci  otoczenia. 

6. Ustala si  nast puj ce wska niki i zasady miejsc postojowych samochodów osobowych - 
na terenach zabudowy us ugowej, co najmniej 1 miejsce na 100 m2 pow. uzytk. us ug, na 
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na w asnych dzia kach. 

7. Dopuszcza si  zmian  rozrz du uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczaj cych bez 
konieczno ci zmiany planu po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia Zespo u Uzgodnienia 
Dokumentacji,  na etapie projektu budowlanego inwestycji. 

8. Przed udzieleniem pozwolenia na budow  nale y uzyska  decyzj  Starostwa 
Powiatowego o wy czeniu gruntów z produkcji rolnej oraz Regionealnej Dyrekcji Lasów 
Pa stwowych z produkcji le nej. 

9. Ustala si  obowi zek uzyskania pozwole  na uzytkowanie indywidualnych urz dze  do 
odprowadzania cieków sanitarnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
prawo budowlane. 

10. Ustala si  obowi zek zagospodarowania i uporz dkowania terenu przed przystapieniem 
do u ytkowania inwestycji. 

11. Do czasu realizacji planu obowiazuje dotychczasowy sposób wykorzystania terenu. 
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§ 4. USTALENIA SZCZEGÓ OWE WG SYMBOLI W RYSUNKU PLANU. 

1. UK - us ugi sakralne na dzia ce Nr ew. 1301 zwi zane z obiektami ma ej architektury 
kultu religijnego. 

Dopuszcza si  budow  kaplicy pod warunkiem zachowania ogólnych wymogów warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  obiekty budowlane i ich zagospodarowanie. 

2. UI - us ugi inne, bli ej nie sprecyzowane na dzia ce Nr ew.1304, o uci liwo ciach 
ograniczonych do granic w asnej dzia ki. 

3. UH - tereny us ug handlowych, w tym targowiska wiejskiego na dzia ce Nr ew. 1304. 
Dopuszcza si  zadaszenia i przeno ne urz dzenia handlowe. 

4. KS - tereny parkowania samochodów osobowych i dostawczych na dzia ce Nr ew. 
1279/1 do obs ugi otoczenia.  

5. UH, UR, UA,UI - tereny us ug handlowych, rzemie lniczych, administracyjnych i innych 
nieuci liwych dla otoczenia na dzia ce Nr ew. 1297/1. 

      Dopuszcza si  funkcje mieszkalne w a cicieli us ug pod warunkiem zastosowania 
rozwi za  eliminuj cych uci liwych od terenów i czynnych  urz dze  kolejowych. 

    Wysoko  zabudowy  do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem zabudowy 
trzykondygnacyjnej dla us ug administracyjnych. 

    Na etapie post powania o udzielenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu funkcji mieszkalnej mo e by  wymagany raport uci liwo ci terenów i urz dze  
kolejowych dla rodowiska. 

    Wymagana przebudowa istniejacej napowietrznej linii energetycznej SN 15 KV. 

6. MN, UI - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj ca z dopuszczeniem us ug 
towarzysz cych na dzia ce Nr ew. 1309. 

      Wymagane zachowanie odleg o ci zabudowy 7,0 m od osi istniejacej linii elektrycznej 
SN 

       Istniej cy budynek do adaptacji na cele us ugowe. 

7. UR,  UI - us ugi rzemie lnicze i inne nieuci liwe dla otoczenia na dzia kach Nr ew. 733     
1312, 1317.   

      Dopuszcza si  funkcjie mieszkalne w a cicieli us ug pod warunkiem zachowania 
odleg o ci co najmniej 30 mb od granic istniej cego cmentarza i jej ekranowania od terenów 
cmentarza zabudow  us ugow . 

8. MN -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj ca na dzia ce Nr ew. 628 przy 
ulicy Podle nej w Czeremsze Osadzie.   

     Dopuszcza si  towarzysz c  zabudow  us ugow  nieuci liw . 

9. MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj ca i us ugowa na dzia kach Nr 
ew. 127, 265, 266, przy ulicy Ogrodowej w Czeremsze Osadzie. 

    Zaleca si  lokalizacj  zabudowy us ugowej od ulicy. 

    Zaleca si  zabudow  gospodarcz  w tym zagrodow  w g bi dzia ki. 
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    Zaleca si  przestrzenne i funkcjonalne powi zanie zabudowy. 

10. MN, UH - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj ca z us ugami handlu, w 
tym apteka na dzia ce Nr ew. 334 w Czeremsze Osadzie . 

     Zaleca si  przestrzenne i funkcjonalne powi zanie zabudowy. 

11. UH,UR - us ugi handlowe i rzemie lnicze o profilu nieuci liwym dla otoczenia na 
dzia ce Nr ew. 1314, 1315,1316, w Czeremsz Osadzie 

      Zabudowa istniej ca do wyburzenia lub adaptacji dla nowych funkcji. 

12. UH.UI - istniej ca zabudowa us ugowo-handlowa na dzia ce Nr ew. 673 w Czeremsze 
Wsi. 

     Zabudow  istniej c  adaptuje si  w etapie. Docelowo funkcjonowanie zabudowy 
uzale nia si  od jej uzgodnienia z Zarz dc  drogi, na etapie realizacji przebudowy drogi 
krajowej. 

13. MNR,UH,UR - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us ugami handlu i rzemios a 
nieuci liwego na dzia ce Nr ew. 1419/2 w Czeremsz Wsi. 

     Dopuszcza si  gospoidarcz  zabudow  us ugow  w g bi dzia ki. 

     Zaleca si  przestrzenne i funkcjonalne powi zanie zabudowy. 

14. UA,UI, MNU - us ugi administracyjno-koszarowe i inne zwi zane z funkcjonowaniem 
Stra y Granicznej, oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z  dopuszczeniem us ug 
nieuci liwych, na dzia kach Nr ew. 1135/1, 1136/1, 1136/2  przy  ul. Bocznej. 

     Zabudowa administracyjno koszarowa do trzech kondygnacji nadziemnych,  zabudowa 
mieszkaniowa do dwóch kondygnacji, z podaszem u ytkowym i mo liwo ci  
podpiwniczenia. 

     Dachy strome o nachyleniu po aci dachowych nawi zuj cym do zabudowy  s siedniej 

15. 1 KG45/7,0 - teren przeznaczony na poszerzenie drogi krajowej Nr 692 do klasy „GI”. 

16. KL15-20/6,0-7,0 - istniejace drogi gminne i powiatowe klasy „L” 

17. KD10/5,0 - istniejace drogi gminne klasy „D” 

18. 2KD10/5,0 - teren przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej. 

19. 3KDx - projektowany ci g pieszo - jezdny wg wymogów warunków technicznych  w 
budownictwie. 

20. KDx - istniejace drogi polne niepubliczne. 

21. 8-17 LS - tereny do zalesienia. W kompleksie 16 LS wy cz si  z zalesienia tereny 
parku dworsko - ogrodowego. 

§ 5. Ustala si  zasady obs ugi komunikacyjnej z istniej cych dróg z zabezpieczeniem 
niezb dnych terenów na ich modernizacj  do wymogów normatywnych dla okre lonych klas 
technicznych. 

§ 6. Ustala si  zasady wyposa enia terenów w infrastruktur  techniczn . 
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1. Zaopatrzenie w wod  z istniej cych gminnych sieci wodoci gowych. 

     Zasady przebiegu i u o enia projektowanych przewodów wodoci gowych, zgodnie z 
przyk adowymi rozrz dami uzbrojenia w liniach rozgraniczaj cych ulic pokazanymi w 
rysunku planu. 

     Tereny dzia ek Nr ew. 1135/1 i 1136/1, 1136/2 przeznaczonych pod lokalizacj  Stra y 
Granicznej nale y wyposa y  w studni  publiczn , która powinna spe nia  warunki 
techniczne aktualnie okre lone Zarz dzeniem Nr 2/96 Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 wrze nia 1995 roku Nr SO-807/95 w sprawie zasad zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urz dze  zaopatrzenia w wod  w warunkach specjalnych ( MP 
Nr 59 poz.663). 

2. Odprowadzenie cieków sanitarnych do gminnej kanalizacji sanitarnej wg zasad 
pokazanych w rysunku palnu. 

    Dopuszcza si  etapowe odprowadzenie cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników 
bezodp ywowych opró nianych w punkcie zlewnym oczyszczalni gminnej, do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej. 

    Ustala si  zakaz odprowadzania cieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych i 
do ziemi. 

3. Odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni - powierzchniowe, w 
sposób spe niaj cy wymogi ochrony rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie 
warunków, jakie nale y spe nia  przy odprowadzeniu cieków do wód lub ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U.Nr 212, 
poz.1799). 

4. Usuwanie nieczysto ci sta ych - systemem zorganizowanym poprzez wyposa enie posesji 
w pojemniki lub kontenery wywo one na urz dzone gminne sk adowisko odpadów sta ych, 
aktualnie w my l przepisów dotycz cych zgromadzenia odpadów sta ych, zawartych w 
rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690). 

     Zaleca si  wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, wraz z organizacj  systemu 
zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych domowych i zak adów us ugowych wg 
roztrzygni  Wójta Gminy Czeremcha 

5. Zaopatrzenie w energi  elektryczn  z istniej cych i projektowanych sieci.  

    Sieci elektryczne nale y realizowa  zgodnie z ustaw  z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawop 
Energetyczne z pó niejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, na 
warunkach uzgodnionych z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski. 

    Wymagana odleg o  zabudowy od linii napowietrznych Sn 15 kV - 7,0 m od osi linii 
wykonanej przewodem nieizolowanym i   5,0 m od osi linii z przewodami izolowanymi. 

6. Zaopatrzenie w ciep o wg  rozwi za  indywidualnych, z wykorzystaniem ekologicznych 
no ników energii (gaz, olej opa owy itp.). 

7. Wyposa enie terenów w system telekomunikacji przewodowej z istniejacych urz dze  
niekoliduj cych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

     Urz dzenia jw. koliduj ce z projektowanym zagospodarowaniem wymagaj   demonta u 
i przebudowy. 
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     Obs uga telekomunikacyjna z istniejacego systemu po dostosowaniu go do nowych 
potrzeb. 

     Przej cia kablami telekomunikacyjnymi przez pasy drogowe, wymagaj  zgody 
w a ciwego organu zarz dzaj cego drog  na zaj cie pasa drogowego dróg i ulic, a tak e 
okre lenia sposobu przej cia przez jezdni  (przecisk, przekop). 

§ 7. 1.USTALENIA DOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ. 

1) Ustala si  obowi zek wykonania przez mieszka ców w budynkach na w asnych dzia kach 
ukry  typu II, w okresie podwy szonej gotowo ci obronnej pa stwa we w asnym zakresie. 

2) W zabudowie us ugowej ustala si  obowi zek przystosowania pomieszcze  na ukrycia typu II 
w okresie podwy szonej gotowo ci obronnej pa stwa. Ustala si  obowi zek opracowania aneksu 
OC w przypadku zatrudnienia powy ej 15 osób na etapie projektu budowlanego inwestycji. 

3) Ustala si  obowi zek wykonania awaryjnych studni wody pitnej na terenach Stra y Granicznej. 

4) System wygaszania i zaciemniania  o wietlenia zewn trznego oraz alarmowania wg planu 
obrony cywilnej Gminy Czeremcha. 

§ 8. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska.  

W celu zminimalizowania negatywnego oddzia ywania inwestycji okre lonych planem na 
rodowisko przyrodnicze przestrzega  nale y ustale  polegaj cych na : 

1. Zaopatrzeniu u ytkowników w wod  z wodoci gu gminnego.  

2. Odbioru cieków sanitarnych do kanalizacji gminnej 

    W przypadku zastosowania urz dze  indywidualnych zaopatrzenia w wod  i 
odprowadzenia cieków sanitarnych uzyskaniu pozwolenia na u ytkowanie tych urz dze  
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

3. Gromadzeniu odpadów sta ych w pojemnikach na ka dej dzia ce i ich usuwananiu 
systemem zorganizowanym. 

4. Utwardzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni dróg i parkingów. 

5. Kompleksowym zagospodarowaniu terenów po zako czeniu budowy przed oddaniem 
obiektów do u ytkowania 

6. Opiniowaniu przedsi wzi  budz cych w tpliwo ci organów architektoniczno - 
budowlanych przez w a ciw  komisj  urbanistyczno - architektoniczn .
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§ 9. W przypadku zbywania nieruchomo ci po o onych na terenie obj tym niniejszym planem 
w a ciciel zobowi zany jest wnie  do bud tu gminy Czeremcha op at  jednorazow  w 
wysoko ci 30 % w stosunku do wzrostu warto ci tych nieruchomo ci  w wyniku uchwalenia 
planu,  pomniejszon  o zwaloryzowan  warto  nak adów poniesionych przez w a cicieli 
nieruchomo ci w okresie pomi dzy uchwaleniem planu a zbyciem nieruchomo ci. 

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

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

 

                                                                                              Przewodnicz cy Rady  

                                                                                                     Jan Kupryciuk 
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