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U ZJ\D GMINY 
ul. Sic:nk.iewlcza 10 


06-561 St\lpak. 

tel. 231653·12·S4. fax 231653·10-16 

e-mllil : ug tupskOpocua.onet.pl 
 Stupsk dnia 13/03/2017 

GKl.6727.9.2017.DN(2) 

III11II11111111111111111 
1 000000 008869 
Sprawy prowadzi: Inspektor do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami i gospodarki 
przestrzennej, gospodarki komunalnej i lokalowej, ewidencji dzialalnosci gospodarczej, informacji pubJicznej gminy 
Nosarzewska Dorota 

GMINA STUPSK 
ul. Sienkiewicza Henryka 10 
06-561 Stupsk 

Wypis 

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stupsk 


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk, uchwalonym Uchwalq 
Nr XVII11 0/04 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 paidziemika 2004 roku, ze zmianami uchwalonymi 
Uchwalq Nr XVI/89/08 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 sierpnia 2008 roku (tekst jednolity 
opublikowany w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 16 paidziemika 2008 
roku Nr 176, poz. 6283), dzialki nr 354/2, 364/2, 35212, 359/1, 35912, 351, 356, 355/12, 338/2, 759 
polozone na terenie miejscowosci Stupsk- przeznaczone sqjak nizej: 
- dzialki nr 354/2,352/2,356 - pod drogi dojazdowe =- KD, 
- dzialka nr 364/2 - pod drogi lokalne - KL, 
- dzialki nr 35911,359/2 - pod przemysl, sklady, magazyny - 33PlUg, 
- dzialka nr 351 - pod zbiomiki wodne - W, 
- dzialka nr 355/12 - pod uslugi sportu - 32US, 
- dzialka nr 338/2 - pod uslugi sportu - 31aUS, 
- dzialka nr 759 - pod zabudowy mieszkaniowqjednorodzinnq - 19MN. 

Wypis wydano celem przedlozenia w Starostwie Powiatowym w Mlawie Wydzial Infrastruktury. 

Zup. WOJTA 
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h) 	 Na terenie gminy dopuszcza sifl realizacjfl ir6del energii odnawialnej w postaci eleklrowni 
wialrowych . Eleklrownie wialrowe mogq bye lokalizowane na terenach rolniczych (R) za 
wyjqtkiem korytarzy ekologicznych, planowanych utytk6w ekologicznych, rezerwat6w 
przyrody, leren6w przeznaczonych na slaly pobyt ludzi. 
Insla/acja musi bye usytuowana w laki spos6b aby zabezpieczyc slreffl ograniczonego 
utytkowania 0 promieniu 350m w kt6rej wyklucza sifl realizacjfl zabudowy przeznaczonej na 
staly pobyt /udzi. 
Realizacja eleklrowni wiatrowych musi bye udokumentowana analizq warunk6w 
klimalycznych, uzasadniajqcych /okalizacjfl . 

9) Telekomunikacja : 

a) 	 Plan przyjmuje peIne pokrycie zapotrzebowania na lC\.cza telefoniczne z centrali automa
tycznej w Stupsku i Konopkach oraz uzupelniajC\.co z sieci telefonii bezprzewodowej. 

b) 	 Siee telefoniczna w obr~bie zwartej zabudowy powinna bye skanalizowana i prowadzona w 
pasach drogowych, w terenach otwartych dopuszcza si~ prowadzenie sieci napowietrznych. 

c) 	 Stacje przekaznikowe telefonii komorkowej nalezy lokalizowae w obr~bie terenow 
przeznaczonych pod uslugi gospodarcze, przemysl lub uprawy rolnicze. 

5. Komunikacja drogowa 

1) 	 Plan ustala hierarchi~ polC\.czen drogowych oraz szerokosci pasow drogowych . 

2} 	 BezposredniC\. obslug~ komunikacyjnC\. w obrflbie zabudowy pelnie b~dC\. : 

- drogi lokalne KL 0 szerokosci 12 m w liniach rozgraniczajC\.cych 

- drogi dojazdowe KD 0 szerokosci 8 -10 m w liniach rozgraniczajC\.cych, 

- ciqgi pieszo-jezdne Kpj 0 szerokosci 6-8 m w liniach rozgraniczajC\.cych . 

a) Dla drog KD i Kpj ustala si~ stref~ ruchu uspokojonego. 

b) 	 Nieprzekraczalna lub scisle okreslona linia zabudowy wzdluz powyzszych drog nie moze bye 
mniejsza niz 6 m od planowanej linii rozgraniczajC\.cej pasa drogowego. Dopuszcza si~ 

zmniejszenie tej odleglosci do 4 m od zewnfllrznej krawfldzi jezdni jezeli lini~ zabudowy 
wyznaczajC\. juz budynki trwale w dobrym stanie technicznym. Poza nieprzekraczalnC\. lub 
sciSJe okreslonC\. lini~ zabudowy w kierunku ulicy wykraczae mogC\. zadaszenia nad 
wejsciami do budynku. wjazdami do garazy, wykusze lub inne nadwieszone cz~sci budynku , 
tarasy, wiatrolapy, balkony oraz ganki 0 powierzchni zabudowy do 8m2 

.. 
3) Funkcj~ ulic zbiorczych pelnie b~dC\. w obr~bie zabudowy : 

- drogi lokalne KL 0 szerokosci 12 -15 m liniach rozgraniczajC\.cych, 

- drogi zbiorcze powiatowe KZp 0 szerokosci 15 - 20 m w liniach rozgraniczajC\.cych, 

- droga glowna wojewodzka KGw 615 ktora po zrealizowaniu obejse drogowych. na 
odcinku terenow zabudowanych wsi Konopki, Stupsk i Wola Szydlowska przejmie 
funkcj~ drogi lokalnej KL 0 szerokosci pasa drogowego wg stanu istniejC\.cego. 

a) Nieprzekraczalna lub scisle okreslona linia zabudowy wzdluz powyzszych drog zgodnie z 
art. 43 ustawy 0 drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. liczona od zewn~trznej 
kraw~dzi jezdni nie moze bye mniejsza na terenie zabudowy niz : 

- 6 m dla drog lokalnych , 

- 8 m dla drog wojewodzkich i powiatowych . 

Plan dopuszcza zwi~kszen ie powyzszych odleglosci jezeli lini~ zabudowy wyznaczajC\. juz 
budynki trwale w dobrym stanie technicznym. Poza nieprzekraczalnC\. lub scisle okreslonC\. 
lini~~~CJWY-JIt. kierunku ulicy wykraczae mogC\. wylC\.cznie zadaszenia nad wejsciami do 
bu.P9n~~.~~z..~ . do garaz.y, wyk~sze I~b inne nadwiesz~ne cz~sci budynku, tarasy, 
wfatFQtapy, balk"n'y,/ az gankl 0 powlerzchm zabudowy do 8m . 
"':)/ : ;-. .(,';:, -0 
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4) Funkcj~ ukladu komunikacyjnego nadrz~dnego poza terenami zabudowy pelnie b~det : 

- drogi lokalne KL 0 szerokosci 15m w liniach rozgraniczajetcych , 

- drogi powiatowe klasy Z 0 szerokosci 20 m w liniach rozgraniczajetcych letczetce : 

droga 07348 drog~ krajowet nr 7 - Wyszyny Koscielne - Wol~ Szydlowsket, 


droga 07346 Wyszyny Koscielne - Zdroje, 


droga 07374 Stupsk - Dabek, 


droga 07373 Kosiny Stare - Detbek - Strzalkowo - Konopki, 


droga 07375 Zurominek - Strzalkowo - Stupsk, 


droga 07347 Stupsk - Wol~ Szydlowsket, 


droga 07344 Konopki - Pieglowo - Nosarzewo Borowe, 


droga 07345 Szydlowo - Zmijewo Koscielne, 


droga 07340 Zmijewo-Kuce - Zakrzewo Duze, 


droga 07379 Sulkowo Polne - Konopki, 


droga 07343 Zmijewo-Ponki - Zmijewo-Kuce - Olszewo-Borzymy, 


.-droga 07376 Konopki ; 

- droga wojewodzka klasy G 615 0 szerokosci 25 m w liniach rozgraniczajetcych 

a) 	 przyjmuje si~ iz zgodnie z art 43 ustawy 0 drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. 
obiekty budowlane nalezy sytuowae w minimalnej odleglosci od zewn~trznej kraw~dzi jezdni 
poza terenami zabudowanymi : 

- 15 m dla drog lokalnych , 


- 20 m dla drog powiatowych i wojewodzkich, 


- odleglosci budowli moget bye wi~ksze jesli w szczegolowych ustaleniach reali
zacyjnych plan stanowi inaczej. 

b) 	 Ustala si~ modernizacj~ drogi wojewodzkiej KGw 615 do parametrow wlasciwych dla 
tej kategorii poletczeri . 

c) Ustala si~ korytarz dla obejscia drogowego terenow zabudowanych wsi Stupsk i Wola 
Szydlowska w ciqgu drogi wojewodzkiej KGw 615. 
W stosunku do wskazanego na rysunku planu obejscia drogowego wsi Stupsk i Wola 
SZ1!dlowska plan dopuszcza mozliwose wprowadzenia korekty usytuowania pasa 
drogowego wynikajetcej z projektu technicznego inwestycji, bez potrzeby dokonywania 
zmiany miejscowego planu . 

d) 	 Dzialania inwestycyjne z zakresu sieci drogowej na obszarze gminy obejmujet : 

dostosowanie parametrow technicznych drog do zakladanej kategorii poletczeri, 

wykonywanie nawierzchni bitumicznych na drogach lokalnych i dojazdowych 0 


nawierzchni gruntowej w kolejnosci podyktowanej hierarchiet poletczeri , 


kierowanie funduszy na biezetce utrzymanie nawierzchni ciqgow drogowych przede 

wszystkim tam gdzie odbywa si~ komunikacja autobusowa i cietgow drog 

stanowietcych poletczenia z siedzibet gminy, sieciet drog krajowych i wojewodzkich, 


likwidacj~ miejsc niebezpiecznych, 


wykorzystywanie przy realizacji nowej zabudowy istniejetcych ~etczeri do ruchu na 

drogach wojewodzkich i krajowych (zjazdy publiczne i indywidualne). 


e) . Dzialania zwietzane z budowet, modernizacjet skrzyzowari drog r6Znych kategorii zgodnie z 
art. 25.1. ustawy z 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych Uednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 
71 poz. 838) nalezet do zarzetdu wlasciwego dla drogi wyzszej kategorii. 

5) Drogi powiatowe na terenie gminy Stupsk moget prowadzie transport 0 dopuszczalnym nacisku osi 
pojedynczej. do 8 ton. Warunek ten dotyczy mi~dzy innymi przewozow kruszyw i drewna. 

Zup. WOJTA
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19. Tereny oznaczone symbolem graficznym i literami KE otrzymujq funkcjlil korytarza ekologicznego 0 

znaczeniu lokalnym towarzyszqcego rzece Dunajczyk. Zasady zagospodarowania i uzytkowania terenu 
zawiera Rozdzialll § 3 ust.3 pkt.2) ppkt.e). 

20. Na rysunku Planu wskazuje silil symbolem graficznym obszar bez izolacji uzytkowego poziomu 
wodonosnego. Na obszarze tym nakazuje silil : 

- wykluczenie gnojowicowania grunt6w rolnych , 

- ograniczenia do rozmiar6w optymalnych stosowania nawozenia mineralnego i stosowania srodk6w 
ochrony roslin , 

- wykluczenie powstawania zanieczyszczen punktowych . 

21. Teren oznaczony na rysunku Planu symbolem graficznym to fragment wlilzta ekologicznego 
zwiqzanego z obszarem zr6dlowym rz . Dunajczyk. Na obszarze tym nalezy utrzymac ekosystem Iqkowo
pastwiskowy bez wprowadzania dalszych przeksztalcen . Obszar posiada duzq zdolnosc 
retencjonowania w6d powierzchniowych , daje gwarancje zasilania matej zlewni rzeki . Dla obszaru tego 
ustala silil jak w § 8 p.17 przedmiotowej uchwa/y. 

22 . Tereny oznaczone symbolem graficznym i literami KLs przeznacza silil pod gl6wne kompleksy 
lesne. Zasady zagospodarowania teren6w zawiera Rozdzialll § 3 ust 3 pk!.1). 

23 . Tereny oznaczone symbolem R przeznacza silil pod uprawy polowe. Zasady zagospodarowania 
teren6w zawiera Rozdzialll § 3 us!. 3 pkt.2). 

24 . Ochrony bqdi: sporzqdzenia dokumentacji inwetaryzacyjnej wymagajq nastlilPujqCe obiekty uznane 
za zabytkowe lecz nie wpisane do rejestru zabytk6w: 

pozostalosci parku z 1900 r., 

budynek mieszkalny nr 2, drewniany z I cwiercwiecza XX w. , 


budynek mieszkalny nr 4, drewniany z I ewiercwiecza XX w., 


budynek mieszkalny nr 6, murowany z lat 20-30-tych XX w., 


budynek mieszkalny nr 7, drewniany z I cwierewieczaXX w. 


budynek mieszkalny nr 13, drewniany z I cwiercwiecza XX w., 


budynek gospodarczy nr 13. z ceg/y z I cwierewiecza XX w., 


budynek mieszkalny nr 16, drewniany z I cwiercwiecza XX w., 


budynek mieszkalny nr 18, drewniany z IV ewiercwiecza XX w., 


budynek mieszkalny nr 21, z ceg/y z przelomu XIX i XX w., 

bud¥nek mieszkalny nr 34, czworak murowany z I cwiercwiecza XX w., 

Ustalenia dla obiekt6w zabytkowych nie wpisanych do rejestry zabytk6w zawiera Rozdzial II § 3 ust.3 
pkt.7) ppkt.d) . • 

25. Tereny oznaczone symbolem graficznym i literq A to stanowiska archeologiczne. Zasady 
zagospodarowania teren6w w rejonie stanowisk zawiera Rozdzialll § 3 ust.3 pkt.7) ppkt.f) . 

§ 18. Szczegotowe zasady zabudowy i zagospodarowania obszaru wsi Stupsk 
(za~qcznik nr 15 w skali 1 :5000 i 15a w skali 1 :2000) 

1. Zestawienie powierzchni teren6w przewidzianych do zainwestowania: 

symbol terenu powierzchnia wtym planowana 
komunikacja 

w ha 

terenu 
w ha zabudowana 

wha 
przewidziana do 
zabudowv w ha 

M 10,2 10,2 - -
1MOP 3,3 1,10 2,2 -
2RM 1,20 0,60 0,60 -

2aMN / :"{ ~~ 'or 
......... 

(' ..-." ....... 0,50 - 0,50 -
'::4' -3RM I." .... .. .~ '\ 1,80 1,80 - -

I • ',,' ;;, iJ;.; ,\/ \. 
....;:., \. t :~~.... - . - 1 -I ::-. ' ........ ~ :.c( ~ 
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4RM 
5RM 
6RM 

7RM 

8RM 

9RM 

10RM 
11RM 

12RM 

13RM 
14RM 

15MN 

16MN 

17MN 
181V1N 

19MN , 

20MN 

21MN 

22MN 
23MN 

24MN 

25MN 
25UO 

26UK 

27Up 

28Up 

29Up 
30Up 

31ZP 

31aUS 

32US . 
33P/Uq 
34P/Uq 

35WZ 
36WZ 

37U 

38U 
39UA 

40Zc 

41ZC 
44Zc 
45PE 

42Ksp 

obejscie drogowe 
zrealizowane 

KLs 

2,70 2,30 0,40 -
0,80 0,80 - -
2,40 2,40 - -
1,30 1,30 - -
2,20 2,20 - -
2,20 1,50 0,70 -
1,20 1,20 - -
0,30 0,30 - -
0,20 0,20 - -
0,80 0,80 - -
0,90 0,90 - -
0,30 0,30 - -
0,30 - 0,30 -
1,00 1,00 - -
0,70 - 0,70 0,20 

1,20 1,20 - -
0,80 0,40 0,40 

1,20 - 1,20 0,65 

1,10 - 1,10 -

1,10 0,60 0,50 -

1,10 0,20 0,90 -

1,80 1,50 0,30 - ' 

1,10 1,10 - -
0,70 0,70 - -

0,13 0,13 - -

0,09 0,09 - -

0,08 0,08 - -
0,35 0,35 - -
0,95 0,95 - -

2,0 - 2,0 -

1,60 1,60 - -

1,40 0,70 0,70 -
2,00 - 2,00 -
0,30 0,30 - -
0,02 0,02 - -
0,50 - 0,50 -

0,40 0,40 - -

0,40 0,20 0,20 -
0,10 0,10 - -

1,00 1,00 - -

0,40 0,40 - -

0,30 - 0,30 -

0,18 - 0,18 -

3,40 - - 3,40 

52 ,00 

nalezy uwzgl~dnic wymagania zawarte w , Rozdziale II § 
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3. Tereny oznaczone symbolem M przeznacza si~ zgodnie z istniejCl.cym zainwestowaniem pod 
zabudow~ zagrodowCl.. mieszkaniowCl. jednorodzinnCl.. Dla teren6w tych ustala si~ zachowanie 
istniejCl.cych siedlisk z mozliwosciCl. ich rozbudowy i wymiany budynk6w: 

a) w zabudowie kolonijnej wzdluz drogi KZp ustala si~ nieprzekraczalnCl. lini~ zabudowy w odleglosci 
20m od zewn~trznej kraw~dzi jezdni . wzdluz dr6g KL 10m od planowanej linii rozgraniczajCl.cej pasa 
drogowego. 

4. Teren 1MOP przeznacza si~ po us/ugi komunikacyjne zwiCl.zane z drogCl. wojew6dzkCl.. Ustala si~ 
zachowanie istniejCl.cej stacji paliw. zaplecza gastronomicznego i zak/ada si~ rozszerzenie zakresu 
swiadczonych us/ug. 

5. Tereny 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, BRM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM 
przeznacza si~ pod zabudow~ zagrodowCl.: 

a) dopuszcza si~ w granicach wyzej wymienionych teren6w pojedyncze dzia/ki pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne. pod warunkiem iz b~dCl. one przyleg/e do istniejCl.cych dr6g. 

b) przewiduje si~ iz zagrody po likwidowanych gospodarstwach rolnych przekszta/cac si~ b~dCl. w 
zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne lub letniskowe. 

c) w zagrodach dopuszcza sifl funkcje towarzyszctce wedlug §3 ust.1 pkt.3 przedmiotowej uchwaly 
w formie wbudowanej lub w budynkach wydzielonych; 

6. Tereny 2aMN, 15MN, 16MN, 17MN, 1BMN. 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, przeznacza 
si~ pod zabudow~ mieszkaniowCl. jednorodzinnCl.: 

a) jako funkcj~ uzupelniajCl.cCl. dopuszcza si~ w granicach teren6w us/ugi podstawowe wbudowane . 


b) zasady podzia/u teren6w na dzia/ki budowlane nalezy przyjCl.c wed/ug rysunku Planu. 


7. Teren 25UO przeznacza si~ zgodnie z istniejCl.cym zainwestowaniem pod uslugi oswiaty. 

8. Teren 26UK przeznacza si~ zgodnie z istniejCl.cym zainwestowaniem pod obiekty sakralne - kosci6/ 
rzymsko-katolicki z plebaniCl.. 

9. Teren oznaczony symbolem 27Up, 2BUp, 29Up, 30Up przeznacza si~ zgodnie z istniejCl.cym 
zainwestowaniem pod us/ugi podstawowe. Na terenie 30Up dopuszcza si~ funkcj~ uzupelniajCl.cCl. 
mieszkaniowCl. dla w/asciciela obiektu . 

10. Teren 31ZP przeznacza sifl pod park wiejski 

a) teren stanowi pozostalosci parku podworskiego. wpisany zostal do rejestru zabytk6w pod nr 268/81 . 

b) ustala si~ warunek zahamowania dewastacji resztek drzewostanu. wykonania czynnosci 
ratown iczych. 

c) teren powinien jak najszybciej uzyskac w/asciciela (osob~ fizycznCl. lub insty1ucj~) kt6ry mia/by 
mozliwosc odtworzenia uk/adu parkowego i odbudowy obiektu z przeznaczeniem na cele spo/eczne. 

d) warunki zagospodarowania obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytk6w zawiera Rozdzia/ 
II § 3 ust. 3 pkt. 7) ppkt.c)' 

e) przylegly teren 31aUS przeznacza si~ pod uslugi sportu i rekreacji; wraz z parkiem i kompleksem 
staw6w pelnic b~dct funkcj~ przestrzeni publicznej. Podniesie atrakcyjnosci przestrzeni publicznej 
powinno nastqpic poprzez wzbogacenie malct architekturct, lawkami. oswietleniem .zie1enict ozdobnct, 
placami dla gier i zabaw, wykonaniem nawierzchni dla cict96w pieszych. 

11. Tere;' 32US przeznacza si~ pod urzCl.dzenia sportowe - boisko do gier terenowych 0 nawierzchni 
trawiastej bez obiekt6w kubaturowych . 

12. Teren 33P/Ug. 34P/Ug przeznacza si~ pod obiekty przemyslu. sk/ad6w. us/ug gospodarczych i 

dopuszczeniem zmiany funkcji. 
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b) w granicach terenu 34P/Ug dopuszcza si~ lokalizacj~ obiektow ktore mogC\. znaczC\.co oddzialywae 
na srodowisko lecz nie b~dC\. wymagaly ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania, 

c) eksploatacja planowanych instalacji nie powinna powodowae przekroczenia standardow jakosci 
srodowiska poza terenem do ktorego inwestor b~dzie posiadal tytul prawny. 

13. Tereny 0 symbolu 35WZ i 36WZ przeznacza si~ zgodnie z istniejC\.cym zainwestowaniem pod 
obiekty zaopatrzenia w wod~ - stacj~ uzdatniania wody dla wodociqgu zbiorowego (35WZ) oraz uj~cie 
wod gl~binowych (36WZ) dla tegoz wodociqgu : 

a) dla uj~cia wod gl~binowych nalezy wyznaczye stref~ ochrony posredniej wraz z ograniczeniami 
podyktowanymi warunkami infiltracji zanieczyszczer'l do poziomu wodonosnego z ktorego ujmowana 
jest woda (stosownie do warunkow Dzialu III Rozdzial 2 "Strefy oraz obszary ochronne" Ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229). 

14. Teren 37U przeznacza si~ pod uslugi og6lnowiejskie. 

15. Dla terenu 38U ustala si~ zachowanie istniejC\.cej funkcji (zaklad rzemieslniczy) . Zmiana profilu 

dzialalnosci zakladu moze nastqpie pod warunkiem iz nie spowoduje to pogorszenia stanu srodowiska. 

Obecna i przyszla eksploatacja instalacji nie moze powodowae przekroczenia standardow jakosci 

srodowiska poza terE;)nem 38U. 

Dopuszcza si~ w granicach terenu realizacj~ funkcji mieszkaniowej dla wlasciciela obiektu w postaci 

budynku mieszkalnego wolnostojC\.cego. 


16. Teren 39UA przeznacza si~ zgodnie ze stanem istniejC\.cym pod uslugi administracji . Ustala si~ 


zachowanie siedziby Urz~du Gminy z rezerwC\. terenu pod jego rozbudow~ i pokrewne uslugi 

og6lnowiejskie. 

17. Tereny 40ZCn. 41ZCc. 44ZCn. zgodnie ze stanem istniejC\.cym przeznacza si~ pod cmentarze: 

a) ustala si~ obj~cie opiekC\. i ochronC\. nieczynny stary cmentarz wiejski i cmentarz wojenny (44ZCn, 
40ZCn), oba obiekty wymagajC\. uporzC\.dkowania i stalej konserwacji; 

b) dla cmentarzy 44ZCn i 40ZCn nie ustanawia si~ strefy ochrony sanitarnej poniewaz ostatnie 
pochowki odbyly si~ w czasie dluzszym niz 50 lat; 

c) zgodnie z przepisami szczegolnymi dot. cmentarzy, dla terenow wyposazonych w wodo-ciqg ustala 
si~ stref~ sanitarnC\. wokol cmentarza na ktorym odbywajC\. si~ pochowki (41ZCc) 0 szerokosci 50m; w 
granicach tej strefy obowiC\.zuje zakaz realizacji budynkow mieszkalnych oraz zakaz uprawiania 
owocow i warzyw przeznaczonych do bezposredniego spozycia; 

d) poniewaz cmentarz na kt6rym odbywajC\. si~ pochowki polozony jest przy skrzyzowaniu dwoch drog 
powiatowych 07374 i 07375 nalezy dla jego obslugi wykonae parking - 42Ksp- kt6ry ograniczy kolizj~ 
w uzytkowaniu obiektu w czasie uroczystosci pogrzebowych lub Swi~ta Zmarlych; zaleca si~ 
wykonanie wejscia na cmentarz (gl6wnego lub dodatkowego) z tegoz parkingu. 

18. Teren 0 symbolu 43Kk przeznacza si~ zgodnie ze stanem istniejC\.cym pod inwestycje kolejowe. W 
zagospodarowaniu teren6w przyleglych do teren6w kolejowych nalezy uwzgl~dniae przepisy szczegolne 
dotyczC\.ce poziom6w halasy w srodowisku . 
W planowanej modernizacja magistrali E65 przewiduje si~ likwidacj~ skrzyzowan jedno-poziomowych z 
drogami publicznymi. IstniejC\.cy przejazd w ciqgu ul. Sienkiewicza zastqpi wiadukt drogowy z zejsciem 
na perony przystanku kolejowego. 

19. Teren 45PE (oznaczenie na zal graficznym 15 w skali 1:5000) - wyrobisko po eksploatacji 
powierzchniowej twiru przeznacza si~ do rekultywacji w kierunku lesnym. 

20. Tereny oznaczone symbolem ZN zielen naturalna, nieurzqdzona - Iqki naturalne, zakrzaczenia, 
samosiewy itp. przeznacza si~ do zachowania . 

21. Teren oznaczony symbolem (KGw 615) przeznacza si~ pod obejscie drogowe wsi Stupsk w ciqgu 
drogi wojew6dzkiej. 

Planowany odcinek drogi prowadzony b~dzie w spos6b pozwalajC\.cy na maksymalne ograniczenie kolizji 

z istniejC\.ca infrastrukturC\. technicznC\.. 

Dzialki rolnicze z kt6rych na skutek wyznaczenia pasa drogowego pozostanC\. fragmenty nieprzydatne 
do uprawy, powinn~ b e obj~te wykupem i wykorzystane pod zielen przydroznC\.lub zalesienia. 
Gleba na ter-eriacti.,rob6 ogowych powinna bye zdj~ta i przesuni~ta poza pas robot, a po zakonczeniu 
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Realizacje planowanego odcinka drogowego nalezy poprzedzic archeologicznym rozpoznaniem 
powierzchniowym, w przypadku stwierdzenia stanowiska archeologicznego, wykonaniem badari 
ratowniczych na koszt inwestora. 

22 . Wszystkie obiekty na terenie wsi Stupsk b~dq zaopatrywane w wod~ z wodociqgu zbiorowego 
"Stupsk". 

23. Ustala si~ odprowadzanie sciek6w sanitarnych z obszaru skupionej zabudowy wiejskiej rurociqgiem 
tlocznym do oczyszczalni sciek6w w Strzalkowie; 

a) w rozproszonej zabudowie kolonijnej, tam gdzie wyst~puje absolutny brak uzasadnienia techniczno
ekonomicznego realizacji systemu sieciowego kanalizacji dopuszcza si~ odprowadzanie sciek6w do 
atestowanych zbiornik6w szczelnych bezod~owych opr6znianych przez specjalistyczne 
przedsi~biorstwo do punktu zlewnego przy oczyszczalni sciek6w lub budow~ oczyszczalni 
przyzagrodowych . 

24. Wskazuje si~ obszar ograniczonego uzytkowania wzdluz gazociqgu wysokocisnieniowego ON 200 
PN 6,3 MPa i ON 400 PN 6,3 MPa relacji Plorisk-Olsztyn : 

a) kazda lokalizacja w pasie 70 m - po 35 m. od osi przewodu gazowego - powinna bye uzgadniana z 
PGN i G SA ' 

b) warunki dotyczqce sieci gazowych zawiera Rozdzialll § 3 us!. 4. pkt.6). 

25. Wskazuje si~ obszar ograniczonego uzytkowania wzdluz linii energetycznej napowietrznej wysokiego 
napicia 11 OkV jako przedsi~wzi~cia mogqcego znaczqco oddzialywae na srodowisko. 
przy lokalizacji inwestycji a pasie 50 m (po 25 m od osi linii) nalezy uwzgl~dniae przepisy szczeg61ne 
dotyczqce bezpieczeristwa obslugi i otoczenia linii spetniajqce wymogi ochrony srodowiska. Eksploatacja 
urzqdzeri, instalacji i sieci powinna bye zgodna z wymaganiami przepis6w szczeg6lnych . 

26. Ustala si~ dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ dopuszczalny poziom hatasu odpowiadajqcy 
terenom zabudowy mieszkaniowo-us/ugowej. 

27. Tereny oznaczone symbolem graficznym i literami KE otrzymujq funkcj~ korytarza ekolo-gicznego 0 

znaczeniu lokalnym towarzyszqcego gl6wnym ciekom (bez nazwy) obszaru. Zasady zagospodarowania 
i uzytkowania terenu zawiera Rozdzialll § 3 us!.3 pk!.2) ppkt.e). 

28 . Ola teren6w oznaczonych symbolem UE ustala si~ funkcj~ uzytku ekologicznego 0 ran-dze lokalnej: 

a) symbolem UE1 oznacza si~ uzytek ekologiczny zwiqzany ze zr6dliskiem cieku bez nazwy, doplywu 
Gedni6wki, 

b) symbolem UEz oznacza si~ uzytek ekologiczny zwiqzany ze zr6dliskiem cieku bez nazwy, doplywu 
rz. Ounajczyk, 


c) dla obu uzytk6w nalezy wykonae dokumentacj~ przyrodniczq, 


d) zasady uzytkowania teren6w zawiera Rozdzialll § 3 us!. 3 pkt. 6) ppkt. c) . 


29. Tereny oznaczone symbolem graficznym i literami KLs przeznacza si~ pod gl6wne kom-pleksy 
lesne. Zasady zagospodarowania teren6w zawiera Rozdzialll § 3 ust 3 pkt.1). 

30. Tereny oznaczone symbolem R przeznacza si~ pod uprawy polowe. Zasady zagospo-darowania 
teren6w zawiera Rozdzialll § 3 ust. 3 pkt.2). . 

31 . Ochrony bqdz sporzqdzenia dokumentacji inwetaryzacyjnej wymagajq nast~pujqce obiekty uznane 
za zabytkowe lecz nie wpisane do rejestru zabytk6w: 

szkola drewniana przy ul. Sienkiewicza 10a, z oketo 1930 r., 


budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza nr 2, drewniany z I ewierewiecza XX w., 


budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 6, drewniany z I ewierewiecza XX w., 


- ~y~ieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 13, drewniany z lat 20-30-tych XX w., 

.:.(; q~dynek r.fiffi~kalny przy ul. Sienkiewicza nr 19, drewniany z lat 20-30-tych XX w., 

/ (--:')' UdJ.'.n ~.f~·~~!kalny przy ul. Mickiewicza nr 34, drewniano murowany z I ewierewiecza XX 
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budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 35, drewniany z I cwiercwiecza XX w., 

budynek mieszkalny przy ul. Dqbrowskieo nr 49, murowano-drewniany z przelomu XIX i XX 
w., 

budynek mieszkalny przy ul. Prusa nr 170, drewniany z tat 30-tych XX w., 

budka dr6i:nika, drewniana z okolo 1880 r., 

cmentarz wiejski parafialny z poczqtku XX w. (41 ZCc), 

stary cmentarz wiejski, (44ZCn) 

cmentarz wojenny (40ZCn) . 

Ustalenia dla obiekt6w zabytkowych nie wpisanych do rejestry zabytkow zawiera Rozdzial II § 3 ust.3 
pkt.7) ppkt.d). 

32. Tereny oznaczone symbolem graficznym i literq A to stanowiska archeologiczne . Zasady 
zagospodarowania teren6w w rejonie stanowisk zawiera Rozdzialll § 3 ust.3 pkt. 7) ppkt.f). 

§ 19. Szczegolowe zasady zabudowy zagospodarowania obszaru wsi Sulkowo 
Kolonia (zatqcznik nr 16 w skali 1 :5000) 

1. Zestawienie powierzchni teren6w przewidzianych do zainwestowania: 

symbol terenu powierzchnia wtym planowana 
terenu komunikacja

zabudowana przewidziana do w ha w ha w ha zabudowy w ha 

4,80 4 ,80 - -M 
238,00KLs 

2. przy realizacji zabudowy nalezy uwzgl~dnic ustalenia zawarte w Rozdziale II § 
niniejszej Uchwaly. 

3. Tereny oznaczone symbolem M przeznacza si~ zgodnie z istniejqcym zainwestowaniem pod 
zabudow~ zagrodowq, mieszkaniowq jednorodzinna i letniskowq: 

a) dla teren6w tych ustala si~ zachowanie istniejqcych siedlisk z mozliwosciq ich rozbudowy i wymiany 
budynk6w, • 

b) ustala si~ wzdluz drogi KZp nieprzekraczalnq lini~ zabudowy w odleglosci 20m od zewn~trznej 
kraw~dzi jezdni. wzdluz dr6g KL 10 m od planowanej linii rozgraniczajqcej pasa drogowego. 

4. Zaopatrzenie obiekt6w w wod~ docelowo z wodociqgu zbiorowego. Do czasu realizacji sieci 
dopuszcza si~ czerpanie wody z uj~c indywidualnych. 

5. W rozproszonej zabudowie kolonijnej dopuszcza si~ odprowadzanie sciek6w do atestowanych 
zbiornik6w szczelnych bezodptywowych opr6znianych przez specjalistyczne przedsi~biorstwo do punktu 
zlewnego przy oczyszczalni sciek6w lub budow~ oczyszczalni przyzagrodowych. 

6. Ustala si~ dla terenow przeznaczonych pod zabudow~ dopuszczalny poziom halasu odpowiadajqcy 
terenom zabudowy mieszkaniowo-uslugowej. 

7. Cala wies $ulkowo Kolonia lezy w Nadwkrzaflskim .Obszarze Chronionego Krajobrazu . Zasady 
zabudowy i zagospodarowania obszaru okresla Rozporzqdzenie nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 
15 kwietriia 2005 r. (Oz.Urz.Woj. Maz. z 25.04.2005 r. nr 91 poz. 2456) w tym zakaz rea/izacji 
przedsili!wzili!c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko 

8. Tereny oznaczone symbolem graficznym i literami KLs przeznacza si~ pod gl6wne kompleksy lesne. 
Zasady zagospodarowania teren6w zawiera Rozdzialll § 3 ust 3 pkt.1). 
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