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• mgr inż Monika Kozłowska-Święconek, członek ZOIU  Z-399 
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• mgr inż Jan Matus 
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ROZDZIAŁ I 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol 

USTALENIA STUDIUM 

1. Podstawy prawne planowania przestrzennego na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i gminnym. 

W dniu 27 marca 2003 roku w pakiecie związanych z programem Rządu o przedsiębiorczości 

została uchwalona ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która utrzymuje 

nadal trójszczeblowy system planowania przestrzennego, a mianowicie: 

1) na poziomie gminy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ; 

2) na poziomie województwa: plan zagospodarowania przestrzennego województwa; 

3) na poziomie kraju: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. 

 

System planowania przestrzennego na poziomie krajowym tworzą następujące akty 

planowana ogólnego i specjalistycznego oraz prace dotyczące zagadnień ogólnopaństwowych 

lub przedsięwzięć inwestycyjnych ponadregionalnych: 

1) koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, 

2) programy zawierające zadania rządowe dla realizacji celów publicznych, 

3) okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego, 

4) studia i analizy, koncepcje w ramach strategicznego programowania i prognozowania 

rozwoju kraju. 

 

Elementami systemu określającymi instrumenty polityki przestrzennej kraju są: 

1) programy zawierające zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu krajowym; 

2) rejestr programów zadań rządowych. 

 

Stosownie do treści art.. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie 

Rozwoju (Dz.U.Nr116,poz.1206, z późn.zm.) Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

jest średniookresowym dokumentem planistycznym, określającym uwarunkowania, cele i 

kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki 
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sektorowej w województwach i obejmuje okres zgodny z wieloletnim okresem planowania 

budżetów Wspólnot Europejskich. 

Do zadań NSRR 2007-2013 należy określenie: 

1) głównych problemów rozwoju regionalnego i możliwości ich rozwiązania celów 

polityki regionalnej rządu i podstaw jej finansowania, 

2) regionalnych uwarunkowań realizacji sektorowych programów horyzontalnych; 

3) związków polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; 

4) zasada rozdziału środków na regionalne programy operacyjne; 

5) priorytetów w politykach rozwoju regionów, finansowanego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (RPO); 

6)  sposobu przygotowania RPO oraz koniecznych zmian w warstwie regulacyjnej. 

 

Dokument ten w następnym okresie programowania 2007-2013 wyznacza następujące 

cele strategiczne: 

1) utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego, którego miarą 

realizacji będzie poziom tempa wzrostu gospodarczego; 

2) wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorców oraz wzrost zatrudnienia, 

którego miarą będą wskaźnik produktywności i stopnia zatrudnienia; 

3) podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, którego 

miarą będą: zróżnicowanie poziomu dochodów i rozwoju regionalnego oraz 

dostępność komunikacyjna do regionów peryferyjnych. 

 

Ponadto wyznacza następujące priorytety strategiczne  

1) inwestycje, w szczególności rozwój infrastruktury energetycznej, transportowej i 

telekomunikacyjnej; 

2) zatrudnienie – rozwijanie nowych miejsc pracy oraz alternatywnych form 

zatrudnienia: telepraca, praca czasowa, praca w niepełnym wymiarze czasu; 

3) eksport – wsparcie dla przemysłów wyspecjalizowanych, zwiększenie roli innowacji 

w produkcji dóbr i eksportu usług; 

4) przedsiębiorczość – poprawa otoczenia prawno-administracyjnego i prawno- 

finansowego przedsiębiorstw, rozwijanie rynku kapitałowego, mechanizmów 

mikropożyczkowych; 

5) innowacyjność; 
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6) ochrona rynku (modernizacja usług publicznych, uczytelnienie zasad ich 

urynkowienia lub uspołecznienia); 

7) integracja społeczna – programy wychodzenia z ubóstwa, aktywizacja zawodowa 

bezrobotnych; 

8) wiedza i kompetencje – poprawa jakości kształcenia, poprawa funkcjonowania 

systemu oświaty; 

9) aktywizacja i mobilność – lepsze dostosowanie popytu i podaży na rynku pracy; 

10) gospodarowanie przestrzenią – kształtowanie sieci osadniczej i głównych sieci 

infrastrukturalnych, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, racjonalizacja 

gospodarki zasobami geologicznymi, regulacja dostępu do zasobów przyrodniczych, 

zabezpieczenie zasobów dyspozycyjnych wody oraz zwiększenie lesistości. 

 

W zakresie wyznaczonego obejmującego gospodarowanie przestrzenią publiczną planuje 

się następujące kierunki działań: 

1) racjonalne gospodarowanie przestrzenią; 

2) ograniczenie presji urbanizacyjnej; 

3) rewitalizacje miast i terenów poprzemysłowych; 

4) eliminowanie konfliktów przestrzennych w rozwoju infrastruktury liniowej; 

5) wspieranie przekształceń obszarów problemowych w kierunku aktywizacji ich 

potencjałów gospodarczych , społecznych i środowiskowych; 

6) wzmocnienie sil własnych ponadregionalnych ośrodków wzrostu; 

7) wspieranie rozwoju obszarów rolniczych; 

8) aktywizację subregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju; 

9) promowanie rozwoju sieciowego modelu współdziałania; 

10) otwarcie nowych perspektyw rozwoju gospodarczego dla regionów przygranicznych, 

11) sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych; 

12) rozwój i wzmocnienie systemu obszarów chronionych, w tym sieci Natura 2000; 

13) poprawa jakości środowiska wodnego na terenach rekreacyjnych; 

14) rozwój zrównoważonej turystyki; 

15) racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi; 

16) zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju; 

17) kształtowanie stosunków wodnych kraju; 

18) zapewnienie odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody; 

19) wdrażanie trwale zrównoważonej , wielofunkcyjnej gospodarki leśnej; 
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20) podnoszenie jakości środowiska na obszarach wiejskich. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju – NPR 

2007-2013 będzie wdrożony za pomocą programów operacyjnych: regionalnych, 

sektorowych bądź innych o specjalnym przeznaczeniu dotyczących wyodrębnionych grup 

zagadnień przestrzennych, ekonomicznych bądź społecznych. 

 

Podstawowym aktem planistycznym na szczeblu wojewódzkim pozostaje nadal plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa, pozostający integralnie związany ze 

strategią rozwoju województwa, uchwalony przez sejmik województwa. Plan ten służy przede 

wszystkim koordynacji zamierzeń instytucjonalnych, gospodarczych, społecznych, 

infrastrukturalnych i innych o charakterze regionalnym oraz stanowi instrument realizacji 

ponadregionalnych przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze województwa. Nie jest aktem 

prawa miejscowego i nie stanowi podstawy wydawania decyzji administracyjnych. 

Na szczeblu województwa w coraz większym stopniu i zakresie, funkcjonują również 

plany i programy wojewódzkie, jako akty planowania specjalistycznego (sektorowego), 

odnoszące się do obszarów i zagadnień problemowych w zagospodarowaniu przestrzennym 

województwa, w tym wyznaczające zadania samorządu województwa, służące realizacji 

ponadlokalnych (regionalnych) celów publicznych, np.: 

1) wojewódzki program rozwoju regionalnego; 

2) wojewódzki program ochrony środowiska; 

3) wojewódzki plan gospodarki odpadami; 

4) wojewódzki program opieki nad zabytkami; 

5) wojewódzki wieloletni plan inwestycyjny; 

6) wojewódzki program rozwoju agroturystyki. 

 

Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim ma zatem charakter regionalny. 

 

Zgodnie z treścią art.3 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, do zadań 

samorządu powiatu z zakresu zagospodarowania przestrzennego należy niesformalizowane 

prowadzenie, w granicach swojej własności rzeczowej, analiz i studiów, odnoszących się do 

obszaru powiatów i zagadnień jego rozwoju. Ich przedmiotem mogą być prace dla potrzeb 

sporządzania programów i planów wymaganych przepisami odrębnymi, np. powiatowego 

programu ochrony środowiska, powiatowego planu gospodarki odpadami albo dotyczące 
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rozwoju sieci dróg powiatowych. Zatem, do zadań samorządu powiatowego, co do zasady nie 

należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. 

 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy nadal pozostało aktem polityki przestrzennej gminy, określającym 

również lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Jest ono aktem kierownictwa 

wewnętrznego, obowiązującym w systemie organów gminy (rada – organy i jednostki 

organizacyjne jej podporządkowane) oraz wiążącym wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

przy sporządzaniu miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie plan miejscowy nie tylko musi być spójny ale zgodny z konkretnymi ustaleniami 

studium. Ewentualna sprzeczność planu miejscowego z zapisem studium, co do zasady, w 

myśl art.28 ust.1 ustawy, będzie skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy 

w sprawie planu miejscowego. 

Stosownie do postanowień art.9 ust.2 ustawy, studium powinno uwzględniać: 

1) zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania, jeżeli gmina dysponuje takim 

opracowaniem. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy spełnia trzy 

funkcje: 

1) kształtowania i wykładni polityki przestrzennej gminy (akt polityki przestrzenno-

gospodarczej); 

2) koordynacyjną ustaleń planów miejscowych; 

3) promocyjną (oferty inwestycyjnej na zewnątrz gminy); 

 

Niniejsze zmiany Studium w programie polityki zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniają „Plan rozwoju lokalnego Miasta Terespol na lata 2004-2013” w zakresie : 

- przyjętej polityki  

- nakładów inwestycyjnych, a w szczególności: infrastruktury drogowej, 

infrastruktury technicznej, budowy wodociągów i kanalizacji,       obiektów 

dydaktycznych i ochrony zdrowia. 
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Niniejsza „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Terespol” wprowadza następujące zmiany do obowiązującego 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol” 

(przyjętego Uchwałą Nr XXVI/141/2001 Rady Miasta Terespol z dnia 26 października 2001 

r), zgodnie z Uchwałą Nr X/56/07 Rady Miasta Terespol z dnia 26 października 2007 r, oraz 

Uchwałą Nr XV/96/08 Rady Miasta Terespol z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Terespol: 

 

• Działka nr 714/11 położona pomiędzy ulicami A.Asnyka i Sportową – Załącznik Nr  5 

– aktualnie w studium tereny upraw rolnych – wnioskowana zmiana pod tereny 

usługowo – przemysłowe. 

• Działka nr 980/1 położona przy drodze krajowej nr 2 – Załącznik Nr 7 – aktualnie w 

studium tereny zabudowy zagrodowej oraz użytków zielonych – wnioskowana zmiana 

pod tereny usługowe. 

• Działki nr 2427/17, 2369/1, 2369/3, część działki 2370/2 – Załącznik Nr 6 – aktualnie 

w studium tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz użytków zielonych i 

leśnych, częściowo zabudowy usługowej – wnioskowana zmiana pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. 

• Działka nr 31/12 położona przy dworcu kolejowym – Załącznik Nr 4 – aktualnie w 

studium tereny komunikacji – wnioskowana zmiana pod zabudowę usługową z 

drogami dojazdowymi. 

 

Niniejsza „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Terespol” wprowadza następujące zmiany do obowiązującego „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol” (przyjętego Uchwałą Nr 

XXVI/141/2001 Rady Miasta Terespol z dnia 26 października 2001 r.), zgodnie z Uchwałą Nr 

XXIX/185/13 Rady Miasta Terespol z dnia 24 czerwca 2013 r.  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Terespol oraz Uchwałą Nr XXXIV/216/13 Rady Miasta Terespol z dnia 30 grudnia 

2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Terespol: 
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• działki o nr 435/16, 435/12 położone przy ul. Kraszewskiego – aktualnie w studium 

tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, tereny wód otwartych (zbiornik) oraz 

upraw rolnych i sadowniczych – wnioskowana zmiana pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej-jednorodzinnej, tereny wód powierzchniowych i tereny rolne;  

• część działek o nr 2103/8, 2100/2, 2097/6, 2096/2, 2095/2, 2094/3, 2093/5, 2091/2, 

2089/1, 2089/2, 2384/2 położonych przy ul. Wojska Polskiego – aktualnie w studium 

tereny upraw rolnych i sadowniczych, tereny wód otwartych (rów) – wnioskowana 

zmiana pod tereny zabudowy usługowej, tereny wód powierzchniowych; 

• działki o nr 1973/2, 1980, 1979, 1981 położone przy ul. Wojska Polskiego –aktualnie w 

studium tereny zabudowy jednorodzinnej i tereny upraw rolnych i sadowniczych – 

wnioskowana zmiana pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z 

usługami; 

• część działek o nr 1014/2, 1015 położonych przy ul. Kościuszki – aktualnie w studium 

tereny zabudowy zagrodowej, tereny użytków zielonych i tereny wód otwartych (rów) – 

wnioskowana zmiana pod tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej i tereny wód 

powierzchniowych; 

• działki o nr 714/4, 715/1, 714/13, 714/14, 714/15 położone przy ul. Wojska Polskiego – 

aktualnie w studium tereny usług – usługi sportu, drogi lokalne – ulice miejskie – 

wnioskowana zmiana pod tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej z usługami, 

tereny zabudowy usługowej w tym usług sportu i usług handlu, tereny wód 

powierzchniowych (zbiornik) oraz tereny dróg; 

• działki o nr 2435, 2058/6, 2429/3, 2055 położone przy ul. Orzeszkowej – aktualnie w 

studium tereny zabudowy zagrodowej – wnioskowana zmiana pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej-jednorodzinnej z usługami oraz tereny dróg. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w obszarze określonym 

uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczy obszaru ograniczonego ulicą 

Łąkową, A. Asnyka, drogą krajową nr 2 oraz południową granicą działki 714/11. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

zakresie określonym uchwałą nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 

2016 r. zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 

r.  dotyczy następujących obszarów: 
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Nr 

obszaru 
Zakres opracowania 

Przeznaczenie w 

dotychczasowym 

studium 

Proponowane 

przeznaczenie 

1 

Obszar ograniczony: ulicą Przelotową, 

Błotków, terenem kolejowym i drogą 

krajową nr 2. 

Obejmuje działki nr 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 

2005, 2007, 2009, 2010, 2011/1, 

2011/2, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 

2024, 2025, 2026, 2364/1, 2364/2, 

2365, 2008, 2006/1, 2006/2, obręb 

ewidencyjny 2.  

tereny zabudowy 

jednorodzinnej, tereny 

zabudowy zagrodowej, 

tereny upraw rolnych i 

sadowniczych, zalesienia, 

wody otwarte 

powiększenie 

terenów zabudowy 

zagrodowej o 

dodatkową linię 

zabudowy 

2 

Obszar ograniczony terenem 

kolejowym, ulicą Błotków, 

projektowaną drogą bez nazwy i granicą 

z terenem U/RP, ulicą Kodeńską, ulicą 

Wojska Polskiego.  

Obejmuje działki nr 1935, 2029, 2030, 

2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 

2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 

2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052/1, 

2052/2, 2053, 2054, 2055, 2056, 

2058/4, 2058/5, 2058/6, 2061, 2062, 

2063, 2064, 2065, 2067, 2071, 2074, 

2075, 2077, 2078, 2079/1, 2079/2, 

2080, 2081, 2082/1, 2082/2, 2083, 

2084, 2085, 2087/1, 2087/2, 2088/2, 

2088/3, 2088/4, 2090/1, 2090/3, 2090/4, 

2093/3, 2094/1, 2097/4, 2098, 2099, 

2101, 2102, 2103/3, 2103/5, 2104, 

2105/2, 2105/3, 2106, 2107/1, 2108, 

2109/1, 2109/2, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 

2111, 2112, 2113/1, 2113/2, 2115/3, 

2115/4, 2115/5, 2116, 2117/1, 2117/3, 

2117/7, 2117/8, 2117/9, 2117/10, 

2118/3, 2118/7, 2118/9, 2118/10, 

2118/11, 2118/12, 2119/1, 2119/2, 

2120/1, 2121, 2122/1, 2122/2, 2123/2, 

2123/3, 2124/1, 2124/2, 2125, 2126, 

2127/1, 2127/2, 2128, 2129, 2130, 

2131, 2132, 2133/1, 2134/1, 2134/3, 

2134/4, 2135/1, 2135/2, 2136, 2137/2, 

2137/3, 2137/4, 2137/5, 2138/2, 2138/3, 

2138/4, 2139/2, 2139/4, 2139/5, 2140/3, 

2140/5, 2140/6, 2141, 2142/3, 2142/4, 

2142/6, 2142/7, 2143/2, 2143/3, 2144/2,  

tereny zabudowy 

jednorodzinnej z 

usługami, tereny 

zabudowy 

jednorodzinnej, tereny 

zabudowy zagrodowej, 

tereny upraw rolnych i 

sadowniczych, zalesienia, 

tereny usług, wody 

otwarte 

przeznaczenie 

terenów rolnych pod 

zabudowę 

mieszkaniowo-

usługową, zabudowę 

mieszkaniową 

wielorodzinną z 

usługami, 

powiększenie 

obszarów usług i 

wskazanie terenów 

rozmieszczenia 

obiektów 

handlowych o 

powierzchni 

sprzedaży powyżej 

2000 m2, 

przeznaczenie części 

terenu pod zieleń 

urządzoną 
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2145/2, 2145/5, 2146/2, 2146/4, 2146/5, 

2147/2, 2147/4, 2147/6, 2147/7, 2148/2, 

2148/4, 2148/5, 2148/6, 2149/2, 2149/3, 

2150/4, 2150/5, 2151/2, 2152/1, 2152/2, 

2153/1, 2153/2, 2153/3, 2154/1, 2154/2, 

2155, 2156, 2157, 2158/1, 2158/2, 

2159, 2160, 2300, 2301, 2302, 2303, 

2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 

2310, 2311, 2312/1, 2312/2, 2313, 

2314, 2315, 2318/1, 2318/2, 2319, 

2320, 2321, 2322, 2323, 2382, 2383, 

2384/1, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 

2412, 2428/2, 2428/3, 2428/4, 2429/1, 

2429/3, 2429/4, 2434/1, 2435, 2436/2, 

2436/3, 2437, 2095/1, 2096/1, 2097/5, 

2097/6, 2097/1, 2097/2, 2093/4, 2763/1, 

2763/2, 2764/1,2161/1, 2161/2, 2150/2, 

2150/7, 2150/8, 2151/5, 2151/6, 2764/3, 

2764/4, 2133/6, 2317, 2316/1, 2316/2, 

2138/5, 2139/6, 2139/7, 2110/4, 2115/1, 

2100/1, 2100/2, 2107/3, 2107/4, 2094/3, 

2094/4, 2103/7, 2070, 2073, 2072/1, 

2072/2, 2072/3, 2069, 2068/1, 2068/2, 

2405, 2066, 2058/2, 2406, 2059/2, 

2059/3, 2092/2, 2092/1, 2086, 2093/5, 

2767, 2766, 2765, 2144/3, 2145/4, 

2103/1, 2105/4, 2103/9, 2103/10, 

2095/3, 2095/4, 2096/3, 2096/4, obręb 

ew. 2, 

3 

Obszar ograniczony ulicami: 

Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza 

Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Armii 

Krajowej.  

Obejmuje działki nr 1-1754/3, 1-2692, 

1-1571/3, 1-2693, 1-1755/1, 1-2725, 1-

1570/8, 1-2686, 1-2685, 1-2684, 1-

2683, 1-2682, 1-2681, 1-2680, 1-2679, 

1-2678, 1-2677, 12676, 1-2687, 1-2688, 

1-2732/1, 1-2732/2, 1-2690, 1-2691, 1-

2689, 2-2360/4, 2-2360/5, 2-2361/1, 2-

2427/7, 2-2427/8, 2-2427/9, 2-2427/10, 

2-2427/11, 2-2427/12, 2-2694, 2-2695, 

2-2696, 2-2697, 2-2698, 2-2699, 

1575/7, 2-2361/2, 1-2940/1, 1-2940/2, 

1-2940/3, 1-2675, 1-2674/1, 1-2674/2, 

2-2361/4, 2-2361/5, 1-1574/3, 1-1572/3, 

1-1573/10, 1-1573/11, 

tereny zabudowy 

jednorodzinnej, tereny 

zabudowy jednorodzinnej 

z usługami, tereny usług 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej z 

usługami 

4 

Obszar położony przy ulicy Sportowej, 

obejmuje działkę nr ew. 714/17, obręb 

ew. 1 

teren usług, wody 

otwarte 

tereny usług, teren 

zieleni urządzonej ze 

zbiornikiem 

wodnym 



  19 

 

5 

 

Obszar położony przy ulicy Wspólnej i 

3-go maja.  

Obejmuje działki nr 721, 720, 718/1, 

718/3, 718/2, 726, 727/5, 827, 826, 

822/4, 836/1, 824/1, 722/2, 722/1, 

722/3, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 

736, 737, 738, 822/5, 840, 835, 719, 

725, 729, 730/2, 730/1, 837/1, 839/3, 

839/4, 839/2, 828, 1829/2, 829/2, 755/3, 

756/3, 758/3, 746/2, 748/2, 750/2, 

751/2, 753/2, 755/2, 756/2, 758/2, 

760/2, 762/2, 746/1, 748/1, 750/1, 

751/1, 753/1, 755/1, 756/1, 758/1, 

760/1, 762/1, 763/1, 760/3, 762/3, 

744/1, 745/1, 781/1, 782/1, 783/1, 

784/1, 785/1, 786/1, 787/1, 793/1, 

792/1, 791/1, 790/1, 789/1, 769/1, 

809/1, 882/21, 882/22, 831/1, 829/1, 

830/1, 882/18, 842/2, 880/1, 881/3, 

860/1, 859/1, 871/1, 870/1, 869/1, 

868/1, 867/1, 863/1, 861/1, 862/1, 

879/1, 878/1, 875/1, 876/1, 874/1, 

872/1, 873/1, 864/1, 866/1, 865/1, 

788/2, 788/1, 768/1, 882/14, 877/1, 

778/1, 780/1, 779/1, 822/1, 1825/1, 

852/1, 853/1, 855/1, 856/1, 858/1, 

857/1, 882/16, 822/6, 822/7, 724/1, 

724/2, 1824/3, 1824/4, 746/4, 746/5, 

727/4, 723, 739/1, 739/2, 740/2, 740/3, 

740/4, 742/4, 742/2, 742/3, 743/2, 

743/3, 854/1, 822/8, 822/9, 753/3, 

748/4, 748/5, 750/4, 750/5, 751/4, 

751/5, obręb ew. 1 

tereny zabudowy 

jednorodzinnej z 

usługami, tereny 

zabudowy 

jednorodzinnej, tereny 

usług, teren drogowego 

przejścia granicznego, 

tereny upraw rolnych i 

sadowniczych, tereny 

leśne, tereny użytków 

zielonych 

powiększenie 

terenów zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej, 

przeznaczenie części 

terenu pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

wielorodzinną z 

usługami, 

powiększenie 

terenów usług, 

wprowadzenie usług 

publicznych i usług 

sportu i rekreacji 

6 

Obszar położony przy ulicy Polnej i 

Czerwonego Krzyża.  

Obejmuje działki nr 1407, 1406, 

1408/1, 1409/1, 1410/2, 1418/2, 1418/1, 

1415/1, 1414/2, 1414/1, 1412/2, 1411/1, 

1413/3, 1413/2, 1412/3, 1416/1, 1412/4, 

1420/1, 1408/2, 1410/4, 1410/3, 1417/1, 

1419/1, 1419/2, 1419/3, obręb ew. 1 

tereny zabudowy 

jednorodzinnej, teren 

usług, teren usług 

administracji 

przeznaczenie części 

terenów pod funkcję 

rolniczą 

7 

Obszar położony przy ulicy 

Kraszewskiego. Obejmuje działki nr ew. 

1336 i 1337, obręb ew. 1 

tereny zabudowy 

jednorodzinnej, 

dopuszczenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

8 

Obszar położony przy ulicy Kodeńskiej, 

obejmuje działki nr 2753, 2755, obręb 

ew. 2 

tereny zabudowy 

jednorodzinnej, 

dopuszczenie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

 



  20 

 

Elaborat tekstowy niniejszych „Zmian Studium…” jest adaptacją ustaleń uchwalonego 

„Studium..." przy uszczegółowieniu jego ustaleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 118, poz.1233). 

 

W stosunku do pozostałych terenów miasta Terespol nie objętych „Zmianami Studium...” 

aktualne pozostają ustalenia zawarte w: 

a) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol” - 

przyjętego Uchwałą Nr XXVI/141/2001 Rady Miasta Terespol z dnia 26 października 2001r, 

b) „Zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Terespol” - przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/149/06 Rady Miasta Terespol z dnia 27 lipca 

2006. 

c) „Zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Terespol” przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/214/10 Rady Miasta Terespol z dnia 29 lipca 

2010 r.  

d) Zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Terespol” przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/245/14 Rady Miasta Terespol z dnia 24 czerwca 

2014r.  

e) Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Terespol przyjętego Uchwałą Nr XLII/270/14 Rady Miasta Terespol z dnia 7 listopada 2014 

r.  

2. Cele rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Terespol. 

Miasto Terespol winno być w przyszłości miastem : 

• ludzi światłych „otwartych na świat”, na nowe inicjatywy, 

• aktywnym gospodarczo, włączonym w system gospodarki regionu i kraju  

z wykorzystaniem istniejących zasobów kulturowych,  

• miejscem stwarzającego możliwości zawodowego oraz intelektualnego rozwoju 

• wygodnym dla codziennego życia we wszystkich jego sferach. 

• atrakcyjnym miejscem zamieszkania i wypoczynku – miejscem spotkań i bramą 

Zjednoczonej Europy. 
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Powyższą wizję należy traktować jako drogowskaz przyszłego rozwoju i działań z nim 

związanych.  

Podstawowymi przesłankami budowy strategii miasta jest uznanie, iż: 

• Na terenie miasta występuje zróżnicowanie parametrów określonych poziomów     

życia mieszkańców. 

• Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta może stać się ważnym czynnikiem 

rozwoju miasta, przy założeniu minimalizowania zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego. 

 

Analizując uwarunkowania i wymienione przesłanki, zadaniem samorządu lokalnego 

będzie: 

• kreacja Terespola na znaczący ośrodek handlowo-usługowy i gospodarczy w 

subregionie wschodniej Polski, 

• wszechstronna poprawa warunków życia człowieka w środowisku jego zamieszkania  - 

• ochrona stanu środowiska dla utworzenia warunków funkcji turystycznej . 

 

Wobec głębokich przemian społecznych i gospodarczych dokonujących się w Polsce 

w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej, przed miastem Terespol stoją 

niepowtarzalne i realne szanse rozwoju. Warunkiem jego, powodzenia musi być intensywne 

inwestowanie, tworzące nowe miejsca pracy. Niezbędnym stają się, zatem przyciągnięcie 

na teren gminy miejskiej Terespol zasobów finansowych, materialnych i kapitałowych 

pochodzących z różnych źródeł. Lokowanie tych środków powinno być tak skoncentrowane, 

aby osiągnąć założone równorzędne strategiczne cele rozwoju. 

 

Cele Strategiczne rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Terespol. 

• Stymulowanie rozwoju gospodarczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

• Tworzenie technicznych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy 

stanu środowiska. 

• Kształtowanie polityki społecznej zgodnie z oczekiwaniami  i potrzebami mieszkańców.  

• Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
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3. Priorytety rozwojowe miasta Terespol. 

Nadrzędnym celem rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Terespol jest tworzenie 

nowych miejsc pracy: 

• w usługach, 

• w sektorze produkcyjnym, 

• w turystyce (w tym agroturystyce), 

• w rolnictwie, 

przez: 

• rozwój budownictwa mieszkaniowego, letniskowego  i agroturystyki, 

• rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej zapewniającej dodatkowe 

zatrudnienie i alternatywne źródła dochodu, 

• tworzenie grup producenckich, 

• utworzenie szkolnictwa zawodowego, na bazie istniejących szkół ponadgimnazjalnych. 

 

4. Funkcje miasta. 

Ustala się następujące funkcje miasta: 

a) Funkcja podstawowa:  

▪ usługowo – mieszkaniowa, 

▪ obsługa związana z przejściem granicznym 

▪ turystyka i agroturystyka – przy ścisłej ochronie walorów przyrodniczych, 

b) Funkcja uzupełniająca:  

▪ przetwórstwo owocowo – warzywne, oraz produktów rolnych,  

c) Funkcja dodatkowa: działalność gospodarcza.  

5. Hierarchia sieci osadniczej miasta. 

Miasto Terespol jest ośrodkiem miejskiej sieci osadniczej województwa lubelskiego 

zaliczanym do V grupy – miasta małe. Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego 

przewiduje na 2030 rok rangę i znaczenie miasta jako ośrodek ponadlokalny. Przewiduje się 

utrzymanie funkcji, odrębności i znaczenia miasta, oraz modernizację i rozbudowę 

infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej, w wyniku czego nastąpi znaczna 

poprawa standardu życia mieszkańców. 
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6. Tendencje demograficzne. 

Wariantowe prognozy demograficzne miasta Terespol. 

Analiza dotychczasowych zjawisk demograficznych oraz zakładane perspektywy 

rozwojowe miasta dają podstawę do następującej hipotezy wzrostu ludności miasta: 

Wariant I – umiarkowany (średni przyrost ludności 10 osób rocznie, zahamowanie 

ujemnego salda przyrostu naturalnego i migracji). 

Lata 2007 2010 2020 2030 

Ludność 6 097 6 124 6 134 6 144 

 

Wariant II – dynamiczny (średni przyrost ludności 20 osób rocznie). 

Lata 2007 2010 2020 2030 

Ludność 6 097 6 134 6 154 6 174 

 

7. Polityka przestrzenna. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszarów, na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagających scaleń i podziału 

nieruchomości oraz tych, na których będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

i ponadlokalnym, obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o oraz wymagających 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Nieobligatoryjne sporządzanie planów miejscowych może następować z inicjatywy 

Rady Miasta oraz na wniosek właścicieli gruntów w terminach i na warunkach zależnych od 

porozumienia Urzędu i wnioskodawcy oraz uchwały intencyjnej Rady Miasta. Powyższe 

dotyczyć może terenów wyznaczonych w Studium pod zabudowę mieszkaniową, 

produkcyjno - usługową i rekreacyjną. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien zostać opracowany dla 

całego obszaru miasta Terespol po uwzględnieniu opracowania studium wartości 

przyrodniczych i kulturowych. 

7.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna. 

Przedstawione w Zmianach Studium tereny przeznaczone do zainwestowania 

związane są z rozwojem różnych funkcji takich jak budownictwo mieszkaniowe, usługi,  i 

przemysł. 
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Ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji powinno ograniczać się do 

nieruchomości objętej zamierzeniem. 

W obszarze rozwoju osadnictwa miasta Terespol wyznaczono w Zmianach Studium 

następujące strefy funkcjonalne: 

• Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami – zlokalizowane na działkach nr ewid. 

2427/17, 2369/1, 2369/3, 2370/2, położone w pobliżu ciągu ulic T. Kościuszki i J. 

Piłsudskiego; działkach nr 715/1, 714/13, 714/14 położonych przy ul. Wojska 

Polskiego; działkach nr 2435, 2058/6, 2429/3, 2055 położonych przy ul. Orzeszkowej. 

• Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zlokalizowane na działkach nr 

435/16, 435/12 położonych przy ul. Kraszewskiego; części działek nr 1014/2, 1015 

położonych  przy ul. Kościuszki. 

• Tereny usług – zlokalizowane na działce nr ewid 980/1 położone przy drodze krajowej 

nr 2, oraz na działce nr 31/12 z przeznaczeniem jej części pod drogi dojazdowe 

użyteczności publicznej; części działek nr 2103/8, 2100/2, 2097/6, 2096/2, 2095/2, 

2094/3, 2093/5, 2091/2, 2089/1, 2089/2, 2384/2 położonych przy ul. Wojska 

Polskiego; działkach nr 714/4,  714/15 położonych przy ul. Wojska Polskiego. 

• Tereny produkcyjne, magazynowe i składowe – zlokalizowane na działce nr ewid 

714/11 pomiędzy ulicami Sportową i Asnyka. 

• Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z usługami – zlokalizowane na 

działkach nr 1973/2, 1979, 1980, 1981 położonych przy ul. Wojska Polskiego. 

• Tereny komunikacji drogowej. 

W obszarze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania określonym 

uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014 r. ustala się następujące strefy 

funkcjonalne. Kierunki dotyczące sposobu zagospodarowania niżej wymienionych stref 

wskazano w kierunkach: 9.6., 15.2.1., 15.4.1. 

• Obszary zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usług MN,RM,U/1, MN,RM,U/2, 

MN,RM,U/3 na działkach i częściach działek położonych przy ul. Łąkowej i ul. A. 

Asnyka; 

• Obszar usług U/1 na działkach i częściach działek położonych przy ul. A. Asnyka; 

• Obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m2 oraz usług UC,U, znajdujący się w rejonie ul. Asnyka i drogi krajowej; 

• Obszary komunikacji: 
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- drogi krajowej, wraz z przyległą drogą serwisową - obszar rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, 

- dróg lokalnych (ulic miejskich) – obszar rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym, 

- komunikacji pieszo-rowerowej wraz z trasą rowerową prowadzoną bezkolizyjnie w 

stosunku do drogi krajowej i prowadzącą dalej do ul. A.Asnyka – obszar 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

W obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego określonych uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną 

uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. ustala się 

następujące strefy funkcjonalne. Kierunki dotyczące sposobu zagospodarowania niżej 

wymienionych stref wskazano w kierunkach: 9.7., 13.2., 15.2.2., 15.3., 15.5.1., 15.7., 

18.1.2., 20.2. pkt 2 ppkt 8). 

• Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 

m2 oraz usług oznaczone symbolem UC, U w obszarze nr 2; 

• Teren usług specjalnych (Drogowe Przejście Graniczne) oznaczony symbolem U-DPG 

w obszarze nr 5; 

• Treny usług oznaczone symbolem U w obszarach nr 2, nr 4, nr 5, nr 6; 

• Teren usług publicznych oznaczony symbolem Up w obszarze nr 5; 

• Teren usług sportu i rekreacji z zielenią urządzoną oznaczony symbolem US(ZP) w 

obszarze nr 5; 

• Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczony symbolem 

MW(U) w obszarze nr 2, nr 3 i nr 5; 

• Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MN/U w obszarach 

nr 2, nr 5; 

• Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN w 

obszarach nr 1, nr 3, nr 6, nr 7 i nr 8; 

• Tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM w obszarach nr 1, nr 2; 

• Tereny rolne oznaczone symbolem R w obszarach nr 1, nr 5, nr 6; 

• Teren zieleni urządzonej ze zbiornikiem wodnym oznaczony symbolem ZP/WS w 

obszarze nr 4;  

• Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP w obszarze nr 2; 

• Tereny leśne oznaczone symbolem ZL w obszarach nr 1, nr 2, nr 5; 



  26 

 

• Tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami KD – inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym i/lub regionalnym. 

8. Ochrona środowiska. 

8.1. Ochrona środowiska w aspekcie uwarunkowań prawnych. 

A) Obszary chronione i proponowane do objęcia ochroną prawną. 

Cały obszar miasta znajduje się w obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Podlaskiego Przełomu 

Bugu, w którym to znajdują się szczególnie cenne stanowiska fauny – „Rezerwat Czapli 

Stóg” i flory „Szwajcaria Podlaska”. 

W obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Terespol określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 

2016 r., zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. w 

odniesieniu do cennych obiektów przyrodniczych (szczególnie zgrupowań starych drzew w 

formie alei lub szpalerów), które planowane są do objęcia ochroną prawną w formie 

pomników przyrody, ustala się zakaz wycinania, uszkadzania, zanieczyszczania terenu w 

pobliżu obiektu chronionego oraz zakaz wznoszenia obiektów budowlanych w zasięgu 

korony drzewa.  

 

8.2. Przyrodniczy System miasta Terespol. 

Walory środowiska nieożywionego i żywego miasta Terespol, tworzą mozaikę 

różnorodnych cennych w skali lokalnej i regionalnej obszarów. 

Dotychczasowe użytkowanie przestrzeni przyrodniczej spowodowało, że w niektórych 

terenach obserwuje się wyraźne zgrupowania walorów, podczas, gdy  znaczne  połacie  gminy 

miejskiej Terespol są  ich  pozbawione.   Ta  konstatacja  stanowi podstawową przesłankę  do  

utworzenia  na Terenie opracowania Przyrodniczego Systemu, który na skalę lokalną będzie 

obejmował wszystkie tereny decydujące o    jakości środowiska przyrodniczego miasta oraz warunkach 

życia mieszkańców. 

Należy starać się  o  przywrócenie do  użytkowania  terenów zgodnie z ich predyspozycjami 

środowiskowymi (np. las na siedliskach leśnych). 
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8.2.1. Delimitacja Przyrodniczego Systemu Miasta Terespol. 

Przyrodniczy System Miasta Terespol składa się z dwóch kategorii obszarów: 

 

A) Obszary węzłowe. 

A.1. Na terenie miasta  proponuje się wydzielenie 2 leśnych obszarów węzłowych: 

1. Leśny Obszar Węzłowy – położony w północno – wschodniej części miasta . Jest 

to zwarty obszar leśny położony na terenach podmokłych, w pobliżu doliny rzeki Bug.  

Występuje tu największa zwarta powierzchnia leśna, walory florystyczne i faunistyczne. Świadczy to o  

stosunkowo dużej prężności ekologicznej, przeto możliwościach ekspansji gatunków i osobników na 

tereny sąsiednie. Jednocześnie presja wynikająca z gospodarczej funkcji lasów stanowi 

zagrożenie dla funkcji ekologicznej, przyrodniczej i środowiskowej.  

2. Leśny Obszar Węzłowy – niewielki kompleks leśny położony w południowej 

części miasta w pobliżu drogi krajowej nr 2. Na planszy obszar został literą „B”. 

 

B) Obszary łącznikowe. 

 Obszary Łącznikowe, to tereny, które w środowisku pełnią rolę różnej rangi kanałów 

przemieszczania się gatunków, osobników, wód,  powietrza atmosferycznego; są to 

oczywiście tereny uprzywilejowane w komunikacji ekologicznej, przyrodniczej 

i środowiskowej, gdzie natężenie strumienia powiązań jest większe niż w terenach 

sąsiadujących, w których również odbywa się różnego typu migracja przyrodnicza. 

Są to więc „autostrady" dzięki którym odbywa się wymiana i zasilanie pomiędzy 

poszczególnymi elementami PSM. Obszary te pełnią ponadto ważną rolę w kontaktowaniu się 

i przepływie komponentów przyrodniczych z terenami sąsiednimi. 

8.2.2. Obszary poza PS  miasta Terespol. 

Jakkolwiek nie są to elementy wyodrębnionego systemu przyrodniczego, to stanowią 

ogniwo struktury przyrodniczej miasta i niejako „uzupełnienie” przestrzenne. Oznacza to, że 

Przyrodniczy System Miasta Terespol w tych obszarach, których walory przyrodnicze są przeciętne 

(choć lokalnie punktowo mogą być wybitne) a stany i zasoby środowiska geograficznego mocno 

zróżnicowane: od słabszych, często zdegradowanych (np., gleby klasy V, VI) do istotnych w skali 

lokalnej (gleby chronione, oczka wodne, źródła). 

Na tych. obszarach odbywa się najintensywniejsze w skali miasta wykorzystywanie walorów i 

zasobów środowiskowych, przeto są one narażone na największe przekształcenia. 
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Kierunki zagospodarowania przestrzennego tych obszarów muszą więc uwzględniać rolę 

sąsiedztwa z PSM, jak i docelowo osiągnięcie poprawy dotychczasowego stanu. To ostatnie oznacza 

oddanie przyrodzie zabranych poprzednio powierzchni pod rozwój np. rolnictwa. lub zalesienie. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość pojawiania się nowych funkcji terenu, które 

będą wynikać ze zmian poza miastem (społeczno – gospodarczych) lub ze względu na trwałą 

tendencję poprawy atrakcyjności miasta dla inwestowania poprzez zmiany środowiska, krajobrazu lub 

zasobów przyrody. 

8. Kierunki     zagospodarowania     przestrzennego     Przyrodniczego Systemu 

Miasta Terespol. 

W ramach określania rozwoju zrównoważonego miasta sformułowano kierunki, ogólne i 

szczegółowe. 

Pierwsze są ogólnymi wytycznymi dla samorządu lokalnego i kolejnych etapów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Polityka przestrzenna rozumiana jest tu jako skoordynowane działania organów, instytucji i osób 

posiadających stosunek władczy wobec przestrzeni miasta lub pojedynczych aspektów zagospodarowania 

(np.: lasów, komunikacji, wód). Odnosi się to do całej powierzchni miasta lub jej fragmentów. 

Szczegółowe kierunki zagospodarowania przestrzennego odnoszą się do ograniczeń, zakazów lub 

preferencji w wykorzystaniu poszczególnych elementów struktury przyrodniczej gminy i służą 

poprawie środowiska, ochronie najcenniejszych walorów i zasobów oraz uzyskaniu możliwości 

rozwoju. 

8.1. Ustalenia ogólne. 

• zwiększenie lesistości, przy wykorzystaniu naturalnych warunków, 

• ograniczenie (z uzasadnieniem ekonomicznym i przyrodniczym) wykorzystania 

eksploatacji kruszyw budowlanych, 

• ograniczenie projektowania nowej, rozproszonej zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej 

lub letniskowej wraz z infrastrukturą, tak aby nie kolidowało z punktu widzenia np. fauny 

łownej (tras wędrówkowych), 

• przebieg nowych tras komunikacyjnych i infrastruktury technicznej powinien być 

projektowany w optymalnym kanale infrastrukturalnym. 
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8.2. Ustalenia szczegółowe dla:  

Obszarów węzłowych. 

• leśnych i leśno – łąkowych obszarów łąkowych: 

• ochrona całych kompleksów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ochronnej, 

zgodnie z ustawą o lasach, 

• zakaz melioracji odwadniających, 

• zakaz eksploatacji surowców naturalnych, 

• ochrona przed zrębami zupełnymi, 

• ochrona starodrzewia, 

• powiększenie węzła ekologicznego. 

• Priorytetem gospodarki leśnej winno być: 

• dążenie do zgodności drzewostanów z siedliskami, 

• tworzenie lasów wielowiekowych, wielopiętrowych i różnokierunkowych, 

• ochrona występujących tu chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków awifauny, 

• wyznaczenie granicy polno – leśnej, z uwzględnieniem zasad ekologicznych i 

ekonomicznych. 

Obszarów poza PS Miasta Terespol. 

• obowiązują wszystkie ustalenia ogólne, 

• strefy deficytu potencjału ekologicznego należy wzmocnić przez: 

• możliwe powierzchniowo zalesienia, zakrzaczenia i wprowadzenie roślinności 

śródpolnej, 

• rekultywacja wodno – leśna ewentualnych wyrobisk wodno – eksploatacyjnych, 

• strefy zasilania ekologicznego wskazane do wzrostu bioróżnorodności poprzez: 

• dolesienia mozaikowo występujących lasów, 

• preferowanie powstawania oczek wodnych, 

• wyłączenie z produkcji rolniczej terenów o niekorzystnych stosunkach wodno – 

powietrznych. 

8.3. Krajobrazy przyrodnicze. 

Na terenie miasta Terespol można wyróżnić trzy typy krajobrazów przyrodniczych: 

dolin rzek, rolniczy i leśny. Największą powierzchnię gminy zajmuje krajobraz dolin rzek. 

Pozostałą powierzchnię zajmuje krajobraz rolniczy i leśny. Krajobraz stanowi mozaikę 
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zbiorowisk leśnych, łąkowych i pastwiskowych  oraz upraw polowych. Ukształtowanie okolic 

Terespola można uznać za krajobraz typowy dla den dolinnych dużych rzek (dolina rzeki 

Bug). Omawiany teren jest dość płaski, a wyraźne formy  terenu stanowią głównie nasypy 

szlaków komunikacyjnych oraz wał przeciwpowodziowy. 

Tereny leśne stanowią rozdrobnione kompleksy na terenie całej gminy miasta Terespol. 

Bogate przyrodniczo i krajobrazowo są tereny leśne położone w północnej części miasta. 

Lokalnie występujące małe zbiorniki wodne, oraz starorzecza urozmaicają krajobraz dolinny, 

rolniczy i leśny. 

 

Krajobrazy dolin rzek. 

Głównym elementem hydrosfery miasta jest rzeka Bug, płynąca na całej granicy 

północno – wschodniej. To jedna z większych i najlepiej zachowanych rzek nizinnych w 

Polsce utrzymała swoje naturalne koryto i trasy zalewowe.  

Oprócz Bugu do naturalnych elementów sieci hydrologicznej zaliczyć trzeba liczne 

starorzecza oraz małe oczka wodne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. 

Wody Bugu zaliczane są do wód bezklasowych pod względem czystości.  

 

Krajobraz rolniczy. 

Krajobraz typowo rolniczy na terenie równinnym rozproszony jest na terenie całego 

miasta i związany jest głównie z uprawami polnymi i osadnictwem wiejskim. 

Uwarunkowania te mają decydujący wpływ na kształtowanie się szaty roślinnej gminy. 

Zróżnicowanie krajobrazu rolniczego podnoszą niewielkie zadrzewienia oraz pojedyncze 

drzewa. Wraz z zadrzewieniami śródpolnymi również śródpolne płaty łąk pełnią ważną 

funkcję w tworzeniu biotopów dla naturalnych wrogów szkodników upraw. Największe 

zróżnicowanie krajobrazu rolniczego znajduje się na terenach gdzie pola uprawne przylegają 

bezpośrednio do terenów leśnych oraz do dolin rzek. Przestrzenna zmienność środowiska 

znacznie wydłuża pas ekotonów (stref przejścia pomiędzy różniącymi się od siebie 

ekosystemami) i co za tym idzie zwiększa różnorodność biologiczną.  

 

Krajobraz leśny. 

Krajobraz leśny stanowią niewielkie kompleksy leśne w większości rozdrobnione i 

rozproszone na terenie całego miasta. Większy kompleks leśny znajduje się we wschodniej 

części miasta wzdłuż doliny rzeki Bug. Na obszarze tym chronione są łęgi wierzbowo-

topolowe, murawy zaroślowe. 
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8.4. Działania strategiczne na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. 

W celu poprawy stanu środowiska naturalnego na miasta, niezbędne jest 

współdziałanie samorządu miasta z samorządami sąsiednich gmin oraz 

z samorządami szczebla powiatowego (Biała Podlaska) i wojewódzkiego (Lublin).  

Budżet miasta na cele związane z ochroną środowiska może być wspierany dotacjami 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i innych funduszy tak krajowych jak i 

zagranicznych.  

Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju miasta, przy uwzględnieniu wymagań 

zdrowotnych i sanitarnych, a zarazem potrzeby zachowania istniejących walorów środowiska, 

samorząd lokalny musi dążyć do realizacji podjętych już działań w zakresie ochrony 

środowiska. Należą do nich w szczególności: budowa sieci kanalizacyjnej, ocena czystości 

wód podziemnych w źródłach i poszukiwanie sposobów ich ochrony, rozwój gazyfikacji. 

Zapewnienie dostępu do wody pitnej dobrej jakości, gazyfikacja, kanalizacja sanitarna 

wiążą się z ogólnym rozwojem poszczególnych sektorów gospodarczych i w tym turystyki.  

Główne zadania w zakresie związanym z ochroną środowiska, które w szczególności 

należy określić w skali uszczegółowionej miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

a) dla sfery biotycznej: 

- traktowanie lasów jako najważniejszego składnika równowagi ekologicznej  

i krajobrazu miasta, 

- prowadzenie polityki zalesienia najsłabszych gruntów (zwłaszcza w strefach 

przyleśnych), 

- przeciwdziałanie przekształceniu użytków zielonych w pola uprawne, 

- ochrona drzew przydrożnych. 

b) hydrosfery: (ochrona czystości rzek i stawów oraz wód podziemnych) 

- rozbudowa  systemów kanalizacji sanitarnej, 

- eliminacja zrzutów ścieków do wód (stawów, rzek) i gruntu, 

- wyznaczenie granic ochronnych wokół stawów, jezior i rzek. 

c) pedosfery:  

- rygorystyczny obowiązek ochrony gruntów o najwyższych walorach 

agroekologicznych przed zmianą sposobu ich użytkowania (klasy bonitacyjne 

od I do III), 
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- nieużytki rolnicze, gleby najsłabsze (V i VI klasa) o ile nie są użytkowane 

rolniczo przeznaczyć do zalesienia, 

- przy znacznym zakwaszeniu gleb uznaje się za wskazane zintensyfikowanie 

procesu ich wapnowania (jest to podstawowym czynnikiem przywracania 

walorów agroekologicznych zdegradowanym obszarom), 

- eliminowanie upraw polowych i ogrodowych ze strefy wzdłuż dróg 

wojewódzkich i krajowych – z uwagi na natężenie metali ciężkich 

emitowanych przez pojazdy samochodowe. 

d) litosfery i gospodarki zasobami naturalnymi: 

- eksploatacja złóż winna być zgodna z wymogami ochrony środowiska 

naturalnego,  

- zakazu pozyskiwania złóż kopalin na terenach chronionych w tym  NOChK,  

- rekultywację leśną złóż wyeksploatowanych i sukcesywną rekultywację leśną 

złóż eksploatowanych, rekultywację wyrobisk,  

- ograniczenie możliwości eksploatacji torfów, 

- rygorystyczne przestrzeganie uzyskania koncesji na eksploatację wszelkich 

surowców mineralnych i torfów. 

e)  powietrza: 

- dążyć do budowy systemu gazociągu, celem uzyskania gazu jako paliwa 

ekologicznego. 

f)  klimatu akustycznego: 

- przestrzeganie zasad lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wobec układów 

komunikacyjnych, 

- lokalizacja zakładów produkcyjnych uciążliwych w odpowiedniej odległości 

od zabudowy mieszkaniowej, 

- tworzenie stref zieleni – ochronnych wzdłuż tras komunikacyjnych. 

W obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Terespol określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z 

dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 

września 2016 r. wprowadza się następujące ustalenia w zakresie ochrony klimatu 

akustycznego: 

 zakaz zabudowy od strony linii kolejowej: 
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• w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i 

mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru, 

• dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów 

rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży odległości, o których mowa powyżej powinny 

być zwiększone w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w 

środowisku, określonych w przepisach odrębnych, 

 na gruntach w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej: 

• lokalizacja drzew i krzewów w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi 

skrajnego toru kolejowego, 

• należy dążyć do minimalizacji wpływu uciążliwości hałasu 

komunikacyjnego pochodzącego od linii kolejowych, 

• konieczność zastosowania przez inwestora rozwiązań gwarantujących 

zachowanie dopuszczalnych norm dźwięku wewnątrz pomieszczeń w 

budynkach oraz eliminujących negatywny wpływ drgań generowanych 

przejazdami pociągów. 

 

A) Gospodarka wodno – ściekowa. 

Zaopatrzenie w wodę. 

W polityce przestrzennej gminy możliwość zaopatrzenia w wodę wszystkich 

użytkowników, powinna stanowić jeden z głównych elementów rozwoju zrównoważonego. 

Aby gospodarowanie wodą spełniało ten postulat, należy oprzeć się o nowoczesne 

metody wykorzystania komponentu wodnego, w skrócie nazywane systemową gospodarką 

wodną. Jej zasady powinny określać: 

• uwzględnienie potrzeb wodnych wszystkich użytkowników hydrosfery i próba 

tworzenia hierarchii potrzeb wodnych, 

• w bilansie wodnym miasta po stronie przychodów, należy rozpatrywać wody 

podziemne i powierzchniowe – ma to zasadnicze znaczenie dla ochrony jakościowej 

stosunków wodnych, 

• dynamiczne podejście do bilansu wodnego, co oznacza dostosowanie zużycia do 

zasobów, 

 

Za celowe uznaje się: 
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• zaopatrzenie w wodę – pobór wód podziemnych tylko na cele gospodarki komunalnej. 

Należy dążyć do całkowitego zwodociągowania miasta, 

•  utrzymanie w należytym stanie technicznym ujęcia wody w Terespolu, 

• wydzielenie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół ujęcia wody, 

• dalszą rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej, 

• wykonanie na terenie zabudowy mieszkaniowej studni publicznych, dla potrzeb obrony 

cywilnej o wydajności zabezpieczającej zapotrzebowanie 7,5 dm3/d na mieszkańca, 

• uwzględnienie ewentualnych połączeń wodociągowych (uzupełniających zsąsiednimi 

terenami gminy Terespol). 

 

Gospodarka ściekowa. 

Należy dążyć do rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie całego miasta. 

W obszarach o rozproszonej zabudowie należy uporządkować gospodarkę ściekową.   

W oparciu o program kanalizacji miasta należy sukcesywnie rozbudowywać system 

zbiorowej kanalizacji w oparciu o techniczne rozwiązania systemowe: grawitacyjne, 

ciśnieniowe i podciśnieniowe oraz opracować program organizacji stref uciążliwości wokół 

oczyszczalni i sposób ich zagospodarowania.  

Za celowe uznaje się : 

• budowę nowych wodociągów równolegle z budową sieci kanalizacyjnej, 

• budowę przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków, 

• respektowanie uregulowań prawnych dotyczących gospodarki wodno – ściekowej  

8.5. Kierunki polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. 

Jednym z założeń polityki rozwoju przestrzennego miasta Terespol jest dbałość o 

środowisko przyrodnicze – jako podstawy zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. 

Zatem celem rozwoju przestrzennego miasta jest ochrona wartości przyrodniczych oraz 

dążenie do przywrócenia równowagi ekologicznej, a więc kształtowanie optymalnej struktury 

użytkowania terenów i ładu przestrzennego miasta. 

Z przeprowadzonej oceny istniejących uwarunkowań przyrodniczych wynikają 

następujące podstawowe kierunki polityki ochrony i kształtowania środowiska 

przyrodniczego: 

•   zachowanie, ochrona i kształtowanie miejskiego systemu obszarów chronionych, 

•   ekologizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
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•   ekologizacja przestrzeni osadniczej. 

 

Ochrona i kształtowanie systemu obszarów chronionych, jak i obszarów 

przewidzianych do objęcia ochroną prawną miasta wymagają podjęcia następujących działań: 

• respektowania przepisów odnoszących się do sposobu użytkowania istniejących 

terenów i obiektów chronionych, 

• wprowadzenie do rejestru nowych użytków ekologicznych, oraz objęcie ochroną 

szczególnie cennych zespołów roślinnych,  

• eliminacje istniejących źródeł zagrożeń czystości wód powierzchniowych  

i podziemnych w celu doprowadzenia czystości wód powierzchniowych 

przynajmniej do II klasy czystości. Wymaga to: odprowadzenia większości ścieków 

komunalnych do systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków, wprowadzenia 

zakazu likwidacji rowów melioracyjnych, bieżącej konserwacji (odczyszczania 

brzegów, zapewnienia drożności) rowów melioracyjnych, wprowadzenia dolesień 

głównie lasami mieszanymi o bogatym podszyciu leśnym pozwalającym 

na magazynowaniu większej ilości wody, wprowadzenia zadrzewień o płytkim i 

rozległym systemie korzeniowym, co powoduje powstanie barier 

biogeochemicznych, 

• pielęgnacji istniejących elementów zieleni oraz wprowadzenie nowych rodzimych 

elementów zieleni zwłaszcza zadrzewień i zakrzewień śródpolnych (pasy i szpalery 

drzew i krzewów) - spełniających także rolę wiatrochronną - usytuowanych 

równolegle do osi korytarzy i ciągów ekologicznych oraz wokół obniżeń 

wysoczyznowych  tzw. „oczek wodnych”, 

• eliminacji istniejących barier ekologicznych (obszarów konfliktowych z punktu 

widzenia funkcjonowania środowiska (ograniczających swobodną migrację zwierząt 

np. budując odpowiedniej szerokości przepustów na ciekach (mostki), drogach, 

liniach kolejowych; w przypadku lokalizacji większych obiektów kubaturowych 

sytuowanie ich wzdłuż osi korytarzy i ciągów ekologicznych. 

 

Ekologizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej wymaga podjęcia następujących 

działań: 
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• prowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych na gruntach ornych (zapobieganie przed 

erozją wodną i wietrzną) przede wszystkim przez wprowadzenie zadrzewień 

śródpolnych, 

• wprowadzanie zalesień na gruntach ornych klas V i VI oraz nieużytkach (piaski lotne, 

nieczynne wyrobiska i wysypiska), które docelowo powiększać powinny istniejący 

system ciągów ekologicznych np. w postaci zadrzewień śródpolnych,  

• wprowadzenie zadrzewień pełniących ważną funkcję w ochronie ekosystemów 

rolnych. Są to zadrzewienia przydrożne, przywodne, pasmowe, kępowe. Modyfikują 

one mikroklimat przyległych pól, zmieniając bilans cieplny i wodny krajobrazu, 

ograniczają migrację związków chemicznych na drodze erozji wodnej i wietrznej, 

ograniczają zanieczyszczenia wód gruntowych. Ze względu na duże znaczenie 

zieleni dla funkcjonowania systemu krajobrazu wiejskiego wskazane jest 

opracowanie kompleksowego programu zalesień, zadrzewień i zakrzewień o 

znaczeniu ekologicznym, 

• wprowadzanie użytków zielonych na gruntach ornych z glebami murszastymi  

i czarnymi ziemiami. Grunty te ze względu na możliwość silnych nawodnień 

są predysponowane do zmian na użytki zielone, 

 

Ekologizacja przestrzeni osadniczej ma przede wszystkim na celu podniesienie 

standardu życia mieszkańcom miasta. Osiągnąć to można przez następujące działania: 

• eliminację źródeł zagrożeń środowiska znajdujących się na terenach osadniczych: 

np. wprowadzenie ekologicznych źródeł energii (gazyfikacja) eliminujących 

zanieczyszczenie powietrza, 

• kanalizacja  wszystkich terenów osadniczych o zwartej zabudowie, 

• wzbogacenie krajobrazu osadniczego zielenią (parki, zieleń  izolacyjna), zwiększenie 

udziału powierzchni terenów zielonych (parki, ogrody przyzagrodowe, sady), 

• ochrona i pielęgnacja istniejących parków wiejskich, cmentarzy zadrzewień itp., 

Bardzo ważną rolę dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego na terenie miasta 

odgrywają tereny leśne. Ze względu na fakt, że są to tereny będące w administracji 

państwowej oddziaływanie administracji samorządowej jest niewielkie.  

9. Kierunki i działania w strefach funkcjonalnych. 

Założenia ogólne: 
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• Umożliwia się sytuowanie budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych w 

odległości 1,5m lub bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej.  

9.1. Obszary wód otwartych i powierzchniowych. 

Teren miasta Terespol położony jest w zlewni rzeki Bug i odwadniany przez 

dopływające do tej rzeki cieki i rowy. Sieć zbiorników wód stojących tworzą oczka wodne 

oraz starorzecza.  

Hydrosfera jako integralna część rolniczej przestrzeni stanowi w aspekcie 

problematyki zagospodarowania terenu istotny czynnik form krajobrazowych w stosunku do 

wód powierzchniowych zaś w stosunku do wód podziemnych stanowi wartość zasobów 

komunalnych. 

Biorąc pod uwagę ochronę wód powierzchniowych należy zauważyć, że i odporność  

na zanieczyszczenia zależy od: 

• wielkości przepływu w istniejących ciekach wodnych, 

• możliwości natlenienia wód płynących, a więc zależne od ich powierzchni 

zmeandrowania.  

Odporność wód podziemnych określona jest:  

• zasobnością poziomów wodonośnych, 

• głębokością ich posadowienia, 

• stopniem przepuszczalności warstwy suchej, 

• intensywnością ruchu tych wód. 

Wnioskami do właściwej gospodarki wodnej gminy będzie ustalenia PSM Terespol, a 

także poniższe zalecenia: 

• poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych przez eliminowanie 

zrzutów ścieków, skorelowanie procesu zwodociągowania z budową kanalizacji 

sanitarnej zbiorczej dla zwartej zabudowy  i  indywidualnej dla zabudowy 

rozproszonej, 

• sukcesywne likwidowanie źródeł zagrożeń zanieczyszczenia ścieków komunalnych z 

układu osadniczego i z gospodarstw rolnych, 

• zachowanie stosunków wodnych lecz na niektórych obszarach wskazane jest 

nawodnienie, 
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• niezabudowywanie dolin, zwłaszcza w sąsiedztwie koryt i unikanie regulacji rzek 

(ewentualne drobne regulacje na małych ciekach powinny być poprzedzone ekspertyzą 

ekologiczną),  

• niewskazane melioracje odwadniające na obszarach dolin rzecznych,  

• niezasypywanie oczek wodnych. 

 

Przedstawione w „Zmianach Studium...” kierunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu, nie mogą ograniczać wymaganych ustawą prawo wodne obowiązków 

administratora  rzek  i cieków w zakresie  utrzymania ich w należytym stanie 

technicznym (art. 26 ustawy prawo wodne). 

W obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Terespol określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 

2016 r. zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

wprowadza się następujące ustalenia w zakresie ochrony wód powierzchniowych: 

1) nakaz zachowania i ochrony zbiorników wodnych, cieków i rowów melioracyjnych, 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, 

3) w planach miejscowych należy określić strefy ochronno-techniczne oraz zasady 

zagospodarowania wewnątrz tych stref, studium wskazuje minimalne strefy ochronne: 

a) 25 m od cieku wodnego przepływającego poza granicami terenów objętych 

niniejszą zmianą studium w sąsiedztwie terenów nr 4, nr 5, 

b) 20 m od zbiornika wodnego znajdującego się na terenie nr 4 

c) od 4 m dla rowów melioracyjnych; 

4) dopuszcza się przebudowę rowów melioracyjnych kolidujących z inwestycją celu 

publicznego zgodnie z przepisami odrębnymi (i w uzgodnieniu z właściwym 

wojewódzkim zarządem melioracji i urządzeń wodnych),  

5) dopuszcza się przebudowę rowów melioracyjnych kolidujących w wyjątkowych 

przypadkach z innymi inwestycjami, zgodnie z przepisami odrębnymi (i w 

uzgodnieniu z właściwym wojewódzkim zarządem melioracji i urządzeń wodnych); 

9.2. Obszary zabudowy mieszkaniowej. 

W uszczegółowionej skali planów miejscowych przy uwzględnieniu poniższych 

parametrów należy opracować następujące tereny zabudowy: 
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A) Jednorodzinnej. 

Założenia ogólne: 

• utrzymanie, modernizacja i wymiana istniejącej zabudowy oraz uzupełnienie zabudowy 

mieszkaniowej w wolnych przestrzeniach między istniejącą zabudową. 

• rozwój systemów infrastruktury technicznej podnoszącej standard mieszkań, 

 

Użytkowanie dopuszczalne: 

• usługi niepubliczne (w tym: nieuciążliwe rzemiosło usługowe), 

• zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 

• zabudowa rekreacyjna, 

• zieleń urządzona (parki, skwery), 

• urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji zw. z funkcją podstawową, 

• mała architektura, 

• inne, w zależności od potrzeb zw. z funkcją podstawową. 

 

Zasady kształtowania zabudowy terenów MN: 

• dopuszcza się realizację zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej oraz 

zabudowy szeregowej, 

• zabudowa małogabarytowa do 3 kondygnacji (w tym: poddasze użytkowe): 

• podpiwniczenie max 1,2 m npt., 

• wysokość obiektów: do 12 m,  

• dachy o nachyleniu od 30o do 45°, symetryczne, dwu- lub wielospadowe, 

• stosowanie form i detalu miejscowego, w nawiązaniu do architektury tradycyjnej. 

 

Wskaźniki wykorzystania terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 

• powierzchnia zabudowy: max 30% pow. terenu inwestycji (działki budowlanej), 

• powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% pow. terenu inwestycji, 

• intensywność zabudowy: max 0,4, 

• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i bliźniaczej wskaźniki do 

indywidualnego określenia. 

 

Kierunki przekształceń strukturalnych terenów MN: 
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• utrzymanie istniejącej struktury osadniczej, obiektów zabudowy usługowej oraz 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełnień i przekształceń, 

• tworzenie jednorodnej strefy mieszkaniowej, osiedlowej, 

• nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia. 

 

Dla poszczególnych rodzajów użytkowania terenów MN ustala się: 

• usługi niepubliczne: 

• lokalizacje bez ograniczeń strefowych, usługi tworzone jako wydzielone, wbudowane lub 

wolnostojące, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, z równolegle 

realizowaną infrastrukturą techniczną, 

• rzemiosło usługowe nieuciążliwe: 

• zabudowa zw. z ruchem turystycznym na terenach MN: 

 

Na terenach MN wyklucza się lokalizacje inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz 

lokalizacje inwestycji, dla których raport może być wymagany - Rozporządzenie Rady 

Ministrów z 24 września 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października Nr 179, poz. 1490).  

9.3. Obszary zabudowy usługowej oznaczone symbolem „U”. 

A) Usługi publiczne: 

• realizacja zabudowy usługowej w zakresie oświaty, kultury, ośrodków kultury sakralnej, 

ośrodków zdrowia, usług publicznych i innych, terenów sportu i rekreacji w obrębie 

miasta Terespol, 

• użytkowanie dopuszczalne: usługi niepubliczne, w tym: rzemiosło usługowe nieuciążliwe, 

mieszkalnictwo wbudowane oraz towarzyszące wolnostojące, zieleń urządzona, 

urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji zw. z funkcją podstawową, obiekty i 

urządzenia rekreacji,  mała architektura, 

 

Przy opracowywaniu planów miejscowych należy w szczególności uwzględnić 

następujące zagadnienia: 

Realizacja budownictwa wg następujących zasad: 

• obiekty usługowe winny spełniać warunki zbliżone do zalecanych dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej: 
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• max.3 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe), 

• podpiwniczenie max. do 1,2 m n.p.t. mierzone w środkowej części budynku, 

• wysokość obiektów do 15 m,  

• dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu do 45°, lub mansardowe, 

• ośrodki kultury sakralnej (kościoły) oraz inne obiekty usługowe, których funkcja wymaga 

specjalnego kształtowania architektury - w zależności od rozwiązań architektonicznych 

bez ograniczeń kubaturowych. 

• powierzchnia zabudowy: max 70% pow. terenu inwestycyjnego (działki budowlanej), 

• powierzchnia biologicznie czynna: min. 20% pow. terenu inwestycji. 

 

 

B) Usługi niepubliczne: 

• Użytkowanie podstawowe: usługi handlu, rzemiosło, gastronomia. 

• Użytkowanie dopuszczalne: mieszkalnictwo wbudowane oraz towarzyszące wolnostojące, 

obiekty i urządzenia rekreacji, zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunikacji zw. z funkcją podstawową, mała architektura, inne, w zależności od potrzeb 

zw. z funkcją podstawową. 

• Realizacja usług handlu o powierzchni  sprzedaży powyżej 400m2. 

 

Realizacja budownictwa wg następujących zasad - jako wytyczne do planów miejscowych: 

• obiekty usługowe winny spełniać warunki zbliżone do zalecanych dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

• max.3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), 

• podpiwniczenie max. do 1,2 m n.p.t. mierzone w środkowej części budynku, 

• maksymalna wysokość obiektów 15 m,  

• dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu do 45°, lub mansardowe, 

• powierzchnia zabudowy: max 30% pow. terenu inwestycji (działki budowlanej), 

• powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% pow. terenu inwestycji, 

• intensywność zabudowy: max 0,5, 

 

C) Tereny usług komercyjnych: 

• Użytkowanie podstawowe: usługi handlu, rzemiosło, gastronomia. 
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• Użytkowanie dopuszczalne: mieszkalnictwo wbudowane oraz towarzyszące wolnostojące, 

obiekty i urządzenia rekreacji, zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunikacji zw. z funkcją podstawową, mała architektura, inne, w zależności od potrzeb 

zw. z funkcją podstawową. 

 

Realizacja budownictwa wg następujących zasad – jako wytyczne do planów miejscowych: 

• max.3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe 

• podpiwniczenie max. do 1,2 m n.p.t. mierzone w środkowej części budynku, 

• maksymalna wysokość obiektów 15 m,  

• dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu do 45°, lub mansardowe, 

• powierzchnia zabudowy: max 40% pow. terenu inwestycji (działki budowlanej), 

• powierzchnia biologicznie czynna: min. 30% pow. terenu inwestycji, 

• intensywność zabudowy: max 0,5, 

9.4. Obszary produkcyjne, magazynowe i składowe oznaczone symbolem „P”. 

• realizacja zespołów zabudowy produkcyjnej rolniczej i pozarolniczej, usług 

towarzyszących, podstawowych, wytwórczych, technicznych, ośrodków przemysłowych, 

zespołów produkcyjno-usługowych, rzemieślniczych, składów przemysłowych, z 

dopuszczalnym użytkowaniem jako: urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji 

zw. z funkcją podstawową, zaplecze administracyjne, socjalno-sanitarne, magazynowo-

składowe, technologiczne, zieleń urządzona. 

 

Jako wytyczne do planów miejscowych przyjmuje się następujące zasady kształtowania 

zabudowy terenów strefy P (hale produkcyjne): 

• 1 pełna kondygnacja naziemna lub z poddaszem użytkowym, 

• podpiwniczenie max. do 1,5 m n.p.t. mierzone w środkowej części budynku, 

• max. wysokość obiektów: 12 m,  

• dachy symetryczne, dwuspadowe (z dopuszczeniem wielospadowych) o nachyleniu do 

45°, lub mansardowe. 

 

Obiekty zaplecza technicznego (magazyny, wiaty, budynki techniczne): 

• 1 pełna kondygnacja parterowa lub z poddaszem użytkowym, 

• max wysokość obiektu: 9 m,  
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• dachy symetryczne, dwuspadowe (z dopuszczeniem wielospadowych) o nachyleniu do 

45°, lub mansardowe, 

 

Wskaźniki intensywności zabudowy: 

• powierzchnia zabudowy: max 40% pow. terenu inwestycji (działki budowlanej), 

• powierzchnia biologicznie czynna: min 30% pow. terenu inwestycji (działki budowlanej), 

• intensywność zabudowy: max 0,6. 

 

Kierunki przekształceń strukturalnych terenów strefy P: 

• dopuszcza się zmianę użytkowania terenów przemysłowych na użytkowanie usługowo-

produkcyjne lub usługi wielobranżowe (publiczne, niepubliczne, komercyjne), 

• nowe realizacje w dostosowaniu do form i skali otoczenia. 

9.5. Obszary objęte zmianą studium. 

W obszarze: 

• działek o nr 435/16, 435/12 położonych przy ul. Kraszewskiego projektuje się tereny 

zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej. Proponuje się następujące wskaźniki 

wykorzystania terenu w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (działki 

budowlanej): powierzchnia zabudowy max. 30%, powierzchnia biologicznie czynna 

min. 40% oraz intensywność zabudowy max. 0,4;  

• części działek o nr 2103/8, 2100/2, 2097/6, 2096/2, 2095/2, 2094/3, 2093/5, 2091/2, 

2089/1, 2089/2, 2384/2 położonych przy ul. Wojska Polskiego projektuje się tereny 

zabudowy usługowej. Proponuje się wskaźniki wykorzystania terenu w stosunku do 

powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej): powierzchnia zabudowy max. 

40%, powierzchnia biologicznie czynna min. 30% oraz intensywność zabudowy max. 

0,8; 

• działek o nr 1973/2, 1980, 1979, 1981 położonych przy ul. Wojska Polskiego projektuje 

się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z usługami. W zabudowie 

tej proponuje się następujące wskaźniki wykorzystania terenu w stosunku do 

powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej): powierzchnia zabudowy max. 

40%, powierzchnia biologicznie czynna min. 30% oraz intensywność zabudowy max. 

0,6; 
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• części działek o nr 1014/2, 1015 położonych przy ul. Kościuszki projektuje się tereny 

zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej. Proponuje się następujące wskaźniki 

wykorzystania terenu w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (działki 

budowlanej): powierzchnia zabudowy max. 30%, powierzchnia biologicznie czynna 

min. 40% oraz intensywność zabudowy max. 0,4; 

• działek o nr 714/4, 715/1, 714/13, 714/14, 714/15 położonych przy ul. Wojska 

Polskiego projektuje się tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej z usługami 

oraz tereny zabudowy usługowej w tym usług sportu i usług handlu. W terenie 

zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej adaptuje się istniejącą zabudowę. Dla 

terenów zabudowy usługowej  proponuje się wskaźniki wykorzystania terenu w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej): powierzchnia 

zabudowy max. 40%, powierzchnia biologicznie czynna min. 30% oraz intensywność 

zabudowy max. 0,5.  

• działek o nr 2435, 2058/6, 2429/3, 2055 położonych przy ul. Orzeszkowej projektuje się 

tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej z usługami.  Proponuje się zachować 

następujące wskaźniki wykorzystania terenu w stosunku do powierzchni terenu 

inwestycji: powierzchnia zabudowy max. 30%, powierzchnia biologicznie czynna 

min. 40% oraz intensywność zabudowy max. 0,5.  
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9.6  Strefy funkcjonalne w obszarze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r. 

9.6.1. Obszar zabudowy usługowej oznaczony symbolem U/1. 

W obszarze zabudowy usługowej oznaczonym symbolem U/1 ustala się następujące 

kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) usługi edukacji, kultury, sakralne, usługi opieki zdrowotnej i społecznej, 

administracji, sportu, rozrywki i rekreacji, rzemiosła usługowego i produkcyjnego, 

usługi gastronomii, usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400m2, 

biura, obsługę i naprawę pojazdów, magazyny i handel hurtowy, bazy, składy, 

obsługę turystyki, zieleń, infrastrukturę techniczną i infrastrukturę drogową, 

b) dopuszcza się uzupełniająco zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub 

produkcyjną oraz niezbędne obiekty i urządzenia towarzyszące, związane z danym 

przeznaczeniem, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w 

planach miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może przekraczać 70% powierzchni 

działki budowlanej, 

b) wysokość budynków do 15m, 

c) dopuszcza się dachy strome, dwu i wielospadowe, a także dachy płaskie, w 

zależności od potrzeb, 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 10% powierzchni działki 

budowlanej. 

9.6.2. Obszary zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usług oznaczone 

symbolami: MN,RM,U/1, MN,RM,U/2, MN,RM,U/3. 

W obszarach oznaczonych symbolami: MN,RM,U/1, MN,RM,U/2, MN,RM,U/3 ustala 

się następujące kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, usługi edukacji, 

kultury, sakralne, usługi opieki zdrowotnej i społecznej, administracji, sportu, 

rozrywki i rekreacji, rzemiosła usługowego i produkcyjnego, usługi gastronomii, 

usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m2, biura, obsługa i 

naprawa pojazdów, magazyny i handel hurtowy, obsługa turystyki, zieleń, 

infrastruktura techniczna i infrastruktura drogowa,  

b) dopuszcza się uzupełniająco funkcje usługowe, nie wymienione w lit. a, lub 

funkcje produkcyjne oraz niezbędne obiekty i urządzenia towarzyszące, związane 

z danym, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę, nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) dla zabudowy usługowej lub mieszkaniowo-usługowej powierzchnia obszaru 

zabudowanego nie może przekraczać 70% powierzchni działki budowlanej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej powierzchnia obszaru zabudowanego nie może 

przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej, 
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c) wysokość budynków do 15m, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązują dachy strome,  

e) dla zabudowy usługowej lub mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się 

ukształtowanie dachów dowolne, w zależności od potrzeb, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 10% powierzchni działki 

budowlanej. 

9.6.3. Obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 oraz usług oznaczony symbolem UC,U. 

W obszarze rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 oraz usług oznaczonym symbolem UC,U ustala się następujące kierunki 

zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia: 

a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi edukacji, 

kultury, sakralne, usługi opieki zdrowotnej i społecznej, administracji, sportu, 

rozrywki i rekreacji, rzemiosła usługowego i produkcyjnego, usługi gastronomii, 

handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, biura, obsługa i 

naprawa pojazdów, stacje paliw, magazyny i handel hurtowy, bazy, składy, 

obsługa turystyki, zieleń, infrastruktura techniczna i infrastruktura drogowa, 

b) dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi 

związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu, przy 

czym dopuszcza sie wyłącznie urządzenia wytwarzające energię z promieniowania 

słonecznego, 

c) dopuszcza się uzupełniająco funkcje usługowe, nie wymienione w lit. a, funkcje 

produkcyjne lub obsługi nieruchomości oraz niezbędne obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z danym przeznaczeniem, zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami, w sposób określony w planach miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę, nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) powierzchnia obszaru zabudowanego do 70% powierzchni działki budowlanej, 

b) wysokość budynków do 15m, 

c) ukształtowanie dachów dopuszcza się dowolne, w zależności od potrzeb, 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 10%powierzchni działki 

budowlanej. 

9.6.4. Teren komunikacji pieszo-rowerowej KDPR. 

Na terenie komunikacji pieszo-rowerowej obowiązuje usytuowanie trasy pieszo-

rowerowej z kładką nad drogą krajową. Dopuszcza się zieleń, infrastrukturę techniczną, 

małą architekturę, nośniki reklamowe i uzupełnienie innymi funkcjami usługowymi, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami w sposób określony w planach miejscowych.  

 

9.6.5. Tereny komunikacji drogowej opisane są w kierunkach 15.2.1. i 15.4.1. 

 

9.6.6. Wytyczne do zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla 

planowanego zagospodarowania 
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1) W planach miejscowych należy ustalać wymagania dotyczące odpowiedniej liczby 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  

2) Zaleca się, aby minimalne liczby miejsc postojowych, ustalane w planach 

miejscowych zawierały się w przedziałach wartości podanych w poniższej tabeli.  

 
Typ obszaru Użytkowanie terenu Zalecana 

liczba m. p. 

Jednostka odniesienia 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna lub 

zagrodowa 

 2 

 

1 mieszkanie w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym  

Obszary usług 

 

Handel detaliczny Handel detaliczny o 

pow. sprzedaży do 2000 

m2 

15-25 1000 m2 pow. 

sprzedaży 

Handel detaliczny o 

pow. sprzedaży ponad 

2000 m2 

25-40 1000 m2 pow. 

sprzedaży 

Obsługa turystyki Hotele, pensjonaty 40-60 100  pokoi hotelowych 

Sport, rozrywka i 

rekreacja 

 10-20 100 miejsc 

użytkowych lub miejsc 

dla widzów 

Edukacja Szkoły i przedszkola  1-2 1 oddział (izbę 

lekcyjną) 

3) W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów usługowych w miarę potrzeb, zaleca się 

planowanie miejsc postojowych dla rowerów. 
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9.7 Strefy funkcjonalne na obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonych uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r, 

zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r.  

9.7.1. Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 oraz usług oznaczone symbolem UC, U 

Na terenach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 oraz usług oznaczonych symbolem UC, U ustala się następujące kierunki 

zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

 zabudowa usługowa,  

b) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona,  

c) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,5, 

b) wysokość budynków do trzech kondygnacji, nie więcej niż 15 m, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 25% powierzchni działki 

budowlanej, 

9.7.2. Teren usług specjalnych – Drogowe Przejście Graniczne oznaczony 

symbolem U-DPG. 

W obszarze usług specjalnych – Drogowego Przejścia Granicznego oznaczonym 

symbolem U-DPG ustala się następujące kierunki zagospodarowania: 

4) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - zabudowa usługowa nieuciążliwa – usługi związane z 

obsługą przejścia granicznego, usługi publiczne, usługi komercyjne, usługi 

podstawowe,  

b) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona,  

c) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

5) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

6) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,5, 

b) wysokość budynków do trzech kondygnacji, nie więcej niż 15 m, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 25% powierzchni działki 

budowlanej, 
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9.7.3. Teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U. 

W obszarze zabudowy usługowej oznaczonym symbolem U ustala się następujące 

kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - zabudowa usługowa nieuciążliwa z wyłączeniem 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,  

b) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona,  

c) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,4, 

b) wysokość budynków do trzech kondygnacji, nie więcej niż 15 m, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki 

budowlanej, 

 

9.7.4. Teren usług publicznych oznaczony symbolem Up. 

W obszarze usług publicznych oznaczonym symbolem Up ustala się następujące kierunki 

zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - usługi publiczne,   

b) przeznaczenie uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwe (z wyłączeniem 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), zieleń urządzona,  

c) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,5, 

b) wysokość budynków do trzech kondygnacji, nie więcej niż 15 m, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 25% powierzchni działki 

budowlanej, 

 

9.7.5. Teren usług sportu i rekreacji z zielenią urządzoną oznaczony symbolem 

US(ZP). 

W obszarze usług sportu i rekreacji z zielenią urządzoną oznaczonym symbolem US(ZP) 

ustala się następujące kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - usługi sportu i rekreacji,  zieleń urządzona, 



  50 

 

b) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,1, 

b) maksymalna wysokość zabudowy dwie kondygnacje, nie więcej niż 9 m, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 50% powierzchni działki 

budowlanej, 

 

9.7.6. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczony 

symbolem MW(U). 

W obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z nieuciążliwymi usługami 

oznaczonym symbolem MW(U) ustala się następujące kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi (z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2),  

b) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

usługowa nieuciążliwa z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2, zieleń urządzona,  

c) dopuszcza się niezbędne obiekty i urządzenia towarzyszące, infrastrukturę 

techniczną, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,4, 

b) wysokość budynków do czterech kondygnacji, nie więcej niż 16 m, 

c) nakaz lokalizacji parkingów lub funkcji usługowej w parterze budynku, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki 

budowlanej, 

 

9.7.7. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MN/U. 

W obszarach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych symbolem MN/U ustala 

się następujące kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - zabudowa mieszkaniowo-usługowa (przy czym 

funkcja usługowa nieuciążliwa), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

zabudowa usługowa nieuciążliwa z wyłączeniem usług handlu o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, 

b) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona,  
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c) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,35, 

b) wysokość budynków do trzech kondygnacji, nie więcej niż 12 m, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki 

budowlanej, 

 

9.7.8. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN. 

W obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN 

ustala się następujące kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagrodowa, w tym gospodarstwa 

agroturystyczne, zabudowa usługowa nieuciążliwa (z wyłączeniem usług handlu o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), zieleń urządzona,  

c) dopuszcza się niezbędne obiekty i urządzenia towarzyszące, związane z 

przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami, w sposób określony w planach miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb, 

zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych i reklam widocznych z drogi krajowej 

nr 2 i planowanej autostrady A2; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksimum 

- 0,3, 

b) wysokość budynków: 

 minimalna wysokość budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje, zaleca się 

lokalizację budynków mieszkalnych jednokondygnacyjnych w strefie 100 m 

od stacji meteorologicznej IMiGW na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią o głębokości zalania do 1 m.  

 maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50% powierzchni działki 

budowlanej, 

 

9.7.9. Tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM. 

W obszarach zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem RM ustala się następujące 

kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące - zabudowa zagrodowa, w tym gospodarstwa 

agroturystyczne, 
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b) dopuszcza się niezbędne obiekty i urządzenia towarzyszące, związane z 

przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami, w sposób określony w planach miejscowych; 

2) Dopuszcza się małą architekturę i nośniki reklamowe, w zależności od potrzeb, 

zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych i reklam widocznych z drogi krajowej 

nr 2 i planowanej autostrady A2; 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 

maksymalnie 0,2, 

b) wysokość budynków mieszkalnych nie mniejsza niż 2 kondygnacje i nie większa 

niż 3 kondygnacje (nie więcej niż 12 m), 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 60% powierzchni działki 

budowlanej, 

 

9.7.10. Tereny rolne oznaczone symbolem R. 

Na terenach rolnych oznaczonych symbolem R ustala się następujące kierunki 

zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia: przeznaczenie dominujące - rolnictwo, 

2) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów - zakaz 

zabudowy, 

3) Zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych i reklam widocznych z drogi krajowej 

nr 2 i planowanej autostrady A2. 

 

9.7.11. Teren zieleni urządzonej ze zbiornikiem wodnym oznaczony symbolem ZP/WS. 

Na terenie zieleni urządzonej ze zbiornikiem wodnym oznaczonym symbolem ZP/WS 

ustala się następujące kierunki zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące – zieleń urządzona ze zbiornikiem wodnym, 

b) przeznaczenie uzupełniające – place zabaw dla dzieci, urządzenia obsługi ruchu 

turystycznego i rekreacyjnego: ścieżki przyrodnicze, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, pomosty do cumowania sprzętu pływającego,  

c) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych, w tym sanitariaty; 

2) Zaleca się rewitalizację zbiornika wodnego (przywrócenie funkcji retencyjnej) 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów - zakaz 

zabudowy kubaturowej z uwzględnieniem ustaleń pkt 1.  

 

9.7.12. Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP. 

Na terenie zieleni urządzonej oznaczonym symbolem ZP ustala się następujące kierunki 

zagospodarowania: 
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1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia:  

a) przeznaczenie dominujące – zieleń urządzona, 

b) przeznaczenie uzupełniające – place zabaw dla dzieci, urządzenia obsługi ruchu 

turystycznego i rekreacyjnego, ścieżki przyrodnicze, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze,  

c) dopuszcza się niezbędną infrastrukturę techniczną oraz obiekty i urządzenia 

towarzyszące, związane z przeznaczeniem dominującym lub uzupełniającym, 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, w sposób określony w planach 

miejscowych, w tym sanitariaty; 

2) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów - zakaz 

zabudowy kubaturowej z uwzględnieniem ustaleń pkt 1.  

 

 

9.7.13. Tereny lasów oznaczone symbolem ZL. 

Na terenach lasów oznaczonych symbolem ZL ustala się następujące kierunki 

zagospodarowania: 

1) Dopuszcza się następujące przeznaczenia: przeznaczenie dominujące – tereny lasów, 

2) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów - zakaz 

zabudowy. 

 

9.7.14. Dla terenów objętych zmianą Studium określonych w uchwale Nr XVI/102/16 

Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r. lub ich części położonych na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią dopuszcza się zagospodarowanie tych terenów 

wyłącznie zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ustawą Prawo wodne w 

zakresie zwolnienia z zakazów i dopuszczenia zabudowy na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią. Zasięgi obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (woda z 

prawdopodobieństwem 10% i 1%) oraz obszarów, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi wynosi raz na 500 lat oznaczono na załączniku nr 5.  

9.7.15. Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne przy lokalizacji nowej zabudowy 

należy przestrzegać warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych w 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  

9.7.16. Realizacja obiektów budowlanych o wysokości powyżej 50 m zgodnie z 

przepisami odrębnymi, w szczególności prawem lotniczym.  

 
9.7.17 W uzasadnionych sytuacjach, na etapie sporządzania planów miejscowych 

dopuszcza się dostosowanie wskaźników zagospodarowania do istniejących warunków, 

w tym istniejącego zagospodarowania terenu.  

 

9.7.18. Dla terenów objętych zmianą Studium określonych w uchwale Nr XVI/102/16 

Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr XIX/127/16 

Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. w nawiązaniu do tzw. ustawy 

krajobrazowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 ) zaleca się opracowanie w formie uchwały, 

stanowiącej akt prawa miejscowego, zasad i warunków usytuowania reklam i szyldów, 

ich gabarytów czy liczby, jaka może być umieszczona na danej nieruchomości przez 

podmiot prowadzący na niej działalność. 
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10. Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury. 

10.1. Ogólne wytyczne do ochrony wartości kulturowych miasta.  

Działalność zachowawcza winna dążyć do utrwalenia istniejących wartości przez ich 

zabezpieczanie w dwóch aspektach: 

• w skali urbanistycznej jako całości i integralnej części krajobrazu, 

• w skali poszczególnych obiektów, w ramach istniejących zespołów. 

10.2. Ochrona wartości w skali urbanistycznej. 

Ochrona tych wartości powinna polegać na: 

• dalszym utrzymaniu zwartości zespołu przez zatrzymanie procesów rozprzestrzeniania 

się zabudowy rozproszonej, 

• zachowanie regionalnego charakteru budownictwa, utrzymanie charakteru nowo 

wznoszonych obiektów w kontynuacji miejscowej tradycji,  

• zachowanie skali zespołu zarówno w stosunku do otaczającego go krajobrazu jak i we 

wnętrzu układu. 

10.3. Ochrona wartości w skali poszczególnych obiektów: 

Dążąc do utrzymania tradycyjnej zwartości tkanki budowlanej miasta i 

przeciwstawiając tendencjom powstania budownictwa bezstylowego należy: 

• w pierwszej kolejności wprowadzić zabudowę w rezerwy terenowe już istniejących 

zespołów jako uzupełnienie i wymianę substancji budowlanej, dopiero w następnej 

fazie wykorzystywać obszary wolne, przeznaczone na rozwój miasta, 

• wstrzymać narastające lawinowo rozprzestrzenianie się budownictwa rozproszonego, 

• przy zagospodarowywaniu terenów wolnych przyjąć taką kolejność tworzenia nowych 

zespołów, aby utrzymać zwartość przestrzenną z zabudową istniejącą, by nie 

powstawały oderwane grupy czy jednostki osadnicze. 

11. Strefy ochrony konserwatorskiej. 

Obszary miasta objęte niniejszą „Zmianą Studium...), położone są poza obrębem stref 

ochrony konserwatorskiej. 
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12. Ochrona krajobrazu kulturowego. 

12.1. Założenia ogólne. 

Krajobraz kulturowy rozumiany jako wynik celowej działalności człowieka w 

środowisku przyrodniczym i przestrzennym powinien podlegać konserwacji, jako dobro 

wspólne stanowiące część cywilizacji, pamięci, wspólnej historii do przekazania przyszłym 

pokoleniom. 

Konserwacja krajobrazu kulturowego dotyczy wartości przyrodniczych, regionalnych, 

ochrony wartości materialnych (obiekty, dzieła, twory), i niematerialnych ( nazwa 

miejscowości, miejsca związane z tradycją), oraz dotyczy  również zapewnienia udziału 

ludności miejscowej zamieszkującej dane obszary w podejmowanych przedsięwzięciach. 

12.2. Cele ochrony krajobrazu. 

Ochrona krajobrazu kulturowego ma za zadanie: 

• zintegrowanie z rozwojem regionów i miejscowości z działaniami ekologicznymi oraz 

z konserwacją środowiska naturalnego. 

• Zachowanie w krajobrazie kulturowym wszystkich elementów dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego oraz różnorodności treści historycznych, materialnych i 

duchownych dla: przekazu rodzimych, regionalnych i narodowych tradycji; ochrony 

przedmiotu badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, geograficznych, 

historycznych, filozoficznych i estetycznych; edukacji społecznej. 

• Konserwacji krajobrazu jako dobra wspólnego stanowiącego część cywilizacji, 

pamięci, wspólnej historii do przekazania przyszłym pokoleniom. 

12.3.Zasady konserwacji krajobrazu kulturowego. 

• Konserwacja powinna stanowić integralną część ogólnej polityki rozwoju 

gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Powinna być jasno określona na 

wszystkich szczeblach planowania regionalnego, urbanistycznego, architektonicznego 

i w dziedzinie ochrony środowiska. 

•  Krajobraz ma charakter interdyscyplinarny i wymaga uczestnictwa wielu różnych 

specjalizacji w celu jego rozpoznania, określenia jego zasobów i metod jego ochrony. 
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• Krajobraz jest niepodzielny i powinno się wypracować właściwe prawa jego ochrony 

dla uniknięcia nakładania się kompetencji różnych służb nadzorujących zarządzanie 

krajobrazem. 

• Przedmiotem ochrony jest zarówno sam krajobraz, jak i ludzie, którzy go zamieszkują 

a także ich potrzeby życiowe. Ochrona krajobrazu powinna łączyć się z jednocześnie 

utworzonym statusem społeczno-ekonomicznym dla danego regionu ( co przejawia się 

w ulgach podatkowych prywatnych i przedsiębiorstw lub w dotacjach rządowych lub 

samorządowych). 

12.4.Kierunki ochrony kulturowo-krajobrazowej . 

Strefa ochrony kulturowo-krajobrazowej obejmuje większość istniejących na terenie 

miasta układów o wyraźnie zarysowanej tożsamości kulturowej. W celu zachowania i 

podkreślenia tożsamości kulturowej tejże strefy, jak i ochrony krajobrazu należy: 

• Zachować istniejące obszary zabudowy miejskiej. 

• Zachować istniejącą wartościową zabudowę wraz z jej otoczeniem ( układ działek, 

sposób ich zagospodarowania, istniejącą zieleń). 

• Zachować istniejącą małą architekturę – kapliczek, krzyży i świątków przydrożnych. 

• Nowa zabudowa powinna być kształtowana w harmonii z tradycyjnym krajobrazem 

kulturowym miasta. 

• Istotne jest uwzględnienie zasady harmonijnego kształtowania krajobrazu kulturowego. 

Ewentualne nowe inwestycje mogące zakłócić harmonię, muszą być lokalizowane w 

miejscach nie eksponowanych, a w ich zagospodarowaniu należy uwzględnić sposób 

wpisania w otaczający pejzaż ( np. obsadzenie komponowaną zielenią). 

 

Szczególną niematerialną wartością kulturową, która powinna być uwzględniana w 

działaniu planistycznym jest przebieg historycznego szlaku handlowego oraz szlaku 

przenikania kultur. Do wartości kulturowych  (nasycenie drewnianym budownictwem, 

krzyże, kapliczki) dołącza się tu również wpisanie w mało przekształcony krajobraz 

równinny. Strefa planistycznej ochrony konserwatorskiej łączy się tu z ochroną krajobrazu 

naturalnego.  

Strefa ochrony krajobrazu kulturowego i naturalnego będzie szczególnie respektowana 

w projektowanym na terenie miasta Terespol „Parku Kulturowego Umocnień Twierdzy 

Brzeskiej”. Park ten będzie formą ochrony krajobrazu kulturowego mającą na celu 
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utrzymanie i wyeksponowanie ukształtowanych w wyniku działalności człowieka 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zachowanymi zabytkami, charakterystycznymi 

dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Proponuje się również wyodrębnienie na 

terenie miasta „Strefy Ochrony Krajobrazu Kulturowego Twierdzy Brzeskiej”, który będzie 

formą ochrony krajobrazu kulturowego o umiarkowanym zakresie ochronnym, mającą 

zastosowanie na obszarach otaczających cenne obiekty chronione, stanowiące ich otulinę. 

Przez teren miasta przebiega historyczny szlak handlowy. Celem zagospodarowania 

zasobów kulturowych dla potrzeb turystyki należy podjąć działania obejmujące uczytelnienie 

i zagospodarowanie, w miarę możliwości, historycznych szlaków handlowych jako szlaki 

turystyczne lub  ścieżki rowerowe. 

13.Stanowiska archeologiczne. 

Na obszarach  miasta objętych „Zmianą Studium...” brak jest opisanych stanowisk 

archeologicznych. Konieczne jest jednak kontynuowanie badań w ramach AZP oraz 

uzupełnienie ewidencji o stanowiska odkrywane przypadkowo (głównie w trakcie 

prowadzenia inwestycji budowlanych). Ewentualne znaleziska należy zgłaszać do służb 

konserwatorskich. 

Na obszarach miasta objętych niniejszą „Zmianą Studium...” zlokalizowane są 

stanowiska archeologiczne objęte ochroną. W obrębie tych obszarów, wszelka działalność 

inwestycyjna, związana z prowadzeniem prac ziemnych (kubaturowa, liniowa, drogowa, 

pozyskiwanie surowców mineralnych) oraz zmiany w użytkowaniu gruntów, wymagają 

uprzedniego uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakresu i 

rodzaju niezbędnych badań archeologicznych, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Ochronie podlegają następujące stanowiska archeologiczne: 

Numer stan. 

na obszarze 

Nr stan.  

w miejsc. 

Numer  

arkusza AZP 

Miejscowość  

5 25 59-91 Terespol 

1 1 60-91 Błotków 

9 2 60-91 Błotków 

26 12 60-91 Terespol 

 

13.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r.  
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W obszarze znajdują się chronione stanowiska archeologiczne 5/19, 6/20, 14/65 i 91/2 

(obszar AZP 60-91). W obszarach stanowisk archeologicznych dla inwestycji 

związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 

13.2. Ustalenia dla obszarów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

określonych uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

W obszarach objętych zmianą znajdują się następujące chronione stanowiska 

archeologiczne: 

 

L.p. Miasto Gmina Obszar 

AZP 

Nr  

stanowiska 

na obszarze 

Nr stanowiska 

w 

miejscowości 

1 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 25 8 

2 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 17 3 

3 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 18 4 

4 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 1 1 

5 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 3 7 

6 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 68 16 

7 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 74 22 

8 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 75 35 

 

 W obszarach stanowisk archeologicznych realizacja inwestycji zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

 

W obszarach objętych zmianą znajdują się następujące obiekty wpisane do ewidencji 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków: 

 

1 ul. Elizy Orzeszkowej, dz. nr 

2087/1, 2086, 2088/4, 2090/4, 

2092/2 

półstałe stanowisko rosyjskiej 

artylerii kalibru 245 mm – 

„Babinocha” 

2 ul. Elizy Orzeszkowej, dz. nr 

2077, 2080, 2082/2, 2085, 

2408 

półstałe stanowisko rosyjskiej 

artylerii kalibru 254 mm 

 

Zasady zagospodarowania terenów, na których znajdują się obiekty wpisane do ewidencji 

WKZ należy określić na etapie sporządzania planów miejscowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 
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14. Kierunki działań w zakresie dóbr kultury. 

• podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, która stanowiłaby podstawy dla 

kształtowania wizerunku miasta, 

15. Kierunki i zadania rozwoju komunikacji. 

15.1. Układ drogowy . 

Na terenach objętych Zmianą Studium funkcjonuje w oparciu o następujące kategorie dróg: 

• droga krajowa Nr 2 – międzynarodowa trasa Berlin – Moskwa, 

• droga wojewódzka W698  - ( ul. Męczenników Unickich, ul. Kodeńska, ul. Wojska 

Polskiego) zapewniająca połączenie centrum miasta z drogą krajową Nr 2, 

• drogi  miejskie (ulice) – zapewniające powiązania lokalne wewnątrz miasta. 

• drogi zakładowe.  

Uzupełnieniem dróg miejskich będą istniejące drogi wewnętrzne zapewniające dojazd do pól, 

które w „Studium” nie są wykazane. 

 

Na drogach miejskich i wewnętrznych zakłada się, że będzie odbywał się ruch 

rowerowy i pieszy, łącznie z ruchem kołowym.  

Dla poszczególnych kategorii dróg należy zabezpieczyć parametry techniczne i 

szerokości pasów drogowych określonych w warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

15.2. Droga krajowa. 

Szerokości rezerwowanych pasów drogowych (w liniach rozgraniczających  

– regulacyjnych) umożliwiać powinny budowę (modernizację) w/w dróg w pełnych 

parametrach technicznych wymaganych dla odpowiedniej klasy wraz z budową węzłów, 

skrzyżowań i przejazdów drogowych, realizację dróg zbiorczych (towarzyszących) przy 

drogach o ograniczonej dostępności (drogi klasy GP i S), budowę ciągów ruchu pieszego 

poza koroną drogi w terenach zabudowy oraz wykonanie optymalnego systemu odwodnienia 

dróg obejmującego także urządzenia służące odprowadzeniu wód z pasa drogowego. 

Szerokość drogi klasy GP w liniach rozgraniczających min. 40 m, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430). 

Dla tej kategorii dróg należy zabezpieczyć parametry techniczne i szerokości pasów 

drogowych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 

15.2.1 Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r.  

Dla drogi krajowej  nr 2 ustalona jest klasa GP - główna ruchu przyspieszonego.  W 

obrębie działki ewidencyjnej drogi krajowej nr 2 występuje droga, która nie stanowi 

głównego ciągu (jezdni głównej) drogi krajowej i może służyć do obsługi przyległych 

terenów, dla drogi tej dopuszcza się klasę D (dojazdowa), lub klasę L (lokalną), zgodnie z 

lokalnymi uwarunkowaniami. 

Linie rozgraniczające dróg, w planach miejscowych należy wyznaczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

 

15.2.2 Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

określonym uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

Dla drogi krajowej  nr 2 ustalona jest klasa GP - główna ruchu przyspieszonego.  

Dopuszcza się poszerzenie drogi krajowej nr 2 w liniach rozgraniczających do 40 m (po 20 m 

od osi drogi na obie strony).  

Szczegółowy przebieg linii rozgraniczających drogi, w planach miejscowych należy 

wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

Wzdłuż drogi krajowej nr 2 należy przewidzieć ewentualną lokalizację kanału 

technologicznego na potrzeby prowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym 

ekranów akustycznych.  

 

15.3. Droga wojewódzka. 

Minimalna szerokość drogi klasy G w liniach rozgraniczających wynosi: 25 m, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430). 

Dla tej kategorii dróg należy zabezpieczyć parametry techniczne i szerokości pasów 

drogowych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 
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Ustalenia dla poszczególnych dróg: 

• ul. Kodeńska – główna (G) – szerokość w liniach rozgraniczających min. 20 m;  

w granicach obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

określonych uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. min. 25 m. 

• ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej nr 2 do ul. Kodeńskiej – główna (G) – 

szerokość w liniach rozgraniczających 25 m 

• ul. Męczenników Unickich – zbiorcza (Z) – szerokość w liniach rozgraniczających min. 

20 m. 

Ze względu na istniejący sposób zagospodarowania w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 

wojewódzkich, dopuszcza się zmniejszenie ich szerokości w liniach rozgraniczających na 

etapie sporządzania planu miejscowego, w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań.  

15.4. Drogi miejskie. 

Klasy „L” o szerokości w liniach rozgraniczających w terenie zabudowanym 10-12 

m, poza terenem zabudowy 15 m, 

• przednia linia zabudowy na terenie zabudowy min. 6 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni, 

• poza terenem zabudowanym 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

Dla tej kategorii dróg należy zabezpieczyć parametry techniczne i szerokości pasów 

drogowych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 

Ustalenia dla poszczególnych dróg: 

• Ciąg ulic Janowska – Projektowana – lokalna (L) – szerokość w liniach rozgraniczających 

min. 15 m 

• Ul. Czerwonego Krzyża – lokalna (L) – szerokość w liniach rozgraniczających  min. 15 m 

• Ciąg ulic Prusa – Asnyka – lokalna (L) – szerokość w liniach rozgraniczających min.15 m 

• Ciąg ulic Błotków – Kościuszki – lokalna (L) – szerokość w liniach rozgraniczających 

min. 15 m  

• Ciąg ulic Marszałka Piłsudskiego – Łąkowa – lokalna (L) – szerokość w liniach 

rozgraniczających min. 15 m 
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15.4.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r.  

W przedmiotowym obszarze znajdują się fragmenty ulic: A. Asnyka i Łąkowej. 

Planowana klasa obu dróg: lokalna. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających planuje się 

na min. 12m, przy czym w przypadkach występowania zabudowy lub zagospodarowania przy 

ulicy, uniemożliwiającego uzyskanie zakładanej szerokości pasa drogowego, linie 

rozgraniczające ulic należy w planach miejscowych ustalić zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami. 

 

15.5. Drogi dojazdowe. 

O szerokości w liniach rozgraniczających w terenie zabudowanym 10-12 m, poza 

terenem zabudowy 12 m, 

• przednia linia zabudowy na terenie zabudowy min. 6 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni, 

• poza terenem zabudowanym 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

Dla tej kategorii dróg należy zabezpieczyć parametry techniczne i szerokości pasów 

drogowych określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 

15.5.1 Ustalenia dla obszarów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonych uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

W obszarach zmiany studium wyznaczono poszerzenie drogi wojewódzkiej (ulica 

Kodeńska) oraz drogi gminne klasy lokalnej i dojazdowej oznaczone symbolem KD.  

Szczegółowy przebieg i linie rozgraniczające dróg należy wyznaczyć w planach 

miejscowych. Dopuszcza się na etapie sporządzania planu zmianę kategorii drogi gminnej, 

zmianę jej przebiegu i szerokości w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się uzupełnienie 

układu komunikacyjnego nowymi drogami niewyznaczonymi na rysunku studium.  
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15.6. Kierunki działania. 

• modernizacja, przebudowa i budowa dróg celem osiągnięcia ich parametrów do 

zakładanych kategorii dróg, 

• realizacja układu komunikacyjnego przy respektowaniu zasad ochrony środowiska 

(pasy ochronne zieleni niskiej i wysokiej, miejsca parkingowe). 

15.7. Sieci kolejowe. 

W obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Terespol określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z 

dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 

września 2016 r. wprowadza się następujące ustalenia w zakresie rozwoju sieci kolejowej: 

 na terenach sąsiadujących z linią kolejową należy dążyć do minimalizacji 

wpływu uciążliwości hałasu komunikacyjnego pochodzącego od linii 

kolejowych, 

 dla linii kolejowej należy zachować odległość planowanych inwestycji, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ustawą o transporcie 

kolejowym. W bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych należy 

wykluczyć lokalizowanie nowej zabudowy chronionej akustycznie, tj.: 

mieszkaniowej jednorodzinnej, związanej ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej, terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów mieszkaniowo-usługowych, szpitali,  

 przy planowaniu przeznaczenia terenów w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

kolejowych należy wyznaczyć tereny o funkcjach niechronionych akustycznie, 

tj. zabudowę usługową, obiekty produkcyjne w tym składy i magazyny, 

komunikację drogową, parkingi, infrastrukturę techniczną, 

 usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót 

zmiennych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów 

kolejowych w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń 

związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

 zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń mogących uniemożliwić bądź 

ograniczyć ruch kolejowy a także zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. 

 zakaz zabudowy od strony linii kolejowej: 
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• w odległości mniejszej niż 10 m od graniczy obszaru kolejowego i 

mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru, 

• dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów 

rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży odległości, o którym mowa powyżej powinny 

być zwiększone w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w 

środowisku, określonych w przepisach odrębnych, 

 na gruntach w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej: 

• lokalizacja drzew i krzewów w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi 

skrajnego toru kolejowego, 

• należy dążyć do minimalizacji wpływu uciążliwości hałasu 

komunikacyjnego pochodzącego od linii kolejowych, 

• konieczność zastosowania przez inwestora rozwiązań gwarantujących 

zachowanie dopuszczalnych norm dźwięku wewnątrz pomieszczeń w 

budynkach oraz eliminujących negatywny wpływ drgań generowanych 

przejazdami pociągów. 

 

 

16. Zasady kształtowania przestrzeni o charakterze publicznym. 

1) W obrębie przestrzeni o charakterze publicznym, do której zalicza się w szczególności: 

tereny usług publicznych a w szczególności tereny obiektów sakralnych, drogi 

publiczne i tereny przylegające do dróg publicznych, place, skwery, parki, cmentarze, 

parkingi publiczne. 

 

a) nakazuje się: 

• zachowanie wartości kulturowo-krajobrazowych oraz umiejętne powiązania nowych 

elementów i obiektów z istniejącymi dla zachowania ładu przestrzennego, 

• kształtowanie w bezkonfliktowej formie i detalu architektonicznym urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej z obowiązkiem tworzenia otuliny zieleni 

izolacyjnej i parawanowej 

b) dopuszcza się : 
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• umieszczanie reklam wewnętrznych o obrębie okien wystawowych – o dyskretnej 

formie, stonowanych barwach, oraz stosowanie szyldów zewnętrznych z materiałów 

trwałych – naturalnych i przetworzonych (kutych, drewnianych, ceramicznych, 

kamiennych i innych) harmonizujących z elewacjami budynków i z otoczeniem 

• elementy małej architektury takie jak: kioski, ławki, drobne ogrodzenia, oświetlenie 

uliczne i parkowe, kosze na odpadki, zadaszenia przystanków o charakterze 

nawiązującym do małych form i detalu regionalnego, 

• zieleń urządzona parkowa o charakterze powiązanym z otoczeniem (gatunki i 

system nasadzeń winny komponować się z zielenią otoczenia) z preferencjami dla 

zieleni o charakterze naturalnym w obrębie parków i skwerów oraz dla zieleni 

tradycyjnej w obrębie kościołów i cmentarzy, 

• stonowaną kolorystykę obiektów i urządzeń z preferencjami dla ciemniejszych 

pokryć dachowych i jasnych ścian. 

c) zakazuje się: 

• w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony krajobrazowej 

umieszczania wszelkich reklam, obiektów tymczasowych oraz urządzeń 

infrastruktury technicznej degradujących chronione tereny za wyjątkiem urządzeń 

zw. z użytkowaniem podstawowym – w uzgodnieniu z W.K.Z 

• umieszczania w pasach drogowych reklam, urządzeń i obiektów tymczasowych bez 

zgody właściwego zarządcy , 

• umieszczania w obrębie ciągów widokowych i punktów widokowych reklam, 

obiektów i urządzeń, w tym: masztów telefonii komórkowej oraz wszelkich 

obiektów degradujących tereny otwarte – za wyjątkiem urządzeń zw. z ruchem 

turystycznym i wyposażeniem trasy.18. Kierunki działania w dziedzinie gospodarki 

odpadami. 

16.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r oraz dla obszarów zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych uchwałą 

nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 7 września 2016 r.  

Nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej. Umieszczanie obiektów małej 

architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 
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urządzeń technicznych i zieleni, dopuszcza się w miarę potrzeb, zgodnie z lokalnymi 

uwarunkowaniami i w zgodzie z przepisami odrębnymi. 

 

 

17. Gospodarka odpadami. 

17.1. Działania zapobiegania powstawaniu odpadów i minimalizacji ilości 

odpadów. 

Zadaniem priorytetowym w gospodarce odpadami jest podjęcie działań zmierzających 

do ograniczenia ilości powstających odpadów. Jest to obowiązek zarówno producentów, jak 

i konsumentów. Także władze lokalne są odpowiedzialne za zapobieganie i minimalizację 

ilości odpadów na danym terenie. Ważne staje się więc rozważne i planowe kształtowanie 

polityki proekologicznej w tym kierunku. Aby można było skutecznie przeciwdziałać coraz 

większej ilości produkowanych odpadów należy przede wszystkim zadbać o odpowiedni 

poziom świadomości ekologicznej mieszkańców. Konieczna jest więc akcja informacyjno – 

edukacyjna. Ma ona zachęcić do: 

• kupowania produktów: 

• w minimalnej ilości opakowań, 

• w opakowaniach wielokrotnego użytku, 

• w opakowaniach łatwo poddawanych recyklingowi np. szklanych butelkach, 

• lepszej jakości, trwalszych, o dłuższym czasie przydatności użytkowej (produkty takie 

kupowane są rzadziej, dzięki czemu powstaje mniej odpadów), 

• promowania sieci informatycznych oraz zachęcić do oszczędnego gospodarowania 

materiałami w miejscach pracy np. maksymalne wykorzystanie papieru w biurach 

i urzędach, 

• korzystania z nowości technologicznych przez mieszkańców miasta np. zakładania 

przydomowych kompostowni 

Należy także podjąć działania organizacyjne, które stworzą pewien system 

gospodarowania odpadami. U jego podstaw leży wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów.  
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17.2. Działania w zakresie zbierania i transportu poszczególnych rodzajów 

odpadów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) miasta są zobowiązane do 

organizowania selektywnej zbiórki odpadów, segregacji oraz magazynowania odpadów 

komunalnych przydatnych do odzysku oraz do zapewnienia systemu zorganizowanego 

gromadzenia i wywozu tychże odpadów.  

W nawiązaniu do tych wymogów na terenie miasta Terespol funkcjonuje 

zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie projektowana jest 

selektywna zbiórka odpadów. Może ona być realizowana poprzez wybór jednego z 

poniższych sposobów gromadzenia odpadów. 

• Selektywna zbiórka „u źródła” – jest to najbardziej efektywny sposób zbierania 

odpadów. Jednocześnie jest to najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki, która 

obejmuje indywidualne selektywne gromadzenie odpadów na każdej posesji. 

Trudności tego typu gromadzenia odpadów wiążą się z: 

• zaopatrzeniem każdego gospodarstwa domowego w zestaw pojemników, bądź 

worków  foliowych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów 

(makulatury, szkła, plastiku, pozostałych odpadów), 

• z koniecznością rozbudowy systemu odbioru i transportu odpadów oraz 

dostarczania ich do odpowiednich miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, które 

często znajdują się w znacznej odległości od miejsc objętych zbiórką, 

• z małej świadomości ekologicznej mieszkańców (taki sposób segregacji wymaga 

dużej dyscypliny społecznej). 

• Kontenery ustawiane w sąsiedztwie („centra zbiórki”) – jest to najprostszy system 

polegający na ustawieniu w ogólnodostępnych miejscach oznakowanych pojemników, 

najczęściej o dużej pojemności. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien 

obsługiwać 500 – 1000 mieszkańców, ale jego zasięg nie powinien przekraczać 200 

m. Za regularne opróżnianie pojemników odpowiedzialna jest jednostka, która 

zajmuje się jednocześnie zbytem odpadów. 

• Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia („centra recyklingu”) – są to strzeżone 

ogrodzone miejsca, z wieloma kontenerami i pojemnikami, które przeznaczone są 

do obsługi znacznego terenu (10 – 25 tys. gospodarstw). Do takich punktów 

mieszkańcy sami przywożą odpady różnego rodzaju.  
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• Zakłady segregacji, które zajmują się wydzielaniem z suchej masy odpadów (tzn. 

pozbawionych u źródła substancji organicznych) tych materiałów, które mogą być 

bądź to ponownie wykorzystane (butelki szklane), bądź odzyskiwane (papier, stłuczka 

szklana), bądź też przekształcone w inny produkt w procesach kompostowania, 

fermentacji beztlenowej, spalania.  

 

Na terenie miasta wskazane jest selektywne zbieranie odpadów: szkła, plastiku i 

pozostałych odpadów, oraz: 

• odpady niebezpieczne: baterie i akumulatory, zużyte źródła światła zawierające rtęć 

(głównie świetlówki), przepracowane oleje, opakowania po środkach ochrony roślin i 

odpady agrochemikaliów, odpady medyczne i weterynaryjne 

• odpady uciążliwe, inne niż niebezpieczne: odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych, odpady wielkogabarytowe, złom metalowy 

 

Źródłem finansowania Planu gospodarki odpadami obok budżetu miasta będą środki 

pozyskane z funduszy krajowych oraz z funduszy strukturalnych. Dotyczy to zwłaszcza 

dużych i kosztownych inwestycji jak zamknięcie i rekultywacja istniejącego składowiska 

odpadów komunalnych.  

Największą instytucją w Polsce zajmującą się współfinansowaniem inwestycji 

służących ochronie środowiska jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Dotacje udzielane są m.in. na: przedsięwzięcia związane z wdrażaniem nowych 

technologii o dużym stopniu ryzyka lub o eksperymentalnym charakterze, zapobieganie 

nadzwyczajnym zagrożeniom, prace projektowe i studialne i wiele innych dziedzin. 

Uwzględniana jest skala i wielkość planowanych działań, stąd ograniczony dostęp 

samorządów gminnych do tego źródła finansowania. 

Najczęstszym źródłem finansowania są dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

17.3. Monitoring wdrażania planu i przewidywane działania aktualizacyjne 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zawartych w „Uwarunkowaniach i 

założeniach do kierunków rozwoju infrastruktury technicznej” w kwestii gospodarki 

odpadami należy systematycznie kontrolować zakres podejmowanych działań. Dzięki temu 

można będzie określić ich skuteczność w osiąganiu założonych celów. Monitoring wdrażania 
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planu umożliwi jego ewentualną aktualizację w przypadku, gdy podejmowane działania nie 

przyniosą spodziewanych efektów lub możliwość realizacji zadań będzie w jakimś stopniu 

ograniczona.  

Monitoringiem należy objąć: 

• skuteczność prowadzonych działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów 

produkowanych oraz ich odzysku i unieszkodliwiania, 

• skuteczność egzekwowania prawa lokalnego dotyczącego gospodarki odpadami, 

• zgodność działań z harmonogramem, 

• nakłady na realizację kolejnych zadań, 

• osiągnięte efekty ekonomiczne i ekologiczne. 

Ponadto kontroli powinny podlegać wszystkie instalacje związane z gospodarowaniem 

odpadami oraz jednostki działające w dziedzinie zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów.  

Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach (art. 14 ust. 13) organ wykonawczy 

ma obowiązek przedstawić radzie gminy sprawozdanie z realizacji miejskiego planu 

gospodarki odpadami nie rzadziej, niż co dwa lata. Postuluje się jednak, aby takie 

sprawozdanie sporządzać każdego roku.  

Monitoring wdrażania planu umożliwi aktualizację planu w terminie ustawowym, tj.co 

4 lata, bądź też częściej, w razie zaistniałej potrzeby, dzięki czemu przyczyni się do 

polepszenia warunków gospodarowania odpadami.  

18. Kierunki rozwoju elektroenergetyki. 

Dla terenów objętych niniejszymi „Zmianami...” przedstawione zalecenia stanowią 

fragment miejskiego systemu energetyczego. 

18.1. Ustalenia ogólne. 

Aktualnie przy niewielkich zabiegach remontowych istniejących urządzeń 

elektroenergetycznych, istnieje możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb na energię 

elektryczną . W związku z tym zaleca się: 

• stosowanie, w przypadku konieczności prowadzenia linii napowietrznej WN w 

sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, rozwiązań technicznych i 

normatywnych stref ochronnych, zmniejszających do minimum wpływ ww. linii na 

ludzi i środowisko,  
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• stosowanie do przesyłu energii elektrycznej w zakresie SN 15 kV linii kablowych na 

terenach intensywnie zabudowanych objętych ochroną konserwatorską i ekologiczną, 

• stosowanie układów dwutorowych linii SN na terenach intensywnego zainwestowania, 

• wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych w budowie linii napowietrznych 

(np. linie SN, NN i telekomunikacyjna na wspólnych słupach), 

• utrzymanie rezerw terenów pod urządzenia elektroenergetyczne w opracowaniach 

planistycznych.  

18.1.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r. 

Przewiduje się: 

• rozwój sieci elektroenergetycznych oraz towarzyszących sieciom niezbędnych 

urządzeń infrastrukturalnych, 

• strefy ochronne od sieci i innych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi,  

• możliwość sytuowania urządzeń elektroenergetycznych w formie wolnostojącej jak i 

wbudowanej w inne obiekty, 

• zaopatrzenie w energie elektryczną z sieci energetycznej oraz źródeł energii 

odnawialnej, 

• na obszarze UC,U dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami 

ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

terenu, przy czym dopuszcza sie wyłącznie urządzenia wytwarzające energię z 

promieniowania słonecznego. 

 

18.1.2. Ustalenia dla obszarów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonych uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r.  . 

Przewiduje się: 

• rozwój sieci elektroenergetycznych oraz towarzyszących sieciom niezbędnych 

urządzeń infrastrukturalnych, 

• strefy ochronne od sieci i innych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, przy czym: 

 dla istniejącej lub projektowanej linii napowietrznej 15 kV – należy zachować pas 

terenu o min. szerokości 2 x 7,5 m (po obu stronach osi linii),  

 dla istniejącej lub projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV – należy 

zachować pas terenu o min. szerokości 5 m wokół obrysu stacji, 

 dla istniejącej lub projektowanej linii napowietrznej 0,4 kV – należy zachować 

pas terenu o min. szerokości 2 x 3 m (bo obu stronach osi linii); 

• możliwość sytuowania urządzeń elektroenergetycznych w formie wolnostojącej jak i 

wbudowanej w inne obiekty, 
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• zaopatrzenie w energie elektryczną z sieci energetycznej oraz źródeł energii 

odnawialnej, 

 

18.2. Lokalizacja sieci elektroenergetycznych. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Ustala się następujący system zaopatrzenia użytkowników w energię elektryczną: 

- zbiorczy - poprzez sieci magistralne, średniego napięcia, stacje transformatorowe oraz sieci 

niskich napięć - na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. 

2. Polityka przestrzenna. 

1) Przy rozbudowie istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia obowiązuje: 

a) uwzględnienie etapów realizacji zabudowy oraz przewidywanego poboru mocy, 

18.3. Zagospodarowanie terenów w strefach ochronnych sieci 

elektroenergetycznych. 

1. Ustalenia podstawowe.  

1) Strefy ochronne sieci elektroenergetycznych. 

a) Linia napowietrzna 110kV: 

- strefa ochronna na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali, internatów, 

żłobków, przedszkoli itp.: najmniejsza odległość - 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych 

przewodów, przy uwzględnieniu gabarytu słupów i długości wysięgników dla linii 

dwutorowych min. 25 - 30 m od osi słupa, 

- strefa ochronna na obszarach lokalizacji budynków niemieszkalnych przeznaczonych na 

pobyt ludzi nie przekraczający 8 godzin - najmniejsza odległość - 4 m licząc od rzutu 

poziomego skrajnych przewodów - przy uwzględnieniu gabarytu słupów i długości 

wysięgników dla linii dwutorowych min. 15 - 20 m licząc od osi słupa. 

b) Linie napowietrzne 15kV: 

- strefa ochronna 6 m - od rzutu poziomego skrajnych przewodów, 

- strefa ochronna 8 m - od osi słupa. 

c) Linie napowietrzne 380/220 V: 

- strefa ochronna 2,5 m od gabarytu obiektu. 

d) Linie kablowe 380/220 V: 

- strefa ochronna 0,5 m - od fundamentu obiektu. 

e) Stacje transformatorowe 15/0,4 kV: 
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- strefa ochronna 6 m - od istniejącej i projektowanej zabudowy.  

2) W obszarze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania określonym 

uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014 r. oraz w obszarach zmiany Studium 

określonych uchwałą nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 

XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. strefy ochronne od sieci i innych 

urządzeń elektroenergetycznych, należy ustalać w miarę potrzeb, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. Przewiduje się możliwość sytuowania urządzeń 

elektroenergetycznych w formie wolnostojącej jak i wbudowanej w inne obiekty. 

2. Polityka przestrzenna. 

1) Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie stref ochronnych należy uzgodnić z 

właściwym zakładem i rejonem energetycznym. 

2) Istniejące i nowe urządzenia elektroenergetyczne znajdujące się w terenach, których 

przeznaczenie ulega zmianie muszą odpowiadać normom i przepisom ochrony 

przeciwporażeniowej zgodnie z nowym przeznaczeniem terenu. 

3) W pasach napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone winny być 

zagospodarowane zielenią niską. 

4) Zaleca się wykorzystanie potencjalnych możliwości zastosowania źródeł kogeneracji 

rozproszonej w obiektach typu: szkoły, ośrodki zdrowia, urzędy, wysypiska śmieci - 

celem łącznej produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

5) Przy sporządzaniu bilansu energetycznego zapotrzebowania mocy elektrycznej dla 

odbiorców komunalnych dla celów bytowych (bez ograniczenia i cw) należy przyjąć 

6kW przy przyłączach 3 fazowych oraz 4kW dla przyłączy 1 fazowych - w przypadku 

wykorzystywania energii elektrycznej dla celów grzewczych powyższą moc należy 

powiększyć o planowaną moc zainstalowanych urządzeń, dla określenia ilości stacji 

transformatorowych należy przyjmować możliwość zabudowy transformatora o mocy 

400 kVa przy stacjach napowietrznych oraz 630 kVa przy stacjach wnętrzowych. 

6) Przy planowaniu terenów pod infrastrukturę elektroenergetyczną dla stacji 

wnętrzowych należy przewidzieć teren o wymiarach 5x5 m z możliwością dojazdu spe-

cjalistycznego sprzętu do obsługi ww. urządzeń. 

7) Do obliczeń sieciowych należy stosować aktualnie obowiązujące współczynniki 

jednoczesności. 

8) Odległość zabudowy od elektroenergetycznych linii napowietrznych określa norma PN-

E-05100-1, od elektroenergetycznych linii kablowych norma PN-76-E-05125 N SEP-E-

004 
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- Dla linii SN występują strefy ograniczonej zabudowy, przypadki zbliżeń i 

krzyżowań należy uzgadniać indywidualnie we właściwym zakładzie 

energetycznym. 

9) W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z urządzeniami elek-

troenergetycznymi, usunięcie kolizji będzie możliwe po uzyskaniu warunków prze-

budowy oraz zawarciu umowy na przebudowę z Z.E. 

10) Dostarczenie energii elektrycznej dla projektowanej zabudowy będzie możliwe po 

wybudowaniu odpowiednich urządzeń zasilających - szczegółowe warunki przy 

łączenia zostaną określone przez właściwy zakład energetyczny po wystąpieniu 

inwestora z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. 

3. Obowiązujące normy i zarządzenia. 

1) PN - E- 05100-1 z 1998 roku (odl. zabudowy od elektroenergetycznych linii na 

powietrznych). 

2) PN - 76/E- 05125 (odl. zabudowy od elektroenergetycznych linii kablowych), po uchyleniu 

której obecnie obowiązuje norma N SEP-E-004. 

3) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem 

szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania w 

środowisku oraz wymagań przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania. Po 

uchyleniu ww. rozporządzenia, obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 

192, poz. 1883). 

 

4) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, póz. 348 z późn. zm. 

oraz rozporządzeniami wykonawczymi). 

- strefa linii napowietrznych 15kV: 6m od osi słupa, 

- strefa linii napowietrznej 110kV - zasięg maksymalny: 30m od osi słupa. 

19. Zaopatrzenie w wodę – kierunki rozwoju. 

Dla terenów objętych niniejszymi „Zmianami'...” przedstawione zalecenia stanowią 

fragment miejskiego systemu wodociagowego. 
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19.1. Ustalenia ogólne. 

• Rozbudowa wodociągu powinna nastąpić głównie w najsłabiej uzbrojonej części 

miasta tj. w części południowo – wschodniej. Rozbudowa będzie wymagała również 

rozbudowy i modernizacji zakładu produkcji wody,   

• zagospodarowanie i zabezpieczenie stref ochronnych wokół ujęcia wody, 

• monitoring funkcjonowania sieci wodociągowych miasta (analiza jakości wody, 

techniczna bieżąca konserwacja wodociągów i urządzeń technicznych). 

19.1.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r 

oraz dla obszarów zmiany Studium określonych uchwałą Nr XVI/102/16 z dnia 1 

kwietnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 

września 2016 r. 

Przewiduje się: 

• rozwój systemu wodociągowego, w tym sieci wodociągowych oraz towarzyszących 

sieciom niezbędnych urządzeń infrastrukturalnych, z uwzględnieniem potrzeb 

przeciwpożarowych, 

• dopuszcza się usytuowanie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w wodę. 

 

19.2. Tereny zaopatrzenia w wodę. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Wyznacza się następujące systemy zaopatrzenia w wodę dla zespołów osadniczych: 

a) indywidualny - poprzez studnie i ujęcia grawitacyjne (system tymczasowy, uzupełniający 

do czasu pełnej rozbudowy zbiorczych systemów komunalnych). 

b) zbiorczy - poprzez ujęcia komunalne i sieci magistralne (system docelowy),  

2. Polityka przestrzenna. 

1) Obowiązują: 

a) przestrzeganie obowiązujących przepisów w strefach ochronnych ujęć wód, 

b) ochrona i stały monitoring stanu sanitarnego otwartych zasobów wodnych: rzek i 

potoków, otwartych zbiorników wodnych, 

c) przestrzeganie ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących 

ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 
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d) prowadzenie prac poszukiwawczych na rzecz pozyskiwania dodatkowych źródeł 

zaopatrzenia w wodę - również we współpracy z sąsiednimi gminami. 

2) Wskazuje się na konieczność rozwoju zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę 

19.3. Zagospodarowanie terenów w strefach ochronnych ujęć wody, sieci 

wodociągowych. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Wprowadza się obowiązek generalnego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarze miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Strefy ochronne ujęć wód na obszarze miasta mogą być wyznaczone na wniosek i koszt 

właściciela ujęcia przez organ właściwy do wydania pozwolenia wodno-prawnego lub 

dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

3) Źródła o potencjalnych możliwościach wykorzystania lub tereny w obrębie rzek i potoków 

o przydatności dla realizacji ujęć wód (infiltracyjnych i innych) winny być chronione przed 

zabudową dla ew. wykorzystania w okresie perspektywicznym z uwzględnieniem rezerwy 

terenu dla wyznaczenia stosownych stref ochronnych.  

2. Strefy oraz obszary ochronne - zasady ustawowe. (Prawo wodne Dz. U. Nr 115, póz. 

1229 z 2001 r) 

1) W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej 

jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane: 

a) strefy ochronne ujęć wody, 

b) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

2) Strefę ochronną ujęcia wody, zwaną dalej "strefą ochronną", stanowi obszar, na którym 

obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania 

z wody. 

3) Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony: 

a) bezpośredniej, 

b) pośredniej. 

4) Dopuszcza się ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony 

bezpośredniej, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, 

hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody. 

5) Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych 

zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody. 



  76 

 

6) Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 

a) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody, 

b) zagospodarować teren zielenią, 

c) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru 

wody, 

d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody. 

7) Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody po-

wierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych 

znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice 

zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

8) Na terenach ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót 

oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub 

wydajności ujęcia, a w szczególności: 

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

b) rolnicze wykorzystanie ścieków, 

c) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych, 

d) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin, 

e) budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych, 

f) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, 

g) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, 

h) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także 

rurociągów do ich transportu, 

i) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, 

j) mycie pojazdów mechanicznych, 

k) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk, 

l) lokalizowanie nowych ujęć wody, 

ł) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych. 

9) Na terenach ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, oprócz zakazów lub ograniczeń, 

o których mowa w pkt. 8) może być zabronione lub ograniczone: 

a) wydobywanie kopalin, 

b) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych. 
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10) Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej, oprócz zakazów lub 

ograniczeń, o których mowa w pkt. 8) może być zabronione lub ograniczone: 

a) lokalizowanie budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego, 

b) używanie samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych, 

c) urządzanie pryzm kiszonkowych, 

d) chów lub hodowla ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie, 

e) pojenie oraz wypasanie zwierząt, 

f) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z 

wód lub brzegu, 

g) uprawianie sportów wodnych, 

h) użytkowanie statków o napędzie spalinowym. 

11). Na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej może być nałożony 

obowiązek stosowania odpowiednich upraw rolnych lub leśnych, a także zlikwidowania 

nieczynnych studni oraz, na ich koszt, ognisk zanieczyszczeń wody. 

12) Przy ustalaniu zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów na 

terenie ochrony pośredniej należy uwzględnić warunki infiltracji zanieczyszczeń do poziomu 

wodonośnego, z którego woda jest ujmowana. 

13) Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania ujęcia 

wody; jeżeli czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 

lat, strefa ochronna powinna obejmować obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany 

wody w warstwie wodonośnej. 

14) Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się na podstawie ustaleń 

zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujęcia. 

15) Strefę ochronną ujęcia wód powierzchniowych określa się tak, aby trwale zapewnić 

jakość wody zgodną z przepisami oraz aby zabezpieczyć wydajność ujęcia wody. 

16) Strefę ochronną wyznacza się na podstawie wyników przeprowadzonych badań 

hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych obszaru zasilania ujęcia. 

17) Strefa ochronna ujęcia wody z górnego biegu rzeki może obejmować całą zlewnię cieku 

powyżej ujęcia wody. 

18) Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, zwane dalej "obszarami ochronnymi", 

stanowią obszary, na których obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed 

degradacją. 
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19) Na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie 

gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

20) Obszar ochronny ustanawia, w drodze rozporządzenia, dyrektor regionalnego zarządu go-

spodarki wodnej, na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.  

3. Sieci wodociągowe. 

1) Sieci wodociągowe winny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Wszelkie odstępstwa lokalizacyjne należy uzgodnić z właściwym zarządcą.  

4. Polityka przestrzenna. 

1) Ustanawia się na obszarze miasta obowiązek ścisłej ochrony ujęć wód powierzchniowych i 

podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) W obrębie istniejących ujęć obowiązują strefy ochronne ustanowione według przepisów 

szczególnych. 

3) Wokół ujęcia wody obowiązuje zachowanie stref ochronnych, w tym: strefy ochrony 

pośredniej ujęcia, w której obowiązuje: 

a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z ujęciem wody, 

b) zakaz prowadzenia czynności i lokalizowania urządzeń mogących powodować 

zanieczyszczenie ujęcia. 

20. Odprowadzenie ścieków – kierunki. 

Dla terenów objętych niniejszymi „Zmianami...” przedstawione zalecenia stanowią 

fragment miejskiego systemu kanalizacji. 

20.1. Ustalenia ogólne. 

• Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków, 

• dążenie do wyrównania istniejących niekorzystnych dysproporcji w zakresie 

zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

• wyposażenie całości istniejących terenów osadniczych i działalności gospodarczej na 

terenie miasta w urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

• objęcie kanalizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, obszarów zwartej 

zabudowy, budynków użyteczności publicznej, budynków usługowych i 

przemysłowych, 
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• budowa sieci kanalizacyjnej w układzie płytkiej kanalizacji grawitacyjnej lub 

mieszanej grawitacyjno –ciśnieniowej, 

• modernizacja istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia 

przepustowości wynikającej z potrzeb rozwojowych 

• monitoring systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

• monitoring istniejących i projektowanych zbiorników na ścieki (szamb), 

• budowa sieci kanalizacji deszczowej miasta na terenach zwartej i osiedlowej 

zabudowy, a także na terenach uzbrojonych już w kanalizację ściekową, z 

wykorzystaniem już istniejących obiektów kanalizacji deszczowej. 

20.1.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r 

oraz obszarów zmiany Studium określonych w uchwale Nr XVI/102/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

Przewiduje się : 

• rozwój sieci kanalizacji oraz towarzyszących sieciom niezbędnych urządzeń 

infrastrukturalnych, z uwzględnieniem zagospodarowania wód opadowych, 

• dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych, jako rozwiązanie 

tymczasowe, do czasu rozwoju sieci kanalizacji, 

• dopuszcza się retencję wód opadowych, 

• dopuszcza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni. 

20.2. Tereny odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Wyznacza się następujące systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarze 

miasta: 

a) indywidualny (system przejściowy – w wyjątkowych przypadkach) – poprzez punktowe i 

grupowe oczyszczalnie ścieków sanitarnych – do czasu uruchomienia zbiorczych systemów 

komunalnych, 

b) zbiorczy (system docelowy) - poprzez zbiorcze, komunalne oczyszczalnie ścieków sanitar-

nych, 

c) mieszany - poprzez indywidualne oczyszczalnie ścieków przemysłowych z 

odprowadzeniem ścieków nieprzemysłowych do systemów komunalnych.  
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2. Polityka przestrzenna. 

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby - do czasu realizacji zbiorczych 

systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków wszystkie obiekty mieszkaniowe, 

mieszkaniowo-usługowe, usługowe, zagrodowe winny posiadać, co najmniej uregulowany 

sposób gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych i monitorowany wywóz 

nieczystości do punktów zlewnych. 

2) Po realizacji zbiorczych systemów sanitacyjnych i sieci kanalizacyjnej, na obszarach nimi 

objętych, wprowadza się obowiązek wykonania przyłączy kanalizacyjnych w istniejących i 

nowych obiektach oraz likwidację zbiorników przydomowych (szamb). 

3) W perspektywie indywidualne oczyszczalnie przyzagrodowe winny funkcjonować 

wyłącznie na terenach o zbyt skomplikowanych warunkach ukształtowania dla wprowadzenia 

systemów zbiorczych oraz na terenach o utrudnionych warunkach hydrogeologicznych. 

4) Dla obiektów i działalności przemysłowej i produkcyjnej istniejącej ustala się obowiązek 

sukcesywnego wprowadzania indywidualnych oczyszczalni ścieków sanitarnych, a docelowo 

podłączenia do zbiorczych urządzeń komunalnych. 

5) Uruchomienie nowych ośrodków przemysłowych, w szczególności przedsięwzięcia 

mogące pogorszyć stan środowiska możliwe wyłącznie po podłączeniu do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych. 

6) W strefach ochrony pośredniej istniejących ujęć wód obowiązuje całkowity zakaz 

odprowadzania ścieków komunalnych do zbiorników wybieralnych i cieków naturalnych. 

7) Ścieki deszczowe winny być sukcesywnie oczyszczane z zanieczyszczeń ropopochodnych 

i części stałych przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych. 

8) W obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Terespol określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z 

dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 

września 2016 r. wprowadza się następujące ustalenia w zakresie odprowadzania i 

oczyszczania ścieków: 

 zakazuje się odprowadzania wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania 

z kolejowych urządzeń odwadniających oraz wprowadzania nieoczyszczonych i 

oczyszczonych ścieków bytowych na tereny kolejowe.  
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20.3. Zagospodarowanie terenów w strefach oddziaływania oczyszczalni ścieków. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Przy realizacji obiektów kubaturowych na obszarze miasta należy uwzględnić strefy 

uciążliwości od urządzeń oczyszczalni ścieków. 

2. Polityka przestrzenna. 

1) Lokalizacje obiektów i sieci służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków winny być 

podporządkowane wymogom ochrony środowiska. 

2) Strefy dla urządzeń infrastruktury sanitarnej: 

- oczyszczalnia ścieków komunalnych - strefa uciążliwości - w strefie obowiązuje zakaz 

realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem przekształceń istniejącej 

zabudowy na działkach budowlanych oraz na działkach siedliskowych rolniczych, dopuszcza 

się realizację zabudowy produkcyjno -usługowej oraz inwestycji związanych z infrastrukturą 

techniczną i obsługą ruchu drogowego. 

 

3. Zabrania się wprowadzania ścieków do: 

a) wód podziemnych, 

b) ziemi na obszarach płytkiego występowania użytkowanych wód podziemnych przykrytych 

utworami przepuszczalnymi, 

c) śródlądowych wód powierzchniowych i do ziemi, jeżeli byłoby to sprzeczne z wymogami 

wynikającymi z ustanowienia strefy ochronnych źródeł i ujęć wody, 

d) śródlądowych wód powierzchniowych w obrębie zorganizowanych kąpielisk i plaż 

publicznych oraz w strefie 1 km od ich granic, 

e) jezior bezodpływowych, 

f) Przy wprowadzaniu ścieków do wód płynących, stojących, ziemi i cieków wodnych 

stanowiących urządzenia melioracji wodnych winny być spełnione wymagania ustawowe 

wartości wskaźników zanieczyszczeń - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. 

21. Kierunki rozwoju ciepłownictwa. 

Dla terenów objętych niniejszymi „Zmianami...” przedstawione zalecenia stanowią 

fragment miejskiego systemu ciepłownictwa. 
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21.1. Ustalenia ogólne. 

Kierunki rozwoju ciepłownictwa na terenie miasta to: 

• dążenie do zmiany kotłowni opalanych węglem na kotłownie opalane paliwami 

bardziej ekologicznymi takimi jak gaz czy olej opałowy, 

• modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej, 

• rozbudowa systemu ciepłowniczego, co wiąże się z likwidacją lokalnych 

kotłowni i budową sieci ciepłowniczej opartej  w miarę możliwości o fragmenty 

sieci istniejącej, 

• modernizacja istniejących kotłowni, wymagających poprawy sprawności, 

zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 

• zagospodarowanie nadwyżek mocy cieplnej poprzez podłączenie odbiorców 

zasilanych z niskosprawnych indywidualnych kotłowni węglowych, 

• zabezpieczenie zaopatrzenia w ciepło terenów budownictwa wielorodzinnego 

poprzez zagospodarowanie nadwyżek w istniejących kotłowniach oraz 

ewentualną budowę nowych kotłowni osiedlowych, 

• zabezpieczenie potrzeb budownictwa jednorodzinnego poprzez indywidualne 

kotłownie przystosowane do pracy na paliwach ekologicznych, 

a w szczególności gazu ziemnego, 

• zmniejszanie strat cieplnych w konstrukcjach nowych budynków i poprzez 

modernizację starych o złych warunkach termoizolacyjnych, 

• wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych 

w urządzeniach ciepłowniczych, zwiększających efektywność ich wykorzystania 

i ułatwiających  obsługę oraz zmniejszających w efekcie koszty eksploatacji, 

• propagowanie proekologicznych rozwiązań ciepłowniczych 

niekonwencjonalnych (baterie słoneczne, elektrownie wiatrowe), 

• kontrola i restrykcje w stosunku emiterów największych ponadnormatywnych 

zanieczyszczeń energetycznych. 

21.1.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r 

oraz obszarów zmiany Studium określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 7 września 2016 r. 
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Przewiduje się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła tradycyjnych oraz 

opartych na źródłach energii odnawialnej. Dopuszcza się również rozwiązania systemowe. 

 

21.2. Tereny zaopatrzenia w ciepło. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Ustala się podstawowy system zaopatrzenia użytkowników w energię cieplną:  

- indywidualny - poprzez ekologiczne źródła zasilania (dla pojedynczych obiektów).  

- zbiorczy - poprzez kotłownie komunalne z ekologicznymi źródłami zasilania (dla 

perspektywicznych zespołowych realizacji, np.: osiedli mieszkaniowych, ośrodków 

usługowo- produkcyjnych i innych).  

2. Polityka przestrzenna.  

1) Obowiązuje sukcesywna eliminacja węglowo-koksowych systemów grzewczych. 

2) Zaleca się stosowanie systemów ekologicznych: elektrycznych, gazowych (gaz 

ziemny, gazy płynny) oraz innych, również niekonwencjonalnych źródeł energii 

cieplnej (słonecznych, wiatrowych i innych). 

22. Kierunki rozwoju gazownictwa. 

Dla terenów objętych niniejszymi Zmianami przedstawione zalecenia stanowią 

fragment miejskiego systemu gazowniczego. 

Należy bezwzględnie dążyć do doprowadzenia gazu do miasta, o przepustowości 

wystarczającej dla perspektywicznego zapotrzebowania. Zdecydowana większość 

mieszkańców i instytucje działające na terenie miasta powinni mieć możliwość korzystania z 

gazu do celów gospodarczo bytowych i grzewczych. W zakresie zaopatrzenia w gaz 

założono: 

• realizację linii zasilającej oraz rezerwowego (drugostronnego) zasilania miasta 

rurociągiem rejonu Biała Podlaska, 

• sukcesywną budowę sieci rozdzielczej na terenie miasta, 

• od gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno – pomiarowych I stopnia 

należy zachować strefy bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Przemysłu i Handlu z 14.11.1995r.(Dz.U.Nr 133/95), 

• wykorzystanie gazu do celów technologicznych będzie wymagać dodatkowych 

uzgodnień z jego dysponentem. 



  84 

 

 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30. 07. 2001 r. (Dz. U. Nr 97 z 2001 r.). 

22.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r. 

oraz obszarów zmiany Studium określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

Przewiduje się: 

• zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 

• dopuszcza się również zaopatrzenie w gaz ze zbiorników indywidualnych. 

23. Kierunki rozwoju telekomunikacji. 

Dla terenów objętych niniejszymi Zmianami przedstawione zalecenia stanowią 

fragment miejskiego systemu telekomunikacji. 

23.1. Ustalenia ogólne. 

Kierunki rozwoju telekomunikacji to: 

• dostosowanie systemu do potrzeb wynikających z rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego miasta przy zachowaniu odpowiedniego standardu pod względem 

jakości i ilości świadczonych usług. Wymagać to będzie: 

• utrzymania w należytej sprawności technicznej istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych, 

• pełnego wykorzystania możliwości istniejących urządzeń  telekomunikacyjnych, 

• rozbudowy wg potrzeb sieci rozdzielczych, w szczególności na nowych terenach 

rozwojowych, 

• rozbudowy adekwatnej do możliwości linii rozdzielczych – linii abonenckich. 

• tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju systemu telekomunikacyjnego 

w mieście poprzez rezerwę terenu w opracowywanych planach zagospodarowania 

przestrzennego dla poszczególnych obszarów miasta; 

• zmniejszenia uciążliwości urządzeń systemu dla otoczenia  poprzez budowę ich 

w sposób niekolizyjny z rozwojem osadnictwa (np. wykorzystania ist. linii 

elektroenergetycznych WN i SN do podwieszania przewodów telekomunikacyjnych; 
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• utrzymania w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego pasów 

radiokomunikacji i teletransmisji – wolnych od zabudowy mogącej kolidować 

z funkcjonowaniem urządzeń radiokomunikacji i teletransmisji. 

23.1.1. Ustalenia dla obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania określonym uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014r. 

oraz obszarów zmiany Studium określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

Przewiduje się: 

• rozwój sieci telekomunikacyjnej przewodowej wraz z niezbędnymi urządzeniami 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

• rozwój sieci telekomunikacyjnej bezprzewodowej wraz z niezbędnymi urządzeniami 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

• strefy ochronne od sieci i innych urządzeń telekomunikacyjnych, należy ustalać w 

miarę potrzeb, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• przewiduje się możliwość sytuowania urządzeń telekomunikacyjnych w formie 

wolnostojącej jak i wbudowanej w inne obiekty. 

 

23.2. Lokalizacja sieci telekomunikacyjnych. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Ustala się podstawowy system zaopatrzenia miasta Terespol w usługi telekomunikacji:  

- zbiorczy - poprzez sieci magistralne, rozdzielcze oraz przyłącza.  

2. Polityka przestrzenna.  

1) Ustala się system rozbudowy usług telekomunikacyjnych poprzez modernizację, 

rozbudowę, względnie budowę nowych central i sieci abonenckich oraz sieci 

ogólnodostępnych automatów telefonicznych.  

2) Ustala się następujące zasady lokalizacji urządzeń infrastruktury telekomunikacji:  

a) urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej należy lokalizować w ramach 

dopuszczalnego przeznaczenia terenów w obiektach kubaturowych lub budynkach 

wolnostojących -o zminimalizowanych gabarytach i wystroju dostosowanym do istniejącej 

lub projektowanej zabudowy,  
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b) w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji 

przewodowej, należy stosować zieleń parawanową w ich otoczeniu.  

3) Ustala się preferencje dla realizacji sieci telekomunikacyjnej za pomocą kanalizacji 

telefonicznej lub przyłączy kablowych ziemnych.  

4) Sieci telekomunikacyjne należy prowadzić wzdłuż tras komunikacyjnych - z 

uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy przebiegu. 

23.3. Zagospodarowanie terenów w strefach ochronnych telekomunikacji. 

1. Ustalenia podstawowe. 

1) Strefy ochronne linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych: 

4m - gdy linia przebiega nad polami i wjazdami do domów, 

5m - gdy linia krzyżuje się z drogami i wjazdami do domów, 

1m - odległość słupów linii teletechnicznej od gazociągu. 

2. Polityka przestrzenna. 

1) Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie stref ochronnych linii teletechnicznych należy 

uzgadniać z właściwym dysponentem tych sieci. 

3. Obowiązujące normy i zarządzenia. 

1) PN-E-05100-1 z 1998 r., 

2) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992r. (Monitor Polski nr 13, póz. 94, póz. 

95). 

3) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września1997r. (Monitor Polski nr 59, poz.567). 

4. W obszarze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania określonym 

uchwałą Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014 r. oraz obszarów zmiany Studium 

określonych uchwałą Nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r., 

zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r.   strefy 

ochronne od sieci i innych urządzeń telekomunikacyjnych, należy ustalać w miarę potrzeb, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Przewiduje się możliwość sytuowania 

urządzeń telekomunikacyjnych w formie wolnostojącej jak i wbudowanej w inne obiekty. 

24. Obrona cywilna i przeciwpożarowa. 

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa uwzględnia się przez określenie:  
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1. powiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych sieci osadniczej województwa, 

w tym kierunki powiązań transgenicznych, 

2. obszary problemowe, wsparcia oraz metropolitalne, 

3. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi; 

4. granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

5. obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin; 

6. obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

 

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy są uwzględnione przez ustalenie w szczególności; 

1) kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy  oraz w przeznaczeniu terenów, w 

tym wyłączonych spod zabudowy; 

2) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

3) obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i 

ponadlokalnym; 

4) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz inne obszary problemowe; 

5) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego linia kolejowa 

E-20 proponowana jest do przewozu materiałów niebezpiecznych w tranzycie 

międzynarodowym.  

24.1. Obrona cywilna. 

a) w rejonach budownictwa wielorodzinnego należy przewidywać rezerwę terenów pod 

budowle ochronne (schrony, ukrycia, szczeliny), 

b) w budynkach przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej, mieszkalno – 

usługowych i mieszkalnych – należy na etapie sporządzania planów realizacyjnych 

przewidzieć schrony i ukrycia  w uzgodnieniu z Wydziałem ZKOLiSO, 

c) w rejonach budownictwa jednorodzinnego należy przewidywać ukrycia typu II 

wykonane przez mieszkańców we własnym zakresie w okresie podwyższonej 

gotowości obronnej Państwa, 
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d) bez względu na typ zabudowy zarezerwować należy tereny pod budowę awaryjnych 

studni wody pitnej (7,5 l na osobę/dobę). Odległość studni od budynków mieszkalnych 

lub zgrupowań ludności powinna wynosić najwyżej 800 m, 

e) istniejące studnie powinny być zabezpieczone przed likwidacją i przystosowane 

do sprawnego uruchomienia  i eksploatacji w sytuacjach kryzysowych, 

f) oświetlenie zewnętrzne (ulice, zakłady pracy) należy przystosować do zaciemniania 

i wygaszania, 

g) należy uwzględnić system alarmowania  i powiadamiania mieszkańców w wypadkach 

zagrożeń poprzez syreny alarmowe przyjmując promień słyszalności syreny do 300 m, 

h) układ projektowanych i modernizowanych  dróg i ulic powinien spełniać następujące 

warunki: 

• szerokość ulicy powinna uniemożliwić ewentualne zagruzowanie, 

• powinny być połączenia  z traktami przelotowymi – zapewniające sprawną 

ewakuację ludności w okresie zagrożenia, 

• należy wyznaczyć trasy przejazdu dla pojazdów z toksycznymi środkami 

przemysłowymi, 

i) przy opracowaniu miejscowych planów osiedli w skali 1:1000 należy 

na przedsięwzięcia obrony cywilnej wykonać aneks do planu, 

j) należy zachować istniejące lub projektowane obiekty obrony cywilnej 

nie dopuszczając do ich likwidacji, 

k) wszelkie plany zagospodarowania przestrzennego należy przed ich uchwaleniem przez 

Radę Miasta uzgadniać w Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obrony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

24.2. Ochrona przeciwpożarowa. 

• należy zachować istniejące obiekty straży pożarnej, 

• przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidywać na terenach zabudowanych 

odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych w odległości około 

100 m od siebie, 

• przy projektowaniu i modernizacji obiektów przemysłowych i usługowych należy 

przewidywać drogi pożarowe – dostępne do obiektów, 

• dla nowoprojektowanych i modernizowanych budynków mieszkalnych i innych 

należy przewidywać niepalne pokrycia dachów, 
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• należy dążyć do eliminacji łatwopalnych pokryć dachów na istniejących budynkach, 

• budynki mieszkalne i niemieszkalne powinny posiadać instalacje odgromowe. 

Przedsięwzięcia wymienione pod literami a, b, c, d powinny być uzgadniane 

z Powiatową Komendą Straży Pożarnej. 

W obszarach zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Terespol określonych w uchwale Nr XVI/102/16 Rady Miasta 

Terespol z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol 

z dnia 7 września 2016 r. wprowadza się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii.  

 

24a. Ochrona przeciwpowodziowa 

 

W Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu Środkowej Wisły dla zlewni 

planistycznej Bug Graniczny wskazano miasto Terespol, tym samym obszary objęte zmianą 

studium, jako obszar o wysokim poziomie ryzyka powodziowego. Zagrożone są budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, drogi oraz infrastruktura przygraniczna. 

W piorytetowych realizacjach działań w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, w celu 

obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego należy wprowadzić obowiązek stosowania 

mobilnych systemów ochrony przed powodzią dla wody o Q = 1 %.  

Ponadto, istotne jest, aby przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zawrzeć zapisy zapewniające ochronę terenów, przede wszystkim poprzez:  

- ograniczenie zabudowy do niezbędnego minimum; 

- wyznaczenie liniami zabudowy lokalizacji nowych obiektów budowalnych; 

- dostosowane parametrów i wskaźników obiektów budowlanych oraz ich rozwiązań 

technicznych do  istniejącego zagrożenia; 

- zapewnienie naturalnej retencji wód (pozostawienie terenów o mniejszej wartości 

gospodarczej jako terenów wolnych od zabudowy możliwych do zalania – tereny łąk); 

- zapewnienie prawidłowego przepływu wód powierzchniowych; 

- zapewnienie ochrony przed degradacją ekosystemów wodnych oraz ekosystemów 

lądowych terenów podmokłych; 

- zapewnienie ochrony i poprawa stanu wód powierzchniowych (min. zapewnienie 

rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej). 
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25. Kierunki działań i zadania władz samorządowych w celu realizacji polityki. 

Rozwój lokalny powinien być rozumiany jako kompleks pozytywnych przeobrażeń 

jakościowych dotyczących obszaru miasta w zakresie ludności zamieszkałej. 

Szeroko pojęty rozwój miasta jest procesem złożonym, ukierunkowanym 

na wykorzystanie zasobów ludzkich, potencjału produkcyjnego i usługowego oraz struktur 

instytucjonalnych. 

W celu realizacji założonej polityki przestrzennej miasta władze samorządowe 

powinny: 

a) być rzeczywistym gospodarzem obszaru miasta i zajmować się wszystkimi jego 

składnikami, niezależnie od charakteru własności i rozwiązań instytucjonalnych, 

b) odpowiadać za rozwój miasta, nie ograniczając się jedynie do działań doraźnych, lecz 

zajmować się również tworzeniem i realizacją strategii rozwoju, 

c) realizować zadania, do których jest powołana nie tylko swoimi bezpośrednimi 

przedsięwzięciami, lecz także za pośrednictwem działań podmiotów innych, w więc 

ogółu podmiotów gospodarujących na terenie miasta. Władza miasta ma za zadanie 

kształtować zachowania podmiotów gospodarczych pod kątem osiągania założonych 

celów strategii rozwoju miasta. 

 

Zadaniem miasta służącym osiągnięciu celu jest przede wszystkim ożywienie 

(poprawa) gospodarki i tworzenie klimatu do lokalizacji i dobrego funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych. 

Realizacja zadań władz lokalnych może odbywać się poprzez: 

• działania własne zmierzające do lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych kapitału 

zewnętrznego na terenie miasta (w tych działaniach niezbędny jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, by móc oferować tereny lub obiekty pod 

zainwestowanie), 

• stwarzanie ułatwień dla istniejących i nowo powstających firm – zwłaszcza 

w początkowym okresie działania podmiotów gospodarczych. 

 

Narzędziami w realizacji polityki przestrzennej miasta są: 
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• polityka finansowa realizowana w budżecie miasta (świadome stwarzanie ulg w 

podatkach, zróżnicowanie opłaty za korzystanie  ze środowiska), 

• współpraca z władzami regionalnymi, 

• skuteczne funkcjonowanie instytucji wspierających biznes, 

• programy rozwoju, w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

• kontrakt zawarty między miastem a organami Państwa w sprawie pomocy w rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw, budowie urządzeń kulturalnych, budowie sieci 

transportowych itp 

26. Informacje dodatkowe. 

Niniejsza „Zmiana Studium...” z uwagi na swój ograniczony do kilku terenów zakres 

opracowania nie wyczerpuje w pełni problematyki artykułu 10 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 

27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, 

poz.717), a w szczególności dotyczy to następujących zagadnień : 

- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje  celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, 

- obszary , na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów o których mowa w art. 48 ust.1, 

- obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych, 

- obiekty lub obszary dla których wyznacza się u złóż kopali obszar ochronny, 

- obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, 

- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, 

- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

 

Zagadnienia te zostały  przedstawione w aktualnie obowiązującym „Studium...”. 
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ROZDZIAŁ II 

SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

1. Cele rozwoju. 

• Cel rozwoju miasta określono na bazie analizy jego silnych i słabych stron oraz szans i 

zagrożeń przy uwzględnianiu: 

• polepszenie warunków życia mieszkańców przez ich integrację i aktywizację w strefie 

społeczno – ekonomicznej, 

• poszanowanie wartości przyrodniczo – kulturalnych, 

• stymulowanie zrównoważonego rozwoju w strefie przekształceń społeczno – 

gospodarczych. 

 

Generalnie cele rozwoju miasta i kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego 

określono w podziale na grupy problemowe: 

a) przyrodnicze, 

b) społeczne, 

c) gospodarcze, 

d) komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 

2. Przyrodnicze cele rozwoju: 

• ochrona i respektowanie ustaleń Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

• racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju rolnictwa, 

turystyki, usług i rekreacji, 

• poprawa stanu sanitarnego rzeki na terenie miasta, 

• ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, 

• rekultywacja terenów zdegradowanych głównie poeksploatacyjnych 

• respektowanie ograniczeń i zakazów związanych z ochroną Natura 2000 

3. Społeczne cele rozwoju: 

• tworzenie warunków do wzrostu ilości miejsc pracy na terenie miasta, 
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• rozwój i podnoszenie standardów technicznych i cywilizacyjnych budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego, 

• utworzenie i racjonalne wykorzystanie obiektów środowiska kulturowego – 

preferowane funkcje usługowe, turystyczne i rekreacyjne, 

• przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów zabytkowych, 

• tworzenie warunków do rozwoju oświaty, podnoszenia poziomu wykształcenia oraz 

świadomości ekologicznej mieszkańców, 

• promocja zdrowego stylu życia oraz tworzenie warunków do rozwoju sportu, 

• tworzenie warunków do zagospodarowania potrzeb kulturalnych miejscowej ludności, 

• rozwój opieki zdrowotnej i socjalnej oraz przeciwdziałanie patologiom 

i uzależnieniom, 

• łagodzenie skutków transformacji społecznej, zwłaszcza bezrobocia. 

4. Gospodarcze cele rozwoju: 

• efektywne wykorzystanie majątku produkcyjno – usługowego, surowców lokalnych i 

tradycji produkcyjnych, 

• wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa zgonie z uwarunkowaniami 

wynikającymi z jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, i możliwości zabudowy 

mieszkaniowej, 

• rozwój przemysłu rolno – spożywczego wykorzystującego miejscowe płody rolne i 

zasoby ludzkie, 

• rozwój wielokierunkowej działalności  zapewniającej alternatywne źródła dochodów 

ludności miejskiej, 

• pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy oraz zapewnienie wsparcia 

dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

• rozwój zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 

5. Cele rozwoju komunikacji: 

• podnoszenie stanu technicznego i standardu wyposażenia dróg w urządzenia 

komunikacji, zwłaszcza przy drogach międzynarodowych, 

• minimalizacja kolizji i poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego, 

• minimalizacja kolizji między ruchami komunikacyjnymi a zabudową, 

• poprawa dostępności do środków komunikacji zbiorowej, 
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• wprowadzenie ruchu rowerowego jako alternatywy dla ruchu samochodowego, 

• budowa i modernizacja istniejących chodników dla pieszych. 

6. Cele rozwoju infrastruktury technicznej: 

• sprawne i niezawodne funkcjonowanie wszystkich systemów infrastruktury technicznej 

zapewniające zaspokojenie potrzeb w sposób ciągły i efektywny ekonomicznie, 

• sukcesywne rozwiązywanie problemu gospodarki ściekowej na terenie miasta, 

• rozwiązywanie problemu zbiórki, selekcji, transportu i składowania odpadów stałych, 

• dostosowanie systemu elektroenergetycznego do potrzeb wynikających 

z długookresowego rozwoju miasta oraz stworzenie warunków do sprawnego 

i niezawodnego funkcjonowania systemu, 

• stworzenie warunków do doprowadzenia gazu przewodowego na teren miasta oraz 

wymiany uciążliwych dla środowiska nośników energii na proekologiczne, 

• rozwój nowoczesnych systemów ogrzewania w celu poprawy efektywności ich 

funkcjonowania i zmniejszenia uciążliwości dla środowiska, 

• rozwój nowoczesnych technik łączności, w tym modernizacja sieci telefonicznej oraz 

wdrażanie systemu internetowego. 

7. Kierunki rozwoju osadnictwa. 

 7.1. Tendencje demograficzne. 

• Aby utrzymać stan zaludnienia miasta na co najmniej dotychczasowym poziomie 

należy dążyć do zahamowania procesu odpływu ludności z miasta poprzez: 

• utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy, 

• tworzenie zachęt do powrotu studiującej młodzieży, 

• wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

• poprawę dostępności do usług. 

 7.2. System osadniczy. 

Zasady kształtowania zabudowy – ustalenia w zakresie zabudowy: 

a) istniejącej: 

• indywidualna i krajobrazowa ochrona istniejących obiektów i zespołów zabytkowych 

podporządkowana wnioskom i decyzjom konserwatorskim, 
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• utrzymanie istniejącego zainwestowania z dopuszczeniem uzupełnień i przekształceń 

istniejącej struktury osadniczej ( przebudowy, remonty bieżące i kapitalne, wymiana 

substancji) 

b) projektowanej 

• zasady lokalizacji nowych zespołów i obiektów winny nawiązywać do tradycji 

lokalnej, tj. zachować :  

- nowe obiekty winny zawiązywać do lokalnej tradycji w urbanistyce (linie 

zabudowy) i przestrzeni poprzez właściwe powiązania projektowanych 

obiektów z otoczeniem. 

 

Zasady kształtowania przestrzeni o charakterze publicznym. 

W obrębie przestrzeni o charakterze publicznym do których wlicza się: 

- tereny usług publicznych, 

- tereny przylegające do dróg publicznych, 

- place, skwery, parki, cmentarze, 

- parkingi publiczne,  

a) nakazuje się: 

- zachowanie wartości krajobrazowo – kulturowych i zachowania ładu 

przestrzennego, 

- kształtowanie i obiektów infrastruktury technicznej z obowiązkiem tworzenia 

otuliny zieleni izolacyjnej i parawanowej, 

b) dopuszcza się: 

- realizację elementów małej architektury o charakterze nawiązującym do małych 

form i detalu regionalnego, 

c) zakazuje się: 

- umieszczenia reklam, urządzeń i obiektów tymczasowych bez zgody 

właściwego zarządcy (nie dotyczy drogi krajowej nr 2), 

- umieszczania w obrębie ciągów widokowych i punktów widokowych reklam , 

obiektów i urządzeń, oraz wszelkich obiektów degradujących tereny otwarte – 

za wyjątkiem urządzeń związanym z ruchem turystycznym i wyposażeniem 

trasy. 

 

Kierunki rozwoju sieci osadniczej 

• Rozwój ośrodka miejskiego w Terespolu poprzez: 
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-pełnienie funkcji gminny miejskiej w zakresie administracji samorządowych, 

-utrzymanie i dalszy rozwój placówek usługowych z zakresu obsługi ludności, 

-rozwój funkcji przemysłowej w oparciu o istniejący majątek trwały, wyposażenie 

infrastrukturalne i potencjał kadrowy, 

-obsługę komunikacji drogowej i turystyki, 

-rozwój usług z zakresu obsługi rolnictwa. 

• Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi strefami 

miejskimi poprzez: 

-modernizację sieci drogowej,  

-poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, 

-rozbudowę systemów łączności,  

-kształtowanie racjonalnych relacji funkcjonalno – przemysłowych  

• Realizacja systemu osadniczego poprzez: 

-budownictwo jednorodzinne z usługami w obrębie osady  

-adaptacja istniejącego budownictwa zagrodowego z możliwością jego 

przekształcenia na budownictwo: mieszkaniowe – jednorodzinne, letniskowe, 

agroturystyki i usług nieuciążliwych. 

•  Realizacją budownictwa mieszkaniowego z usługami. 

W rejonie ulic Łąkowej i Kościelnej (Załącznik nr 3), wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi – gdzie proponuje się średnią powierzchnię 

działek około 1800 m2. Tereny te sąsiadują od strony południowej z terenami leśnymi i 

nieużytkami zielonymi. Od wschodu rozciągają się tereny zabudowy mieszkaniowej, 

od północy zabudowa mieszkaniowa. Wyznaczony obszar będzie więc uzupełnieniem 

istniejącego rozproszonego sektora mieszkaniowego stanowiąc jednocześnie 

możliwość lokalizacji całego zespołu usług. Zakłada się możliwość łączenia wielu 

działek pod realizację inwestycji usługowej. Sąsiednie tereny leśne i użytków 

zielonych zapewniają mieszkańcom tych terenów „bezpieczeństwo zdrowotne”. 

• Realizacja budownictwa usługowo- przemysłowego. 

W rejonie ulic Asnyka, Sportowej i Łąkowej (Załącznik Nr 2) wyznacza się tereny 

budownictwa usługowo – przemysłowego, gdzie wyznacza się nowy układ drogowy 

wkomponowany w istniejący układ miejski. Analizując istniejące otoczenie 

wskazanego terenu ( gdzie przeważa istniejące budownictwo mieszkaniowe  istniejące 
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i projektowane) lokalizacja usług z przemysłem jest korzystnym rozwiązaniem 

przestrzennym gdyż: 

-połączenie z drogą  krajową  nr A2 zapewni bezpieczną bezkolizyjną obsługę w 

zakresie logistyki (ważne szczególnie dla przemysłu: transport surowców i 

wyrobów), 

-strefa usług zapewni dodatkowe usługi dla dość licznej zabudowy mieszkaniowej 

(ewentualnie wzbogaci program agroturystyki projektowane w obrębie miasta), 

-projektowany układ dróg publicznych dzieli teren w sposób umożliwiający 

wprowadzenie stref ochronnych w formie zieleni izolacyjnej. 

• Realizacja budownictwa usługowego. 

Przy drodze krajowej Nr 2 (Załącznik Nr 4) proponuje się lokalizację usług w 

bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Teren jest atrakcyjny dla szeregu 

usług związanych z ruchem tranzytowym, agroturystyką, bądź jako teren usług 

podstawowych sąsiedztwo po stronie północnej użytków zielonych umożliwi realizację 

usług o skomplikowanym stopniu uciążliwości. 

 

U zbiegu ulic Czerwonego Krzyża i Janowskiej w sąsiedztwie dworca kolejowego 

(Załącznik Nr 1) wyznacza się kolejna lokalizacje usług – które powinny być usługami 

centrotwórczymi miasta.  

Ustala się możliwość zabudowy do 70 % terenu celem realizacji kompleksu 

usługowego dla ludności tranzytowej korzystającej z linii kolejowej jak i również dla 

obsługi mieszkańców miasta. Z uwagi na atrakcyjne położenie terenu w centrum 

miasta – plan miejscowy winien dać rygorystyczne warunki do realizacji inwestycji w 

zakresie urbanistyki i architektury. Przedstawiony układ komunikacyjny daje 

możliwość budowy zespolonych układów o atrakcyjnej architekturze.  

8. Kierunki ochrony przestrzeni przyrodniczej. 

 8.1. Krajobrazy przyrodnicze: 

W obszarze miejskim występują: 

• krajobrazy dolin rzek, 

• krajobraz rolniczy, 

• krajobraz leśny. 
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 8.2. Obszary objęte ochroną przyrody. 

Miasto położone jest w obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Ochrona planistyczna polega tu na: 

• Szczególnej dbałości o estetykę krajobrazu, w tym :  

-ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników wodnych, 

-ochronie punktów i panoram widokowych, 

-ochronie krajobrazu naturalnych ekosystemów, 

• szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami 

przyrodniczo – krajobrazowymi, 

• wymogu zachowania przestrzennej zwartości oraz przestrzennych powiązań pomiędzy 

obszarami o wysokiej aktywności biologicznej, 

• zakazie lokalizowania inwestycji degradujących środowisko naturalne. 

 

 8.3. Przyrodniczy System Miasta Terespol tworzą: 

A - Obszary węzłowe: 

• Leśny Obszar Węzłowy – położony w północno – wschodniej części miasta  

• Leśny Obszar Węzłowy – niewielki kompleks leśny położony w południowej części 

miasta w pobliżu drogi krajowej nr 2 

 

B – Obszary łącznikowe: 

• korytarze ekologiczne: 

-korytarz ekologiczny doliny rzeki Bug 

• sięgacze ekologiczne. 

 8.4. Ochrona zasobów geologicznych. 

Zasobność obszaru miasta w surowce naturalne jest niewielka, zarówno pod 

względem ilości i wielkości złóż jak i rodzajów surowców. Eksploatacja znajdujących się na 

terenie miasta złóż naturalnych nie jest opłacalna pod względem ekonomicznym, 

technicznym, i wiązała by się ze zbyt dużą degradacją środowiska naturalnego.  

Ochrona zasobów geologicznych będzie wiązała się z ochroną środowiska naturalnego 

w obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 



  99 

 

 8.5. Ochrona gleb. 

Miasto Terespol charakteryzuje się dość dobrymi warunkami jakości rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej). Gleby III i IV klasy bonitacyjnej zajmują większą cześć miasta. 

Gleby podlegają ochronie przed zmianą użytkowania. na cele nierolnicze i nieleśne 

należy przeznaczać przede wszystkim nieużytki, a w razie ich braku inne grunty o najniższej 

przydatności rolniczej (klasy V, VI, IV pochodzenia mineralnego). 

 

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony gleb: 

• ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez ograniczenie przeznaczenia na cele 

nierolnicze gleb II,III i IV klasy bonitacyjnej, 

• zapobieganie zanieczyszczeniu gleb w strefach dróg spowodowanych emisjami spalin 

samochodowych (metale ciężkie) poprzez wprowadzenie pasów zieleni przydrożnej, 

zwłaszcza w sąsiedztwie terenów intensywnych upraw polowych i sadowniczych, 

• przeciwdziałanie procesom degradacji i dewastacji pokrywy glebowej w wyniku 

niekontrolowanej eksploatacji kopalin pospolitych, zwłaszcza w strefach stokowych 

wzniesień. 

• rozwój rolnictwa ekologicznego na obszarach prawnie chronionych. 

 8.6. Ochrona wód powierzchniowych. 

Cały obszar miasta Terespol znajduje się w obrębie zlewni rz. Bug. Jakość wody w 

rzece jest określana jako „non”, tj. poniżej norm klasyfikacyjnych. Wody te należy wyłączyć 

jako możliwe źródło wody pitnej.  

W zakresie małych melioracji szczegółowych zakłada się budowę nowych urządzeń 

odwadniająco – nawadniających uwzględniających wysokie wymogi ochrony środowiska 

naturalnego, w tym wyłączenie z melioracji gleb marginalnych, enklaw gruntów 

z drzewostanem lub o zwartym zadrzewieniu, pozostawieniu istniejących „oczek wodnych” i 

starorzeczy. 

 

Kierunkach polityki przestrzennej w zakresie gospodarki wodnej:  

• poprawa stanu sanitarnego wód rzek oraz innych cieków do zakładanych klas czystości 

poprzez porządkowanie  gospodarki wodno – ściekowej oraz ograniczenie stosowania 

wysokotoksycznych środków nawożenia i ochrony roślin w strefach brzegowych 

cieków wodnych, 
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• zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód poprzez 

porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach zabudowanych (budowa 

lokalnych systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni 

przydomowych i zagrodowych, 

• ograniczenie infiltracji i spływów powierzchniowych zanieczyszczonych wód 

opadowych poprzez właściwe składowanie odpadów stałych, przechowywanie 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz gnojowicy, 

• tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków oraz wykorzystanie naturalnych 

i sztucznych zbiorników wodnych jako biofiltrów, 

• poprawa stosunków wodnych i zapobieganie nadmiernym stratom wody poprzez 

realizację programu małej retencji oraz renowację urządzeń melioracyjnych i 

zwiększenie retencyjności gleb w wyniku wyłączenia z gospodarczego wykorzystania 

terenów bagiennych, podmokłych, 

• poprzedzanie zadań melioracyjnych ekspertyzami ekologicznymi wskazującymi 

optymalne rozwiązania zabezpieczające ekosystemy leśne, torfowiskowe, miejsca 

lęgowe, tarliska, stanowiska rzadkich roślin i zwierząt, ostoje zwierząt łownych itp. 

przed nieodwracalną degradacją stosunków wodnych, 

• usprawnienie eksploatacji dolinowych systemów melioracyjnych oraz ich wyposażenie 

w urządzenia piętrzące dla prowadzenia nawodnień metodą regulowanego odpływu, 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi opartej na zasadach 

zlewniowego gospodarowania wodą oraz na systemowych metodach zarządzania.  

• wprowadzenie zasady prowadzenia polityki lokalizacyjnej w odniesieniu do wszelkich 

inwestycji korzystających z wody w ścisłym związku z „warunkami korzystania z wód 

rejonu wodnego”, określającymi ograniczenia bilansowe, środowiskowe i jakościowe 

w korzystaniu z wód podziemnych oraz ograniczenia jakościowe i środowiskowe , 

głównie dotyczące zachowania przepływów nienaruszalnych w korzystaniu z wód 

powierzchniowych. 

 8.7.Ochrona wód podziemnych. 

Zaopatrzenie ludności w wodę pitną i do celów gospodarczych oparte jest na  

jurajskich utworach zalegających na głębokości ponad 300 m. Jakość wody jest dobra. 

Związki żelaza  i manganu występują w niewielkich ilościach, co nie wymaga rozbudowy 

systemów uzdatniania. Złoże wodonośne zakryte jest warstwami gruntów gliniastych, nie jest 



  101 

 

jednak w pełni chronione, o czym świadczyć może obniżenie zwierciadła wody w wyższym 

poziomie. Wiąże się to z niedostateczną ochroną złoża przed infiltracją wód 

powierzchniowych, a także ścieków z nieszczelnych szamb lub ścieków wprowadzonych do 

gruntu bezpośrednio. Wynika to z faktu, że górne warstwy, zalegające nad formacja kredową, 

zbudowane są z gruntów o strukturze w znacznym stopniu przepuszczalnej.  

 

Wszystkie studnie zlokalizowane na terenie miasta (ujęcie wody przy ul. 

Kodeńskiej) posiadają strefy ochrony bezpośredniej o szerokości 8 m od zarysu urządzeń oraz 

są ogrodzone siatką. Na terenie stref ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie 

gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęć wody oraz należy zapewnić: 

• odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie przedostawały się do urządzeń 

służących do poboru wody, 

• zagospodarowanie terenów zielenią, 

• szczelne odprowadzenie poza granice stref ścieków z urządzeń sanitarnych, 

• ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób zatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody. 

Stref ochrony pośredniej nie wyznaczono z uwagi na zaleganie nad warstwami 

wodonośnymi pakietu nieprzepuszczalnych glin zwałowych uniemożliwiających przenikanie 

zanieczyszczeń powierzchniowych. 

 8.8. Ochrona lasów. 

Lasy zajmują 15 % powierzchni miasta. 

 

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie gospodarki leśnej: 

• ochrona istniejących powierzchni leśnych przed zmianą przeznaczenia ich na inne cele, 

• poprawa kondycji fizycznej drzewostanów leśnych poprzez zwiększenie biologicznej 

odporności drzewostanów i poprawę warunków siedliskowych w sztucznych 

zbiornikach leśnych, 

• zapobieganie procesom degradacji i dewastacji oraz szkodom w drzewostanach i 

produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności  nieleśnej, 

• poprawienie wartości użytkowej drzewostanów oraz zapobieganie obniżenia ich 

produkcyjności w obrębie lasów prywatnych, 
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• prowadzenie działań mających na celu zwiększenie stopnia lesistości poprzez 

zagospodarowanie nieużytków, słabych gleb i gruntów marginalnych oraz zgodnie z 

Wojewódzkim i Krajowym Programem Zwiększania Lesistości, 

• wyznaczenie granicy polno – leśnej określającej docelową strukturę użytkowania 

terenów w mieście, 

• zwiększenie udziału lasów ochronnych (m.in. glebochronnych, wodochronnych), 

• wprowadzenie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych w strefach brzegowych cieków, 

na terenach wododziałowych itp., celem poprawy warunków środowiskowych dla 

funkcjonowania agrocenoz, 

• zachowanie istniejącego zadrzewienia i zakrzaczenia  parkowego i śródpolnego oraz 

propagowanie nowych nasadzeń na poboczach dróg, w strefach brzegowych cieków 

wodnych, składowisk odpadów, na terenach wokół budynków publicznych, 

przemysłowych i mieszkalnych. 

• możliwość przeznaczenia gleb klas V i niższych pod zalesienia stosownie do 

warunków ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do 

zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz 764 z późniejszymi zmianami – ustawa z dnia 14 lutego 

2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy – 

Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 46, poz. 392). 

 8.9. Ochrona powierzchni ziemi. 

Istotnym czynnikiem degradującym  powierzchnię ziemi jest m.in. nielegalne 

wysypywanie śmieci w lasach, rowach i innych zagłębieniach teren. 

 

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

• likwidacja nielegalnych punktów poboru kopalin i wysypisk śmieci, 

• stworzenie systemu selektywnej zbiórki, transportu i gromadzenia odpadów stałych 

oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta. 

  8.10. Ochrona powietrza atmosferycznego. 

Na terenie miasta występują znaczne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego, głównie z komunikacji drogowej i kolejowej, gospodarki cieplnej, 

większych zakładów produkcyjnych. 
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Kierunki ochrony powietrza atmosferycznego:  

• instalowanie urządzeń redukcyjnych zanieczyszczenia gazowe i pyłowe oraz zmianę 

technologii i profilu produkcji w obiektach uznanych za uciążliwe, 

• zakaz lokalizacji obiektów przemysłowych  o dużym poziomie emisji zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego  

• ograniczenie emisji niskich poprzez zmianę czynnika grzewczego z tradycyjnego 

węgla kamiennego na czystsze nośniki energii (drewno, gaz, energia elektryczna, olej 

opałowy i inne), zwłaszcza na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i 

użyteczności publicznej, 

• przestrzeganie wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w aktach 

prawnych na obszarach zabudowy mieszkaniowej, usług oświatowo – zdrowotnych, na 

terenach chronionych itp. oraz obowiązku ograniczenia uciążliwości do granic własnej 

działki budowlanej. 

  8.11. Ochrona przed hałasem. 

Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny miasta 

zaliczyć należy komunikację drogową ze szczególnym udziałem w niej ruchu pojazdów 

ciężarowych i autobusowych oraz komunikację kolejową. 

Największym źródłem hałasu jest ruch samochodowy odbywający się na drodze 

międzynarodowej Nr 2 prowadzącej do Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu.  

W okresie nasilonych prac żniwnych oraz jesiennych wykopków źródłem hałasu są maszyny i 

sprzęt rolniczy. 

 

Kierunki ochrony przed hałasem:  

• zmniejszenie oddziaływania źródeł hałasu przemysłowego poprzez zabezpieczenia 

techniczne i zmiany technologiczne, 

• przestrzeganie zasady ograniczającej uciążliwość obiektu do granic własnej działki 

oraz lokalizowania obiektów i urządzeń generujących hałas i wibracje w stosunku do 

terenów stałego pobytu ludzi, a także w zakresie dopuszczalnych norm poziomu hałasu 

na terenach o różnych funkcjach. 
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 8.12. Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem 

niejonizującym. 

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące generowane jest przez urządzenia 

elektroenergetyczne typu linii i stacji transformatorowych oraz stacji bazowych telefonii 

komórkowej i radiolinii. 

 

 

Kierunki ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:  

• zachowanie odpowiednich stref ochronnych  od napowietrznych linii 

elektromagnetycznych i stacji transformatorowych, 

• przestrzeganie wymogów sanitarnych w stosunku do lokalizacji stacji bazowych 

telefonii komórkowej. 

9. Kierunki ochrony przestrzeni kulturowej. 

Ochrona wartości kulturowych na obszarze miasta Terespol – wg. Ustawy z dn.23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568) obejmuje: 

-zabytki nieruchome 

-zabytki ruchome 

-zabytki archeologiczne. 

Formami ochrony zabytków są: 

-wpis do rejestru zabytków, 

-uznanie za pomnik przyrody, 

-utworzenie parku kulturowego, 

-ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zaleca się opracowanie miejscowego programu opieki nad zabytkami – a jego program 

uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w kolejnej edycji 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wg art. 36 ust.1 wyżej cytowanej ustawy pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków wymaga: 

• prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru, 
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• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytków, 

• prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru, 

• prowadzenie badań archeologicznych, 

• przemieszczanie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, 

• trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje, 

• dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 

• zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 

zabytku, 

• umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam 

oraz napisów, z zastrzeżeniem art.12 ust.1, 

• podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, 

• poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i 

technicznych oraz sprzętu do nurkowania. 

 

W szczególności art.25 ust.1 wyżej wymienionej ustawy określa zagospodarowanie na 

cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga  posiadania przez jego 

właściciela lub posiadacza: 

• dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i 

możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego 

zabytku, 

• uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac 

konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich 

prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie, 

• uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowaniu 

zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem dalszego korzystania z tego zabytku, z 

uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości. 

 9.1. Ochrona krajobrazu kulturowego. 

Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego miasta powinno odbywać 

się poprzez: 
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• Utrzymanie regionalno – historycznej skali i struktury miasta, 

• Skupienie zabudowy na zasadzie dogęszczania istniejącej struktury zespołów 

mieszkalnych przy kontynuowaniu historycznego układu i ich charakteru, 

• Otaczanie zielenią obiektów dysharmonijnych, 

• Ograniczenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych na rzecz 

sieci podziemnych w otoczeniu obiektów i zespołów zabytkowych, 

• Kształtowanie form zabudowy nawiązujących do tradycyjnego budownictwa, 

• Utrzymanie obiektów małej architektury współtworzących walory krajobrazu 

kulturowego,  

• W przypadku istniejących zespołów o wartości krajobrazowo-kulturowej należy 

dbać o utrwalenie istniejących wartości w skali urbanistycznej jako całości i 

integralnej części krajobrazu. Ochrona ta powinna polegać na utrzymaniu zwartości 

zespołu przez zatrzymanie procesów rozprzestrzeniania zabudowy rozproszonej, 

zachowaniu regionalnego charakteru budownictwa poprzez objęcie ochroną 

konserwatorską zwartych grup zabudowy historycznej, zachowaniu skali zespołu 

zarówno w stosunku do otaczającego krajobrazu jak i we wnętrzu układu, 

• Zachować istniejącą małą architekturę – kapliczek, krzyży i świątków 

przydrożnych 

• Ochrona zabytkowych założeń sakralnych świadczących o przenikaniu się kultur 

wschodu i zachodu. 

• Utrzymanie i wyeksponowania ukształtowanych w wyniku działalności człowieka 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zachowanymi zabytkami , 

charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 

• Należy chronić wszelkie przejawy działalności kulturowej i kulturotwórczej, 

przetrwałe tradycje obrzędowe, plastyczne, rękodzielnicze, rzemieślnicze oraz 

współczesne formy kontynuacji tradycji lokalnych. W tym celu należy zapewnić 

możliwość rozwijania działalności znajdujących się na terenie miasta twórców 

ludowych poprzez urządzanie zorganizowanych form promocji kultury oraz 

popierania inicjatyw istniejących tu instytucji kulturotwórczych. 

 9.2. Stanowiska archeologiczne . 

Stanowiska archeologiczne wymienione informacyjnie w „Uwarunkowaniach” objęte 

są obserwacją archeologiczną. Działalność inwestycyjna na ich terenie może być prowadzona, 



  107 

 

po uprzednim uzgodnieniu jej ze służbą konserwatorską, pod nadzorem archeologiczno – 

konserwatorskim.  

10. Warunki polityki planistycznej. 

10.1. Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe: 

• jeżeli przepisy ogólne tak stanowią, 

• dla obszaru, na którym przewiduje się realizację programów wojewódzkich służących 

realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych oraz programów 

zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

• dla obszaru, na którym przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów 

publicznych, z wyjątkiem zadań związanych z budową urządzeń infrastruktury 

technicznej w granicach pasa drogowego, 

• dla obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą 

z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, oraz dla 

obszaru przeznaczonego na budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 

powyżej wg aktualnie obowiązujących przepisów. 

• dla obszarów  dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze 

względu na istniejące uwarunkowania, 

• dla obszarów przewidzianych na poszerzenie pasa drogowego układu 

komunikacyjnego miasta oraz dla terenów usług przemysłu i składów dla których nie 

uzyskano wcześniej zgody na wyłączenie z gruntów rolnych należy uzyskać zgodę na 

wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej na cele nierolnicze i nieleśne. 

10.2. Obszary, dla których obowiązek sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów szczególnych lub ze 

względu na istniejące uwarunkowania. 

W świetle obowiązujących przepisów na terenie miasta Terespol mogą wystąpić 

obszary, dla których obowiązek sporządzenia miejscowego planu wynika z: 

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909) – przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i 

nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
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• art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1131) – Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane 

wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy 

podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w 

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

• art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku – o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami– dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się 

obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: 

• rolnych, określonych w studium jako obszary, które mogą być przeznaczone pod 

zainwestowanie niezwiązane z gospodarką rolną lub leśną, 

• związanych z wydobywaniem kopalin, 

powinny być podejmowane przez władze miasta sukcesywnie w zależności 

od pojawiających się potrzeb i koniunktury inwestycyjnej. 

Stopień uszczegółowienia ustaleń regulacyjnych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego powinien umożliwić: 

• wyznaczenie terenów dla realizacji celów publicznych, 

• realizację infrastruktury technicznej i komunikacji, 

• dokonanie podziału terenów na działki budowlane, 

• oraz zapewnić: 

• ład przestrzenny poprzez określenie zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz 

gospodarowania terenów,  

• ochronę środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, 

• powiązania funkcjonalno – przestrzenne z istniejącym zainwestowaniem. 

 

10.3. Uzasadnienie zmiany studium. 

Zmiana studium następuje na wnioski zainteresowanych mieszkańców Miasta 

Terespol. Na podstawie zebranych wniosków generalnie nie stwierdzono 
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przeciwskazań do opracowania zmian w studium. W celu umożliwienia realizacji 

inwestycji w zakresie budowy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług 

handlowych, usług sportu i budownictwa przemysłowo-magazynowego należy 

opracować „Studium...” a w następnym etapie miejscowy plan na wybrane tereny. 

Aktualnie obowiązujące studium na wyznaczonych terenach nie przewiduje realizacji 

wymienionych inwestycji w związku z tym opracowanie zmian jest uzasadnione. 

10.4 Synteza ustaleń oraz uzasadnienie zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania w obszarze określonym uchwałą  

Nr XXXVI/232/14 z dnia 26 lutego 2014 r. 

Celem opracowania zmiany Studium jest w pierwszym rzędzie wyznaczenie obszarów 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, a 

także zmiana kierunków obszarów sąsiednich z dopuszczeniem usytuowania szerszego 

zakresu zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej.  

W obszarze dopuszcza się również rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami 

ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

terenu, przy czym dopuszcza sie wyłącznie urządzenia wytwarzające energię z 

promieniowania słonecznego. W kierunkach rozwoju uwzględniono występujące 

uwarunkowania w postaci zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, występujące 

stanowiska archeologiczne oraz planowaną trasę rowerową oraz układ drogowy. 

Planowane w rejonie ulic Asnyka, Łąkowej i drogi krajowej nr 2 duże centrum 

handlowe z wielkogabarytowymi obiektami, będzie bardzo istotnym elementem 

infrastruktury gospodarczej miasta. Pozwoli na zatrudnienie wielu osób oraz pozwoli 

na wykreowanie miasta jako silnego ośrodka handlowego dla mieszkańców terenów 

przygranicznych. Wpisuje się to w zakładaną strategię wzmocnienia rangi miasta i 

utrwalenia szlaków handlowych o międzynarodowym zasięgu. 

 

10.5 Synteza ustaleń oraz uzasadnienie zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania w obszarze określonym uchwałą  

Nr XVI/102/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr XIX/127/16 

Rady Miasta Terespol z dnia 7 września 2016 r. 

Celem opracowania zmiany Studium jest przede wszystkim wprowadzenie nowego 

standardu zagospodarowania dla terenów położonych w sąsiedztwie przejścia granicznego z 

Białorusią – obszar nr 5. Tereny te w dużej części są własnością miasta Terespol. Studium 

przewiduje tam wprowadzenie usług związanych z obsługą przejścia granicznego, które będą 

miały za zadanie aktywizację tego terenu. Ze względu na fakt, iż jest to jedyny teren (spośród 

ośmiu terenów objętych niniejszą zmianą) który nie leży na obszarze szczególnego zagrożenia 
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powodzią studium przewiduje tam wprowadzenie dodatkowo zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług komercyjnych oraz usług sportu i rekreacji.  

Dla obszaru nr 1 położonego w Błotkowie studium dopuszcza wprowadzenie drugiej 

linii zabudowy zagrodowej wzdłuż istniejącej drogi. Ze względu na położenie tych terenów w 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią studium przewiduje dopuszczenie zabudowy pod 

warunkiem zrealizowania nie mniej niż dwóch kondygnacji, zachowanie dużej powierzchni 

biologicznie czynnej, ograniczenie powierzchni zabudowy i intensywności zabudowy. 

Pozostałe tereny na tym obszarze pozostaje w użytkowaniu rolniczym. 

Dla obszaru nr 2 studium przewiduje przeznaczenie części terenu pod lokalizację 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Ponadto, studium wskazuje 

nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w celu wykształcenia tzw. Drugiego centrum 

miasta Terespol. W sąsiedztwie terenów zabudowanych studium przewiduje obszar zieleni 

urządzonej. Podobnie jak dla obszaru nr 1, ze względu na położenie tych terenów w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodziowego studium przewiduje dopuszczenie zabudowy pod 

warunkiem zrealizowania nie mniej niż dwóch kondygnacji, zachowanie dużej powierzchni 

biologicznie czynnej, ograniczenie powierzchni zabudowy i intensywności zabudowy.  

Dla obszaru nr 4 studium przewiduje utrzymanie funkcji zabudowy usługowej. 

Dodatkowo, na tym obszarze wskazany jest w studium teren zieleni urządzonej ze 

zbiornikiem wodnym, który wskazany jest do rewitalizacji, tj. przywrócenia funkcji 

retencyjnych. Dla obszaru nr 6 studium wskazuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, usługi (w odniesieniu do istniejących obiektów) oraz funkcję rolniczą w 

strefie 30 m od ogródka meteorologicznego IMiGW. Dla pozostałych terenów studium 

wprowadza ustalenia zgodne z dotychczasowym sposobem zagospodarowania lub zapisami 

dotychczas obowiązującego studium.  

Dla wszystkich terenów objętych zmianą studium, zgodnie z planem zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla regionu Środkowej Wisły dla zlewni Bug Graniczny, studium 

wprowadza obowiązek stosowania mobilnych systemów ochrony przed powodzią dla wody o 

prawdopodobieństwie raz na 100 lat. 

Ponadto, studium przewiduje zachowanie i ochronę wszystkich terenów leśnych i 

zadrzewionych, ochronę i zachowanie terenów wód powierzchniowych z ewentualnym 

dopuszczeniem przebudowy rowów melioracyjnych kolidujących z inwestycjami celu 

publicznego i pozostałymi inwestycjami.  
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ROZDZIAŁ III 

         INSTRUMENTALIZACJA KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA. 

1. Działalność ekonomiczno – gospodarcza:  

• współpraca w ramach Międzygminnego Związku Komunalnego w celu pozyskania 

dotacji na większe przedsięwzięcia inwestycyjne z programów Unii Europejskiej, 

• tworzenie spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych  

z udziałem kapitałowym, 

• współpraca z mediami (prasą, radiem i telewizją) w przekazywaniu informacji  

o możliwościach rozwojowych miasta, 

• współpraca z Biurem Promocji Województwa Lubelską Izbą Rolniczą, WODR, itp., 

• wymiana misji handlowych i innych form kontaktów z regionem i zagranicą, 

• współpraca z partnerami zagranicznymi tzw. gminy bliźniacze,   

• pozyskiwanie dotacji z budżetu państwa, 

• wykorzystanie możliwości funduszy pomocowych, np.: 

• Wykorzystanie pozabudżetowych funduszy celowych, np.: 

-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

-Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

-Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.     

oWykorzystanie środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji rolnej i Sekcji Orientacji – 80% i środków z budżetu państwa 20%\ 

oDziałanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja 

Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich wdrażane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie” 

oW zakresie : 

-Scalanie gruntów  

-Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 

-Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 
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2. Polityka społeczna. 

• wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i innych funduszy pozabudżetowych.      

3. Kultura. 

-aktualizacja rejestru dóbr kultury w mieście, 

-opracowanie „Studium Wartości Kulturowych miasta Terespol”,  

-utworzenie Parku Kulturowego Obwarowań Twierdzy Brzeskiej 

-współpraca z WKZ w zakresie ochrony dóbr kultury, 

-pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na ochronę zabytków, działalności 

kultury, 

-renowacje  istniejących zabytków. 

4. Turystyka. 

• współpraca ze stowarzyszeniami turystycznymi w kreowaniu i pomocy imprez 

kulturalnych, sportowych i turystycznych, 

• współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w kreowaniu agroturystyki, 

• szkolenie kadr turystycznych, we współpracy ze Służbą Ochrony Zabytków, parkami 

narodowymi i krajobrazowymi oraz samorządami powiatowymi  

w zakresie związanym z ochroną krajobrazu kulturowego, 

• wykorzystanie istniejących stawów i starorzeczy, fortów obronnych na cele 

turystyczne, 

• promocja miasta i jego walorów przyrodniczych, 

• rozbudowa bazy noclegowo – hotelowej i gastronomicznej w mieście, 

• podniesienie wizerunku turystycznego obszarów – rewaloryzacja obiektów  

zabytkowych, estetyzacja zabudowy, 

• zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów, 

• innowacyjność w organizacji różnorodnych form turystyki w oparciu o posiadane 

walory, 

• wzbogacenie obszarów w urządzenia turystyczne – ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, 

trasy konne, punkty widokowe, parki, zieleń, urządzenia sportowe, 
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• rozwój zaplecza obsługującego turystykę i związanej z nimi infrastruktury technicznej 

( oczyszczalnie ścieków , sieć kanalizacyjna, gazyfikacja), 

• lokalizację zabudowy letniskowej głównie w obrębie istniejącej zabudowy, 

5. Przemysł i infrastruktura techniczna. 

• pełne wykorzystanie istniejących na terenie miasta zasobów ludzkich, kapitału  

i majątku trwałego w sposób zaspokajający potrzeby mieszkańców, 

• stałe podnoszenie poziomu życia i wykształcenia ludności rolniczej  

i pozarolniczej, 

• rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej,  

• podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, 

• wyznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania miasta terenów 

pod inwestycje ich uzbrojenia w media, 

• wykorzystanie terenów korzystnych pod inwestycje gospodarcze, tworzenie nowych 

miejsc pracy poza rolnictwem, 

• rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego (szczególnie mięsno - owocowo-

warzywnego), 

• utworzenie systemu promocji miasta i jej potencjału gospodarczego, 

• przewidzieć wieloletnie ulgi podatkowe dla inwestorów rozpoczynających działalność 

gospodarczą i tworzących nowe miejsca pracy, 

• pomoc w tworzeniu grup producentów, 

• podniesienie konkurencyjności produktów lokalnych, 

• produkcja biopaliw, 

• pomoc w działaniach zmierzających do tworzenia marki producentów lokalnych.  

6. Ochrona środowiska. 

• pozyskiwanie funduszy z budżetu państwa,  

• wykorzystanie pozabudżetowych funduszy celowych, w szczególności Narodowego i 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• wykorzystanie środków pomocowych w szczególności pochodzących z UE, 

• rozszerzenie ochrony prawnej obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych i 

kulturowych. 
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7. Drogi i komunikacja.    

• stworzenie sprawnego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego, zapewniającego 

wysoką dostępność do wszystkich terenów miasta dla ludzi i przedsiębiorczości, 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• poprawa stanu funkcjonowania i dostępności do sieci transportu publicznego, 

• przebudowa istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  

i dróg miejskich wg odpowiadającym im standardom technicznym, 

• współpraca z podmiotami i agencjami ubezpieczeniowymi, środkami społecznego 

przekazu itp. na rzecz realizacji pozostających w ich kompetencji zadań, w tym 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• przestrzeganie prawidłowych zasad lokalizowania budynków i budowli w pobliżu dróg 

– dla ochrony głównych dróg przed niewłaściwym i nadmiernym zagospodarowaniem 

ich otoczenia, 

• korzystanie z funduszy pomocowych programów UE w rozbudowie infrastruktury 

komunikacyjnej, 

• współpraca z zarządcami poszczególnych kategorii dróg, 

8. Zagospodarowanie przestrzenne. 

• opracowanie planów miejscowych, części lub całości miasta, 

• współpraca z programem wojewódzkim, 

• prowadzenie działalności promocyjno – edukacyjnej, 

• pozyskiwanie funduszy z budżetu państwa na opracowanie studialne  

i specjalistyczne również o zasięgu regionalnym.  

9. Mienie samorządowe. 

• gospodarowanie miejskimi  nieruchomościami w formie: 

-sprzedaży lub zrzekania się, 

-oddawanie w trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę, 

-użyczanie lub darowanie, 

-aporta do spółek, wyposażenie do tworzenia przedsiębiorstw, darowizn, jako majątek 

do tworzonych fundacji 
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Słownik terminów użytych w opracowaniu. 

Aglomeracja – miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych, lub 

teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco 

skoncentrowane , aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni 

ścieków komunalnych, 

Emisja – wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności 

człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, 

hałas, wibracje lub pola elektroenergetyczne, 

Formy ochrony przyrody – parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 

obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona 

gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, 

Gleba – górna warstwa litosfery, złożona z części mineralnych, materii organicznej, 

wody, powietrza i organizmów, obejmująca wierzchnią warstwę gleby i podglebie, 

Hałas – dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz, 

Interes publiczny – należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 

społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, 

Inwestycje celu publicznego – należy przez to rozumieć działania oznaczeniu 

lokalnym (gminnym) i ponalokalnym ( powiatowym, wojewódzkim i krajjowym), 

stanowiace realizację celów, o których mowa w rta.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 

129, poz. 1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002 r.Nr 25, poz.253, Nr 74,poz.676, Nr 113, 

poz.984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i 

Nr 240, poz.2058 oraz z 2003 r.Nr 1, poz.15), 

Krajobraz – fizjonomia powierzchni ziemi, będąca syntezą elementów 

przyrodniczych i działalności człowieka, 

Korytarz ekologiczny – obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów, 

Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie, ukształtowaną w wyniku działalności 

człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze, 

Las – grunt: o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryty roślinnością leśną 

(uprawami leśnymi) – drzewami  i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej 

pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub 
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wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków; związany z 

gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i 

budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi 

leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, 

a także wykorzystywany pod parkingi leśne i urządzenia turystyczne, 

Obszar przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspakajania 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, 

Obszar specjalnej ochrony ptaków – obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami 

prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego 

lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki maja korzystne warunki bytowania w 

ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju, 

Ochrona krajobrazowa – zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu, 

Ochrona środowiska – podjecie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie 

lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na : 

racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska, 

przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do 

stanu właściwego, 

Obszar węzłowy – struktura przestrzenna, wyróżniająca się z otoczenia bogactwem 

ekosystemów, różnorodnością gatunkową i krajobrazową, 

Ostoja – miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów 

zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków, 

Otulina – strefę ochronną lub graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną 

indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami 

zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka, 

Plan ochrony – plan ustanowiony dla parków narodowych w drodze rozporządzenia 

przez ministra właściwego do spraw środowiska, a dla rezerwatów przyrody i parków 

krajobrazowych w drodze rozporządzenia przez wojewodę, sporządzany na okres 20 

lat, który zwiera m.in. ustalenia  do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
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Powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzimy oraz woda powierzchniowa na 

terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów  o 

powierzchni  nie mniejszej niż 10m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 

podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, 

Powierzchnia ziemi – naturalne ukształtowanie terenu, gleba oraz znajdujące się pod 

nią ziemia do głębokości oddziaływania człowieka, z tym, że pojęcie „gleba” oznacza 

górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, 

powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie, 

Powietrze – powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków 

i miejsc pracy, 

Przedsięwzięcie – zamierzenie budowlane lub inna integracja w środowisko 

polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym 

również na wydobywaniu kopalin, wymagające określonej decyzji administracyjnej lub 

zgłoszenia; wykaz tych decyzji administracyjne lub zgłoszeń zawiera art.46 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska ust.4 i ust.4a, 

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przedsięwzięcia 

określone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, wymagające w określonych 

sytuacjach przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, dzielące 

się na: przedsięwzięcia wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko, przedsięwzięcia, dla których obowiązek sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, 

Różnorodność biologiczna – zróżnicowanie żywych organizmów występujących w 

ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie 

ekosystemów, 

Siedlisko przyrodnicze – obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub 

antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i 

biotyczne, 

Specjalny obszar ochrony siedlisk – obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa 

Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji 

zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych 

gatunków, 

Strefa ochronna ujęcia wody – obszar, na którym obowiązują określone zakazy, 

nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody; strefę 
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ochronną ujęcia wody dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; strefę 

ochronna ustanawia, w drodze rozporządzenia, dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej lub w przypadkach szczególnych organ właściwy do wydania 

pozwolenia wodnoprawnego, 

SWOT – zestawienie angielskich słów: strenghs (mocne strony), weaknesses (słabe 

strony), opportunities (szanse), i threats (zagrożenia) jest metodą analizy atutów i 

słabości miasta w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie; obejmuje 

ona analizę zewnętrzną (szanse i zagrożenia), czyli analizę tych obszarów na zewnątrz 

miasta, które wpływają na jego funkcjonowanie, a nad którymi nie ma kontroli oraz 

analizę wewnętrzną (silne i słabe strony), czyli obecnego potencjału. Prowadzonej 

działalności i możliwości rozwojowych, 

Ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi: wody zużyte, w szczególności na cele 

bytowe lub gospodarcze, ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy 

przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu; wody opadowe lub 

roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z 

powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w tym w szczególności z miast, 

portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 

transportowych oraz dróg i parkingów; wody odciekowe ze składowisk odpadów i 

miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

Środowisko – ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w 

wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, 

wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat, 

Środowisko przyrodnicze – krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz 

naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich 

roślinami, zwierzętami i grzybami, 

Tereny zieleni – tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z 

nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej 

zabudowie lub miasta, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub 

osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, 

zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, a także zieleń towarzysząca 

ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom 

oraz obiektom kolejowym i przemysłowym 
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Tereny zamknięte – należy przez to rozumieć teren zamknięty o którym mowa w art.2 

pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 

2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz.1189, Nr 115, 

poz. 1229 i Nr 125, poz.1363), 

Uciążliwości – szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pół elektromagnetycznych, 

hałas i drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wód, 

powodzie i zalewanie wodami opadowymi, osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne, 

szkody spowodowane działalnością górniczą, 

Walory krajobrazowe – wartości ekologiczne, estetyczne lub kubaturowe obszaru 

oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez 

siły przyrody lub działalność człowieka, 

Zabytek: 

1. Zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 

ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

2. Zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o 

których mowa w pkt 1, 

3. Zabytek ruchomy – rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o 

których mowa w pkt.1; 

4. Zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, 

podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, 

złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich 

śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem, 

Zadrzewienie – drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub 

krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy o lasach wraz z 

terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, 

spełniające cele ochronne produkcyjne lub społeczno – kulturowe, 

Zasoby naturalne – dobra będące dobrem natury, wykorzystywane do wytwarzania 

produktów i usług, dzielą się na odnawialne (np. energia słoneczna, surowce roślinne i 

zwierzęce), i nieodnawialne (m.in. ropa naftowa, gaz ziemny, minerały) oraz 

częściowo odnawialne takie, które można odtworzyć, chociaż wymaga to długiego 

czasu (np.lasy), 
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Zrównoważony rozwój – 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 zaspakajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 

pokolenia, jak i przyszłych pokoleń, 

Bibliografia - wykaz materiałów planistycznych wykorzystanych do pracowania 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Terespol. 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol 

– Uwarunkowania i założenia do kierunków rozwoju infrastruktury technicznej. 

• Analiza finansowa budżetu Miasta Terespol. 

• Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bioróżnorodności jako element 

zrównoważonego rozwoju strefy ekologicznej. 

• Wpływ na środowisko skutków ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości: Terespol. 

• Plan rozwoju lokalnego Miasta Terespol na lata 2004-2013. 

• Plan zagospodarowania województwa lubelskiego – Biuro Planowania Przestrzennego, 

Lublin 2002 r. 

• Opracowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w 

Białej Podlaskiej. 

• Rocznik Statystyczny województwa lubelskiego, U.S. w Lublinie. 1999 r. 

• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 r. – Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 

Lublin 2002 r. 

• Rynek pracy w województwie lubelskim w 1999 roku. 

• Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol. 

• Wnioski i zalecenia jednostek administracji państwowej i samorządowej. 

 

 


