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Uchwa a Nr …../………/2017 
Rady Miejskiej w Sokó ce 

z dnia ………………. 2017 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci terenu Miasta Sokó ka przy 
ulicy Grodzie skiej 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz.446), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2015 r., 
poz.909, 1338 i 1695) oraz art. 20 ust. 1 i art. 28 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778, 904 i 961), w wykonaniu uchwa y Nr 
XXI/159/2015 Rady Miejskiej w Sokó ce z dnia 11 grudnia 2015 r., uchwala si , co nast puje: 
 

DZIA  I – PRZEPISY OGÓLNE 
 

§1 
Stwierdza si , e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz ci terenu Miasta Sokó ka przy ulicy 
Grodzie skiej, nie narusza ustale  „Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Sokó ka” uchwalonego uchwa  Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Sokó ce z dnia 15 grudnia 
1999 r. i zmienionego uchwa ami Rady Miejskiej w Sokó ce: Nr XXXI/239/05 z dnia l marca 2005 r. oraz 
Nr XVII/103/11 z dnia 29 wrze nia 2011 r. 

§2 
1. Uchwala si  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz ci terenu Miasta Sokó ka przy ulicy 

Grodzie skiej, zwany dalej planem, sk adaj cy si  z ustale  zawartych w niniejszej uchwale i rysunku 
planu w skali 1:2000 (1:1000) stanowi cego za cznik Nr 1 do niniejszej uchwa y. 

2. Integraln  cz ci  niniejszej uchwa y s  równie : 
1) za cznik Nr 2 – dotycz cy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
2) za cznik Nr 3 dotycz cy sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale  do zada  w asnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
3. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko o 33,53 ha, po ony przy ulicy Grodzie skiej pomi dzy 

terenem kolejowym od zachodu, planowan  obwodnic  miasta od pó nocy i granic  Miasta (las) od 
wschodu. 

4. Przeznacza si  na cele niele ne oko o 1,1793 ha gruntów le nych stanowi cych u ytki le ne klasy LsIV 
na podstawie zgody Marsza ka Województwa Podlaskiego – decyzja Nr DMG-III.7151.5.2016 z dnia 
18 sierpnia 2016 r. 

§3 
Ilekro  w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) linii rozgraniczaj cej – nale y przez to rozumie  lini  oddzielaj  tereny o ró nych funkcjach; 
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie  lini , której nie mo e przekroczy ciana 

budynku lub cz ci budowli w kierunku drogi lub innych terenów; 
3) powierzchni zabudowy dzia ki – nale y przez to rozumie  sum  powierzchni zabudowy wszystkich 

znajduj cych si  na dzia ce budynków; 
4) wska niku intensywno ci zabudowy – nale y przez to rozumie  powierzchni  zabudowy w odniesieniu 

do powierzchni dzia ki budowlanej; 
5) terenie – nale y przez to rozumie  obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj cymi; 
6) urz dzeniach towarzysz cych – nale y przez to rozumie  urz dzenia zwi zane z prawid owym 

funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie okre lonym liniami rozgraniczaj cymi;  
7) powierzchni biologicznie czynnej – nale y przez to rozumie  grunt rodzimy pokryty ro linno ci  lub 

wod  powierzchniow , niezabudowany i nie stanowi cy nawierzchni dojazdów, doj  pieszych, 
tarasów i stropodachów za wyj tkiem 50% powierzchni pokrytej a urow  ekokostk ; 

8) strefach technicznych – nale y przez to rozumie  tereny przylegaj ce do urz dze  i sieci 
elektroenergetycznych, s ce zapewnieniu bezpiecze stwa ich u ytkowania oraz dost pu do nich w 
celu bie cej konserwacji, a tak e ochronie przed uci liwo ciami zwi zanymi z wykorzystaniem tych 
urz dze  i sieci; 

9) zabudowie produkcyjno-us ugowej – nale y przez to rozumie  obiekty us ugowe oraz produkcyjne, 
sk ady i magazyny. 
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§4 
1. Celem regulacji zawartych w planie jest: 
1) ustalenie zasad zagospodarowania terenów obj tych planem; 
2) okre lenie zasad z zakresu kszta towania przestrzeni oraz uzbrojenia terenów. 
2. Przedmiotem ustale  planu s : 
1) teren zabudowy produkcyjno-us ugowej oznaczony na rysunku planu symbolem PU; 
2) teren drogi wewn trznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 
3. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s  ustaleniami obowi zuj cymi: 
1) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy z zastrze eniem, e w przypadku niewy czenia gruntów le nych z 

produkcji le nej obowi zuje minimalna nieprzekraczalna linia zabudowy od tych gruntów w odleg ci 
12 m; 

3) zwymiarowane odleg ci w metrach z zastrze eniem dotycz cym niewy czenia gruntów le nych jak 
w punkcie 2. 

4. Pozosta e oznaczenia graficzne maj  charakter informacyjny. 
5. Oznaczenia (symbole) terenów znajduj cych si  poza granicami planu stanowi  informacj  i s  

oznaczeniami zawartymi w obowi zuj cym planie miejscowym uchwalonym uchwa  Nr XLII/319/06 
Rady Miejskiej w Sokó ce z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sokó ka w granicach administracyjnych i cz ci obszaru gminy Sokó ka (Dz. 
Urz. Woj. Podl. Nr 129, poz. 1229 ze zm.). 

 
DZIA  II - USTALENIA OGÓLNE PLANU 

Rozdzia  1 - Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu. Zasady kszta towania krajobrazu  
§5 

1. Na obszarze obj tym planem ustala si  zakaz realizacji innych funkcji ni  okre lone w planie.  
2. Ustala si , e prowadzona dzia alno  nie mo e powodowa  przekroczenia standardów jako ci 

rodowiska poza granicami terenu, do którego w ciciel posiada tytu  prawny, w tym nie mo e 
przekracza  standardów w zakresie emisji ha asu i zanieczyszcze  oraz wytwarzania pola 
elektromagnetycznego dopuszczalnych dla terenów s siednich. 

3. W zakresie ochrony rodowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych ustala si : 
1) zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych i gleby cieków, zawieraj cych substancje 

zanieczyszczaj ce w ilo ciach przekraczaj cych dopuszczalne warto ci wska ników zanieczyszcze , 
które s  okre lone w przepisach odr bnych; 

2) obowi zek odprowadzania cieków bytowych i technologicznych oraz wód opadowych i roztopowych 
zgodnie z §9. 

4. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala si , e w systemach grzewczych budynków 
nale y stosowa  niskoemisyjne no niki energii, mi dzy innymi takie jak: gaz ziemny, pellet, energia 
elektryczna, odnawialne ród a energii, w tym ród a wykorzystuj ce w procesie przetwarzania energi  
wiatru o mocy nie wi kszej ni  moc mikroinstalacji, za wyj tkiem energii otrzymywanej z biogazu 
rolniczego lub z miejskiej sieci ciep owniczej. 

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami ustala si  obowi zek prowadzenia 
gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odr bnymi zapewniaj cymi ochron ycia i zdrowia ludzi 
oraz ochron rodowiska. 

6. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala si  zakaz lokalizowania 
w strefach technicznych linii elektroenergetycznych redniego napi cia wskazanych na rysunku planu 
(b cych strefami ich potencjalnego oddzia ywania), do czasu likwidacji lub skablowania tych linii, 
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wszelkie pozosta e inwestycje na 
terenie strefy technicznej wymagaj  uwzgl dnienia – na etapie projektowania, realizacji oraz 

ytkowania – przepisów odr bnych. 
7. W zakresie ochrony krajobrazu obowi zuj  ustalenia niniejszej uchwa y dotycz ce poszczególnych 

terenów.  
8. Ustala si , e na terenie PU: 
1) nie ogranicza si  wysoko ci obiektów zwi zanych z procesem technologicznym realizowanej funkcji; 
2) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia nale y projektowa  w sposób zharmonizowany w 

zakresie, zastosowanych materia ów i kolorystyki; 
3) niezabudowane i nieutwardzone cz ci terenów nale y zagospodarowa  zieleni  ozdobn  oraz 

elementami ma ej architektury, stanowi cymi harmonijne uzupe nienie zabudowy. 
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Rozdzia  2 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
§6 

1. Na obszarze obj tym planem znajduj  si  trzy stanowiska archeologiczne uj te w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków: 

1) Sokó ka, stanowisko nr 10 (AZP 31-90/11) – osada, XV – XVII w.; 
2) Sokó ka, stanowisko nr 11 (AZP 31-90/12) – osada, XV – po . XVII w.  
3) Sokó ka, stanowisko nr 12 (AZP 31-90/13) – osada, nowo ytno .  
2. W przypadku kolizji inwestycji ze stanowiskiem archeologicznym, nale y wyprzedzaj co 

przeprowadzi  badania wykopaliskowe zgodnie z przepisami odr bnymi. 
 
Rozdzia  3 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

§7 
Ustalenia z zakresu komunikacji 

1. Obs ug  komunikacyjn  zapewniaj : 
1) ulica Grodzie ska le ca w ci gu drogi krajowej nr 19, oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDG, 

znajduj ca si  poza granicami planu; 
2) projektowana droga wewn trzna oznaczona symbolem KDW (ok.0,6956 ha) o szeroko ci w liniach 

rozgraniczaj cych minimum 10 m wraz z placem nawrotowym, zgodnie z rysunkiem planu. 
2. W linii rozgraniczaj cej drogi KDW ustala si  zakaz realizacji wszelkich obiektów, w tym równie  

tymczasowych, z wyj tkiem urz dze  technicznych i obiektów liniowych uzbrojenia terenu zwi zanych 
z jej funkcjonowaniem. 

3. Dopuszcza si  realizacj  dróg wewn trznych na terenie oznaczonym symbolem PU o szeroko ci 
minimum 8 m w liniach rozgraniczaj cych i nieprzekraczalnej linii zabudowy 6 m od linii 
rozgraniczaj cych tych dróg. 

4. Szczegó owe miejsce i warunki w czenia dróg wewn trznych do uk adu drogowego dróg publicznych 
nale y uzgodni  z zarz dc  tych dróg. 

5. Miejsca postojowe (w tym gara e) obs uguj ce projektowan  zabudow  nale y zapewni  na terenie 
realizowanej inwestycji wed ug nast puj cych wska ników: 

1) dla funkcji produkcyjno-us ugowych – minimum 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych osób na 
jednej zmianie, w tym dla samochodów zaopatrzonych w kart  parkingow  – w zale no ci od potrzeb i 
liczby zatrudnionych osób niepe nosprawnych; 

2) dla funkcji us ugowych, z wyj tkiem handlu detalicznego – jedno miejsce postojowe na 100 m2 
powierzchni u ytkowej us ug, jednak nie mniej ni  trzy miejsca postojowe; 

3) dla funkcji us ugowych handlu detalicznego – trzy miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 
ytkowej us ug, jednak nie mniej ni  trzy miejsca postojowe; 

4) dla funkcji, o których mowa w punktach 2 i 3 ustala si  obowi zek realizacji minimum jednego miejsca 
postojowego dla samochodu zaopatrzonego w kart  parkingow . 

§8 
Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w energi  ciepln  

Zaopatrzenie w energi  ciepln  przewiduje si  z miejskiej sieci ciep owniczej lub indywidualnych róde  
ciep a z zastosowaniem niskoemisyjnych no ników energii w systemach grzewczych budynków, o których 
mowa w §5 ust.4. 

§9 
Ustalenia z zakresu odprowadzania cieków 

1. Odprowadzanie cieków bytowych – docelowo do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej 
wybudowania dopuszcza si  odprowadzanie cieków bytowych w oparciu o indywidualne systemy, to 
jest do szczelnych zbiorników na nieczysto ci lub do lokalnej (zak adowej) oczyszczalni cieków. 

2. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – uj tych w otwarte lub zamkni te systemy 
kanalizacyjne pochodz ce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej do gruntu lub do cieków 
powierzchniowych, przy spe nieniu warunków okre lonych w przepisach odr bnych.  

3. Odprowadzanie cieków technologicznych – ustala si , e cieki technologiczne przed zrzutem do 
odbiornika wymagaj  oczyszczenia wst pnego z zanieczyszcze  przemys owych w urz dzeniach 
oczyszczaj cych znajduj cych si  w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytu  prawny, 
niezale nie od dalszego sposobu oczyszczania, zgodnie z przepisami odr bnymi. 
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§10 
Zaopatrzenie w wod  

1. Docelowo pobór wody dla potrzeb bytowych nale y realizowa  z miejskiej sieci wodoci gowej. 
2. Na terenie zabudowy produkcyjno-us ugowej, do czasu wybudowania sieci wodoci gowej oraz po jej 

wybudowaniu, dopuszcza si  realizacj  indywidualnych uj  wód podziemnych, w szczególno ci do 
celów technologicznych i przeciwpo arowych oraz budow  zbiorników retencyjnych. 

§11 
Ustalenia z zakresu elektroenergetyki 

1. Zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z istniej cych oraz projektowanych sieci i urz dze  
elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych. 

2. Przewiduje si  budow  o wietlenia drogowego na istniej cych lub projektowanych liniach 
napowietrznych nn lub jako odr bnej napowietrznej lub kablowej sieci o wietleniowej. 

3. Dopuszcza si  mo liwo  zmiany trasy istniej cych linii napowietrznych oraz ich przebudow  na linie 
kablowe, a tak e budow  stacji transformatorowych na terenie PU. 

4. Ustala si  konieczno  udost pniania terenów, na których znajduj  si  urz dzenia elektroenergetyczne, 
w celu prowadzenia prawid owej eksploatacji tych urz dze .  

5. Oznaczone na rysunku planu strefy techniczne wraz z wymiarami od linii SN 15kV s  informacj  o 
stanie istniej cym. Strefy techniczne okre lone na rysunku planu ulegn  likwidacji w przypadku 
przebudowy tych linii na linie kablowe lub ich likwidacji.  

§12 
W zakresie gospodarki odpadami sta ymi ustala si  prowadzenie zagospodarowania odpadów w oparciu o 
plan gospodarki odpadami. 

§13 
1. Ustala si  mo liwo  modernizacji, przebudowy, rozbudowy wszelkich istniej cych elementów 

uzbrojenia terenu oraz budowy nowych na ca ym obszarze obj tym planem, zgodnie z przepisami 
odr bnymi i na warunkach okre lonych przez zarz dców sieci. 

2. Ustala si  obowi zek pod czenia istniej cych i projektowanych obiektów do niezb dnych do ich 
funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej.  

 
DZIA  III  

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO. 
PRZEZNACZENIE TERENÓW, PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 
 

§14 
Rozdzia  4 – Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem PU 
 
1. Teren oznaczony symbolem PU (ok. 32,8314 ha) przeznacza si  pod zabudow  produkcyjno-us ugow  

wraz z obiektami i urz dzeniami towarzysz cymi oraz uzbrojeniem terenu. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza si  lokalizacj  obiektów zwi zanych z przetwarzaniem 

odpadów powsta ych na tym terenie w wyniku w asnej produkcji (za wyj tkiem odpadów 
niebezpiecznych), sk adów i magazynów oraz obiektów us ugowych zwi zanych z handlem 
specjalistycznym (odpowiadaj cym profilowi produkcji) oraz obiektów zwi zanych z funkcj  
administracyjno-biurow  i socjaln . 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala si  zakaz lokalizacji zak adów o zwi kszonym i du ym 
ryzyku wyst pienia awarii przemys owej. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala si  nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania: 
1) zasady zagospodarowania dzia ki budowlanej lub terenu: 
a) ustala si  maksymaln  powierzchni  zabudowy – 70% powierzchni, 
b) nie ustala si  minimalnej powierzchni zabudowy; 
2) pozosta  cz  dzia ki budowlanej lub terenu nale y przeznaczy  na: 
a) powierzchni  biologicznie czynn  – minimum 15% powierzchni, 
b) obiekty ma ej architektury, 
c) utwardzone place, doj cia, dojazdy i miejsca postojowe, 
d) istniej cy las, mimo zgody na zmian  jego przeznaczenia, nale y wy czy  z produkcji le nej jedynie w 

niezb dnym zakresie, koliduj cym z projektowanym zagospodarowaniem; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg ciach – zgodnie z rysunkiem planu; 
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4) formy architektoniczne budynków: 
a) wysoko  maksymalna – trzy kondygnacje nadziemne, przy czym wysoko  budynków nie mo e 

przekracza  12 m, 
b) dachy – symetryczne dwu lub wielospadowe o k cie nachylenia po aci dachowych od 150 do 450 lub o 

formach p askich (do 150); 
5) maksymalna wysoko  budowli, z wyj tkiem zwi zanych z procesem technologicznym – 50 m; 
6) kolorystyka: 
a) ustala si  zakaz stosowania agresywnej kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachów, 
b) kolorystyka obiektów ma ej architektury i ogrodzenia powinna wspó gra  z kolorystyk  budynków. 
5. Zagospodarowuj c dzia  budowlan  nale y urz dzi  miejsca postojowe dla samochodów 

ytkowników sta ych i przebywaj cych okresowo, w tym równie  miejsca postojowe dla 
samochodów, z których korzystaj  osoby niepe nosprawne zgodnie z warunkami okre lonymi w §7. 

6. Obs uga komunikacyjna wy cznie poprzez drog  oznaczon  symbolem KDW, w czaj  si  zjazdem 
publicznym do drogi krajowej nr 19 (ulica Grodzie ska). Miejsce i szczegó owe warunki w czenia 
drogi KDW do drogi krajowej nale y uzgodni  z zarz dc  drogi. 

 
Rozdzia  5 – Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KDW 

 
§15 

1. Teren oznaczony symbolem KDW (ok. 0,6956 ha) przeznacza si  pod wewn trzn  drog  dojazdow . 
2. W liniach rozgraniczaj cych drogi ustala si  zakaz realizacji obiektów, o których mowa w §7 ust.2. 
 

DZIA  IV – PRZEPISY KO COWE 
 

§16 
W planie nie okre lono: 
1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury wspó czesnej; 
2) wymaga  wynikaj cych z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych; 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych, na 

podstawie odr bnych przepisów, terenów górniczych, a tak e obszarów szczególnego zagro enia 
powodzi , obszarów osuwania si  mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych okre lonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa; 

4) szczegó owych zasad i warunków scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym w 
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomo ciami; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów, 
poniewa  problematyka ta nie dotyczy planu. 

§17 
Ustala si  stawk  procentow  jednorazowej op aty pobieranej w razie zbycia nieruchomo ci, której warto  
wzros a w zwi zku z uchwaleniem niniejszego planu w wysoko ci 30%. 

§18 
W zakresie ustalonym niniejsz  uchwa  traci moc uchwa a Nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokó ce z 
dnia 31 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokó ka w 
granicach administracyjnych i cz ci obszaru gminy Sokó ka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 129, poz. 1229 ze 
zm.). 

§19 
Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi Sokó ki. 

§20 
Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa 
Podlaskiego. 


