
                                    (PROJEKT)               

UCHWAŁA NR.....................                            

RADY GMINY PRZEROŚL 

z dnia ...................................... 

w sprawie trzeciej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przerośl 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567), 
oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647) oraz uchwały Nr IX/58/11 Rady 
Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia trzeciej zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl i Uchwały Nr 
XIII/93/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/11 
Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia trzeciej 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl –  
uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się trzecią zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przerośl, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/96/00 Rady Gminy Przerośl z dnia 
21 lipca 2000r. wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr VII/36/07 Rady Gminy Przerosl z dnia 10 
sierpnia 2007r. oraz uchwałą Nr XVI/109/2012 z dnia 9 października 2012r.  

2. Zmiana studium dotyczy m.in. wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 
 

§ 2. 1. Ustalenia zmiany studium stanowią treść niniejszej uchwały. 

2. Integralnymi częściami zmiany Studium są:  

1) załącznik nr 1- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przerośl – Synteza uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – w formie 
ujednoliconej; 

2) załącznik nr 2 - „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przerośl – Polityka przestrzenna gminy” – w formie ujednoliconej; 

3) załącznik nr 1a -  rysunek Studium w skali 1: 25 000 – „Uwarunkowania i kierunki ochrony 
środowiska naturalnego i kulturowego wraz z póżn.zmianami”; 

4) załącznik nr 2a - rysunek Studium w skali 1: 25 000 – „Polityka przestrzenna wraz z 
póżn.zmianami”; 

5) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  wniesionych do projektu zmiany 
Studium. 



      § 3. Wprowadza się następujące zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przerośl w załączniku nr 1 „Synteza uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”: 

1) w pkt I. „Wstęp” ppkt 1. „Podstawa formalno-prawna”: 

a) w akapicie drugim, po wyrażeniu: „z dnia 22 lipca 2011r.” dodaje się przecinek i dopisuje się 
wyrażenie: „Nr  IX/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i jej zmianą przyjętą uchwałą Nr XIII/93/12 z 
dnia 23 kwietnia 2011r.”, 

b)  po akapicie piątym dodaje się akapit szósty, przyjmujący brzmienie: „Trzecia zmiana 
dotycząca fragmentu Studium (zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/58/11 Rady Gminy Przerośl z 
dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania trzeciej zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl oraz jej zmiany 
przyjętej uchwałą Nr XIII/93/12 z dnia 23 kwietnia 2011r.) została opracowana przez Pracownię 
Urbanistyczną „TEWA” w Suwałkach.”;  

 

2) w pkt I. „Wstęp” ppkt 3. „Materiały wyjściowe do opracowania studium”  

a) w akapicie trzecim „W trakcie prac analitycznych oraz  ustaleniach studium  uwzględniono   
zapisy  ustaw związanych z niniejszym opracowaniem jak:” w punkcie 1 skreśla się wyrażenie 
„nr 0” w nawiasie” , 

b)  w akapicie czwartym „W projekcie zmian do Studium uwzględniono ustalenia:” dopisano 
ustępy 8 i 9 o następującym  brzmieniu: 

„8.Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przerośl na potrzeby planowanego zespołu elektrowni wiatrowych – 
opracowanie z czerwca 2012r.przez zespół wykonawców ECOPLAN w Opolu. 

9. Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego gminy Przerośl, opracowana w listopadzie 2012r. przez 
ECOPLAN w Opolu.”; 

3) w pkt I. „Wstęp” ppkt 4. „Ogólna  charakterystyka  gminy”: 

a) w drugim akapicie przed 11 przecinkiem dodaje się słowo „Nowa”, 

b) w drugim akapicie przed kropką dodaje się przecinek i słowa: „Nowa Przerośl, Kolonia 
Przerośl I, Kolonia Przerośl II”, 

c) w zestawieniu tabelarycznym, w czwartej kolumnie, poszczególne wiersze przyjmują 
brzmienie: 

- „Dane na dzień”: „ 30.06.2012r.”, 

- „Powierzchnia”: „12362 ha”, 

- „Liczba miejscowości” – „24”, 

- „Liczba sołectw” – „25”, 

- „Liczba mieszkańców” – „3102”, 

- „Użytki  rolne” – „8992 ha”, 



- „Grunty  orne” – „6606 ha”, 

- „Lasy i zadrzewienia” – „1960 ha”, 

- „Wody  i  nieużytki” – „ 1074 ha”; 

4) w pkt II. „UWARUNKOWANIA  PRZYRODNICZE – SYNTEZA”: 
a) w ppkt 1. „Ukształtowanie  terenu” po trzecim akapicie dodaje się czwarty akapit o 
następującym  brzmieniu: „W granicach gminy nie występują tereny naturalnych zagrożeń 
geologicznych (osuwania się mas ziemnych), jednakże zostały zainwentaryzowane 3 
osuwiska, wszystkie wzdłuż dolin rzecznych Błędzianki i Czarnej Hańczy . Zaleca się  
obsadzenie osuwisk krzewami. ”, 
 
b) w ppkt 8. „Formy  ochrony  przyrody” w literze c) dodaje się ustęp: „Planowane jest 
objęcie ochroną w formie rezerwatu przyrody rynny subglacjalnej doliny Czarnej Hańczy 
z wiszącą doliną „Gaciska” oraz z ozem turtulsko-bachanowskim.”, 
 
c) w ppkt 8. „Formy  ochrony  przyrody” w literze f) po słowach: „zwierząt i roślin” 
dodaje się dwukropek i dopisuje się: 

„a) projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO)  
„Jeleniewo” (PLH200001); 
 b) projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO)  „Ostoja 
Suwalska” (PLH200003).”, 
 

d) w ppkt 8. „Formy  ochrony  przyrody” w literze f) skreśla się ostatnie zdanie; 
 

5) w pkt III. „UWARUNKOWANIA  GOSPODARCZE  I  SPOŁECZNE”: 
a) w ppkt 1. „Rolnictwo” w nazwie tabeli 1 dodaje się wyrażenie: „i 2012r.”, 
 
b) w ppkt 1. „Rolnictwo” tabeli 1 dodaje się wers z zapisami według kolumn: 
 
- „Obszar” – „Gm. Przerośl w 2012r.”, 
- „Powierzchnia ogólna w ha” – „12362”, 
- „Razem” – „8992”, 
- „Grunty orne” – „6606”, 
- „Sady”, „Łąki”, „Pastwiska” – „2386”, 
- „Lasy i grunty leśne” – „1960”; 
- „Pozostałe grunty” – „1410”, 
 
c) w ppkt 1. „Rolnictwo” piąty akapit przyjmuje brzmienie: „Na 12362ha powierzchni 
gminy użytki rolne zajmują 8992ha, w tym grunty orne 6606ha, łącznie: sady, łąki, i 
pastwiska 2386ha.”,  
 
d) w ppkt 2. „Leśnictwo” w pierwszym zdaniu: skreśla się powierzchnię lasów „1731” i 
zastępuje się liczbą „1960”, skreśla się udział procentowy „14,3” i zastępuje się liczbą 
„15,6” oraz wykreśla się część zdania po drugim przecinku, 
 
e) w ppkt 2. „Leśnictwo” wykreśla się ostatni akapit, 
 
f) w ppkt 5.1. „Ludność” w ppkt 1 skreśla się powtórzenie: „1994r.”, 
 



g) w ppkt 5.1. „Ludność” dodaje się pppkt 7: „7) 2010r. – 3008 osób, w tym kobiety 
1479.”, 
h) w ppkt 5.2. „Oświata i kultura” w pierwszym zdaniu skreśla się cyfrę „4” i zastępuje 
się ją cyfrą „2”, 
 
h) w ppkt 5.2. „Oświata i kultura” w pierwszym akapicie dodaje się zdanie: „W latach 
2010-2011 do szkół podstawowych uczęszczało 235 uczniów, natomiast do gimnazjum 
148 uczniów.”, 
 
i) w ppkt 5.2. „Bezrobocie” na końcu dodaje się ustęp: „Według Rocznika statystycznego 
woj. podlaskiego w gminie Przerośl w 2010 roku zarejestrowane były 102 osoby 
bezrobotne, w tym 47,1% stanowiły kobiety.”; 
 

6) w pkt V. „INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”: 
a) w ppkt 1. „Gospodarka wodno - ściekowa” w części zatytułowanej: „Kierunki  
odprowadzania  ścieków  w  gminie  Przerośl” w ostatnim zdaniu skreśla się wyrażenie: 
„w.w. Zarządzenia” i zastępuje się je wyrażeniem „przepisów odrębnych”, 
 
b) w ppkt 3. „Sieć elektroenergetyczna” w części zatytułowanej: „Kierunki  rozwoju 
elektroenergetyki” w pierwszym zdaniu przed słowem „modernizacji” dodaje się: 
„budowy projektowanej i”, 
 
c) w ppkt 3. „Sieć elektroenergetyczna” w części zatytułowanej: „Kierunki  rozwoju 
elektroenergetyki” w literze g. dodaje się na końcu: „Odbiór energii elektrycznej 
wytworzonej przez elektrownie  wiatrowe  przewiduje się liniami kablowymi średniego 
napięcia prowadzonymi do stacji 110kV/SN planowanej na terenie wsi Łanowicze oraz 
doprowadzającymi do Głównych Punktów Odbioru  lokalizowanych  w gminach: 
Jeleniewo i Filipów.”, 
 
  d) w ppkt 3. „Sieć elektroenergetyczna” w części zatytułowanej: „Kierunki  rozwoju 
elektroenergetyki” dodaje się literę h. o następującym brzmieniu: „h.Dostosowanie 
systemu elektroenergetycznego  do potrzeb obecnych  i wynikających z rozwoju 
województwa z zachowaniem normatywnych standardów jakościowych i ilościowych 
poprzez budowę linii wysokiego napięcia 110 kV Suwałki – Wiżajny.”, 
 
  e) w ppkt 5. „Energia ze źródeł odnawialnych” w trzecim akapicie skreśla się udział 
procentowy: „12” i zastępuje się go liczbą: „15”;  
 
 

7) w pkt VI. „DZIEDZICTWO KULTUROWE”: 
a) ppkt 2. „Zasób  obiektów  kulturowych  na  terenie  gminy” przyjmuje brzmienie: 
   „1) Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji  zabytków:  
a) NOWA  PAWŁÓWKA:  

• Zespół  kościoła  parafii  rzymskokatolickiej  p. w. św. Trójcy:  
� drewniany kościół (ok. 1923r., stan  dobry), 
� drewniana dzwonnica  (lata 20  XX wiek,  stan  dobry), 

• Cmentarz parafii  rzymskokatolickiej  (początek  XX w., nr  rej. 717 stan  dobry, 
własność  parafii  rzymskokatolickiej), 

• Cmentarz prawosławny (?), koniec XIXw. (?), 
b) PRZEROŚL: 



• Układ  urbanistyczny  k.  XVI w., układ  czytelny, 
• Dzwonnica, drewniana k. XVIIIw., stan dobry, własność parafii  rzymskokatolickiej, 
• Plebania drewniana k. XIX w., stan dobry, własność parafii  rzymskokatolickiej, 
• Młyn wodny drewniany, poł XIX w. -ul. Holendry, własność prywatna, 
• Cmentarz  parafii  rzymskokatolickiej  XIX  wieku,  stan  dobry  własność  parafii  

rzymskokatolickiej, 
• Cmentarz  ewangelicki  XIX  wieku,  stan  zły  własność  komunalna, 
• Cmentarz  żydowski  XIX  wieku, zdewastowany  własność  komunalna, 
c) RAKÓWEK: 

• Cmentarz ewangelicki XIX wieku,  stan  dobry,  własność parafii  ewangelicko – 
augsburskiej, 

d) ŁANOWICZE: 
•  Cmentarz ewangelicki z XXw. (0,7km na wschód od Kolonii Łanowicze, na wysokim 

wzgórzu) pow. 0,016ha, brak nagrobków i mogił, obiekt zarośnięty krzewami i 
młodymi drzewami z zachowanym murem, 

e) HAŃCZA 
• Dom  nr  14,  ok.  1880  roku ( ? ), 
• Dom  nr  19,  ok.  1880  roku ( ? ), 
• Budynek gospodarczy – stodoła w zagrodzie nr 19, 
f) ŚMIECIUCHÓWKA  

• Dom nr 24– drewniany - własność prywatna, 
• Obiekty nieistniejące, ale nie wykreślone z ewidencji:  

� budynek gospodarczy, obora i chlew w zagrodzie nr 24, 
� budynek gospodarczy, obora w zagrodzie nr 25, 
� budynek gospodarczy, stodoła (Śmieciuchówka 25), 
� budynek mieszkalny – chałupa w zagrodzie nr 26, 
� budynek gospodarczy, stodoła w zagrodzie nr 26, 
� budynki gospodarcze, obora, chlew, wozownia w zagrodzie nr 26, 
� budynek mieszkalny – chałupa 43, 
� budynek mieszkalny nr 52; 

 
2) Na dzień opracowania trzeciej zmiany studium wojewódzka ewidencja zabytków 
nieruchomych pokrywa się z gminną ewidencją zabytków; 
    
3)Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: 
a) NOWA  PAWŁÓWKA:  

• drewniany kościół par. p. w. św. Trójcy (nr rej. 473 z 10.07.1986), 
• drewniana dzwonnica  (nr rej. 473 z 10.07.1986), 
• cmentarz par. rzym.-kat (nr rej. 717 z 30.08.1989),  

b) PRZEROŚL: 
• układ  urbanistyczny  (nr  rej.  438 z 28.11.1985), 
• dzwonnica,  drewniana przy kościele par. (nr  rej.  525 z 27.09.1989), 
• plebania drewniana (nr  rej. 525 z 27.09.1989), 
• cmentarz  parafii  rzymskokatolickiej (nr  rej. 716 z 30.08.1989), 
• cmentarz  ewangelicki  (nr  rej. 674 z 26.08.1989), 
• cmentarz  żydowski (nr  rej. 675 z 26.08.1989),  
c) RAKÓWEK: 

• Cmentarz  ewangelicki  (nr rej. A – 1016 z 13.02.1995), 
 



4)Wojewódzka ewidencja stanowisk archeologicznych według Archeologicznego 
Zdjęcia Polski (AZP): 
1) Przerośl (AZP 13-82/3) – ślad osadnictwa: średniowiecze,  ślad osadnictwa: okres 
nowożytny; 
2) Przerośl (AZP 13-82/4)– ślad osadnictwa: ?,  ślad osadnictwa: późne średniowiecze, 
ślad osadnictwa: okres nowożytny; 
3) Przerośl (AZP 13-82/5)– ślad osadnictwa: późny paleolit-mezolit; 
4) Przerośl (AZP 13-82/6) – ślad osadnictwa: epoka kamienia; 
5) Przerośl (AZP 13-82/7) – ślad osadnictwa: mezolit-epoka żelaza, ślad osadnictwa: 
późne średniowiecze-okres nowożytny; 
6) Przerośl (AZP 13-82/8) – kopiec (kurhan?): ?; 
7) Zarzecze (AZP 13-82/18) – ślad osadnictwa: epoka kamienia, osada: wczesne 
średniowiecze, osada: późne średniowiecze-okres nowożytny; 
8) Bućki (AZP 13-82/19) – ślad osadnictwa: epoka kamienia, osada: okres rzymski-okres 
wędrówek ludów, osada: wczesne średniowiecz, osada: późne średniowiecz-okres 
nowożytny; 
9) Prawy Las (AZP 13-82/21) – ślad osadnictwa: ?, osada: okres nowożytny. 
10) Kruszki (AZP 14-83/6) -  cmentarzysko kurhanowe: ?; 
11) Kruszki (AZP 14-83/9 – cmentarzysko? : ?; trzy „kamienice”, kurhany - ?; 
12) Kruszki (AZP 14-83/10) – ślad wsi: czasów nowożytnych XIXw.; 
13) Pawłówka Stara (AZP 14-83/14) -  ślad osadnictwa: epoka kamienia; 
osada/cmentarzysko? : kultura sudowska: późny okres rzymski/okres wędrówek ludów; 
14) Pawłówka Stara (AZP 15-83/3) – cmentarzysko kurhanowe: ?; 
15) Pawłówka Stara (AZP 15-83/4) – ślady wsi: czasy nowożytne XVII-XIXw.; 
16) Pawłówka Stara (AZP 15-83/5) – ślady osady – kultura sudowska – późny okres  
rzymski/ okres wędrówek ludów XI-XIIIw., 
17) Śmieciuchówka (AZP 15-82/3) – osada sudowska: późny okres  rzymski/ okres 
wędrówek ludów, 
18) Śmieciuchówka (AZP 15-82/9) – osada: neolit/epoka brązu, 
19) Śmieciuchówka (AZP 15-82/10) – ślad osadnictwa: neolit, ślad osadnictwa: okres 
nowożytny, 
20) Śmieciuchówka (AZP 15-82/18) – osada: XII-XIIw., ślad osadnictwa: epoka brązu, 
21) Łanowicze (AZP 15-82/16) - ślad osadnictwa: epoka kamienia - brązu, 
22) Łanowicze (AZP 15-82/17) – osada: X-XIw., osada: XII-XIIIw., 
23) Łanowicze (AZP 15-82/12) – ślad osadnictwa: neolit, ślad osadnictwa: okres 
nowożytny, 
24) Łanowicze (AZP 15-82/13) –osada: neolit,  
25) Łanowicze (AZP 15-82/14) – ślad osadnictwa: epoka kamienia-brązu, osada: ?, ślad 
osadnictwa: okres nowożytny, 
26) Zusenko (AZP 15-82/19) – ślad osadnictwa: ceramika pradziejowa, osada: okres 
nowożytny, 
27) Zusenko (AZP 15-82/20) – ślad osadnictwa: schyłek paleolitu, ślad osadnictwa: 
neolit- epoka brązu, 
28) Zusenko (AZP 15-82/33) – obozowisko- epoka brązu (?), 
29) Pawłówka Nowa (AZS 15-82/15) – osada sudowska – okres rzymski. 
 
5)Na terenie gminy znajdują się zabytki ruchome w postaci wyposażenia i wystroju 
kościołów parafialnych w Przerośli i Nowej Pawłówce; 
 
6) Obiekty architektury militarnej, które mogą być ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 



• Schron bojowo-obserwacyjny, położony we wsi Prawy Las, 5900 m na pn-wsch. od 
centrum Przerośli i 5400 m na pn-zach. od płd. skraju jez. Hańcza, 

• Schron bojowo-obserwacyjny, położony we wsi Prawy Las 5200 m na pn-wsch. od 
centrum Przerośli i 5750 m na pn-zach. od płd. skraju jez. Hańcza, 

• Pozostałości wojennych umocnień, 
 
7) Na terenie gminy znajduje się Mogiła zbiorowa ofiar terroru niemieckiego z 22 
kwietnia 1944 r. - mogiła zbiorowa znajduje się przy ulicy Holendry w Przerośli. Na 
granitowej podstawie ustawiony kamienny obelisk zakończony metalowym krzyżem z 
pasyjką. Na obelisku wykute nazwiska osób zamordowanych. Przed obeliskiem ułożona 
kamienna płyta. W mogile pochowanych jest 10 mieszkańców suwalszczyzny ze wsi 
Płaska, Rygol oraz Wysoki Most, w tym trzy osoby niezidentyfikowane.”, 
 
b) w ppkt 3. „Waloryzacja” skreśla się wyrażenie: „zasługują pozostałości dworu i parku 
w  Nowej  Pawłówce,  oraz”  zastępując je  słowem „zasługuje”; 
 

8) w pkt VII. „KIERUNKI ROZWOJU”: 
a) w części opisującej obszar D w pierwszym akapicie, w drugim zdaniu skreśla się 
słowo „wojewódzkiej” zastępując je  słowem „powiatowej”; 
 

9) w pkt VIII. „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”: 
a) w ppkt 4. „Kierunki  rozwoju  komunikacji” w szóstym punktorze, w pierwszym 
zdaniu skreśla się słowa „wszystkich drogach” zastępując je słowami: „części dróg”. 
 

      § 4. Wprowadza się następujące zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przerośl w załączniku nr 2 „Polityka przestrzenna gminy”: 

1) w pkt I. „PODSTAWY  POLITYKI  PRZESTRZENNEJ”: 
 
a) w ppkt 1.1. „Uwarunkowania  stanowiące  zasoby  i  szanse  rozwoju  
zagospodarowania  przestrzennego:” dodaje się literę m) o następującym brzmieniu: „m) 
Szczególne  korzystne  warunki  anemometryczne  (relatywnie najkorzystniejsze w     
kraju) dla  produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem siły wiatru.”, 
 
b) w ppkt 1.3. „Uwarunkowania  stanowiące  zasoby  i  szanse  rozwoju  
zagospodarowania  przestrzennego:” dodaje się literę f) o następującym brzmieniu: „            
f) Zobowiązania wynikające z art.4 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/ WE z 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE do zapewnienia odpowiedniego udziału energii odnawialnej w całkowitym 
zużyciu energii do roku 2020, w przypadku Polski - 15%.”, 
 
c) w ppkt 2.1. „Główne cele rozwoju gminy Przerośl” dodaje się literę i) o następującym 
brzmieniu: „i) Wzmocnienie ekonomiczne gminy poprzez stworzenie warunków do 
realizacji przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem lokalnych, odnawialnych zasobów 
naturalnych siły wiatru, do produkcji czystej energii.”, 
 
d) w ppkt 2.2. „Cele  zagospodarowania  przestrzennego  gminy:” dodaje się literę k) o 
następującym brzmieniu: „k)Wykorzystanie lokalnych, odnawialnych  zasobów 
naturalnych siły wiatru, do produkcji czystej energii, celem zapewnienia bazy 



ekonomicznej dla realizacji celów określonych w punktach i), j) i innych celów 
ogólnospołecznych .”; 
 

2) w pkt II. „POLITYKA  W  ZAKESIE  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ”: 
 
b) w ppkt 2.1. „Obszary  chronione  na  podstawie  przepisów  o  ochronie  przyrody” w 
drugim punktorze, w pierwszym zdaniu po wyrażeniu: „objęta jest” dodaje się słowo 
„projektowanym” oraz przed kropką dodaje się: „oraz  projektowanym Specjalnym 
Obszarem Ochrony Siedlisk Natura 2000 Jeleniewo (PLH200001)”, 
 
c) w ppkt 2.2.1. „Wody powierzchniowe i podziemne” w pierwszym punktorze, w 
ostatnim zdaniu po słowach: „zbiorników wodnych z” dodaje się: „zakazem 
lokalizowania obiektów budowlanych z”, 
 
d) w ppkt 2.2.1. „Wody powierzchniowe i podziemne” po trzecim punktorze dodaje się 
punktor: 
„•Elektrownie wiatrowe nie mogą stanowić zagrożenia dla wód podziemnych i 
powierzchniowych.”, 
 
e) w ppkt 2.3. „Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie gruntów  rolnych i 
leśnych” w drugim akapicie wykreśla się pierwsze zdanie w całości, 
 
f) ppkt 2.4. „Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie  zabytków” 
przyjmuje brzmienie: 
   „1) Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji  zabytków:  
a) NOWA  PAWŁÓWKA:  

• Zespół  kościoła  parafii  rzymskokatolickiej  p. w. św. Trójcy:  
� drewniany kościół (ok. 1923r., stan  dobry), 
� drewniana dzwonnica  (lata 20  XX wiek,  stan  dobry), 

• Cmentarz parafii  rzymskokatolickiej  (początek  XX w., nr  rej. 717 stan  dobry, 
własność  parafii  rzymskokatolickiej), 

• Cmentarz prawosławny (?), koniec XIXw. (?), 
b) PRZEROŚL: 

• Układ  urbanistyczny  k.  XVI w., układ  czytelny, 
• Dzwonnica, drewniana k. XVIIIw., stan dobry, własność parafii  rzymskokatolickiej, 
• Plebania drewniana k. XIX w., stan dobry, własność parafii  rzymskokatolickiej, 
• Młyn wodny drewniany, poł XIX w. -ul. Holendry, własność prywatna, 
• Cmentarz  parafii  rzymskokatolickiej  XIX  wieku,  stan  dobry  własność  parafii  

rzymskokatolickiej, 
• Cmentarz  ewangelicki  XIX  wieku,  stan  zły  własność  komunalna, 
• Cmentarz  żydowski  XIX  wieku, zdewastowany  własność  komunalna, 
c) RAKÓWEK: 

• Cmentarz ewangelicki XIX wieku,  stan  dobry,  własność parafii  ewangelicko – 
augsburskiej, 

d) ŁANOWICZE: 
•  Cmentarz ewangelicki z XXw. (0,7km na wschód od Kolonii Łanowicze, na wysokim 

wzgórzu) pow. 0,016ha, brak nagrobków i mogił, obiekt zarośnięty krzewami i 
młodymi drzewami z zachowanym murem, 

e) HAŃCZA 



• Dom  nr  14,  ok.  1880  roku ( ? ), 
• Dom  nr  19,  ok.  1880  roku ( ? ), 
• Budynek gospodarczy – stodoła w zagrodzie nr 19, 
f) ŚMIECIUCHÓWKA  

• Dom nr 24– drewniany - własność prywatna, 
• Obiekty nieistniejące, ale nie wykreślone z ewidencji:  

� budynek gospodarczy, obora i chlew w zagrodzie nr 24, 
� budynek gospodarczy, obora w zagrodzie nr 25, 
� budynek gospodarczy, stodoła (Śmieciuchówka 25), 
� budynek mieszkalny – chałupa w zagrodzie nr 26, 
� budynek gospodarczy, stodoła w zagrodzie nr 26, 
� budynki gospodarcze, obora, chlew, wozownia w zagrodzie nr 26, 
� budynek mieszkalny – chałupa 43, 
� budynek mieszkalny nr 52; 

 
2) Na dzień opracowania trzeciej zmiany studium wojewódzka ewidencja zabytków 
nieruchomych pokrywa się z gminną ewidencją zabytków; 
    
3)Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: 
a) NOWA  PAWŁÓWKA:  

• drewniany kościół par. p. w. św. Trójcy (nr rej. 473 z 10.07.1986), 
• drewniana dzwonnica  (nr rej. 473 z 10.07.1986), 
• cmentarz par. rzym.-kat (nr rej. 717 z 30.08.1989),  

b) PRZEROŚL: 
• układ  urbanistyczny  (nr  rej.  438 z 28.11.1985), 
• dzwonnica,  drewniana przy kościele par. (nr  rej.  525 z 27.09.1989), 
• plebania drewniana (nr  rej. 525 z 27.09.1989), 
• cmentarz  parafii  rzymskokatolickiej (nr  rej. 716 z 30.08.1989), 
• cmentarz  ewangelicki  (nr  rej. 674 z 26.08.1989), 
• cmentarz  żydowski (nr  rej. 675 z 26.08.1989),  
c) RAKÓWEK: 

• Cmentarz  ewangelicki  (nr rej. A – 1016 z 13.02.1995), 
 
4)Wojewódzka ewidencja stanowisk archeologicznych według Archeologicznego 
Zdjęcia Polski (AZP): 
1) Przerośl (AZP 13-82/3) – ślad osadnictwa: średniowiecze,  ślad osadnictwa: okres 
nowożytny; 
2) Przerośl (AZP 13-82/4)– ślad osadnictwa: ?,  ślad osadnictwa: późne średniowiecze, 
ślad osadnictwa: okres nowożytny; 
3) Przerośl (AZP 13-82/5)– ślad osadnictwa: późny paleolit-mezolit; 
4) Przerośl (AZP 13-82/6) – ślad osadnictwa: epoka kamienia; 
5) Przerośl (AZP 13-82/7) – ślad osadnictwa: mezolit-epoka żelaza, ślad osadnictwa: 
późne średniowiecze-okres nowożytny; 
6) Przerośl (AZP 13-82/8) – kopiec (kurhan?): ?; 
7) Zarzecze (AZP 13-82/18) – ślad osadnictwa: epoka kamienia, osada: wczesne 
średniowiecze, osada: późne średniowiecze-okres nowożytny; 
8) Bućki (AZP 13-82/19) – ślad osadnictwa: epoka kamienia, osada: okres rzymski-okres 
wędrówek ludów, osada: wczesne średniowiecz, osada: późne średniowiecz-okres 
nowożytny; 



9) Prawy Las (AZP 13-82/21) – ślad osadnictwa: ?, osada: okres nowożytny. 
10) Kruszki (AZP 14-83/6) -  cmentarzysko kurhanowe: ?; 
11) Kruszki (AZP 14-83/9 – cmentarzysko? : ?; trzy „kamienice”, kurhany - ?; 
12) Kruszki (AZP 14-83/10) – ślad wsi: czasów nowożytnych XIXw.; 
13) Pawłówka Stara (AZP 14-83/14) -  ślad osadnictwa: epoka kamienia; 
osada/cmentarzysko? : kultura sudowska: późny okres rzymski/okres wędrówek ludów; 
14) Pawłówka Stara (AZP 15-83/3) – cmentarzysko kurhanowe: ?; 
15) Pawłówka Stara (AZP 15-83/4) – ślady wsi: czasy nowożytne XVII-XIXw.; 
16) Pawłówka Stara (AZP 15-83/5) – ślady osady – kultura sudowska – późny okres  
rzymski/ okres wędrówek ludów XI-XIIIw., 
17) Śmieciuchówka (AZP 15-82/3) – osada sudowska: późny okres  rzymski/ okres 
wędrówek ludów, 
18) Śmieciuchówka (AZP 15-82/9) – osada: neolit/epoka brązu, 
19) Śmieciuchówka (AZP 15-82/10) – ślad osadnictwa: neolit, ślad osadnictwa: okres 
nowożytny, 
20) Śmieciuchówka (AZP 15-82/18) – osada: XII-XIIw., ślad osadnictwa: epoka brązu, 
21) Łanowicze (AZP 15-82/16) - ślad osadnictwa: epoka kamienia - brązu, 
22) Łanowicze (AZP 15-82/17) – osada: X-XIw., osada: XII-XIIIw., 
23) Łanowicze (AZP 15-82/12) – ślad osadnictwa: neolit, ślad osadnictwa: okres 
nowożytny, 
24) Łanowicze (AZP 15-82/13) –osada: neolit,  
25) Łanowicze (AZP 15-82/14) – ślad osadnictwa: epoka kamienia-brązu, osada: ?, ślad 
osadnictwa: okres nowożytny, 
26) Zusenko (AZP 15-82/19) – ślad osadnictwa: ceramika pradziejowa, osada: okres 
nowożytny, 
27) Zusenko (AZP 15-82/20) – ślad osadnictwa: schyłek paleolitu, ślad osadnictwa: 
neolit- epoka brązu, 
28) Zusenko (AZP 15-82/33) – obozowisko- epoka brązu (?), 
29) Pawłówka Nowa (AZS 15-82/15) – osada sudowska – okres rzymski. 
 
5)Na terenie gminy znajdują się zabytki ruchome w postaci wyposażenia i wystroju 
kościołów parafialnych w Przerośli i Nowej Pawłówce; 
 
6) Obiekty architektury militarnej, które mogą być ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

• Schron bojowo-obserwacyjny, położony we wsi Prawy Las, 5900 m na pn-wsch. od 
centrum Przerośli i 5400 m na pn-zach. od płd. skraju jez. Hańcza, 

• Schron bojowo-obserwacyjny, położony we wsi Prawy Las 5200 m na pn-wsch. od 
centrum Przerośli i 5750 m na pn-zach. od płd. skraju jez. Hańcza, 

• Pozostałości wojennych umocnień, 
 
7) Na terenie gminy znajduje się Mogiła zbiorowa ofiar terroru niemieckiego z 22 
kwietnia 1944 r. - mogiła zbiorowa znajduje się przy ulicy Holendry w Przerośli. Na 
granitowej podstawie ustawiony kamienny obelisk zakończony metalowym krzyżem z 
pasyjką. Na obelisku wykute nazwiska osób zamordowanych. Przed obeliskiem ułożona 
kamienna płyta. W mogile pochowanych jest 10 mieszkańców suwalszczyzny ze wsi 
Płaska, Rygol oraz Wysoki Most, w tym trzy osoby niezidentyfikowane. 
 
 W celu ochrony obiektów zabytkowych oraz wartościowych elementów występujących 
w krajobrazie kulturowym, otoczenia zabytków z elementami zagospodarowania terenu 
zaleca się:  



1)zasady ochrony zabytkowych nieruchomości i zabytków archeologicznych do 
opracowania  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 
2)prowadzenie i uzupełnianie gminnej ewidencji zabytków; 
3)stworzenie „Programu opieki nad zabytkami”, w ramach którego należy 
przeprowadzić oznakowanie zabytków oraz ustawienie tablic informacyjnych zabytków w 
celu wzbogacania oferty turystycznej: 
4)zabytki ruchome na terenie gminy (wyposażenie i wystrój kościołów parafialnych w 
Przerośli i Nowej Pawłówce) winne być objęte „Programem opieki nad zabytkami”; 
 5)obiekty architektury militarnej winne być objęte gminną ewidencją zabytków z 
wykorzystaniem ich na cele turystyczne np. stworzenie historycznego szlaku 
turystycznego; 
6) w odniesieniu do stanowisk archeologicznych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego wprowadzić ustalenia dotyczące: 

a) zakazu prowadzenia wszelkich robót ziemnych w obrębie stanowisk bez zgody 
służb konserwatorskich. 

b) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych 
na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy 
niezwłocznie zawiadomić służby konserwatorskie.”, 

 
g) w ppkt 2.6.1. „W  odniesieniu  do  ochrony  środowiska  przyrodniczego” w 
pierwszym punkcie, w literze a):  

- skreśla się wyrażenie: „i jego otuliny”, 
- w drugim punktorze skreśla się słowa „oraz napowietrznych  linii  średniego  i  

niskiego  napięcia” i zastępuje się je słowami:  „zaleca się rozbudowę, 
modernizację istniejących linii SN i nn jako kablowe, natomiast nowe linie nn 
wykonać wyłącznie kablami ziemnymi,”, 

- po piątym punktorze dodaje się punktor o następującym brzmieniu:  
„•lokalizacja elektrowni wiatrowych poza obszarem parku jako konstrukcji 
zniekształcających historyczne ukształtowany krajobraz Parku,”, 

 
h) w ppkt 2.6.3. „W  odniesieniu  do  środowiska  kulturowego” w pierwszym punkcie po 
liczbie „25” dodaje się przecinek oraz wyrażenie: „36 ust 1”: 
 
i) w ppkt 3.2. „Zagrożenia środowiskowe” w ostatnim punktorze w wyrażeniu 
„północno-wschodniej” skreśla się słowo: „północnej” zastępując je słowem: 
„południowo”, 
 
j) w ppkt 3.3. „Polityka przestrzenna” dodaje się punkty 12) i 13) o następującym 
brzmieniu: 
„12)Wykluczone z lokalizacji elektrowni wiatrowych powinny być: ozy w dolinach 
rynnowych, tereny leśne oznaczone w ewidencji gruntów jako Ls, tereny występowania 
wód powierzchniowych i projektowanych specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 
2000. 
13)Weryfikacja możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych na etapie planu 
miejscowego w lokalnych korytarzach ekologicznych (Dolina rzeczna Czarnej Hańczy 
oraz rowu technicznego A – zwanego Rucawizną).”, 
 
k)w ppkt 4.1. „Polityka przestrzenna” skreśla się cyfrę rzymska „IV” zastępując ją cyfrą 
„III” oraz wykreśla się nawias: „(zał.2)”, 
 



l)w ppkt 7.1. „Wodociągi”: 
-  w trzecim akapicie skreśla się słowa „trzech wodociągów:” zastępując je słowami: 
„z dwóch stacji wodociągowych:”,  
- w trzecim akapicie skreśla się słowa: „Pawłówka” oraz „to  jest  położone  wokół  
drogi  Rakówek– Przerośl – Blenda – Kruszki  oraz  Kruszki – Pawłówka – 
Śmieciuchówka”,  
- na końcu dodaje się ustępy: „Do stacji wodociągowej w miejscowości Przerośl 
podłączone są następujące miejscowości: Przerośl, Kol. Przerośl, Przystajne, Nowa 
Przerośl, Romanówka, Krzywólka, Zusenko. 

Gmina Przerośl jest w 100% zwodociągowana.”, 
 
m)w ppkt 7.2. „Kanalizacja  i  usuwanie  odpadów”: 

- w trzecim akapicie wykreśla się słowa: „w sprawie prawo wodne Zarządzeniem 
MOŚiZNiL  z  dnia  5.11.1991r.” zastępując je słowami: „przepisami odrębnymi”, 
- w szóstym akapicie, w drugim zdaniu wykreśla się słowa: „w  stopniu  
odpowiadającym  wymogom  cytowanego  wyżej  Zarządzenia” zastępując je 
słowami: „wymogami przepisów odrębnych”, 
- w siódmym akapicie wykreśla się słowa: „w.w. Zarządzenia” zastępując je słowami: 
„przepisów odrębnych”, 
- skreśla się w całości ostatnie zdanie, 

 
n)w ppkt 7.3. „Elektroenergetyka” po piątym akapicie dodaje się trzy akapity o 
następującym brzmieniu:  
      „Odbiór energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie  wiatrowe  przewiduje 
się liniami kablowymi średniego napięcia prowadzonymi do stacji 110kV/SN planowanej 
na terenie wsi Łanowicze oraz doprowadzającymi do Głównych Punktów Odbioru  
lokalizowanych na terenach  gmin: Jeleniewo i Filipów.   
       Dostosowanie systemu elektroenergetycznego  do potrzeb obecnych  i wynikających z 
rozwoju województwa planowana jest budowa linii wysokiego napięcia 110 kV Suwałki – 
Wiżajny przebiegająca przez tereny gminy Przerośl. Uszczegółowienie przebiegu  
napowietrznych linii 110kVi 20kV oraz stacji transformatorowych  20/0,4 kV należy 
wnieść w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z 
zachowaniem:  
- w przypadku linii o napięciu 110 kV wymagana odległość posadowienia elektrowni 
wiatrowej od skrajnego przewodu linii powinna być większa niż „3d”, gdzie „d” jest 
średnicą koła zataczającego przez łopaty siłowni wiatrowej, 
- wzdłuż trasy linii 20 kV należy wyznaczyć pas techniczny o szerokości 25m (przy 
dwutorowej 30m), w  którym w dowolnym stanie pracy siłowni wiatrowej nie może 
znaleźć się jakikolwiek element elektrowni wiatrowej (w szczególności łopaty elektrowni), 
przy czym oś symetrii pasa technicznego powinny wyznaczać słupy  linii 20 kV), 
- wzdłuż linii niskiego napięcia odległości opisane powyżej powinny wynosić 20 i 25m.  
 
o) w tytule ppkt 9 „Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz 
przestrzeni publicznej.” skreśla się liczbę „2000” zastępując ją liczbą „400”;    
 
p) w ppkt 9.1. „Obszary,  dla  których  sporządzenie  planów  miejscowych  jest  
obowiązkowe:”  w drugim akapicie skreśla się liczbę „2000” zastępując ją liczbą „400”;    



 
r)w ppkt 9.3. „Obszary, dla  których   sporządzenie  planów  miejscowych  jest  
obowiązkowe ze względu  na  istniejące  uwarunkowania” po trzecim akapicie dodaje się 
dwa akapity o następującym brzmieniu:  

 „Wyznaczenie obszarów w których dopuszcza się lokalizację turbin wiatrowych wraz 
z ich strefami ochronnymi należy poprzedzić wykonaniem wstępnych prognoz 
oddziaływania akustycznego w celu zapewnienia odpowiednich standardów jakości 
środowiska w zakresie klimatu akustycznego na terenach przeznaczonych na cele 
zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjno-wypoczynkowej, usług oświaty i szkolnictwa, 
opieki społecznej i innych chronionych na podstawie przepisów szczególnych. W ramach 
analiz należy uwzględnić oddziaływanie skumulowane istniejących i projektowanych 
zespołów oraz pojedynczych turbin wiatrowych.  

Podstawę do ustalania szczegółowej lokalizacji turbin (elektrowni) wiatrowych pod 
względem uwarunkowań przyrodniczych i ochrony środowiska stanowi opracowanie 
ekofizjograficzne,  poprzedzające sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym to opracowaniu mowa w art.72, ust.4 i 5 ustawy z dnia 
27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150)”, 

 
s)w ppkt 13 „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 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.” po drugim akapicie dodaje się 
akapit o następującym brzmieniu:  
„Projektuje się przebieg napowietrznej linii 110 kV Suwałki – Wiżajny, przebiegającą  
przez tereny gminy Przerośl. Wyżej wymieniona inwestycja jest inwestycją celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym umieszczoną w „Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa podlaskiego” zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku 
Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003r.”; 
 
 

3) w pkt IV. „SYNTEZA USTALEŃ  PROJEKTU  STUDIUM”: 
 

a)w ppkt 4.1. „Ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz przeznaczenia terenów.” w pierwszym akapicie na końcu zdania dodaje się: „i 
2012r”,  
 
b)w ppkt 4.3. „UZASADNIENIE  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA 
USTALEŃ  PROJEKTU  ZMIANY  STUDIUM”  

- w pierwszym akapicie po wyrażeniu: „z dnia 22 lipca 2011r.” dodaje się: „oraz 
Uchwałą  Nr IX/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. i jej zmianą przyjętą Uchwałą Nr 
XIII/93/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.”, 
- w drugim akapicie w nawiasie skreśla się wyrażenie: „nr 0”.  

     § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl. 

     § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr …..... 
Rady Gminy Przerośl 
z dnia ……… 2013r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu trzeciej zmiany studium  
 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 


