UCHWAŁA NR XIX/181/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Choroszcz.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2000 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Hejnał Miasta Choroszcz.
§ 2. 1. Hejnałem Miasta Choroszcz jest utwór muzyczny, którego zapis nutowy stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Hejnał stanowi sygnał dźwiękowy miasta i może być odtwarzany zwłaszcza w czasie
uroczystości miejskich.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
UCHWAŁA NR XIX/182/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie ustanowienia dnia flagi Gminy Choroszcz.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się dzień 3 lipca dniem flagi Gminy Choroszcz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
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UCHWAŁA NR XIX/183/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116,
art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594,
Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. nr 19 poz. 177, Nr 93
poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.
Nr 14 poz. 114) – uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124 377 zł
dz. 754 rozdz. 75412 § 2030 – 6 700 zł
dz. 756 rozdz. 75615 § 2440 – 110 493 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2708 – 7 184 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budzetowych o kwotę 124 377 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 44 750 zł
dz. 754 rozdz. 75403 § 2950 – 8 000 zł
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 6 700 zł
dz. 801 rozdz. 80104 § 2650 – 30 000 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3248 – 7 184 zł
dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 – 11 000 zł
§ 4300 – 14 963 zł
dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 – 1 780 zł
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 788 465 zł z tytułu planowanych do pozyskania
środków na dofinansowanie własnych inwestycji
dz. 600 rozdz. 60016 § 6292 – 2 169 705 zł
dz. 801 rozdz. 80110 § 6292 – 612 000 zł
dz. 921 rozdz. 92195 § 6292 – 6 760 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 333 130 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 97 100 zł
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w tym:
- na ulicę Szpitalną – 24 000 zł
- na ulicę Ogrodową – 10 500 zł
- droga Dzikie – Kol. Dzikie – 62 600 zł
dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 35 000 zł
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 72 000 zł
dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 129 030 zł
3) Zwiększa się plan wydatków o kwote 3 121 595 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 141 088 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 120 000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6052 – 2 169 705 zł
dz. 700 rozdz. 70095 § 4300 – 35 000 zł
dz. 801 rozdz. 80110 § 6052 – 612 000 zł
dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 37 042 zł
dz. 921 rozdz. 92195 § 6052 – 6 760 zł
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na realizację w 2005 r. po wprowadzonych
zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 4. Przyjmuje się plany rachunków dochodów własnych na 2005 r.
- ogółem przychody – 117 622 zł
- ogółem rozchody – 116 622 zł
§ 5. Budzet po dokonanych zmianach wynosi
- plan dochodów – 20 140 581 zł
- plan wydatków – 20 140 581 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
mgr inż Romuald Szydłowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/183/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 lipca 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2005 ROKU
Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego realizacji

1

Rok
rozp.
zadań
zakoń.

Wartość
kosztor.
zadań

2

3

Środki
wynikajace z
planów
na
2005 rok

Dotych.
ponies.
wydatki

4

5

W tym

środki wł.
Budżet

śr.
z
f. cel.

dot.
bezw.

kredyt
pożyczka

6

7

8

9

Inne środki do pozyskania
Środki UE
Inne
źródła
10

11

Wykonanie
systemem
gospod. Przez
ZECWiK

Ogółem
Środki na
inwestycje

12

13

w zł.
Wydatki do
poniesienia
po 2005 r.

14

I. ZADANIA
KONTYNUOWANE
1. Hala sportowa przy gimnazjum

2002
2007
2004
2005
2004
2007

3 443 700

583 920

700 000

500 000

-

200 000

-

-

-

-

700 000

386 600

84 016

193 500

193 500

-

-

-

-

-

-

193 500

109 084

12 500 000

100 567

165 000

165 000

-

-

-

-

-

-

165 000

12 234 433

2004
2006

1 092 920

17 229

8 500

8 500

-

-

-

-

-

-

8 500

1 067 191

2004
2006

512 195

17 832

61 956

61 956

-

-

-

-

-

185 866

247 822

246 541

2004
2005
2004
2005
2004
2005

94 364
417 831
1 562 275

4 675
13 157
-

21 000
40 956
343 107

21 000
40 956
99 502

-

-

-

243 605

-

68 689
117 177
-

89 689
158 133
343 107

246 541
1 219 168

2005

54 000

-

54 000

54 000

-

-

-

-

-

-

54 000

-

1. Przebudowa układu komunikacyjnego
miasta Choroszcz wraz z drogami
dojazdowymi – etap I
w tym:

2005
2006

3 300 000

-

2 266 000

339 900

-

-

-

1 699 500

226 600

-

2 266 000

1 034 000

a) Przebudowa ul. Powstania Styczniowego
b ) Przebudowa ul. Szpitalnej w Choroszczy

2005
2005
2005
2005

1 800 000
200 000

-

1 800 000
200 000

270 000
30 000

-

-

-

1 350 000
150 000

180 000
20 000

-

1 800 000
200 000

-

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego
3. Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej
- I etap
4. Kanalizacja sanitarna w ul. Zastawie II i
III w Choroszczy – I etap
5. Wodociąg Krupniki –Oliszki oraz na os.
Wichrowe Wzgórza - I etap
w tym:
a) wodociąg na os. Wichrowe Wzgórza
b) wodociąg Krupniki - Oliszki
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 6266
Krupniki - Klepacze - I etap
7. Dodatkowe przyłącza kanalizacji
sanitarnej w ul. Niewodnickiej i
Wodociągowej w Klepaczach

2 159 780

II ZADANIA
NOWOROZPOCZYNANE
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Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego realizacji

1
c) Przebudowa ul. Ogrodowej w
Choroszczy – I etap
d) Wykonanie dokumentacji i przebudowa
drogi gminnej Dzikie-Kol. Dzikie – I etap
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1548B
Barszczewo - Ogrodniki
3. Zagospodarowanie terenu oraz
wyposażenie sali gimnastycznej i
kompleksu świetlicowo-żywieniowego
przy Publicznym Gimnazjum w
Choroszczy
4. Kanalizacja sanitarna w ul. Zastawie I w
Choroszczy
5. Wykonanie dokumentacji na kanalizację
sanitarną w ul. Al. Niepodległości,
ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w
Choroszczy
6. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w
mieście Białystok, gminie Juchnowiec
Kościelny i gminie Choroszcz-wtórnik i
dokumentacja dla miejscowości
Klepacze, Krupniki, Porosły i Kol.
Porosły

Rok
rozp.
zadań
zakoń.

2

Wartość
kosztor.
zadań

2005
2006

3
500 000

2005
2006

Środki
wynikajace z
planów
na
2005 rok

Dotych.
ponies.
wydatki

4

W tym

środki wł.
Budżet

-

5
250 000

6
37 500

800 000

-

16 000

2005

240 000

-

2005
2006

1 512 729

2005
2005

śr.
z
f. cel.

dot.
bezw.

7

8

Inne środki do pozyskania
Środki UE
Inne
źródła

kredyt
pożyczka

-

-

9
-

10
187 500

11
25 000

2 400

-

-

-

12 000

240 000

240 000

-

-

-

-

720 000

108 000

-

-

8 200

-

8 200

8 200

-

2005

40 000

-

40 000

40 000

2005
2008

12 500 000

-

135 000

2005

100 000
18 685
118 165

-

37 389 469

803 564

Ogółem
Środki na
inwestycje

Wykonanie
systemem
gospod. Przez
ZECWiK

12

Wydatki do
poniesienia
po 2005 r.

-

13
250 000

14
250 000

1 600

-

16 000

784 000

-

-

-

240 000

-

-

540 000

72 000

-

720 000

792 729

-

-

-

-

-

8 200

-

-

-

-

-

-

-

40 000

-

135 000

-

-

-

-

-

-

135 000

12 365 000

100 000
18 685
8 540

100 000
18 685
1 780

-

-

-

6 760

-

-

100 000
18 685
8 540

109 625

5 062 488

2 074 023

-

200 000

-

2 489 865

298 600

185 866

5 248 354

31 337 551

III INNE
1. Wykup gruntów
2. Zakupy inwestycyjne-komputer
3. Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w
Kruszewie – etap I
Razem

2005
2005
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/183/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 lipca 2005 r.
OBJAŚNIENIA
Zwiększenia planu dochodów w zakresie otrzymanej dotacji dokonano na podstawie:
1) Pisma Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26.04.2005 r. Nr BF-I0754/20/14/05 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na cele ochrony
przeciwpożarowej dla OSP w Klepaczach – 6 700 zł
2) Wpływu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu
ustawowych zwolnień z podatków i opłat Zakładów Pracy Chronionej w 2004 r.
w wysokości 110 493 zł
3) Umowy Nr 2/2.20/II/22.1/21/04/U/21/04 o dofinansowaniu
stypendialny dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej” – 7 184 zł

Projektu

„Program

Powyższą dotację przeznaczono na:
- sporządzenie dokumentacji na wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie
– 1 780 zł,
- remont dachu w budynku przedszkola – 30 000 zł
- przekazanie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na:
a) zwiększenie ilości patroli na ulicach w Choroszczy – 4 000 zł
b) remont budynku Komisariatu w Choroszczy – 4 000 zł
- budowę drogi Barszczewo – Oliszki – 44 750 zł
- oczyszczanie miasta i gminy – 25 963 zł
Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 298 130 zł,
w tym:
- przebudowa ulicy Szpitalnej – 24 000 zł i ul. Ogrodowej 10 500 zł
- przebudowa drogi Dzikie – Kol. Dzikie – 62 600 zł
- zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali gimnastycznej i kompleksu
świetlicowo-żywieniowego – 72 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie II i III – 129 030 zł
Kwotę 298 130 zł przeznaczono na:
- przebudowę ul. Powstania Styczniowego – 120 000 zł
- przebudowę drogi Barszczewo – Ogrodniki – 141 088 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niewodnickiej i Wodociągowej w Klepaczach –
22 900 zł
- wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną i deszczową dla miejscowości
Krupniki, Porosły, Kol. Porosły i Klepacze – 14 142 zł
- remont budynków komunalnych – 35 000 zł

W związku ze złożeniem wniosków na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na
dofinansowanie realizowanych inwestycji zostały zwiększone dochody i wydatki
inwestycyjne o kwotę 2 788 465 zł.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/183/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 lipca 2005 r.
KWOTY DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
(PO OPRACOWANYCH ZMIANACH)
w zł.
Nazwa jednostki
1)Książnica Podlaska

2) Komenda Miejska Policji w
Białymstoku

Razem

Kwota
Zakres przedmiotowy
dotacji
w zł
37 120 Realizacja projektu „Biblioteki Publiczne
Internet-Informacja-Społeczeństwo w
województwie podlaskim w latach 2004-2006”
8 000 4 000 – zwiększenie ilości patroli na ulicach w
Choroszczy
4 000 – remont budynku Komisariatu w
Choroszczy
45 120
UCHWAŁA NR XIX/184/05

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na
ich realizację.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2000 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45
poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. nr 19
poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273
poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały Nr XVII/163/05 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację, zmienionych uchwałą Nr
XVIII/180/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany
ustalenia wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację –
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE
L.p
.

Program
inwestycyjny/ zadanie
inwestycyjne

Jedn. org.
prog., zad.

Okres
realiz.

Łączne
nakłady
inwest.
(PLN)

Dot.
ponies.
nakł.
(PLN)

Wys. wydatków w PLN 2005 r.

Budżet
gminy,
pożyczki i
kredyty
1 Kanalizacja sanitarna
w ulicach Zastawie II i
Zastawie III w
Choroszczy
2 Wodociąg KrupnikiOliszki oraz na os.
Wichrowe Wzgórza w
Choroszczy
3 Regionalna Izba
Tradycji w Kruszewie
4 Przebudowa drogi
gminnej nr6266
Krupniki-Klepacze
5 Dofinansowanie
przebudowy drogi
powiatowej nr 1535 B
Białystok-Kruszewo
6 Zagospodarowanie
terenu oraz
wyposażenie sali
gimnastycznej i
kompleksu
świetlicowożywieniowego przy
publicznym
gimnazjum w
Choroszczy
7 Modernizacja
kotłowni i sieci
cieplnej w Cho-szczy

8 Budowa kanaliz.
sanitarnej,
wodociągów i kan. i
deszcz. z sep. w m. Bstok oraz gm.
Choroszcz i
Juchnowiec Kościelny

Gmina
Choroszcz

2005- 1092920 w
2006 tym: k.
kwalif:
1067191
Gmina
2005- 512195 w
Choroszcz, 2006 tym:
ZECWiK
k.kwaw
lifikow.
Choroszczy
494363
Gmina
2005- 118165
Choroszcz
2006
Gmina
2005- 1562275
Choroszcz
2006 w tym:
k. kwalifik.
1543975
Gmina
2005- 370000
Choroszcz
2007

Gmina
Choroszcz

20052006

1512729

Gmina
Choroszcz

20042007

12 500 000

Gmina
2005Choroszcz, 2008
Białystok,
Gmina
Juchnowiec
Kościelny

12500000

17229

8500

17832

61956

1780
99502
w tym: k.
kwal.
81202

UE
(SPO,
ZPORR,
Fundusz
Spójn.)

ZECWiK
w
Choroszc
zy

Wys. wydatków w PLN 2006 r.

Budż.
Państ.
MENiS
MGiP

Budżet
gminy,
pożyczk,
kredyty

UE (SPO,
ZPORR,
Fundusz
Spójn.)

160191

185866

Inne w
tym: Norw.
Mech.
Finans.

ZEC
wC
inne
do po

907000

61140

1

6760

21925

87700

243605

304792

914376

185000

108000

100 567,
w tym:
15 567
gmina,
85 000 do
pozyskania
z Norw.
Mech. Fin.

155 000,
w tym:
23 250
gmina
131 750 do
pozyskania
z Norw.
Mech. Fin.
135000

540000

72000

118911

594546

905 000

631081

4 000 000

2502628
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L.p
.

Program
inwestycyjny/ zadanie
inwestycyjne

Jedn. org.
prog., zad.

Okres
realiz.

Łączne
nakłady
inwest.
(PLN)

Dot.
ponies.
nakł.
(PLN)

Wys. wydatków w PLN 2005 r.

Budżet
gminy,
pożyczki i
kredyty
9 Przebudowa układu
komuni- kacyjnego
m. Choroszcz wraz z
drog. dojaz. etap I, w
tym:
a) Przebudowa ulicy
Powstania
Styczniowego w
Choroszczy;
b) Przebudowa ul.
Ogrodowej w
Choroszczy;
c) Przebudowa ul.
Szpitalnej w
Choroszczy;
d) Przeb. drogi Dzikie
- Kol. Dzikie

Gmina
Choroszcz

UE
(SPO,
ZPORR,
Fundusz
Spójn.)

ZECWiK
w
Choroszc
zy

Wys. wydatków w PLN 2006 r.

Budż.
Państ.
MENiS
MGiP

Budżet
gminy,
pożyczk,
kredyty

UE (SPO,
ZPORR,
Fundusz
Spójn.)

Inne w
tym: Norw.
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UCHWAŁA NR XIX/185/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choroszcz w części dotyczącej działek położonych na północ od drogi krajowej Nr 8 i na
wschód od ulicy Łąkowej w obrębie miasta Choroszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759), art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) uchwala
się, co następuje:
DZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 4. 1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń zmiany planu ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz” uchwalonym uchwałą
Nr XIV/141/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.10.2004 r. uchwala się zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz, przyjętego uchwałą
Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w
granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z późn. zm.), w części dotyczącej działek położonych na północ od
drogi krajowej Nr 8 i na wschód od ulicy Łąkowej w obrębie miasta Choroszcz, zwaną dalej
zmianą planu, składającą się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku zmiany
planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4

1

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 4,1465 ha położony na północ od
drogi krajowej nr 8 i na wschód od ulicy Łąkowej do południowej granicy działki nr 1309 i
zachodniej granicy działek nr 1322 i nr 1320.
§ 5. 1.Przeznacza się na cele nierolnicze 0.4349 ha gruntu wchodzacego wskład terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1PU, stanowiacego części działek nr 1310/1
i 1310/2.
2. W skład gruntu, o którym mowa w ust.1 wchodzą następujące użytki rolne: R-IIIb
(0.0764 ha), R-IVa (0.2194 ha) i R-IVb (0.1391 ha).
§ 6. Integralną częścią niniejszej uchwały są załącznik Nr 1, o którym mowa
w § 1 ust. 1 oraz:
1) załącznik Nr 2 – zawierający rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie
wyłożenia zmiany planu do publicznego wglądu;
2) załącznik Nr 3 – określający sposób realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady
ich finansowania.
§ 7. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz
parametry i wskaźniki zabudowy – rozdział 1;
2) zasady i warunki przekształceń oraz podziału nieruchomości – rozdział 2;
3) zasady ochrony środowiska i przyrody oraz tymczasowe użytkowanie terenów rozdział 3;
4) zasady ochrony zabytków oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego – rozdział 4;
5) zasady modernizacji i rozbudowy komunikacji oraz warunki kształtowania przestrzeni
publicznych – rozdział 5;
6) zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej – rozdział 6;
7) stawki procentowe, na postawie których ustala się opłatę wzrostu wartości nieruchomości
z tytułu uchwalenia planu – § 29.
2. Nie ustala się z powodu braku ich występowania:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na
podstawie przepisów odrębnych.
§ 8. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny
o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, których nie mogą
przekroczyć ściany budynków lub ich najdalej wysunięte elementy w kierunku ulicy lub
sąsiedniego terenu;
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3) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć obiekty użyteczności publicznej, o
których mowa w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie oraz inne obiekty służące zaspokajaniu potrzeb ludności nie wytwarzające
dóbr materialnych na skalę przemysłową tj. wielkoseryjną;
4) zabudowie produkcyjnej – należy przez to rozumieć obiekty służące do wytwarzania dóbr
materialnych na skalę przemysłową lub do ich składowania;
5) elewacjach uprzywilejowanych – należy przez to rozumieć elewacje od strony dróg
publicznych;
6) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i obiekty z zakresu
zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa,
ciepłownictwa i telekomunikacji;
7) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia
ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem zabudowy na terenie określonym
liniami rozgraniczającymi, a w szczególności budynki gospodarcze, podjazdy, parkingi.
§ 9. 1. Spośród oznaczeń graficznych na rysunku planu ustaleniami obowiązującymi są:
1) linie rozgraniczające ściśle określone;
2) linie zabudowy nieprzekraczalne.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i postulatywny.
DZIAŁ II – USTALENIA ZMIANY PLANU
ROZDZIAŁ 1. Przeznaczenie terenu, zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz parametry i wskaźniki zabudowy
§ 10. 1. Teren oznaczony symbolem 1.1PU przeznacza się pod zabudowę produkcyjnousługową wraz z infrastrukturą techniczną, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz
zielenią.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania:
1) istniejącą zabudowę zakładu przetwórstwa spożywczego pozostawia się do dalszego
użytkowania z możliwością przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji na inną
określoną w ust. 1;
2) architektura projektowanej zabudowy powinna być prosta w formie i detalu; preferowane
są dachy płaskie;
3) wysokość zabudowy kubaturowej maksymalnie do 8 m powyżej istniejącego poziomu
terenu, z dopuszczeniem wysokości elementów technologicznych do 12 m;
4) w północnych ścianach budynków lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy
planu nie należy przewidywać dystrybucji surowców i towarów;
5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej KD-2D;
6) zaopatrzenie w wodę na dotychczasowych warunkach z istniejącej gminnej sieci
wodociągowej i dodatkowo w sytuacjach awaryjnych z istniejącej własnej studni
głębinowej;
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7) odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych przejściowo do zbiorników
szczelnych, docelowo do projektowanej gminnej sieci kanalizacyjnej;
8) odprowadzenie wód opadowych do projektowanego zbiornika odparowującoinfiltracyjnego (z powierzchni utwardzonych, dojazdów i parkingów poprzez separator do
oczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych);
9) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualną kotłownię lokalną;
10) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej na terenie zakładu stacji transformatorowej.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się maksymalną powierzchnię
zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną przeznaczoną pod dojazdy, place i parkingi
wynoszącą 80% całości terenu 1.1UP, pozostałą powierzchnię należy zagospodarować
zielenią izolacyjną i ozdobną.
§ 11. 1. Teren oznaczony symbolem 1.2PU przeznacza się pod zabudowę produkcyjnousługową, wraz z infrastrukturą techniczną, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz
zielenią.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania:
1) projektowaną zabudowę należy kształtować frontem do drogi krajowej, z głównym
wejściem od strony południowej lub zachodniej, z dominantą architektoniczną w
narożniku;
2) elewację uprzywilejowaną należy projektować ze szczególną dbałością o detal i jakość
materiałów;
3) teren przed budynkami od strony południowo-zachodniej należy przeznaczyć na dojścia,
dojazdy i miejsca postojowe oraz zieleń ozdobną;
4) ogrodzenie od strony elewacji uprzywilejowanej nie powinno przesłaniać frontu
zabudowy;
5) preferowane są dachy płaskie z attyką od strony drogi krajowej;
6) wysokość zabudowy maksymalnie do 12 m powyżej poziomu terenu;
7) obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi serwisowej KD-1L, przejściowo
z istniejącej ulicy Łąkowej;
8) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na wodę ze względów technologicznych dodatkowy pobór należy
rozwiązać w oparciu o własne ujęcie wody;
9) odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych przejściowo do zbiorników
szczelnych, docelowo do projektowanej gminnej sieci kanalizacyjnej;
10) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie do własnego zbiornika
wód opadowych (z powierzchni utwardzonych, dojazdów i parkingów poprzez separator
do oczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych);
11) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualną kotłownię lokalną;
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12) zasilanie w energie elektryczną w oparciu o istniejące sieci i urządzenia oraz
projektowane w zależności od przewidywanego poboru energii, zgodnie warunkami
przyłączeniowymi.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się maksymalną powierzchnię
zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną przeznaczoną pod dojazdy, place i parkingi
wynoszącą 85% całości terenu 1.2UP, pozostałą powierzchnię należy zagospodarować
zielenią izolacyjną i ozdobną.
§ 12. 1. Teren oznaczony symbolem 2Zn,W przeznacza się pod zieleń z naturalnymi
zalesieniami i zadrzewieniami oraz ciekami wodnymi.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące warunki
zagospodarowania:
1) istniejący las i zadrzewienia pozostawia się w stanie naturalnym, dopuszcza się tylko
ciecia pielęgnacyjne i sanitarne;
2) od strony wschodniej zaleca się dodatkowo wprowadzić zieleń izolacyjną wielostopniową
(pas drzew i krzewów);
3) należy bezwzględnie utrzymać drożność istniejącego cieku wodnego;
4) wprowadza się możliwość lokalizacji zbiorników retencyjnych na wody opadowe
odprowadzane z terenów 1.1PU i 1.2PU;
5) dopuszcza się możliwość odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, po ich
wcześniejszym oczyszczeniu do stopnia zgodnego z przepisami, do istniejącego cieku
wodnego.
ROZDZIAŁ 2. Zasady i warunki przekształceń i podziału.
§ 13. 1. Zasady przekształceń terenu i zasady podziału na działki budowlane
przedstawiono na rysunku zmiany planu. Określają go linie rozgraniczające ściśle
określone.
2. Dopuszcza się podział terenów 1.1PU i 1.2PU wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na mniejsze działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dla każdej
nowopowstałej działki budowlanej bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
umożliwiającego wykonanie dla tej działki samodzielnego zjazdu z tej drogi, możliwości
zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną oraz spełnienia innych warunków określonych w
zmianie planu np. odpowiedniego wskaźnika powierzchni zieleni czy ilości miejsc
postojowych.
ROZDZIAŁ 3. Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz tymczasowe
użytkowanie terenów.
§ 14. W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych ustala
się:
1) zachowanie lasów i zadrzewień jako naturalnych elementów przestrzennych;
2) zachowanie istniejących cieków wodnych jako odbiorników nadmiaru wód opadowych.
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§ 15. 1. W zakresie ochrony środowiska wprowadza się na terenie zmiany planu zakaz
lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które obligatoryjnie
wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
2. Przedsięwziecia mogące znacząco odziałowywać na środowisko należy uzgodnić
z organem ochrony środowiska i właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.
§ 16. 1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się obowiązek przekazywania,
odpadów komunalnych i produkcyjnych wyspecjalizowanym firmom do zagospodarowania
zgodnie z programem gospodarki odpadami na terenie gminy.
2. Czasowo należy odpady stałe gromadzić w pojemnikach, z uwzględnieniem
możliwości ich segregacji, w miejscach wyznaczonych indywidualnie na terenach
produkcyjnych zgodnie z ich projektami zagospodarowania, sporzadzanymi na etapie
pozwoleń na budowę.
§ 17. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się:
1) obowiązek odprowadzenia ścieków przejściowo do wybieralnych zbiorników szczelnych,
docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku występowania
zanieczyszczeń technologicznych wstępnego podczyszczania ścieków;
2) obowiązek oczyszczenia wód opadowych w stopniu określonym przepisami poprzez
indywidualne stosowanie na użytkowanym terenie separatorów substancji
ropopochodnych i innych urządzeń podczyszczających.
§ 18. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami na
całym obszarze objętym ustaleniami planu wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i
urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery ponad dopuszczalne normy.
§ 19. W zakresie ochrony akustycznej należy stosować rozwiązania indywidualne
tłumiące hałas technologiczny (odpowiednio dobrane i właściwie zamontowane maszyny i
urządzenia, przegrody zewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej itp.).
§ 20. Na terenach przewidzianych do zabudowy wprowadza się obowiązek utrzymania
naturalnej roślinności lub upraw polowych do czasu rozpoczęcia inwestycji.
§ 21. 1. Wszystkie tereny inwestycyjne nie zabudowane i nie utwardzone należy
zagospodarować zielenią izolacyjną lub zielenią ozdobną, stanowiącą harmonijne
uzupełnienie zabudowy kubaturowej, podkreślającą jej walory architektoniczne,
materiałowe i przestrzenne.
2. Zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy kształtować jako zieleń ozdobną
i ochronną. Nasadzeń należy dokonywać gatunkami odpornymi na zanieczyszczenia w
miejscach wolnych od infrastruktury technicznej.
ROZDZIAŁ 4. ZASADY OCHRONY ZABYTKÓW ORAZ DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§ 22. 1. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w sąsiedztwie dawnego zespołu
dworskiego Moesa: dworu z połowy XIX w., czworaka z końca XIX w. i pozostałości parku
dworskiego z końca XIX w., będących zabytkami nie wpisanymi do rejestru zabytków i
wieży ciśnień z II połowy XIX w. wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr KI.WKZ5340/47/87 z dnia 29.03/1988 r. nr rej. 688. W celu ochrony krajobrazu w sąsiedztwie tych
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zabytków pozostawia się istniejącą zieleń naturalną na terenie 2Zn,W oraz wprowadza się
ograniczenia i zalecenia dla inwestycji realizowanych na terenach 1.1PU i 1.2PU zgodnie z
§ 7 ust. 2 i § 8 ust. 2.
2. Z uwagi na możliwość występowania na terenie zmiany planu, zabytków
archeologicznych, w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje
przypuszczenie, iż są one zabytkiem inwestor i wykonawca robót jest obowiązany
wstrzymać wszelkie prace i przeprowadzić w niezbędnym zakresie badania archeologiczne
terenu oraz sporządzić dokumentację na koszt jednostki organizacyjnej finansującej te
roboty.
ROZDZIAŁ 5. Zasady modernizacji i rozbudowy komunikacji i warunki kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 23. 1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego zmianą planu przewiduje się
następującymi drogami publicznymi:
1) drogą lokalną serwisową KD-1L – wyprowadzającą ruch lokalny na drogę krajową,
projektowaną w ramach przystosowania istniejącej drogi krajowej do parametrów drogi
ekspresowej; przebieg drogi serwisowej zgodnie z projektem planowanej inwestycji
modernizacji drogi krajowej (projektowana droga serwisowa położona poza granicami
zmiany planu z wyjątkiem narożnika działki 1318);
2) drogą dojazdową, gminną KD-2D – ulicą Łąkową łączącą się z drogą serwisową,
szerokości 10 –12 m w liniach rozgraniczających, jezdnia 1 x 2 pasy ruchu (planowane
częściowe poszerzenie o 4 m istniejącej drogi położone w granicach zmiany planu).
§ 24. Drogi, o których mowa w § 19, to jedyne przestrzenie publiczne położone w
rejonie zmiany planu.
§ 25. 1. Dla inwestycji przewidywanych na terenie zmiany planu, ustala się minimalny
wskaźnik miejsc parkingowych wynoszący 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
użytkowej usług dostępnej dla klientów.
2. Oprócz miejsc postojowych dla klientów należy przewidzieć, w zależności
od indywidualnych potrzeb, miejsca postojowe dla zatrudnionego personelu (nie mniej niż 2
m.p. na 10 zatrudnionych).
3. Miejsca postojowe dla pracowników obiektów, o których mowa w ust. 1, należy
przewidzieć na własnym terenie, miejsca postojowe dla klientów mogą być częściowo
lokalizowane w liniach rozgraniczających drogi serwisowej, na odcinkach bezpośrednio
przylegających do działek tych obiektów, na zasadach uzgodnionych z zarządcą drogi.
ROZDZIAŁ 6. Zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej
§ 26. 1. Pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych przewiduje się
z istniejącej sieci wodociągowej  90 znajdującej się w ulicy Łąkowej KD-2D).
2. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych
dopuszcza się uzupełnienie zasilania w oparciu o własne ujęcie wody.
§ 27. 1. Ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne docelowo będą odprowadzane do
projektowanej sieci kanalizacji zgodnie z gminnym programem odprowadzenia ścieków
sanitarnych.
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2. Do czasu budowy gminnej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków należy
rozwiązać indywidualnie w oparciu o wybieralne zbiorniki szczelne.
§ 28. Odprowadzenie wód opadowych z terenów przeznaczonych w zmianie planu pod
zabudowę należy rozwiązać indywidualnie przewidując w ramach planowanej inwestycji
własne zbiorniki wód opadowych wykorzystywane również do celów ppoż.
§ 29. 1. Dostarczanie ciepła na potrzeby ogrzewania projektowanych budynków,
przygotowania ciepłej wody użytkowej lub ewentualnie na cele technologiczne należy
rozwiązać indywidualnie z własnych kotłowni lokalnych.
2. W przypadku zastosowania kotłowni lokalnej o wydajności większej niż 30 kW
należy wykazać obliczeniowo w projekcie architektoniczno-budowlanym, że nie będzie ona
powodowała przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń na działkach sąsiednich
zlokalizowanych w strefie oddziaływania kotłowni.
§ 30. Zasilanie terenu w energię elektryczną przewiduje się w oparciu o istniejące sieci
i urządzenia: linię średniego napięcia, linię nn i znajdującą się na terenie 1.1PU stację
transformatorową o istniejącej mocy 250 kVA i planowanej mocy 450 kVA oraz z
ewentualnej stacji transformatorowej na terenie 1.2PU uzależnionej od potrzeb
energetycznych planowanej na tym terenie inwestycji.
§ 31. Obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w zależności od potrzeb w oparciu
o istniejące i projektowane sieci telekomunikacyjne.
DZIAŁ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 32. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:
dla terenów 1.1PU i 1.2PU w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent);
dla terenu 2Zn,W w wysokosci 0% (słownie zero procent).
§ 33. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXVII/244/01
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych
obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70).
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
W Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/185/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 lipca 2005 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/185/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 lipca 2005 r.
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek
położonych na północ od drogi krajowej Nr 8 i na wschód od ulicy Łąkowej w obrębie
miasta Choroszcz.
Na
podstawie
art.
20
ust.
1
ustawy
z
dnia
27
marca
2003r.
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) nie
uwzględnia się uwagi wniesionej do projektu zmiany planu przez Panią*(wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
jawność wyłączyła Ewa Łukaszewicz Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjnego), dotyczącą uciążliwości
istniejącego zakładu Kabo.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/185/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 lipca 2005 r.
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek
położonych na północ od drogi krajowej Nr 8 i na wschód od ulicy Łąkowej w obrębie
miasta Choroszcz.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141,
poz. 1492) stwierdza się, że na terenie objętym zmianą planu przewiduje się następujące
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy
Choroszcz: realizacja projektowanego poszerzenia ul. Łąkowej oraz budowa kanalizacji
sanitarnej. Realizacja w/w inwestycji nastąpi ze środków własnych Gminy Choroszcz.
UCHWAŁA NR XIX/186/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2006
i przyjęcia jego jednolitego tekstu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2000 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w pkt. III.2 (tabeli 35) - „Zadania do realizacji” uwidocznionym
w załączniku do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18
czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 –
2006
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§ 2. Wprowadza się zmiany w pkt. III.3.a (tabeli 36 i tabeli 37) - „Zadania podokres 20042006” uwidocznionym w załączniku do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej w
Choroszczy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Choroszcz na lata 2004 – 2006.
§ 3. Wprowadza się zmiany w pkt. III.3.b (tabeli 38 i tabeli 39) -„Zadania podokres 200720013” uwidocznionym w załączniku do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej w
Choroszczy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Choroszcz na lata 2004 – 2006.
§ 4. Wprowadza się zmiany w pkt. IV.1 (tabeli 40) - „Plan finansowy na lata 2004-2006
źródła finansowania” uwidocznionym w załączniku do uchwały Nr XII/121/04 Rady
Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2006.
§ 5. Wprowadza się zmiany w pkt. IV.2 (tabeli 41) - „Plan finansowy na lata 2007-2013
źródła finansowania” uwidocznionym w załączniku do uchwały Nr XII/121/04 Rady
Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2006.
§ 6. Uchwala się tekst jednolity Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 20042006 z perspektywą realizacji do 2013r. uwzględniający zmiany wymienione w §1 - §5
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
Plan dostępny jest w BIP pod hasłem „Zamiary, programy i ich realizacja”

UCHWAŁA NR XIX/187/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu inwestycyjnego pn.” Budowa wodociągów,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Białymstoku, gminach Choroszcz i Juchnowiec
Kościelny”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2000 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji Projekt inwestycyjny pn.”Budowa wodociągów,
kanalizaji sanitarnej i deszczowej w w Białymstoku, gminach Choroszcz i Juchnowiec
Kościelny” zwany dalej Projektem.
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2. Wnioskodawcą Projektu będzie Miasto Białystok jako lider odpowiedzialny za
koordynację i monitoring, reprezentujący trzy jednostki samorządu terytorialnego
zaangażowane w realizację Projektu: Miasto Białystok, Gminę Choroszcz i Gminę
Juchnowiec Kościelny.
3. Beneficjentami Projektu są:
1) Miasto Białystok;
2) Gmina Choroszcz;
3) Gmina Juchnowiec Kościelny.
4. Beneficjenci Projektu będą odpowiadać za realizację zakresu rzeczowego
znajdującego się na obszarze danej gminy.
§ 2. Zatwierdza się zakres rzeczowy Projektu dotyczący Gminy Choroszcz oraz wysokość
kosztów i źródła finansowania Projektu ujęte i sparametryzowane w Studium Wykonalności
Projektu, stanwiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Choroszczy do złożenia wniosku do Komisji
Europejskiej o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności wraz z wymaganymi
załącznikami.
2. Upoważnia się Burmistrza Choroszczy do zaciągania zobowiązań w celu
zapewnienia pokrycia kosztów realizacji Projektu dla zadań znajdujących się na obszarze
Gminy Choroszcz w łącznej wysokości do 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy
złotych) oraz dalszych działań mających na celu realizację Projektu na zasadach określonych
w Porozumieniu z dnia 24 września 2004 r. podpisanym pomiędzy beneficjentami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
Projekt dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, pok. 21

UCHWAŁA NR XIX/188/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działki o Nr geod. 111/1 oraz drogi
dojazdowej po działce o Nr geod. 110 położonej w obrębie wsi Turczyn, gm. Choroszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759) oraz art. 14 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:
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§ 1. 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary
funkcjonalne zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z
dnia 27 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 4 poz. 70 z późn. zm.) w części dotyczącej
działki o Nr geod. 111/1, zmieniając przeznaczenie tego terenu na zespół cmentarny wraz z
usługami i infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi dojazdowej do terenów zespołu
cmentarnego od strony wsi Klepacze na części działki o Nr geod. 110 położonej w obrębie
wsi Turczyn, gm. Choroszcz.
2. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego będą następujące elementy :
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
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UCHWAŁA NR XIX/189/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Wsi Kruszewo”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się co nastepuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Rozwoju Wsi Kruszewo” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
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Załącznik
do uchwały Nr XIX/189/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4.07.2005 r.

PLAN ROZWOJU
WSI
KRUSZEWO
KRUSZEWO, STYCZEŃ 2005 R.
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1. Wstęp
Wieś Kruszewo położona jest w północno-wschodniej części Polski na terenie
województwa podlaskiego 20 km od Białegostoku i 7 km od Choroszczy na skraju
najładniejszych obszarów wielokorytowej rzeki Narwi zwanych "Polską Amazonią".
Jest to wieś z tradycjami. Nawiązując do nich w 2000 roku nadano wsi herb i flagę.
Centrum życia wiejskiego jest szkoła, która ma swoją siedzibę w oddalonym od reszty
zabudowań neoklasycystycznym dworku, otoczonym 2-hektarowym placem. Tu skupia się
życie kulturalne, oświatowe i sportowe wsi. Przy szkole działa LZS, Gminne Centrum
Informacji, Wiejskie Centrum Aktywności Lokalnej, kawiarenka internetowa, biblioteka.
Wszelkie kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania, rozgrywki sportowe, imprezy wiejskie
odbywają się w budynkach szkolnych i na szkolnym placu. Współpraca społeczności lokalnej
ze szkołą jest już wieloletnią tradycją.
Kruszewo zamieszkuje 225 osób. Mieszkańcy zajmują się przede wszystkim uprawą
warzyw gruntowych. Dostrzegają swoją przyszłość w rozwoju agroturystyki.
Celem opracowania Planu Rozwoju Wsi Kruszewo jest sformułowanie strategii rozwoju wsi,
a jego przedmiotem jest:
 analiza zasobów sołectwa,


analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa oraz potencjalnych
szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość
sołectwa i mieszkańców,



wizja rozwoju wsi,
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priorytety rozwojowe, cele i projekty.

2. Analiza Zasobów Sołectwa Kruszewo
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie informacji zgromadzonych
przez mieszkańców podczas warsztatów na arkuszach analitycznych.
Zasoby to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru,
które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu i realizacji
przedsięwzięć odnowy wsi.
W analizie zasobów wzięto pod uwagę następujące rodzaje zasobów:


środowisko przyrodnicze,



środowisko kulturowe,



dziedzictwo religijne i historyczne,



obiekty i tereny,



gospodarka, rolnictwo,



sąsiedzi i przyjezdni,



instytucje, ludzie. organizacje społeczne,



środki finansowe,



informacje dostępne o wsi

Środowisko przyrodnicze
Wieś Kruszewo położona jest w dolinie rzeki Narew w otulinie Narwiańskiego Parku
Narodowego. Są to tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, cennych zarówno
w skali krajowej jak i międzynarodowej, charakteryzujące się bogactwem gatunków flory i
fauny:
-anastomozująca rzeka Narew, rozlewiska i starorzecza, zwane Polska Amazonią
- ptactwo wodno-bagienne
- roślinność bagienna, wodna, turzycowiska, szuwary
- 22 gatunki ryb
- ostoje łosi, bobrów
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ŚRODOWISKO KULTUROWE

Dziedzictwo historyczne i religijne
Wieś jednolita kulturowo i religijnie. Należy do Parafii pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Konowałach.
- typowa dla Podlasia wieś ulicówka
- siedliska gospodarskie zabudowane po obwodzie, często przecięte drogą
- zabytki: Carska Droga, drewniany dom z XIX wieku, murowana szkoła w stylu
neoklasycystycznym z roku 1927, ruiny wiatraka holenderskiego z początku XX wieku,
kapliczka Matki Boskiej Szkaplerskiej z końca XVIII wieku, reduta obronna z XVII wieku,
pozostałości po najdłuższym w Polsce drewnianym moście, liczne przydrożne krzyże
kamienne i żeliwno-kamienne
- funkcjonują legendy o kapliczce, „zerwanym” moście, Napoleonie
- specyficzne nazwy to: Karane - las, Ciercierz - las, Hajek - uroczysko,
Hamanieska –droga, Ściankowa – droga i inne
- typowe potrawy: kiszka ziemniaczana, Ogórek Herbowy, kapusta „spod pieca”, tłukanica
(puree ziemniaczane z grochem), tołkanica (ziemniaki ze skwarkami i cebulką), zupa rybna
(barszcz z piskorzy)
- dawne zawody funkcjonujące obecnie: rybak, kowal, bednarz, wikliniarz,
przewoźnik rzeczny pychówką, hafciarki, koronczarki
- zespoły artystyczne: autentyczny zespół folklorystyczny Narwianki, zespół
dziecięcy „Narwiańskie Kruszynki”
- ważne postacie historyczne: Marszałek Józef Piłsudski, pierwszy kierownik szkoły od 1927
r. Józef Świniak, pisarz Aleksander Kamiński

Obiekty i tereny
- Kruszewo to wieś typowo rolnicza. Większość mieszkańców prowadzi małe
gospodarstwa rolne. Wieś posiada wodociąg, brak jest kanalizacji.
- bardzo dobry dojazd do wsi, utwardzona nawierzchnia, chodniki we wsi,
oświetlenie, w samej wsi dwa przystanki autobusu PKS
- wieś stelefonizowana ze stałym łączem internetowym i zewnętrznym kioskiem
internetowym w szkole dostępnym dla ogółu mieszkańców. Przy przystanku PKS – automat
telefoniczny. Wszystkie sieci telefonii komórkowej mają zasięg.
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- znajduje się w niej szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, biblioteką
z księgozbiorem dla dorosłych. Na jej terenie znajduje się kompleks boisk,
mała sala gimnastyczna, letnia kuchnia ze stołówką za 70 osób, ogród z
ostoją przyrody, miejsce rekreacyjne z ogniskiem, plac do zabaw dla dzieci
- działki pod zabudowę mieszkaniową oraz domki letniskowe – 5
- pustostany mieszkaniowe – 4
- remiza strażacka
- sklep wielobranżowy
- dzika plaża na „zerwanym moście” nad rzeką
- oznakowana ścieżka: rowerowa, dydaktyczna i piesza

Gospodarka, rolnictwo
W Kruszewie znajduje się około 30 gospodarstw rolnych o powierzchni od 2 do 15
hektarów. Działa stowarzyszenie producentów warzyw „Kruszewskie Warzywa Herbowe”.
W rolnictwie sezonowo zatrudnia się około 10 osób przy zbiorze warzyw. W okresie
zimowym gospodarze koszą trzcinę eksportowaną do Holandii i Niemiec.
We wsi istnieje możliwość zorganizowania wyżywienia w szkole i

kuchniach

regionalnych u rolników.
W budynku szkoły może przenocować jednorazowo około 80 osób, można również rozstawić
10 namiotów.
Każde gospodarstwo posiada pojemnik na odpady, w szkole prowadzona jest zbiórka
surowców wtórnych, w którą zaangażowana jest cała wieś.

Sąsiedzi i przyjezdni
Kruszewo położone jest na końcu starego przedwojennego traktu do Warszawy.
W pobliżu znajdują się trzy historyczne miasteczka: Choroszcz, Tykocin, Suraż. Jest też dobre połączenie z
Białymstokiem (dziesięć kursów autobusu dziennie).
Kruszewo jest dobrą bazą wypadów do pobliskich Parków Narodowych
(Wigierskiego, Biebrzańskiego, Białowieskiego). Przez rzekę można przeprawić się do Waniewa i Kurowa.

Ludzie, organizacje społeczne
- autorytety i znane postacie: sołtys wsi, radny, dyrektor szkoły podstawowej,
przewodnicząca zespołu „Narwianki”, prezes stowarzyszenia producentów warzyw,
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komendant OSP, przewodniczący LZS, ksiądz kanonik, córka pierwszego kierownika szkoły,
trener narodowej kadry judo, dwie nauczycielki i trzech studentów;
- osoby z dostępem do Internetu: 10 osób;
- związki i stowarzyszenia: Stowarzyszenie „ Kruszewskie Warzywa Herbowe”, OSP, LZS;
- kontakty zewnętrzne z mediami: bardzo dobre;
- sponsorzy: liczne firmy z Białegostoku i terenu gminy Choroszcz;
- współpraca zagraniczna i krajowa: kontakty i spotkania z Francuzami i Niemcami na
płaszczyźnie samorządowej;

Środki finansowe
- środki udostępniane przez gminę: w miarę potrzeb gmina finansuje przedsięwzięcia wiejskie
i szkolne
- środki wypracowywane: szkoła realizując kilkanaście projektów uwzględniających potrzeby
wsi w ciągu czterech lat uzyskała około 120 tysięcy złotych.

Informacje dostępne o wsi
- publikatory, lokalna prasa: artykuły w prasie lokalnej i centralnej, audycje i reportaże
w radiu i telewizji
- ksiażki, przewodniki: opracowane przewodniki: przewodnik po ścieżce dydaktycznej „Ze
szkoły na zerwany most”, foldery: Historia szkoły” cz. 1 i 2, „Ocalić od zapomnienia”,
prezentacja multimedialna „Kruszewo- Perła Podlasia”

- strony www: www.spkruszewo.ecentrum.org.pl

3. Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy
wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące otoczeniu, które
mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.

Silne strony


a.

Słabe strony

aktywność społeczności lokalnej oraz jej



brak kanalizacji,

j gminy



marazm i zniechęcenie części mieszkańców,

zdolność do angażowania się w rozwó
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(szkoła, młodzież, mieszkańcy, „Narwianki”,



słabo rozwinięta działalność pozarolnicza,

OSP, LZS, Stowarzyszenie producentów),



niski stan zasobności gospodarstw domowych,

wieloletnia,

ścisła

współpraca

szkoły

z  brak bezpiecznego placu zabaw dla dzieci,
 brak

mieszkańcami wsi,

miejsca

do



atrakcyjne położenie,

zgromadzonych



czyste otoczenie i środowisko naturalne,

dziedzictwa kulturowego.



umiejętność promowania się (herb, flaga,  brak oświetlenia i ławek
Dzień Ogórka, informacje w mediach),



wyeksponowania

bogatych

zbiorów
na terenach

sportowych i rekreacyjnych

umiejętność pozyskiwania środków poprzez
realizację projektów,



baza turystyczna,



zasoby historyczne wsi.

Zagrożenia

Okazje
możliwość uzyskania środków finansowych



zła sytuacja rolnictwa,

(dopłaty bezpośrednie),



rosnące bezrobocie,



dobra współpraca z gminą,



stagnacja w kraju,



popyt i zdrową żywność na agroturystykę.

brak poczucia pewności jutra.



4. Wizja Rozwoju Sołectwa Kruszewo
Wizja Rozwoju Sołectwa powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do
przyszłości. Wizję Rozwoju Sołectwa Kruszewo sformułowano następująco:

Wieś żyjąca dostatnio w zgodzie ze sobą
i środowiskiem.
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5. Arkusz Planowania
Arkusz planowania – Plan Rozwoju Wsi zawiera układ wyznaczonych przez
społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów. Poszczególne
priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju miejscowości Kruszewo.

ARKUSZ PLANOWANIA NASZA MAŁA STRATEGIA
– PLAN ROZWOJU WSI KRUSZEWO
Wizja Rozwoju Sołectwa
Wieś żyjąca dostatnio w zgodzie ze sobą i środowiskiem.
Priorytet
Integracja społeczności lokalnej oparta o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi
Kruszewo
Cel 1:

Cel 2:

Regionalna Izba Tradycji

Bezpieczna rekreacja

Projekty:

Projekty:

1. Przystosowanie poddasza szkoły na

1. Zakup i montaż placu zabaw;

potrzeby Regionalnej Izby Tradycji;

2. Oświetlenie kompleksu boisk i placu zabaw

2. Remont schodów prowadzących na

dla dzieci;

poddasze;

3. Zakup i ustawienie ławek w części

3. Zakup gablot na eksponaty.

rekreacyjnej placu.

4. Opracowanie planu zajęć edukacyjnych.4.

6. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
W 2005 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:

 Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Regionalną Izbę
Tradycji;
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W 2006 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:

 Przystosowanie poddasza szkoły na potrzeby „Regionalnej Izby
Tradycji”.
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Harmonogram wdrażania planu
Priorytet

Cel

termin

Projekt

Izba Regionalna

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej na
1

Regionalną Izbę Tradycji
2. Przystosowanie poddasza szkoły na potrzeby

2

Regionalnej Izby Tradycji

Integracja
społeczności lokalnej
oparta o zasoby
przyrodnicze i
dziedzictwo kulturowe
wsi Kruszewo

3. Remont schodów prowadzących na poddasze;
2
4. Zakup gablot na eksponaty.

2

5. Opracowanie planu zajęć edukacyjnych.
3
1. Zakup i montaż placu zabaw;

Bezpieczna
rekreacja

1
2. Oświetlenie kompleksu boisk i placu zabaw dla
dzieci

1

3. Zakup i ustawienie ławek w części rekreacyjnej
2

placu.
UCHWAŁA NR XIX/190/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Na podstawie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74,
poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089,
Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219)
uchwala się, co następuje :
§ 1. Tworzy się niżej wymienione odrębne obwody głosowania, ustala ich granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych:
Nr
obwodu

Granice obwodu

10.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
SPP ZOZ w Choroszczy
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11.

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

14

dni

od

dnia

ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
UCHWAŁA NR XIX/191/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Na podstawie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ) uchwala się, co
następuje :
§ 1. Tworzy się niżej wymienione odrębne obwody głosowania, ustala ich granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych:
Nr
obwodu
10.
11.

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

SPP ZOZ w Choroszczy

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

14

dni

od

dnia

ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski
UCHWAŁA NR XIX/192/05
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie zmian w podziale gminy Choroszcz na obwody głosowania.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
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poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760)na wniosek Burmistrza Choroszczy uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania – utworzone
uchwałą Nr 118/98 Zarządu Miasta i Gminy w Choroszczy z dnia 3 września 1998 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 18, poz. 187), zmienionej uchwałą
Nr XVIII/142/2000 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian
w podziale gminy Choroszcz na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 23, poz. 1254),
uchwałą Nr XXIV/216/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie
zmian w podziale gminy Choroszcz na obwody glosowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28, poz. 487),
uchwałą Nr XXX/266/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmian
w podziale gminy Choroszcz na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 29, poz. 727).
1) w obwodzie Nr 1 – włącza się ulice: Rumiankową, Konwaliową, Chabrową i Sportową;
2) w obwodzie Nr 2 – włącza się ulice: Mieczysława Sarosieka, Batalionów Chłopskich, Wojska
Polskiego i Armii Krajowej.
§ 2. Wykaz obwodów głosowania z uwzględnieniem ich granic stanowi załącznik do
niniejszej uchwały – uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik
do uchwały Nr XIX/192/05
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 04.07.2005 r.
Nr
Granice obwodu
obwodu
1.
Część miasta Choroszczy, ulice: Słowackiego, Powstania Styczniowego, Białostocka,
Kościuszki, Berlinga, Piłsudskiego, Baczyńskiego, Raginisa, Traugutta, Wyszyńskiego,
Chodkiewicza, Ks. Pieściuka, Kraszewskiego, Żeromskiego, Akacjowa, Brzozowa,
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Lipowa, Klonowa, Świerkowa, Mickiewicza, Leśna, Sosnowa, Podleśna, Chmielna,
Warszawska, Łąkowa, Dzika, Sportowa, Rumiankowa, Konwaliowa, Chabrowa
2.

3.

Część miasta Choroszczy, ulice: Aleja Niepodległości, Rybacka, Spławikowa,
Wodociągowa, Wędkarska, Narwiańska, Żółtkowska, Szpitalna, Sienkiewicza,
Słoneczna, 3-go Maja, Pl. Brodowicza, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich,
Armii Krajowej, Sarosieka; część gminy Choroszcz, wsie: Kolonia Dzikie, Dzikie,
Żółtki, Żółtki Kolonia
Część gminy Choroszcz, wsie: Złotoria, Złotoria Podlesie, Złotoria Kolonia, Cegielnia
Złotoria, Babino

4.

Część gminy Choroszcz, wsie: Rogowo, Pańki, Kolonia Rogowo, Konowały

5.
6.

Część gminy Choroszcz, wsie : Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze
Część gminy Choroszcz, wsie: Oliszki, Krupniki, Sienkiewicze, Czaplino, Mińce,
Ogrodniki, Barszczewo
Część gminy Choroszcz, wsie : Klepacze, Turczyn
Część gminy Choroszcz, wsie: Kolonia Porosły, Porosły, Łyski, Jeroniki

7.
8.
9.

Część miasta Choroszczy, ulice: Dominikańska, Kolonia Gaj, Ogrodowa, Piaskowa,
Szyszkowizna, Zamkowa, Zastawie I, II, III, S. M. Paca, Szkolna, Branickiego,
Kruszewska, Zaczerlańska, Rynek 11-go Listopada, część gminy Choroszcz, wsie:
Kościuki, Rogówek, Majątek Rogowo, Ruszczany, Zaczerlany, Gajowniki
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