UCHWA A NR XXIX/331/08
RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla
Mickiewicza w Bia ymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie 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 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i 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 i Nr 173, poz. 1218), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie
gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z
2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1374) 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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) uchwala si , co nast puje:
DZIA I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1 Po stwierdzeniu zgodno ci ustale ze „Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku” uchwalonym uchwa Nr XX/256/99 Rady
Miejskiej Bia egostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwa Nr X/82/03 Rady
Miejskiej Bia egostoku z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwa Nr XLIV/502/05 Rady Miejskiej
Bia egostoku z dnia 27 czerwca 2005 r., uchwa Nr XLV/520/05 Rady Miejskiej
Bia egostoku z dnia 25 lipca 2005 r. oraz uchwa Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r.
uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Mickiewicza w
Bia ymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza) zwany dalej planem, sk adaj cy si z ustale
zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu stanowi cego za cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa y.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni oko o 2,38 ha po ony pomi dzy ul. Mickiewicza
ul. Przemys ow oraz projektowan Tras Kopernikowsk w Bia ymstoku.
3. Przeznacza si na cele nierolnicze 0,8519 ha gruntów rolnych wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego oznaczonych na mapie ewidencyjnej jako jako RIVb.
§ 2. Integraln cz ci niniejszej uchwa y s :
1) za cznik Nr 1 – zawieraj cy rysunek planu;
2) za cznik Nr 2 - zawieraj cy rozstrzygni cia w sprawie zg oszonych uwag w trakcie
wy enia projektu planu do publicznego wgl du;
3) za cznik Nr 3 - okre laj cy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych Gminy Bia ystok.
§ 3. Przedmiotem ustale planu s :
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1) przeznaczenie terenów, parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym m.in. linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki
intensywno ci zabudowy – Rozdzia 1;
2) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego - Rozdzia 2;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – Rozdzia 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej –
Rozdzia 4;
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych – Rozdzia 5;
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie odr bnych przepisów – Rozdzia 6;
7) szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem
miejscowym – Rozdzia 7;
8) szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy – Rozdzia 8;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej – Rozdzia 9;
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów
– Rozdzia 10;
11) naliczanie jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z
uchwaleniem planu - Rozdzia 11.
§ 4. 1. Ilekro w przepisach niniejszej uchwa y jest mowa o:
1) dachach p askich - nale y przez to rozumie dachy o spadku od 0% do 15%;
2) dachach pogr onych - nale y przez to rozumie dachy o spadku od 0% do 15%, z
których wody opadowe odprowadzane s za po rednictwem instalacji kanalizacji
deszczowej przez wn trze budynku do kanalizacji deszczowej /istniej cej lub
projektowanej/;
3) elewacjach frontowych budynku /uprzywilejowanych/ lub froncie budynku - nale y
przez to rozumie elewacje od strony przestrzeni publicznych /ulice, place/ wymagaj ce
szczególnie starannego traktowania w zakresie projektowanych rozwi za architektonicznych i materia owych;
4) linii rozgraniczaj cej - nale y przez to rozumie lini oddzielaj
tereny o ró nych
funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez to rozumie lini , której nie mo ne
przekroczy ciana /lico/ budynku w kierunku ulicy, s siedniego terenu lub s siedniej
dzia ki z zastrze eniem ust. 4 pkt 3;
6) obowi zuj cej linii zabudowy – nale y przez to rozumie ci le okre lon
po enia frontowych cian budynków z zastrze eniem ust. 4 pkt 4;

lini

7) planie – nale y przez to rozumie plan, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwa y, o ile z
tre ci przepisów nie wynika inaczej;
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8) rysunku planu – nale y przez to rozumie rysunek planu stanowi cy za cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa y, wykonany w skali 1:1000;
9) terenie - nale y przez to rozumie obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi;
10) terenie inwestycji - nale y przez to rozumie obszar obj ty wnioskiem w sprawie
pozwolenia na budow obiektu lub obiektów budowlanych;
11) uchwale – nale y przez to rozumie niniejsz uchwa ;
12) urz dzeniach towarzysz cych - nale y przez to rozumie urz dzenia ci le zwi zane z
prawid owym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie okre lonym liniami
rozgraniczaj cymi;
13) wewn trznej linii rozgraniczaj cej - nale y przez to rozumie lini okre laj
wyró niony fragment terenu, o którym mowa w pkt 9, w odniesieniu, do którego przewidziano szczególne ustalenia planistyczne w ramach nadrz dnej funkcji wiod cej;
14) wska niku intensywno ci zabudowy - nale y przez to rozumie stosunek sumy
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych /budynków istniej cych i projektowanych/ liczonej w zewn trznym obrysie cian do powierzchni terenu okre lonego na
rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi lub powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych;
15) zabudowie us ugowej - nale y przez to rozumie obiekty, w których zaspokajane s
potrzeby ludno ci oraz obiekty, w których nie wytwarza si dóbr materialnych na skal
przemys ow tj. seryjn – w ramach us ug dopuszcza wytwórczo drobn tj. wytwarzanie produktów jednostkowych na zamówienie klienta detalicznego;
16) zabudowie produkcyjnej /przemys owej/ - nale y przez to rozumie obiekty, w
których wytwarza si dobra materialne na skal przemys ow tj. wielkoseryjn ;
17) zabudowie produkcyjno-us ugowej - nale y przez to rozumie , e na okre lonym
terenie, w zale no ci od potrzeb, mo liwa jest lokalizacja zarówno zabudowy us ugowej,
o której mowa w pkt 15, jak i zabudowy produkcyjnej, o której mowa w pkt 16 oraz
wszelkich form mieszanych wymienionych typów zabudowy;
2. Definicje innych okre le i poj
pisach szczególnych.

u ytych w uchwale zawarte s we w

ciwych prze-

3. W tre ci uchwa y wyró nia si nast puj ce opisane poni ej typy sformu owa :
1) nakaz - oznacza, e wyszczególniona czynno musi by wykonana lub, e wyszczególniony stan musi by osi gni ty bezwarunkowo lub w okre lonym przypadku; w tre ci
uchwa y mowa jest o nakazie, ilekro u yte jest jedno ze sformu owa : ustala si , nale y
(co uczyni ), obowi zuje, wymaga si , wyznacza si , ma by , musi by , powinien, naada si obowi zek;
2) zakaz - oznacza, e wyszczególniona czynno lub e wyszczególniony stan jest niedopuszczalny bezwarunkowo lub w okre lonych przypadkach; w tre ci uchwa y mowa
jest o zakazie ilekro u yte jest jedno z nast puj cych sformu owa : zakazuje si , nie dopuszcza si , nie wolno, nie nale y, nie mo e by , nie powinien;
3) dopuszczenie - oznacza zezwolenie na podj cie wyszczególnionej czynno ci lub na
osi gni cie wyszczególnionego stanu z jednoczesnym zakazem wszystkich innych
czynno ci i stanów np.: dopuszczenie wysoko ci zabudowy do czterech kondygnacji jest
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jednocze nie zakazem zabudowy budynków wy szych ni cztery kondygnacje; nie
stosuje si w odniesieniu do jednego obszaru tematycznego jednocze nie dopuszczenia i
zakazu np. dopuszcza si liczb kondygnacji nie wi ksz ni cztery i jednocze nie
zakazuje si budynków wy szych ni pi kondygnacji; w tre ci uchwa y mowa jest o
dopuszczeniu, ilekro u yte jest jedno ze sformu owa : dopuszcza si , zezwala si ,
mo na (co uczyni ), wolno (co uczyni ), mo e (co by , zaistnie , by przyj te);
4) postulat - oznacza stan lub czynno po dan , mo liw lecz nie nak adaj
obowi zku
wykonania; postulat jest sugesti , propozycj i inspiracj dla podmiotów korzystaj cych
z uchwa y; w tre ci uchwa y mowa jest o postulacie ilekro u yte jest jedno ze sformu owa : postuluje si , zaleca si , preferuje si , wskazuje si , korzystne by oby.
4. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami obowi zuj cymi:
1) granice obszaru obj tego planem;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania
oraz oznaczenia tych terenów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy z odst pstwem dla nast puj cych wyj tków:
a) docieple budynków,
b) elementów zewn trznych budynków takich jak np.: balkon, gzyms, loggia, okap, os ona
przeciws oneczna tj. markiza, pilaster, aluzje zewn trzne, yletki lub innych elementów
tworz cych faktur zewn trzn i wystrój elewacji - o maksymalnym wysi gu do 1,5 m
poza cian /lico/ budynku,
c) klatek schodowych i wykuszy - o maksymalnym wysi gu do 1,5 m poza cian /lico/
budynku,
d) obiektów tymczasowych, o ile ustalenia planu dopuszczaj lokalizacj takich obiektów
na okre lonym terenie,
e) przedsionków, wiatro apów i zadasze przed wej ciami do budynków o maksymalnym
wysi gu do 3,0 m poza cian /lico/ pod warunkiem zachowania odleg ci nie
mniejszej ni 1,5 m od linii rozgraniczaj cej,
f) stacji transformatorowych i innych obiektów i urz dze z zakresu infrastruktury technicznej;
4) obowi zuj ce linie zabudowy z odst pstwem dla nast puj cych wyj tków:
a) bram, podcieni i nisz,
b) wykuszy o maksymalnym wysi gu do 1,5 m poza cian /lico/ budynku,
c) cofni
cian zwi zanych z tektonik /rozrze bieniem elewacji/ poszczególnych fragmentów budynku - maksymalnie do 3,0 m od obowi zuj cej linii zabudowy na odcinkach nie d szych ni 40% d ugo ci elewacji budynku,
d) przerw w ci gach elewacji, wynikaj cych z dostosowania lokalizacji budynku do przepisów szczególnych reguluj cych np.: usytuowanie budynku w odniesieniu do granicy
dzia ki budowlanej, wzajemne usytuowanie budynków ze wzgl du na ochron przeciwpo arow lub zacienianie;
5) wymiarowanie szeroko ci pasa drogowego i usytuowania linii zabudowy w stosunku do
linii rozgraniczaj cej; w przypadku braku wymiarowania nale y stosowa odczyt geo-
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metryczny - od osi linii rozgraniczaj cej do osi nieprzekraczalnej lub ci le okre lonej
linii zabudowy;
6) klasyfikacja i parametry ulic, dróg publicznych.
5. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami informacyjnymi:
1) oznaczenia liniowe projektowanych jezdni dróg publicznych oraz pozosta ych elementów
pasa drogowego, miejsc postojowych - do u ci lenia w projektach budowlanych
inwestycji;
2) lokalizacje budowli, obiektów i urz dze zwi zanych z infrastruktur techniczn - do
ci lenia w projektach budowlanych inwestycji;
3) rednice lub inne parametry techniczne ci gów projektowanej infrastruktury technicznej do u ci lenia w projektach budowlanych inwestycji.
§ 5. 1. G ównym celem urbanistycznym planu lokalizacja zespo u obiektów sakralnych
Parafii p.w. w. Ojca Pio oraz wykreowanie w ciwych powi za pomi dzy zabudow
istniej
a projektowan .
2. Osi gni cie celu, o którym mowa w ust. 1 nast pi poprzez:
1) wyznaczenie terenu z przeznaczeniem pod zespó obiektów sakralnych w s siedztwie
skrzy owania ul. Mickiewicza z /po onymi poza granicami planu/ ul. Cz. Mi osza i jej
projektowanym przed eniem;
2) wyznaczenie na w/w terenie obszaru lokalizacji obiektów kubaturowych z uwzgl dnieniem otaczaj cej zabudowy;
3) stworzenie alternatywnych mo liwo ci zagospodarowania terenów w rejonie nowopowstaj cego zespo u obiektów sakralnych;
4) wytworzenie ogólnodost pnej przestrzeni publicznej przed wej ciem g ównym do
projektowanego ko cio a w rejonie skrzy owania wa nych ulic miejskich.
DZIA II
USTALENIA PLANU

Rozdzia 1
Przeznaczenie terenów. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci
zabudowy.
Ustalenia ogólne.
§ 6. 1. Ustala si nast puj ce ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów
oznaczonych symbolami: 1.1OS, 1.2M/U, 1.3M/U, 1.4U:
1) nale y projektowa i realizowa budynek, zespó budynków lub obiekt budowlany o
charakterze jednolitym architektonicznie i funkcjonalnie;
2) elewacje od strony otaczaj cych przestrzeni publicznych tj. ulic, placów nale y traktowa
jako elewacje frontowe /uprzywilejowane/;
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3) now zabudow realizowan jako obudowa przestrzeni publicznych /fronty budynków/
nale y kszta towa podkre laj c kierunki otaczaj cych ulic miejskich oraz placów poprzez zastosowanie np. zwartej zabudowy w pierzei tj. obudowie ulic, placów i
dziedzi ców lub inne indywidualne rozwi zania architektoniczne i przestrzenne;
4) w obiektach u yteczno ci publicznej nale y w bryle budynku zró nicowa
ówne od pozosta ych wej ;

wej cie

5) przed wej ciem g ównym w obiektach, o których mowa w pkt 4 zaleca si utworzenie
dziedzi ca, placu, wn trza urbanistycznego, podcienia lub wykonanie zadaszenia o
wielko ci stosownej do indywidualnych potrzeb wynikaj cych z przyj tego programu
funkcjonalnego i przewidywanego nat enia ruchu u ytkowników;
6) dachy w budynkach projektowanych zaleca si dostosowa do dachów w zabudowie
otaczaj cej - mo liwe jest stosowanie dachów p askich, pogr onych, dwu lub wielospadowych symetrycznych b
innych indywidualnych rozwi za dostosowanych do
charakteru architektonicznego obiektu, przy czym w przypadku terenów
niezabudowanych lub w przypadku ca kowitego wyburzenia zabudowy istniej cej na
ca ym terenie, o typie dachu na kolejnych budynkach przes dza typ dachu na pierwszym
zrealizowanym budynku;
7) dopuszcza si :
a) zmian profilu us ug o ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowi inaczej;
b) zmian sposobu u ytkowania budynków na inne funkcje dopuszczone w ustaleniach dla
danego terenu o ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowi inaczej;
c) budow kondygnacji podziemnych, piwnic, suteren stosownie do potrzeb;
d) rozbiórki wszystkich obiektów i urz dze budowlanych;
8) w kszta towaniu zagospodarowania poszczególnych terenów dopuszcza si :
a) utwardzone nawierzchnie doj , dojazdów, dróg wewn trznych, miejsc postojowych,
placów gospodarczych i technicznych,
b) ziele urz dzon tj. nawierzchnie trawiaste, nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych,
które mog stanowi jedynie uzupe nienie obiektów kubaturowych, podkre la ich walory architektoniczne, materia owe i przestrzenne, umo liwiaj c jednocze nie kontakt
wzrokowy nie powoduj c ich nadmiernego przes aniania – nale y stosowa regularne
ci cia piel gnacyjne, prze wietlanie lub obni anie koron, a w uzasadnionych przypadkach wycink ,
c) obiekty i urz dzenia budowlane infrastruktury technicznej;
9) zagospodarowanie cz ci dzia ki po onej pomi dzy budynkiem i lini rozgraniczaj
teren od strony otaczaj cych ulic /na terenach przeznaczonych pod zabudow sakraln ,
us ugow i us ugowo – mieszkaniow w przypadku lokalizacji us ug w parterze/ nale y
powi za z zagospodarowaniem otaczaj cych ulic poprzez dostosowanie poziomu
ukszta towania terenu oraz powi zanie ci gów komunikacji pieszej i ko owej;
10) miejsca postojowe, w tym ewentualne gara e, nale y zlokalizowa w granicach terenu
inwestycji wg wska ników okre lonych w §19 pkt 4;
11) zaleca si stosowanie obiektów ma ej architektury o standardzie i wystroju architektonicznym i materia owym dostosowanym do charakteru architektonicznego obiektu podstawowego – budynku lub zespo u budynków.
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2. Grodzenie dzia ki budowlanej od strony terenów publicznych nale y realizowa wg
postanowie zawartych §15 ust. 4 i 5.
3. Dodatkowe wymagania oraz indywidualne zasady zabudowy i zagospodarowania
terenów okre lono w ustaleniach dla poszczególnych terenów.
Ustalenia dotycz ce no ników reklamowych oraz aran acji i wystroju tymczasowych
ogródków gastronomicznych
§ 7. 1. Na obszarze obj tym planem, o ile ustalenia szczegó owe nie stanowi inaczej,
wprowadza si , nast puj ce zasady umieszczania no ników reklamowych - szyldów i tabliczek informacyjnych, reklam i znaków informacyjno - plastycznych na budynkach oraz
wolnostoj cych no ników reklamowych np.: s upów, pylonów og oszeniowych, stela y i
konstrukcji przestrzennych sytuowanych w s siedztwie budynków:
1) dopuszcza si :
a) umieszczanie no ników reklamowych zwi zanych wy cznie z prowadzon dzia alno ci na dzia ce/dzia kach budowlanych po onych w granicach terenu,
b) stosowanie pylonów, s upów reklamowych o wysoko ci do 4,0 m i rzucie poziomym
zawieraj cym si w okr gu o rednicy do 1,5 m,
c) stosowanie kompozycji plastycznych obejmuj cych ca

cian szczytow budynku;

2) w ramach budynku lub zespo u budynków nale y stosowa
/wymiary/:

ujednolicone formaty

a) szyldów i tabliczek informacyjnych umieszczanych w rejonie wej cia do budynku,
b) reklam i znaków informacyjno – plastycznych, przy czym dopuszcza si stosowanie
ró nych formatów reklam montowanych ponad attyk /ró na d ugo przy tej samej
wysoko ci/ od montowanych w innych cz ciach budynku;
3) reklamy i szyldy na elewacjach frontowych budynków mog by umieszczane jedynie w
kondygnacji parteru tj. poni ej gzymsu /lub stropu w przypadku braku gzymsu oddzielaj cego parter od wy szych kondygnacji/, p asko na cianie budynku z zastrze eniem
pkt 4;
4) na wy szych kondygnacjach budynków dopuszcza si :
a) tzw. reklam semaforow montowan prostopadle do ciany /lica/ budynku przy zachowaniu warunku, e powierzchnia reklamy nie przekroczy 5,0 m2, /po jednej stronie/,
maksymalny wysi g od lica ciany 1,0 m i b dzie ona mocowana co najmniej 2,5 m
powy ej poziomu gruntu,
b) w przypadku zastosowania dachów p askich b
równie ponad cian attyki;

pogr onych umieszczanie reklam

5) kolorystyk markiz nale y dostosowa do kolorystyki elewacji budynku - mog one
zawiera wy cznie napisy zawieraj ce informacj o lokalu lub znak firmowy /bez reklam wyrobów/ jedynie na lambrekinach;
6) czna powierzchnia szyldów, tabliczek informacyjnych, reklam i znaków informacyjno –
plastycznych oraz reklam semaforowych /tzn. wszystkich powierzchni zawieraj cych
tre ci reklamowe/ na jednej cianie budynku nie mo e przekracza 15% powierzchni tej
ciany;
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7) sposób usytuowania szyldów i tabliczek informacyjnych, reklam i znaków informacyjno plastycznych nie mo e zak óca kompozycji architektonicznej elewacji oraz nie mo e
zmienia lub przes ania istotnych elementów i detali wystroju architektonicznego np.
balustrad, gzymsów, obramowa , portali, po aci dachowych;
8) tymczasowe ogrodzenia placów budów oraz rusztowania budynków w okresie prowadzonych robót budowlanych mog by wykorzystywane do celów reklamowych bez ogranicze ;
9) zakazuje si :
a) umieszczania reklam i znaków informacyjno - plastycznych w wietle otworów okiennych i drzwiowych z wyj tkiem witryn wystawowych,
b) wolnostoj cych no ników reklamowych np.: stela y, konstrukcji przestrzennych lub
innych ni wymienione w pkt 1 lit b.
2. Ustala si , e istniej ce no niki reklamowe niespe niaj ce zasad okre lonych w ust 1
zostan zdemontowane i dostosowane do nich np. w trakcie monta u nowych no ników reklamowych lub w trakcie remontu czy docieplenia elewacji.
3. Na ca ym terenie obj tym planem ustala si nast puj ce wytyczne w zakresie aran acji
i wystroju sezonowych /tymczasowych/ ogródków gastronomicznych:
1) lokalizacj sezonowych ogródków gastronomicznych /maksymalnie do 60 miejsc konsumpcyjnych/ dopuszcza si wy cznie w s siedztwie lokalu gastronomicznego /maksymalnie w promieniu do 20,0 m od wej cia do lokalu/ posiadaj cego pe ne zaplecze gastronomiczne i sanitarne do obs ugi go ci i pracowników;
2) w celu umo liwienie swobodnego przej cia, ogródki gastronomiczne powinny by zlokalizowane tak, aby zachowa woln przestrze chodnika na szeroko ci nie mniejszej ni
1,5 m;
3) w obrysie ogródka zakazuje si sytuowania form architektonicznych takich jak np: namioty, obudowy przy pomocy rolet, wiat i zadasze ;
4) dopuszcza si :
a) ustawienie tymczasowych rozbieralnych podestów,
b) ogrodzenia nietrwale zwi zane z gruntem o wysoko ci do 0,9 m o konstrukcji a urowej
wykonanej z metalu, drewna lub kompozycji kwiatowych,
c) umieszczenie nazwy w asnej lokalu lub sponsora z zastrze eniem, e wkomponowania
tabliczka z logo nie przekroczy 15% powierzchni prz a ogrodzenia;
5) napisy lub znaki firmowe sponsorów ogródków gastronomicznych nie mog by umieszczane na czaszy parasoli, lecz wy cznie na jego lambrekinach;
6) w ka dym ogródku gastronomicznym mo e wyst powa tylko jeden typ /wielko
rystyka/ parasoli, a ich czasze nie mog wystawa poza teren ogródka;

i kolo-

7) ustala si , e wraz z zako czeniem okresu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych likwidacji podlegaj wszystkie elementy ich zagospodarowania;
8) zastrzega si , w przypadku prowadzenia robót budowlanych lub organizacji imprez masowych, mo liwo likwidacji sezonowych ogródków gastronomicznych wraz ze wszys-
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tkimi elementami ich zagospodarowania na czas prowadzenia robót budowlanych lub
czas trwania imprezy.
4. Projekty no ników reklamowych, o których mowa w ust. 1 oraz form architektoniczi lokalizacj sezonowych ogródków gastronomicznych, o których mowa w ust. 3 nale y
uzgodni z w ciw do spraw estetyki, jednostk organizacyjn Urz du Miejskiego.
Zakazy obowi zuj ce na obszarze obj tym planem
§ 8. W granicach planu na wszystkie tereny wprowadza si nast puj ce zakazy:
1) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda owej powy ej 400 m2 ;
2) organizacji imprez masowych z wyj tkiem terenu 1.1OS oraz cz ci terenu 1KD-Z
oznaczonego wewn trzn lini rozgraniczaj
i literami A-H;
3) lokalizacji obiektów takich jak:
a) gara e boksowe – tzw. „blaszaki”,
b) obiekty tymczasowe, za wyj tkiem:
- tymczasowych obiektów i urz dze zwi zanych z organizacj imprez masowych w
okresie ich trwania na terenach wymienionym w pkt 2,
- sezonowych ogródków gastronomicznych,
c) kiosków z wyj tkiem, o którym mowa w §15 ust. 3 pkt 3 lit. a,
d) stacje paliw p ynnych i gazowych,
4) stosowania sidingu, tj. wykonanej z tworzywa sztucznego imitacji tradycyjnej szalówki
drewnianej, do licowania cian zewn trznych bez wzgl du na typ zabudowy;
5) nasadze topoli.
Ustalenia planistyczne dla terenów.
§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1OS przeznacza si pod zespó
obiektów sakralnych wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami postojowymi i zieleni urz dzon .
2. Poza funkcj podstawow okre lon w ust. 1 dopuszcza si lokalizacj wszelkich
niezb dnych funkcji oraz obiektów zwi zanych z kultem i obs ug kultu religijnego oraz
prowadzon dzia alno ci duszpastersk .
3. Ogólnodost pna i wykorzystywana dla potrzeb kultu religijnego cz
budynku ko cio a stanowi przestrze publiczn .

terenu otoczenia

4. Istniej ca kaplica pod wezwaniem w. Ojca Pio i plebania przeznaczone s do trwaego u ytkowania z mo liwo ci nadbudowy, odbudowy, przebudowy i rozbudowy.
5. W budynkach istniej cych, oznaczonych na rysunku planu jako budynki do wyburzenia, zakazuje si wykonywania remontów, nadbudowy, odbudowy, przebudowy i rozbudowy.
6. Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, zasady
umieszczania no ników reklamowych, wytyczne aran acji i wystroju tymczasowych ogródków gastronomicznych oraz zakazy obowi zuj ce na ca ym terenie obj tym planem okre lono odpowiednio w §6, §7 i §8.
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7. Okre la si nast puj ce indywidualne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o
którym mowa w ust. 1:
1) za enie zespo u obiektów sakralnych powinno stanowi lokaln dominant urbanistyczn , wyeksponowan w rejonie skrzy owania ul. Mickiewicza i ul. Cz. Mi osza oraz
jej projektowanego przed enia;
2) ko ció , dzwonnica oraz inne budynki jako lokalne identyfikatory przestrzeni wymagaj
akcentowania form , materia em oraz stosowania indywidualnych rozwi za architektonicznych i przestrzennych;
3) budynek ko cio a oraz wej cie g ówne nale y zlokalizowa w cz ci terenu przyleg ej do
ulicy 1KD-Z oznaczonej wewn trzn lini rozgraniczaj
i literami A-H;
4) wysoko

zabudowy nale y kszta towa w sposób nast puj cy:

a) wysoko

ko cio a - maksymalnie do 20 metrów,

b) wysoko

wie y dzwonnicy - maksymalnie do 45 metrów,

c) wysoko
m;

pozosta ych obiektów – maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne do 14,0

5) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy nie mo e by wi kszy od 0,7;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy /budynków istniej cych i projektowanych/ nie
mo e by wi ksza ni 60% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych;
7) minimum 15% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych nale y pozostawi w formie
biologicznie czynnej
8) ukszta towanie zagospodarowania terenu, nale y powi za z zagospodarowaniem
przyleg ych ulic, w tym w szczególno ci z cz ci terenu oznaczon wewn trzn lini
rozgraniczaj
i literami A-H;
9) zakazuje si sytuowania ogrodzenia pomi dzy frontem budynku ko cio a od strony ulicy
oznaczonej symbolem 1KD-Z i lini rozgraniczaj
oznaczon literami A, H, G i F,
oraz w w/w linii rozgraniczaj cej;
10) cz
terenu wyznaczona wewn trzn lini rozgraniczaj
i literami A-F po ona w
siedztwie terenu 1.2 M/U przeznaczona jest na wykonanie nasadze szpalerów drzew i
krzewów iglastych zimozielonych;
11) obs uga komunikacyjna terenu mo liwa jest od strony ul. Przemys owej /2KD-D/.
8. Dopuszcza si lokalizacj obiektów tymczasowych /np. kioski handlowe i inne/ dla
potrzeb uroczysto ci religijnych i dzia alno ci duszpasterskiej, które b
demontowane
niezw ocznie po zako czeniu uroczysto ci.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje si lokalizacji obiektów o innych
funkcjach ni wymienione w ust. 1 z zastrze eniem ust. 2.
§ 10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.2M/U i 1.3M/U
utrzymuje si przeznaczenie dotychczasowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami postojowymi i zieleni urz dzon z zastrze eniem
ust.3 pkt 2, 5, 7 i 9.
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2. Istniej ce budynki mieszkalne, us ugowe, produkcyjno – us ugowe /istn. zak ad poligrafii/, gospodarcze i gara e pozostawia si do trwa ego u ytkowania z mo liwo ci nadbudowy /nie dotyczy budynków gospodarczych i gara y/, odbudowy, przebudowy, rozbudowy.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza si :
1) budow nowych budynków mieszkalnych wy cznie w formie budynków wolnostoj cych
lub bli niaczych z zastrze eniem pkt 2;
2) na terenie oznaczonym symbolem 1.3M/U lokalizacj zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej /z us ugami w parterach lub bez/ pod warunkiem, e teren inwestycji b dzie
obejmowa powierzchni minimum 33,0% tego terenu z zastrze eniem pkt 3;
3) dla przypadku, o którym mowa w pkt 2 w obowi zuj indywidualne zasady zabudowy i
zagospodarowania okre lone w ust. 6;
4) lokalizacj us ug w formie wbudowanej i/lub dobudowanej do budynku mieszkalnego,
lub w formie budynku wolnostoj cego lub zespo u budynków z zastrze eniem pkt 5 i 7;
5) na terenie oznaczonym symbolem 1.2M/U lokalizacj nowej zabudowy us ugowej w
formie budynku wolnostoj cego lub zespo u budynków pod warunkiem, e teren
inwestycji obejmie powierzchni ca ego tego terenu z zastrze eniem pkt 6;
6) dla przypadku, o którym mowa w pkt 5 obowi zuj indywidualne zasady zabudowy i
zagospodarowania okre lone w ust. 7;
7) na terenie oznaczonym symbolem 1.3M/U lokalizacj nowej zabudowy us ugowej w
formie budynku wolnostoj cego lub zespo u budynków pod warunkiem, e teren
inwestycji obejmie powierzchni minimum 33,0% tego terenu z zastrze eniem pkt 8;
8) dla przypadku, o którym mowa w pkt 7 w obowi zuj indywidualne zasady zabudowy i
zagospodarowania okre lone w ust. 7;
9) na terenie oznaczonym symbolem 1.3M/U lokalizacj nowej zabudowy produkcyjno –
us ugowej – dotyczy wy cznie rozwoju /nadbudowy, odbudowy, przebudowy,
rozbudowy/ istniej cego zak adu poligrafii /drukarnia/;
10) budow nowych wolnostoj cych gara y i budynków gospodarczych /wy cznie parterowe z dachem p askim, pogr onym lub symetrycznym dwu lub wielospado-wym o k cie
nachylenia po aci dachowych od 15o do 30o/ o formie architektonicznej, rozwi zaniach
kolorystycznych, materia owych oraz elementach wyko czenia zewn trz-nego
dostosowanych do charakteru obiektu podstawowego – np.: budynku mieszkal-nego,
mieszkalno - us ugowego z zastrze eniem pkt 11;
11) dopuszcza si mo liwo lokalizacji budynków, o których mowa w pkt 10 jako usytuowanych po granicy dzia ki/dzia ek budowlanych lub w odleg ci od granicy dzia ki
mniejszej ni 3 m i nie mniejszej ni 1.5 m;
4. Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, zasady umieszczania no ników reklamowych, wytyczne aran acji i wystroju tymczasowych
ogródków gastronomicznych oraz zakazy obowi zuj ce na ca ym terenie obj tym planem
okre lono odpowiednio w §6, §7 i §8.
5. Okre la si nast puj ce indywidualne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1 z zastrze eniem ust. 6 i 7:
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1) gabaryty poziome, rzut poziomy budynku nale y kszta towa w dostosowaniu do kszta tu
dzia ki, z mo liwo ci stosowania podcieni, zadasze ;
2) maksymalny poziom posadowienia parteru /rz dna posadzki w stanie wyko czonym/
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nale y ograniczy do
1,0 m ponad projektowany poziom terenu bezpo rednio wokó budynku z zastrze eniem
pkt 3 i 4;
3) w przypadkach szczególnych, uzasadnionych konfiguracj terenu /spadki terenu powy ej
5%/ dopuszcza si maksymalny poziom posadowienia parteru /rz dna posadzki w stanie
wyko czonym/ 1,5 m ponad projektowanym poziomem terenu bezpo rednio wokó
budynku;
4) w przypadku rozbudowy budynku istniej cego, poziom posadowienia parteru nale y
dostosowa do poziomu posadowienia parteru w budynku istniej cym;
5) wysoko zabudowy nale y kszta towa w granicach od minimum 2 do maksimum 3
kondygnacji nadziemnych; gara e i budynki gospodarcze – wy cznie jedna kondygnacja nadziemna;
6) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy nie mo e by wi kszy od:
a) 0,4 – w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez us ug,
b) 0,6 - w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z us ugami lub z
zabudow produkcyjno-us ugow /zak ad poligrafii/;
7) maksymaln wielko

powierzchni zabudowy nale y ograniczy do:

a) 40% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych - w przypadku lokalizacji budynku
mieszkalnego jednorodzinnego bez us ug,
b) 60% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych - w przypadku lokalizacji budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z us ugami lub z zabudow produkcyjno-us ugow /zakad poligrafii/;
8) w formie biologicznie czynnej nale y pozostawi :
a) minimum 40% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych – w przypadku lokalizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez us ug,
b) minimum 15% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych - w przypadku lokalizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z us ugami lub z zabudow produkcyjnous ugow /zak ad poligrafii/;
9) obs uga komunikacyjna poszczególnych terenów mo liwa jest w sposób nast puj cy:
a) terenu 1.2 M/U – od strony ul. Przemys owej /2KD-D/,
b) terenu 1.3 M/U – od strony ul. Przemys owej /2KD-D/ i ul. Mickiewicza /1KD-Z/;
6. Dla przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 okre la si nast puj ce indywidualne
zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysoko zabudowy nale y kszta towa w granicach od minimum 3 do maksimum 4
kondygnacji nadziemnych, przy czym czwart kondygnacj dopuszcza si wy cznie w
formie poddasza u ytkowego;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy nie mo e by wi kszy od 0,8;
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3) maksymalna powierzchnia zabudowy /budynków istniej cych i projektowanych/ nie
mo e by wi ksza ni 50% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych;
4) minimum 30% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych nale y pozostawi w formie
biologicznie czynnej;
5) obs uga komunikacyjna mo liwa jest, w zale no ci od po
Przemys owej /2KD-D/ lub ul. Mickiewicza /1KD-Z/.

enia terenu, od strony ul.

7. Dla przypadków, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 7 okre la si nast puj ce indywidualne zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysoko zabudowy nale y kszta towa w granicach od minimum 2 do maksimum 3
kondygnacji nadziemnych;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy nie mo e by wi kszy od 0,8;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy /budynków istniej cych i projektowanych/ nie
mo e by wi ksza ni 65% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych;
4) minimum 15% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych nale y pozostawi w formie
biologicznie czynnej;
5) obs uga komunikacyjna mo liwa jest zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt 9 stosownie
do po enia terenu.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 zakazuje si :
1) nadbudowy kolejnych kondygnacji nadziemnych na budynkach gospodarczych i garaach;
2) realizacji nowej zabudowy dwukondygnacyjnej w formie budynku parterowego z drug
kondygnacj w formie poddasza u ytkowego;
3) realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków szeregowych.
§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.4U przeznacza si pod
zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami postojowymi i zieleni
urz dzon .
2. Eksponowany naro nik zabudowy w rejonie skrzy owania ul. Mickiewicza i ul. Przemys owej wymaga zastosowania indywidualnych rozwi za architektonicznych i traktowania
miejsca i budynku jako lokalnego identyfikatora przestrzeni.
3. Dopuszcza si funkcj mieszkaniow wy cznie jako towarzysz , wbudowan w
bry budynku pod warunkiem, e powierzchnia u ytkowa funkcji mieszkaniowej nie przekroczy 20% powierzchni u ytkowej budynku lub zespo u budynków.
4. Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1,
ustalenia dotycz ce no ników reklamowych, aran acji i wystroju tymczasowych ogródków
gastronomicznych oraz zakazy obowi zuj ce na ca ym terenie obj tym planem okre lono
odpowiednio w §6, §7 i §8.
5. Okre la si nast puj ce indywidualne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o
którym mowa w ust. 1:
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1) wysoko zabudowy nale y kszta towa w granicach od minimum 3 do maksimum 4
kondygnacji nadziemnych;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy nie mo e by wi kszy od 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo e by
dzia ki/dzia ek budowlanych;

wi ksza ni

65% powierzchni

4) minimum 15% powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych nale y pozostawi w formie
biologicznie czynnej;
5) obs uga komunikacyjna mo liwa jest zjazdami od ul. Przemys owej /2KD-D/ i Mickiewicza /1KD-Z/.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje si lokalizowania obiektów o funkcjach
innych ni okre lone w ust.1 z zastrze eniem ust. 3.
Rozdzia 2
Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego.
§ 12. Ustala si nast puj ce zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
1) zespó obiektów sakralnych o spójnych rozwi zaniach architektonicznych poszczególnych elementów, stanowi b dzie dominant urbanistyczn w rejonie skrzy owania wa nych ulic miejskich,
2) wydziela si przestrze publiczn – plac, umo liwiaj cy w
zespó u obiektów sakralnych od strony skrzy owania,

ciw ekspozycj frontu

3) wyznacza si , na istotnych przestrzennie fragmentach terenów, miejsca gdzie zabudowa
realizowana b dzie wg ci le okre lonej linii zabudowy;
4) wytwarza si relacje wysoko ci pomi dzy zabudow sakraln a s siaduj
zabudow
mieszkaniowo-us ugow w sposób podkre laj cy dominacj zespo u obiektów sakralnych;
5) ustala si ograniczenia - intensywno ci zabudowy, powierzchni zabudowy oraz wysoko ci zabudowy dostosowane do jej funkcji i charakteru z uwzgl dnieniem kontekstu
urbanistycznego;
6) ustala si rodzaje i mo liwo ci lokalizacji funkcji oraz mo liwo ci adaptacji ju istniej cych budynków wraz z okre leniem zasad ich zagospodarowania i zabudowy;
7) tworzy si podzia poszczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu liniami
rozgraniczaj cymi na kwarta y lub obszary zbli one do regularnych form
geometrycznych w oparciu o analiz stanu w asno ci.
Rozdzia 3
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 13. 1. Okre la si nast puj ce zasady ochrony rodowiska i przyrody:
1) ustala si :
a) obowi zek prowadzenia gospodarki wodno - ciekowej wy cznie w oparciu o pod czenie do sieci miejskiej z zastrze eniem postanowie §21 pkt 3, 4 i 5 oraz §22 pkt 3,
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b) obowi zek podczyszczania wód opadowych z placów i parkingów utwardzonych, na
których nast puje sp ukiwanie substancji ropopochodnych i innych mog cych zanieczyszcza grunt lub wody powierzchniowe, przed wprowadzeniem ich do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej,
c) zakaz gromadzenia cieków w zbiornikach podziemnych i stosowania lokalnych
oczyszczalni cieków jako rozwi za czasowych lub docelowych w zakresie gospodarki wodno - ciekowej;
2) gospodark odpadami nale y prowadzi w oparciu o gminny plan zagospodarowania
odpadami;
3) ustala si obowi zek wyznaczania miejsc na ustawienie pojemników do czasowego
gromadzenia odpadów w miejscach ich wytwarzania z uwzgl dnieniem selektywnej
zbiórki odpadów;
4) odpady nale y wywozi przez specjalistyczne przedsi biorstwo na wysypisko po
poza terenem obj tym planem;

one

5) dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych ustala si :
a) na terenach oznaczonych symbolami 1.2M/U i 1.3M/U - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow ,
b) na pozosta ych terenach - jak dla miejsc dost pnych dla ludno ci;
6) dopuszczalny poziom ha asu na terenach oznaczonych symbolami 1.2M/U i 1.3M/U - jak
dla terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniowo - us ugow :
7) istniej ce i projektowane obiekty i urz dzenia us ugowe i produkcyjne nie mog powodowa uci liwo ci okresowej lub sta ej poza terenem dzia ki/dzia ek budowlanych
ponad poziomy dopuszczalne okre lone w przepisach szczególnych /np. w zakresie
ha asu, emisji zanieczyszcze , promieniowania elektromagnetycznego/.
2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego nie wprowadza si dodatkowych ustale i
zasad poza ogólnymi i indywidualnymi zasadami zabudowy i zagospodarowania okre lonymi
dla poszczególnych terenów.
Rozdzia 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej.
§ 14. 1.Teren obj ty planem miejscowym nie jest obj ty ochron konserwatorsk , nie
wyst puj na nim obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków.
Rozdzia 5
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych.
§ 15. 1. Ustala si , e na obszarze obj tym planem w sk ad przestrzeni publicznych
wchodz :
1) ulica zbiorcza (1KD-Z) oraz ulica dojazdowa (2KD-D) o których mowa w § 19 pkt 6 lit. a
i b;
2) ogólnodost pne fragmenty poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudow sakraln , us ugow i us ugowo – mieszkaniow /w przypadku lokalizacji us ug w par-
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terze/ pomi dzy budynkiem/budynkami i lini rozgraniczaj
cych ulic miejskich;

teren od strony otaczaj -

2. Zagospodarowanie fragmentów terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nale y powi za z zagospodarowaniem otaczaj cych ulic poprzez dostosowanie poziomu ukszta towania
terenu oraz powi zanie ci gów komunikacji pieszej i ko owej.
3. Okre la si nast puj ce wymagania dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych,
o których mowa w ust 1 pkt 1:
1) nakazuje si :
a) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic i placów miejskich,
b) wyburzenie wszystkich budynków i urz dze budowlanych koliduj cych z zagospodarowaniem projektowanego placu;
c) ukszta towanie cz ci ulicy 1KD-Z oznaczonej wewn trzn lini rozgraniczaj
i
literami A-H w nawi zaniu do zagospodarowania otoczenia ko cio a na terenie oznaczonym symbolem 1.1OS;
d) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu obiektów /wiat/ przystanków komunikacji zbiorowej - wielko obiektu dla ka dej lokalizacji okre la u ytkownik w zale no ci od przewidywanych potrzeb,
e) stosowanie wysokiej jako ci materia ów nawierzchni oraz obiektów ma ej architektury;
2) zakazuje si :
a) nasadzenia drzew w liniach rozgraniczaj cych ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 2KD-D,
b) lokalizacji obiektów tymczasowych z zastrze eniem pkt 3 lit. a i b,
3) dopuszcza si :
a) lokalizowanie kiosków wy cznie w bezpo rednim s siedztwie projektowanych i
istniej cych przystanków autobusowych, /wy cznie jeden kiosk prowadz cy handel
detaliczny o powierzchni ca kowitej do 15 m2/,
b) lokalizacj obiektów tymczasowych na fragmencie ulicy 1KD-Z oznaczonym
wewn trzn lini rozgraniczaj
i literami A-H /np. kioski handlowe i inne/ dla potrzeb
uroczysto ci religijnych i dzia alno ci duszpasterskiej prowadzonych na terenie
oznaczonym symbolem 1.1OS lub innych uroczysto ci pa stwowych, miejskich lub
osiedlowych demontowanych po zako czeniu w/w uroczysto ci,
c) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako no ników reklamowych z zastosowaniem ujednoliconego systemu dla wszystkich przystanków,
d) lokalizowanie ci gów i urz dze infrastruktury technicznej.
4. Ustala si nast puj ce wymagania dotycz ce ogrodzenia od strony przestrzeni publicznych tj. ulic, dróg publicznych z zastrze eniem ust. 5.
1) ogrodzenie nale y lokalizowa na w asnej dzia ce uwzgl dniaj c linie rozgraniczaj ce
okre lone na rysunku planu;
2) nale y stosowa ogrodzenia wy cznie a urowe o minimalnym prze wicie prz

a 30%;
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3) wysoko ogrodzenia nale y ograniczy do maksimum 1,60 m ponad otaczaj cy i bezporednio przyleg y teren od strony ulicy, drogi, placu lub zieleni parkowej;
4) wysoko coko u /stosowa - beton, kamie , mur/ nale y ograniczy do maksimum 0,30
m ponad otaczaj cy i bezpo rednio przyleg y teren od strony ulicy, drogi, chodnika lub
zieleni parkowej;
5) nale y stosowa /wg wyboru/ materia y takie jak: ceg a, drewno, kamie , stal, ceramika,
klinkier;
6) w przypadku zastosowania siatki ustala si obowi zek nasadzenia ywop otu;
7) zakazuje si stosowania prefabrykowanych prz se betonowych, elbetowych.
5. W przypadku lokalizacji us ug w parterach budynków lub budynków us ugowych,
grodzenie nieruchomo ci od strony ulic nale y lokalizowa na w asnej dzia ce jako wycofane
i usytuowane w linii ciany /lica/ budynku - na odcinku od budynku istniej cego /projektowanego/ do – w zale no ci od lokalnej sytuacji - ogrodzenia s siedniej posesji lub s siedniego
budynku.
Rozdzia 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie odr bnych przepisów.
§ 16. Na obszarze obj tym planem nie wyst puj tereny lub obiekty podlegaj ce ochronie, ustalone na podstawie odr bnych przepisów, w tym tereny górnicze, a tak e nara one na
niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro one osuwaniem si mas ziemnych.
Rozdzia 7
Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym.
§ 17. 1. Na obszarze obj tym planem nie ustala si szczegó owych zasad scalania i
podzia u nieruchomo ci w rozumieniu przepisów szczególnych z zakresu gospodarki nieruchomo ciami.
2. Okre la si nast puj ce zasady i warunki podzia u nieruchomo ci:
1) linie rozgraniczaj ce tereny, z wyj tkiem terenów publicznych, nie stanowi podstawy do
przeprowadzenia obligatoryjnego podzia u w miejscu ich przebiegu,
2) nie ustala si wielko ci dzia ek uzyskiwanych w wyniku podzia u nieruchomo ci, w tym
minimalnej i maksymalnej wielko ci dzia ki budowlanej;
3) parametry geometryczne ka dej dzia ki budowlanej powsta ej w wyniku podzia u powinny umo liwia realizacj wszystkich ustale planu dla okre lonego terenu z
zastrze eniem pkt 4;
4) dopuszcza si podzia y polegaj ce na wydzieleniu dzia ek gruntu na popraw zagospodarowania s siednich dzia ek budowlanych;
5) w celu poprawy warunków zagospodarowania dzia ek budowlanych zaleca si
powi kszanie ich o przyleg e dzia ki gruntu, które nie stanowi samodzielnych dzia ek
budowlanych wg propozycji okre lonych na rysunku planu.
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Rozdzia 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy.
§ 18. 1. Na obszarze obj tym planem nie ustala si szczególnych warunków zagospodarowania terenów.
2. Ograniczenia w u ytkowaniu wynikaj ce z przepisów szczególnych, w tym zakaz
zabudowy wprowadza si na terenach oznaczonych symbolami 1KD-Z i 2KD-D
stanowi cych drogi publiczne z zastrze eniem §15 ust. 3 pkt 3.
3. Ustala si nast puj ce wymagania z zakresu obrony cywilnej:
1) ewentualne stacje transformatorowe nale y dostosowa do systemu wygaszania o wietlenia zewn trznego;
2) ustala si lokalizacj projektowanej syreny alarmowej na terenie oznaczonym symbolem
1.1OS;
3) poza postanowieniami zawartymi w pkt 1 i 2 nie ustala si innych, dodatkowych wymaga z zakresu obrony cywilnej ni zawarte w przepisach szczególnych.
4. Przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii zagroenia ludzi nale y zapewni m.in. wymagania w zakresie dojazdów po arowych oraz zaopatrzenia w wod do celów przeciwpo arowych zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych.
Rozdzia 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
§ 19. Ustalenia z zakresu komunikacji:
1) obs ug komunikacyjn obszaru zapewniaj :
a) ulice uk adu podstawowego:
- projektowana Trasa Kopernikowska – ulica g ówna (G), poza granicami planu,
- istniej ca ulica zbiorcza – ulica Mickiewicza (1KD-Z), cz ciowo w granicach planu,
b) ulica uk adu obs uguj cego – istniej ca ulica dojazdowa – ulica Przemys owa (2KD-D),
2) zak ada si obs ug obszaru komunikacj zbiorow ;
3) przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje si ulicami uk adu podstawowego –
Tras Kopernikowsk i ul. Mickiewicza;
4) ustala si nast puj ce wska niki zapewnienia miejsc parkingowych:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 1 miejsce postojowe na jeden dom,
b) zabudowa mieszkaniowe wielorodzinna – minimum 1,2 miejsc postojowych na jedno
mieszkanie, w tym 20% miejsc postojowych nale y zlokalizowa w poziomie terenu,
jako ogólnodost pne,
c) handel, us ugi - minimum 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni u ytkowej,
d) gastronomia - minimum 15 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
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e) obiekty sakralne - minimum 15 miejsc postojowych na 100 miejsc dla wiernych w
ko ciele,
5) do obliczenia bilansu miejsc postojowych nie wlicza si powierzchni u ytkowej komunikacji, magazynów, miejsc postojowych wbudowanych i zapleczy socjalnych.
6) ustala si nast puj
klasyfikacj , linie rozgraniczaj ce i parametry techniczne ulic dróg publicznych oznaczonych symbolami:
a) 1KD-Z – ul. Mickiewicza, fragment ulicy istniej cej – zbiorczej uk adu podstawowego,
droga powiatowa, o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych zgodnie z rysunkiem planu,
z jezdni 1x2 pasy ruchu,
b) 2KD-D – ul. Przemys owa, ulica istniej ca – dojazdowa uk adu obs uguj cego, droga
gminna o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 7-10 m, z jezdni 1x2 pasy ruchu,
§ 20. Ustala si nast puj ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowi zuj ce w odniesieniu do obiektów i urz dze budowlanych z
zakresu infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej oraz zlokalizowanej w liniach rozgraniczacych terenów publicznych:
1) nowe ogólnodost pne ci gi infrastruktury technicznej nale y lokalizowa w pasach
drogowych lub w granicach okre lonych terenów, uwzgl dniaj c ich projektowane
zagospodarowanie i elementy infrastruktury istniej cej, zgodnie ze schematem sieci
i zasadami rozrz du infrastruktury technicznej ustalonymi na rysunku planu;
2) obs ug terenów i dzia ek budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej nale y
zapewni w oparciu o istniej ce i projektowane sieci i urz dzenia na warunkach
szczegó owych okre lonych przez gestorów sieci;
3) przedstawiony na rysunku planu przebieg, rednice lub inne parametry projektowanych
sieci infrastruktury technicznej maj charakter informacyjny - do u ci lenia na etapie
sporz dzania projektu budowlanego zgodnie z warunkami okre lonymi przez w ciciela
sieci.
§ 21. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wod :
1) ustala si , e ród em zaopatrzenia w wod odbiorców na terenie obj tym planem jest
miejska sie wodoci gowa z zastrze eniem pkt 3,4 i 5;
2) zasilanie w wod mo liwe jest z wodoci gu w ul. Przemys owej i po
granicami planu wodoci gu w ul. Mickiewicza;

onego poza

3) dopuszcza si zasilanie z w asnych uj wody zgodnie z ustaleniami w pkt. 4 i 5 lub z
uj innych podmiotów pod warunkiem spe nienia przez te podmioty wymaga w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod okre lonych w przepisach odr bnych;
4) dopuszcza si korzystanie z wód powierzchniowych, opadowych lub podziemnych
czerpanych z pierwszej warstwy wodono nej do celów zwi zanych z utrzymaniem
zieleni i potrzeb gospodarczych w zakresie okre lonym przepisami odr bnymi lub jako
uj cie tymczasowe w okresie prowadzenia robót budowlanych;
5) dopuszcza si budow studni czerpi cych wod z drugiej i trzeciej warstwy wodono nej
dla potrzeb: awaryjnych, zwi zanych z obronno ci kraju, zbiorowego zaopatrzenia w
wod /zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt.3/ na warunkach okre lonych przez organ
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administracji wydaj cy pozwolenia wodno-prawne; nie dopuszcza si budowy studni nie
wymagaj cych pozwolenia wodno-prawnego i studni nie spe niaj cych powy szych
kryteriów.
§ 22. Ustalenia z zakresu odprowadzenia cieków:
1) na terenie obj tym planem ustala si jako zasad odprowadzenie cieków sanitarnych do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zastrze eniem pkt. 3;
2) odprowadzenie cieków mo liwe jest do istniej cego kana u sanitarnego w ul. Przemyowej i po onego poza granicami planu kana u sanitarnego w ul. Mickiewicza;
3) dopuszcza si odprowadzenie cieków do innego ni okre lony w pkt 1 systemu
kanalizacji sanitarnej, spe niaj cego warunki okre lone w przepisach szczególnych z
zakresu zbiorowego odprowadzenia cieków.
§ 23. Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych:
1) ustala si , e ostatecznym odbiornikiem wód opadowych i drena owych z terenu obj tego
planem jest rzeka Bia a, za po rednictwem sieci kanalizacji deszczowej, drena owej,
cieków i rowów wodnych;
2) odprowadzenie wód opadowych mo liwe jest do kana u deszczowego w ul.
Przemys owej i po onego poza granicami planu kana u deszczowego w ul.
Mickiewicza;
3) ustala si zasady odprowadzenia wód opadowych:
a) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe /z terenów z dróg, parkingów oraz ob.szarów produkcyjno - us ugowych i innych zanieczyszczonych – uk ad brudny/ nale y
odprowadzi do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez
przedsi biorstwo b ce w cicielem kanalizacji lub do indywidualnego systemu
odprowadzania wód opadowych zgodnie z warunkami okre lonymi w lit. b,
b) zanieczyszczone wody opadowe przed odprowadzeniem do cieków wodnych lub do
gruntu powinny by oczyszczone w stopniu okre lonym w przepisach odr bnych,
c) wody deszczowe o ma ym stopniu zanieczyszczenia /z terenów zieleni urz dzonej,
ci gów pieszych, dachów oraz innych powierzchni o ma ym stopniu zanieczyszczenia –
uk ad czysty/ mog by odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub bezpo rednio do
cieków, rowów lub gruntu.
§ 24. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w energi ciepln :
1) zaopatrzenie w ciep o do ogrzewania budynków, ogrzewania powietrza wentylacyjnego,
przygotowania ciep ej wody u ytkowej oraz dla potrzeb technologicznych mo liwe jest z
wykorzystaniem sieci ciep owniczych i parowych doprowadzaj cych energi z sieci i
róde po onych poza terenem obj tym planem;
2) dopuszcza si stosowanie indywidualnych róde ciep a wykorzystuj cych energi
elektryczn , solarn lub urz dze odzyskuj cych energi /np. pomp cieplnych/ - bez
ogranicze lub wytwarzaj cych energi z procesu spalania gazu ziemnego, oleju
opa owego niskosiarkowego, propanu-butanu, paliw sta ych z uwzgl dnieniem
ogranicze wynikaj cych z przepisów odr bnych.
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§ 25. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz – zaopatrzenie w gaz ziemny mo liwe jest z
istniej cej sieci gazowej niskiego ci nienia w ul. Przemys owej i po onego poza granicami
planu gazoci gu w ul. Mickiewicza.
§ 26. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:
1) zasilanie w energi elektryczn ustala si z istniej cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Nr 297 po jej przeniesieniu na teren 1.1OS i dostosowaniu do zwi kszenia obci enia,
2) bezpo redni dostaw energii elektrycznej do odbiorców nale y wykona projektowanymi liniami kablowymi niskiego napi cia.
§ 27. Ustalenia z zakresu telekomunikacji - obs ug odbiorców nale y rozwi za w oparciu o istniej ce i projektowane do rozbudowy magistralne sieci kanalizacji telefonicznej oraz
rozdzielczej sieci kablowej i napowietrznej.
Rozdzia 10
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów.
§ 28. 1. Ustala si , e do chwili rozpocz cia realizacji inwestycji przewidzianych w
ustaleniach planu, poszczególne tereny b
u ytkowane na zasadach dotychczasowych.
2. Nie ustala si terminów rozpocz cia robót budowlanych na poszczególnych terenach
okre lonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi.
3. Mo liwo ci lokalizowania obiektów tymczasowych zosta y okre lone w ustaleniach
dla poszczególnych terenów.
Rozdzia 11
Naliczanie jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z
uchwaleniem planu
§ 29. 1. Dla ca ego obszaru obj tego planem nie ustala si stawki procentowej s
cej
naliczeniu jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu, poniewa nie przewiduje si wzrostu ich warto ci z tego tytu u.
DZIA III
PRZEPISY KO COWE

§ 30. W zakresie uregulowanym niniejsz uchwa trac moc:
1) uchwa a Nr L/581/05 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Mickiewicza w
Bia ymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza) (Dz. Urz. W. P. Nr 275, poz. 3238);
2) uchwa a Nr XVIII/190/07 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 29 pa dziernika 2007 r. w
sprawie zmiany uchwa y Nr L/581/05 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 28 listopada
2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla
Mickiewicza w Bia ymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza) (Dz. Urz. W. P. Nr 253, poz.
2647).
§ 31. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku.
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§ 32. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Podlaskiego.
WICEPRZEWODNICZ CY RADY
Marek Masalski
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Za cznik Nr 1
do uchwa y Nr XXIX/331/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
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Za cznik Nr 2
do uchwa y Nr XXIX/331/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
Sposób rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Mickiewicza w Bia ymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza).
Na podstawie 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; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) nie uwzgl dnia si w ca ci uwagi wniesionej przez Pana Wojciecha Jerzego Resze , dotycz cej przesuni cia linii rozgraniczaj cej pomi dzy terenami 1.3 M/U a
1.4U o kilka metrów w stron ul. Brackiej tak, aby ewentualna wymiana gruntów pomi dzy
wnosz cym uwag i Gmin Bia ystok nie spowodowa a naruszenia istniej cego ogrodzenia i
zmniejszenia parkingu przy sklepie w budynku po onym przy ul. Mickiewicza 72/2.
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Za cznik Nr 3
do uchwa y Nr XXIX/331/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Mickiewicza w Bia ymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
Na podstawie 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; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) stwierdza si , e na terenie obj tym planem przewiduje si nast puj ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale ce do zada w asnych Gminy Bia ystok:
- cz
ulicy Mickiewicza oznaczonej w planie symbolem 1KD-Z wraz z niezb dn infrastruktur ,
- poszerzenie ulicy Przemys owej oznaczonej w planie symbolem 2KD-D wraz z niezb dn
infrastruktur techniczn .
Realizacja powy szych inwestycji przewidziana jest ze rodków w asnych Gminy Bia ystok z
wykorzystaniem funduszy unijnych oraz przy wspó udziale gestorów sieci i inwestorów.
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