UCHWA A NR XXIX/332/08
RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci doliny rzeki
Bia ej w Bia ymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych)
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; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 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; z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz.
1374) i 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 oraz 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 1999r., zmienionym uchwa Nr X/82/03 z dnia 30
czerwca 2003r., uchwa Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005r., uchwa Nr XLV/520/05
z dnia 25 lipca 2005r. oraz uchwa Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r., uchwala si
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz ci doliny rzeki Bia ej w Bia ymstoku
(odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych), zwany dalej planem, sk adaj cy si
z ustale zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko o 128,5 ha granicz cy od pó nocy z ul. Gen.
S. Maczka i granic lasu z osiedlem Dziesi ciny, od po udnia z ul. Antoniukowsk i ul.
Sitarsk , od zachodu z ulicami: Akacjow , Cedrow , D bow i Dziesi ciny, od wschodu ul.
wi tokrzysk i torami kolejowymi.
§ 2. Przeznacza si na cele nierolnicze, pod funkcje ustalone w planie, 22,9678 ha
gruntów rolnych i le nych, w tym:
1) na podstawie zgody wyra onej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzj znak:
GZ.tr.057-602-268/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. 1,8498 ha gruntów rolnych
sklasyfikowanych jako: dr-RIIIb – 0,2071 ha, III – 1,5278 ha, RIIIa – 0,0252 ha,
RIIIb – 0,0997 ha;
2) na podstawie zgody wyra onej przez Marsza ka Województwa Podlaskiego decyzj znak:
GRM.III.7230-70/07/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. 15,3911 ha gruntów rolnych
sklasyfikowanych jako: Bz-PsIV – 0,2207 ha, dr-PsIV – 0,1923 ha, dr-RIVa – 0,1438 ha,
IV – 2,4494 ha, PsIV – 7,2712 ha, RIVa – 4,1092 ha, RIVb – 1,0045 ha;
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3) na podstawie zgody wyra onej przez Ministra
rodowiska decyzj
znak:
ZS-P-2120/17/2008 z dnia 20 lutego 2008r. 0,04 ha gruntów le nych sklasyfikowanych
jako LsV.
4) pozosta ych gruntów rolnych o powierzchni 4.8321 ha.
§ 3. Integraln cz ci niniejszej uchwa y s :
1) za cznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
2) za cznik nr 2 – zawieraj cy sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) za cznik nr 3 – zawieraj cy sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada w asnych Gminy Bia ystok.
§ 4. Jako podstawowe cele planu przyj to:
1) konieczno ochrony doliny rzeki Bia ej przed zmian funkcji i niepo dan zabudow
oraz zagospodarowaniem terenu niezgodnym z zasadami okre lonymi w „Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku”;
2) utrzymanie proekologicznych form zagospodarowania terenu poprzez:
a) wyznaczenie terenów wy czonych z zabudowy,
b) ustalenie maksymalnego zasi gu zabudowy i zainwestowania w odniesieniu do doliny
rzeki i na jej obrze ach,
c) wyznaczenie terenów o funkcji rekreacyjnej dla mieszka ców s siednich osiedli
mieszkaniowych oraz o znaczeniu ogólnomiejskim.
§ 5. Ilekro w przepisach niniejszej uchwa y jest mowa bez bli szego okre lenia o:
1) linii rozgraniczaj cej – nale y przez to rozumie lini oddzielaj
funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania;

tereny o ró nych

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie lini , której nie mo e
przekroczy ciana nowego budynku lub nowej cz ci budynku rozbudowywanego w
kierunku ulicy, s siedniego terenu lub s siedniej dzia ki; ustalenia te nie dotycz :
a) docieple budynków istniej cych,
b) elementów zewn trznych budynków takich jak: balkon, gzyms, klatka schodowa
loggia, okap, pilaster, wykusz, aluzja zewn trzna - o maksymalnym wysi gu do 1,5m
poza lico budynku,
c) obiektów tymczasowych, o ile ustalenia planu dopuszczaj lokalizacj takich obiektów
na okre lonym terenie,
d) obiektów ma ej architektury;
3) powierzchni zabudowy – nale y przez to rozumie powierzchni zabudowy wszystkich
budynków i obiektów kubaturowych istniej cych i projektowanych – zlokalizowanych na
dzia ce liczonej po zewn trznym obrysie murów lub obudowy cian przyziemia, a w
przypadku nadwiesze , podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie wy szych
kondygnacji tych e budynków i obiektów kubaturowych;
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4) terenie – nale y przez to rozumie obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi; oznaczony symbolem;
5) zabudowie us ugowej, us ugach – nale y przez to rozumie obiekty, w których
wykonywane s wszelkie czynno ci zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej,
maj cej charakter wiadcze na rzecz innych osób, niepolegaj cej na wytwarzaniu dóbr
materialnych na skal przemys ow ;
6) funkcji podstawowej – nale y przez to rozumie rodzaj przeznaczenia, ustalonego w
tek cie planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj cymi na rysunku
planu;
7) bulwarze nadrzecznym – nale y przez to rozumie teren zieleni wzd
rzeki Bia ej
cy przestrzeni publiczn , pe ni cy funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub
os onowe, stanowi cy g ówny obszar systemu przyrodniczego miasta, w sk ad którego
wchodz tereny biologicznie czynne, a w szczególno ci obszar doliny rzecznej, tereny
le ne i zadrzewione, teren ogrodów dzia kowych i obiekty u yteczno ci publicznej z
zieleni towarzysz , na których obowi zuje bezwzgl dne utrzymanie prawid owo ci
funkcjonowania systemu powi za przyrodniczych, dro no ci systemu przewietrzenia
miasta i systemu korytarzy ekologicznych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej;
8) terenowych urz dzeniach sportowych – nale y przez to rozumie urz dzone boiska,
bie nie, tory wrotkarskie, korty tenisowe i podobne obiekty sportowe usytuowane na
wolnym powietrzu;
9) terenach zieleni urz dzonej – nale y przez to rozumie tereny pokryte trwale ro linno ci
wprowadzon
w sposób sztuczny, pe ni ce funkcje estetyczne, rekreacyjnowypoczynkowe, sportowe, zdrowotne lub os onowe, takie jak: parki, ziele ce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, lub
jako ziele towarzysz ca przy obiektach budowlanych;
10) terenach zieleni naturalnej – nale y przez to rozumie zespo y zieleni powsta e na
naturalnych siedliskach ro linno ci w wyniku wtórnej sukcesji rekreatywnej terenów
porolnych i nieu ytków, bez ingerencji cz owieka w ich obecny kszta t i sk ad gatunkowy;
11) dachach p askich - nale y przez to rozumie dachy o spadku maksymalnie do 10 ;
12) strefie ochronnej - nale y przez to rozumie teren na którym obowi zuj ograniczenia w
sposobie u ytkowana okre lone w ustaleniach planu lub w przepisach odr bnych:
a) w przypadku sieci infrastruktury technicznej – przez stref ochronn nale y rozumie
pas terenu zlokalizowany wzd sieci, o szeroko ci okre lonej od osi sieci,
b) w przypadku innych obiektów budowlanych - strefa ochronna zlokalizowana jest
wokó obiektu, w odleg ci okre lonej od najdalej wysuni tych kraw dzi
zewn trznych;
13) jednostce koordynuj cej usytuowanie projektowanych sieci – nale y przez to
rozumie jednostk wyznaczon w przepisach odr bnych przez w ciwy organ w celu
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
DZIA II
USTALENIA SZCZEGÓ OWE PLANU

Rozdzia 1
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Przeznaczenie terenów. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego,
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy.
§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1US przeznacza si pod us ugi
z zakresu sportu i rekreacji wraz z dojazdami, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) zagospodarowanie terenu w sposób umo liwiaj cy stworzenie
ogólnodost pnych b cych miejscem rekreacji oraz wypoczynku czynnego;
2) stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od powierzchniowych wód publicznych;

przestrzeni
ci lokalizacji

3) wprowadzenie terenowych urz dze sportowych takich jak: boiska do gier zespo owych
(koszykówka, siatkówka, pi ka no na, tenis ziemny itp.), pola do gry w minigolfa i skate
park, w odleg ci min. 12 m od linii rozgraniczaj cej wzd rzeki Bia ej;
4) mo liwo
lokalizacji pow ok pneumatycznych wy cznie jako przekrycia urz dze
sportowych;
5) mo liwo wprowadzenia elementów ma ej architektury (typu awki, sto y na wolnym
powietrzu np. do gry w szachy i ping-ponga, kosze na mieci, o wietlenie itp.) w celu
stworzenia miejsc wypoczynku;
6) mo liwo lokalizacji cie ek rowerowych i ci gów pieszych tworz cych wewn trzne
powi zania rekreacyjno-wypoczynkowe;
7) mo liwo
realizacji ogrodze wynikaj cych z konieczno ci ograniczenia dost pu
(u ytkowania obiektów sportowych), niepowoduj ce ogranicze percepcji wizualnej,
w odleg ci nie mniejszej ni 12 m od linii rozgraniczaj cej wzd
rzeki Bia ej;
8) powierzchni terenu biologicznie czynn min. 70% powierzchni dzia ki budowlanej;
9) obs ug komunikacyjn od ul. Akacjowej (KD-11D);
10) lokalizacj miejsc postojowych na dzia ce budowlanej w ilo ci wg wska ników
okre lonych w §36 ust. 2 pkt 4, w odleg ci nie mniejszej ni 25 m od linii
rozgraniczaj cej wzd rzeki Bia ej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji budynków;
2) lokalizacji innych obiektów budowlanych, równie tymczasowych, niezwi zanych
z funkcj terenu, w tym nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak:
maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN);
3) stosowania nawierzchni przepuszczalnych na placach manewrowych, dojazdach
i parkingach oraz wliczania ich powierzchni w powierzchni terenu biologicznie czynn .
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§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2US,ZP,WS przeznacza si pod
us ugi z zakresu sportu i rekreacji, wraz z urz dzeniami towarzysz cymi i parkingami oraz
publiczn ziele urz dzon wraz z rzek Bia .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) zagospodarowanie terenu w sposób umo liwiaj cy
ogólnodost pnych b cych miejscem rekreacji i wypoczynku;

stworzenie

przestrzeni

2) wprowadzenie innych obiektów sportowych takich jak: p ywalnia, basen, aquapark, hala
sportowa itp., z mo liwo ci lokalizacji us ug towarzysz cych takich jak: handel
i gastronomia;
3) powierzchni us ug towarzysz cych, o których mowa w pkt. 2, maksymalnie do 40%
powierzchni u ytkowej budynku o funkcji podstawowej;
4) lokalizacj obiektów kubaturowych wy cznie na obszarach wyznaczonych na rysunku
planu;
5) pozostawienie przestrzeni wokó obiektów jako ogólnodost pnej (z zachowaniem ustale
zawartych w pkt 7 i 9);
6) wprowadzenie innych terenowych urz dze sportowych takich jak: boiska do gier
zespo owych (koszykówka, siatkówka, pi ka no na, tenis ziemny itp.), pola do gry w
minigolfa i skate park, place zabaw dla dzieci itp.;
7) realizacj ogrodze , wynikaj cych wy cznie z konieczno ci ograniczenia dost pu (np.
ytkowania obiektów sportowych), niepowoduj ce ogranicze percepcji wizualnej,
w odleg ci nie mniejszej ni 12 m od wydzielonej geodezyjnie granicy koryta rzeki
Bia ej;
8) stosowanie przepisów odr bnych, w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od powierzchniowych wód publicznych;

ci lokalizacji

9) dostosowanie ogrodzenia istniej cego boiska w taki sposób, by umo liwi kontynuacj
cie ki rowerowej i ci gu pieszego, o których mowa w pkt 10;
10) lokalizacj cie ki rowerowej i ci gu pieszego wzd
rzeki Bia ej o parametrach
okre lonych w §38 ust. 2, cz cych park miejski przy ul. Wierzbowej z bulwarem
nadrzecznym na osiedlu Bia ostoczek, oznaczonych graficznie na rysunku planu;
11) zapewnienie kontynuacji cie ki rowerowej i ci gu pieszego, o których mowa w pkt.10,
do parku miejskiego bezkolizyjnym przej ciem przez ul. Antoniukowsk ;
12) mo liwo wprowadzenia dodatkowych ci gów pieszych i rowerowych tworz cych
wewn trzne powi zania rekreacyjno-parkowe, o parametrach okre lonych w §38 ust.2;
13) zapewnienie po czenia ci gów pieszych i rowerowych biegn cych po dwóch stronach
rzeki k adkami, pomostami i innymi budowlami nadwodnymi;
14) wzd
cie ki rowerowej i ci gu pieszego, o których mowa w pkt 10, wprowadzenie
elementów ma ej architektury (typu postumenty, rze by, awki, sto y np. do gry w szachy,
ping-ponga itp., kosze na mieci, o wietlenie itp.) w celu stworzenia miejsc wypoczynku
i identyfikacji przestrzennej;
15) wprowadzenie nasadzenia ro linno ci o charakterze ozdobnym;
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16) obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów;
17) maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowy na dzia ce budowlanej do 20%;
18) utrzymanie minimum 60% powierzchni terenu biologicznie czynnej w ramach
zamierzenia budowlanego;
19) obs ug komunikacyjn od strony przyleg ych ulic zgodnie z rysunkiem planu;
20) zapewnienie miejsc postojowych na dzia ce budowlanej w ilo ci wg wska ników
okre lonych w §36 ust. 2;
21) lokalizacj miejsc postojowych nie mo e przekroczy nieprzekraczalnej linii zabudowy
od strony rzeki Bia ej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji innych obiektów budowlanych, równie tymczasowych, niezwi zanych
z funkcj terenu, w tym nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak:
maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN) z wyj tkiem lokalizacji urz dze cyfrowych na
budynkach;
2) stosowania nawierzchni przepuszczalnych na placach manewrowych, dojazdach
i parkingach oraz wliczania ich powierzchni w powierzchni terenu biologicznie czynn .
§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.3ZP,WS przeznacza si pod
publiczn ziele urz dzon wraz z rzek Bia .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) mo liwo dotychczasowego u ytkowania terenu w formie ogrodów dzia kowych, do
czasu realizacji planu, pod warunkiem zapewnienia lokalizacji cie ki rowerowej i ci gu
pieszego wzd rzeki Bia ej zgodnie z rysunkiem planu o parametrach okre lonych w §38
ust. 2, cz cych park miejski przy ul. Wierzbowej z bulwarem nadrzecznym na osiedlu
Bia ostoczek;
2) zapewnienie kontynuacji cie ki rowerowej i ci gu pieszego, o których mowa w pkt 1,
wzd rzeki Bia ej pod mostem drogowym ul. wi tokrzyskiej (KD-2G);
3) zakaz budowy nowych oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniej cych obiektów
budowlanych zwi zanych z dotychczasowym u ytkowaniem terenu;
4) zagospodarowanie terenu w sposób umo liwiaj cy
ogólnodost pnych b cych miejscem rekreacji i wypoczynku;

stworzenie

5) stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od powierzchniowych wód publicznych;

przestrzeni
ci lokalizacji

6) wzd
cie ki rowerowej i ci gu pieszego, o których mowa w pkt 1 i 2, wprowadzenie
elementów ma ej architektury (typu awki, sto y na wolnym powietrzu np. do gry
w szachy, ping-ponga itp., kosze na mieci, o wietlenie itp.) celem stworzenia miejsc
wypoczynku;
7) lokalizacj ci gów pieszych i rowerowych innych ni okre lone w pkt 1, tworz cych
wewn trzne powi zania rekreacyjno-parkowe;
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8) mo liwo lokalizacji mostków cz cych ci gi piesze i rowerowe, o których mowa
w pkt. 1 i 7 oraz innych budowli nadwodnych zwi zanych z zagospodarowaniem terenów
przyleg ych;
9) wprowadzenie nasadzenia ro linno ci niskiej o charakterze ozdobnym i parkowym;
10) obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji trwa ej zabudowy kubaturowej oraz nadziemnych urz dze infrastruktury
technicznej takich jak: maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów
wietleniowych, elektroenergetycznych SN i NN);
2) realizacji ogrodze .
§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.4ZD/ZP,US jest obszarem
istniej cych ogrodów dzia kowych, który tymczasowo przeznacza si do zachowania
w dotychczasowym u ytkowaniu, z docelow zmian przeznaczenia pod ziele publiczn
z urz dzeniami sportu i rekreacji.
2. Dopuszcza si zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1,
siaduj cym o symbolu 1.1US.

cznie z terenem

3. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) zakaz budowy nowych oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniej cych obiektów
budowlanych zwi zanych z dotychczasowym przeznaczeniem terenu;
2) stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od powierzchniowych wód publicznych;
3) zagospodarowanie terenu w sposób umo liwiaj cy
ogólnodost pnych b cych miejscem rekreacji i wypoczynku;

stworzenie

ci lokalizacji
przestrzeni

4) mo liwo wprowadzenia terenowych urz dze sportowych takich jak boiska do gier
zespo owych (koszykówka, siatkówka, pi ka no na, tenis ziemny itp.), pola do gry w
minigolfa i skate park itp., w odleg ci min. 12 m od linii rozgraniczaj cej wzd
rzeki
Bia ej;
5) mo liwo
lokalizacji pow ok pneumatycznych wy cznie jako przekrycia urz dze
sportowych;
6) realizacj ogrodze wynikaj cych z konieczno ci ograniczenia dost pu (u ytkowania
obiektów sportowych), niepowoduj cych ogranicze percepcji wizualnej w odleg ci min.
12 m od linii rozgraniczaj cej wzd rzeki Bia ej;
7) mo liwo realizacji placów zabaw dla dzieci w tym co najmniej jednego specjalnie
wydzielonego i wyposa onego w bezpieczne urz dzenia do zabaw dla najm odszych;
8) wprowadzenie elementów ma ej architektury (typu awki, sto y na wolnym powietrzu np.
do gry w szachy, ping-ponga itp., kosze na mieci, o wietlenie itp.) w celu stworzenia
miejsc wypoczynku;
9) lokalizacj ci gów pieszych i rowerowych tworz cych wewn trzne powi zania
rekreacyjno-parkowe;
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10) utrzymanie minimum 70% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
11) obs ug komunikacyjn od strony ul. Cedrowej (KD-10D);
12) lokalizacj miejsc postojowych na dzia ce budowlanej w ilo ci wg wska ników
okre lonych w §36 ust. 2 pkt 4, w odleg ci nie mniejszej ni 25 m od linii
rozgraniczaj cej wzd rzeki Bia ej.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji budynków;
2) lokalizacji innych obiektów budowlanych, równie tymczasowych, niezwi zanych
z funkcj terenu, w tym nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak:
maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN) oraz bilbordów i reklam wolnostoj cych;
3) stosowania nawierzchni przepuszczalnych na placach manewrowych, dojazdach
i parkingach oraz wliczania ich powierzchni w powierzchni terenu biologicznie czynn .
§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.5MN/ZD i 1.6MN/ZD
przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) na cz ci dzia ek o nr geodezyjnych 1047/2 i 1046 przy ul. Cedrowej (KD-10D)
stanowi cych ogrody dzia kowe, które docelowo przeznacza si pod zabudow
mieszkaniow , zakaz budowy nowych oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniej cych obiektów budowlanych zwi zanych z dotychczasowym przeznaczeniem
terenu;
2) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej bli niaczej;
3) gara e – wy cznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; budynki
gospodarcze - jako dobudowane;
4) przy lokalizacji budynków zachowanie pasa ochronnego od istniej cego kolektora
ciep owniczego zgodnie z rysunkiem planu;
5) wysoko ogrodzenia dzia ek od strony ul. Cedrowej (KD-10D) i rzeki Bia ej, nie wy sza
ni 1,7 m od poziomu terenu;
6) wysoko

budynków maksymalnie do 10 m;

7) maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowy na dzia ce budowlanej do 40%;
8) powierzchni terenu biologicznie czynn min. 40% powierzchni dzia ki budowlanej;
9) obs ug komunikacyjn od ul. Cedrowej (KD-10D);
10) lokalizacj miejsc postojowych wy cznie w granicach poszczególnych dzia ek
budowlanych, w ilo ci okre lonej w §36 ust. 2 pkt 6.
3. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala si zakaz:
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1) lokalizacji us ug towarzysz cych typu: zak ad stolarski, lusarski, pogrzebowy,
kamieniarski, sk ad budowlany, warsztat mechaniczny, komis samochodowy itp.;
2) lokalizacji innych obiektów budowlanych, równie tymczasowych, niezwi zanych
z funkcj terenu, w tym nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak:
maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN);
3) realizacji ogrodze pe nych oraz z prefabrykowanych prz se betonowych i elbetowych.
§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.7M pozostawia si
w dotychczasowym u ytkowaniu jako zabudowa zamieszkania zbiorowego tj. dom
emerytów i dom zakonny wraz z urz dzeniami i us ugami towarzysz cymi (w tym funkcja
sakralna), parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którm mowa
w ust. 1:
1) us ugi towarzysz ce, o których mowa w ust. 1, stanowi ce jedn bry z cz ci
mieszkaln i zajmuj ce nie wi cej ni 40% powierzchni u ytkowej funkcji podstawowej;
2) stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od powierzchniowych wód publicznych;
3) wysoko

ci lokalizacji

zabudowy maksymalnie do 15,0 m;

4) maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowy na dzia ce budowlanej do 30%;
5) utrzymanie minimum 40% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;
6) obs ug komunikacyjn od ulicy Cedrowej (KD-10D);
7) lokalizacj miejsc postojowych w ilo ci okre lonej w §36 ust. 2 pkt 7.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji us ug towarzysz cych typu: zak ady pogrzebowe, kamieniarskie, stolarskie itp.;
2) lokalizacji innych obiektów budowlanych, ni wymienione w ust. 1, równie
tymczasowych, w tym nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak:
maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN).
§ 12. 1.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.8MN przeznacza si pod
zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami
i zieleni .
2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami ust. 1, istniej ce budynki
gara owe, które znajduj
si
w dobrym stanie technicznym, pozostawia si
w dotychczasowym u ytkowaniu z dopuszczeniem remontu w obrysie istniej cego obiektu.
3. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) realizacj zabudowy szeregowej wy cznie jako jedno zamierzenie inwestycyjne
uwzgl dniaj ce:
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a) zapewnienie dojazdu o szeroko ci minimum 8 m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4 m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
2) gara e – wy cznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; budynki
gospodarcze - jako dobudowane;
3) przy lokalizacji budynków zachowanie pasa ochronnego od istniej cej infrastruktury
technicznej zgodnie z rysunkiem planu;
4) wysoko ogrodzenia dzia ek od strony dróg dojazdowych i rzeki Bia ej, nie wy sza ni
1,7 m od poziomu terenu ulicy;
5) wysoko

budynków maksymalnie do 10 m;

6) maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) 40% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj cej i bli niaczej,
b) 50% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej;
7) przeznaczenie pozosta ej cz ci dzia ki na ziele urz dzon i cele rekreacji przydomowej;
8) utrzymanie minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej na dzia ce budowlanej:
a) 40% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj cej i bli niaczej,
b) 25% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej;
9) obs ug komunikacyjn od ul. Cedrowej (KD-10D);
10) lokalizacj miejsc postojowych, w ilo ci okre lonej w §36 ust. 2 pkt 6, wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala si zakaz:
1) lokalizacji us ug towarzysz cych typu: zak ad stolarski, lusarski, pogrzebowy,
kamieniarski, sk ad budowlany, warsztat mechaniczny, komis samochodowy itp.;
2) rozbudowy i przebudowy istniej cych obiektów budowlanych o funkcji innej ni okre lona
w ust. 1;
3) realizacji ogrodze pe nych oraz z prefabrykowanych prz se betonowych i elbetowych;
4) lokalizacji innych obiektów budowlanych, ni wymienione w ust 1, równie
tymczasowych, w tym nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak:
maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN) oraz bilbordów i reklam wolnostoj cych.
§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.9ZP przeznacza si
publiczn ziele urz dzon .

pod

2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) zagospodarowanie terenu w sposób umo liwiaj cy stworzenie
ogólnodost pnych, b cych miejscem rekreacji i wypoczynku;

przestrzeni
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2) lokalizacj ci gu pieszo-rowerowego wzd
rzeki Bia ej o parametrach okre lonych
w §38 ust. 4, oraz po czenie go ze cie
rowerow i chodnikiem - zlokalizowanych
w liniach rozgraniczaj cych ul. Gen. Z. Berlinga (KD-5D);
3) wzd
ci gu pieszo-rowerowego, o którym mowa w pkt 2, wprowadzenie elementów
ma ej architektury (typu awki, sto y na wolnym powietrzu np. do gry w szachy, pingponga itp., kosze na mieci, o wietlenie itp.) w celu stworzenia miejsc wypoczynku;
4) lokalizacj ci gów pieszych i rowerowych innych ni okre lone w pkt 2, tworz cych
wewn trzne powi zania rekreacyjno-parkowe;
5) stosowanie przepisów odr bnych, w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od powierzchniowych wód publicznych;

ci lokalizacji

6) mo liwo lokalizacji mostków cz cych ci gi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowego,
o których mowa w pkt 2 i 4 oraz innych budowli nadwodnych zwi zanych
z zagospodarowaniem terenów przyleg ych;
7) wprowadzenie nasadzenia ro linno ci o charakterze ozdobnym i parkowym;
8) obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) realizacji ogrodze ;
2) lokalizacji trwa ej zabudowy kubaturowej oraz nadziemnych urz dze infrastruktury
technicznej takich jak: maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów
wietleniowych, elektroenergetycznych SN i NN).
§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.10U,KX,E przeznacza si pod
us ugi, parking ogólnodost pny oraz urz dzenia elektroenergetyczne.
2. Istniej cy komis samochodowy pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu.
3. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) w pasie ochronnym linii elektroenergetycznych 110kV mo liwo realizacji obiektów
kubaturowych i urz dze towarzysz cych pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji
z u ytkownikami linii elektroenergetycznych oraz spe nienia obowi zuj cych:
a) przepisów i norm dotycz cych budowy obiektów w s siedztwie linii WN,
b) warunków w zakresie eksploatacji linii WN,
c) warunków przebywania osób w s siedztwie linii WN;
2) minimaln powierzchni
budowlanej;

terenu biologicznie czynn

– 30% powierzchni dzia ki

3) obs ug komunikacyjn od przyleg ej ul. Dziesi ciny (KD-6L) zgodnie z rysunkiem planu.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji sk adów budowlanych i nowych komisów samochodowych;
2) lokalizacji obiektów tymczasowych oraz nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej
takich jak: maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN).
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§ 15. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2.1MN,U i 2.2MN,U przeznacza
si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn i us ugow wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) realizacj zabudowy szeregowej wy cznie jako jedno zamierzenie inwestycyjne
uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie dojazdu o szeroko ci minimum 8 m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4 m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
2) gara e – wy cznie jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; budynki
gospodarcze - jako dobudowane;
3) przy lokalizacji budynków zachowanie pasa ochronnego od istniej cej infrastruktury
technicznej zgodnie z rysunkiem planu;
4) budynki zwie czone dachem p askim lub dachem symetrycznym o k cie nachylenia po aci
dachowych od 30o do 45o;
5) wysoko ogrodzenia dzia ek od strony dróg dojazdowych i ul. wi tokrzyskiej KD-2G,
nie wy sza ni 1,7 m od poziomu terenu ulicy;
6) wysoko

budynków:

a) maksymalnie do 10 m - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) maksymalnie do 15 m - dla zabudowy us ugowej;
7) maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) 40% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj cej i bli niaczej,
b) 50% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej, mieszkaniowous ugowej i us ugowej;
8) utrzymanie minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej na dzia ce budowlanej:
a) 40% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj cej i bli niaczej,
b) 25% jej powierzchni - dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej, mieszkaniowous ugowej i us ugowej;
9) obs ug komunikacyjn od przyleg ych ulic lokalnych i dojazdowych;
10) lokalizacj miejsc postojowych, w ilo ci okre lonej w §36 ust. 2, wy cznie w granicach
poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu
2.1MN,U, z zachowaniem ustale zawartych w ust. 2:
1) przed zagospodarowaniem terenu podniesienie poziomu terenu przewidzianego pod
zabudow do rz dnej 124,3 m n.p.m.;
2) przy stosowaniu rozwi za , o których mowa w pkt 10, ukszta towanie terenu oraz
stosowanie rozwi za technicznych zabezpieczaj cych przed odprowadzeniem wód na
siednie tereny budowlane;
2008-06-25 14:07:00
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3) ze wzgl du na p ytkie zaleganie wód gruntowych na terenach, zaleca si projektowa
budynki nie podpiwniczone; realizacja piwnic wymaga dok adnych bada gruntowych
i specjalistycznych rozwi za budowlanych dotycz cych posadowienia budynku i jego
izolacji.
4. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala si zakaz:
1) lokalizacji us ug typu: zak ad stolarski, lusarski, pogrzebowy, kamieniarski, sk ad
budowlany, warsztat mechaniczny, komis samochodowy itp.;
2) lokalizacji obiektów tymczasowych oraz nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej
takich jak: maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN);
3) realizacji ogrodze z prefabrykowanych prz se betonowych i elbetowych.
§ 16. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2.4ZL i 3.1ZL stanowi obszar
zieleni nieurz dzonej i istniej cych lasów, które przeznacza si do zachowania
w dotychczasowym u ytkowaniu.
2. Lasy, o których mowa w ust.1, przeznacza si do utrzymania i adaptacji jako tereny
zieleni nieurz dzonej i izolacyjnej; gospodark le
nale y prowadzi w oparciu o plan
urz dzania lasu.
3. Pozosta cz
terenów, o których mowa w ust.1, nale y pozostawi do naturalnej
sukcesji i uzupe nie zadrzewie .
4. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) na terenie 2.4ZL lokalizacj ci gu pieszo-rowerowego wzd
granicy lasu wg. rysunku planu;
2) na terenie 2.4ZL
pieszo-rowerowy;
3) mo liwo

przeznaczenie

istniej cej

cz ci

ul.

po udniowo-wschodniej
Dziesi ciny

pod

ci g

lokalizacji ci gów pieszych i rowerowych innych ni wymienione w pkt 1 i 2.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji ogrodów dzia kowych;
2) realizacji ogrodze ;
3) realizacji zabudowy, w tym zabudowy siedliskowej i obiektów tymczasowych oraz
nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak: maszty, wie e telefonii
cyfrowej (z wy czeniem s upów o wietleniowych, elektroenergetycznych SN i NN) oraz
bilbordów i reklam wolnostoj cych.
§ 17. 1.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.2ZD stanowi obszar istniej cych
ogrodów dzia kowych, który przeznacza si do zachowania w dotychczasowym
ytkowaniu.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1, nale y wykorzystywa ogrodniczo zgodnie
z zasadami u ytkowania ogrodów dzia kowych i ograniczeniami wynikaj cymi z przebiegu
linii elektroenergetycznych, o których mowa w §46.
3. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1
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1) zapewnienie lokalizacji ci gu pieszo-rowerowego wzd
torów kolejowych po istniej cej
drodze wewn trznej ogrodów dzia kowych zgodnie z rysunkiem planu o parametrach
okre lonych w §38 ust. 2;
2) mo liwo lokalizacji obiektów kubaturowych zwi zanych wy cznie z funkcjonowaniem
ogrodów dzia kowych;
3) stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od granicy obszaru kolejowego i osi skrajnego toru;

ci lokalizacji

4) obs ug komunikacyjn od ul. wi tokrzyskiej (KD-2G).
4. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, obowi zuje zakaz realizacji trwa ej zabudowy
z zachowaniem ustale w ust. 3 pkt 2.
§ 18. 1.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.3ZP,WS przeznacza si pod
publiczn ziele urz dzon wraz z rzek Bia .
2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) zagospodarowanie terenu w sposób umo liwiaj cy
ogólnodost pnych b cych miejscem rekreacji i wypoczynku;

stworzenie

przestrzeni

2) lokalizacj ci gu pieszo-rowerowego oraz ci gu pieszego i cie ki rowerowej po obu
stronach rzeki Bia ej, o parametrach okre lonych w §38, cz cych park miejski przy ul.
Wierzbowej z bulwarem nadrzecznym na osiedlu Bia ostoczek, zgodnie z rysunkiem
planu;
3) stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od powierzchniowych wód publicznych;

ci lokalizacji

4) zapewnienie po czenia k adkami, pomostami i innymi budowlami nadwodnymi ci gów
pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych zlokalizowanych po obu stronach rzeki Bia ej:
a) których mowa w pkt 2 przedstawionych graficznie na rysunku planu,
b) których mowa w §17 ust. 3 pkt 1 i §19 ust. 3 pkt 3 przedstawionych graficznie na
rysunku planu;
5) zapewnienie kontynuacji przebiegu cie ki rowerowej i ci gu pieszego, o których mowa
w pkt 2, przebiciem podziemnym pod torami kolejowymi;
6) mo liwo budowy innych mostków, oprócz wymienionych w pkt 4, budowli nadwodnych
cz cych cie ki rowerowe i ci gi piesze zlokalizowane po obu stronach rzeki Bia ej;
7) wprowadzenie elementów ma ej architektury (typu awki, sto y na wolnym powietrzu np.
do gry w szachy, ping-ponga itp., kosze na mieci, o wietlenie itp.)w celu stworzenia
miejsc wypoczynku;
8) obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów;
9) kszta towanie terenów zieleni urz dzonej uwzgl dniaj c naturalne predyspozycje
siedliskowe dla ró nych form zieleni.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) realizacji ogrodze ;
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2) lokalizacji ogrodów dzia kowych;
3) realizacji trwa ej zabudowy kubaturowej oraz nadziemnych urz dze infrastruktury
technicznej takich jak: maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów
wietleniowych, elektroenergetycznych SN i NN) oraz bilbordów i reklam
wolnostoj cych.
§ 19. 1.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 3.4ZD, 3.5ZD
obszarami
istniej cych ogrodów dzia kowych oraz towarzysz cej zieleni urz dzonej, które pozostawia
si w dotychczasowym u ytkowaniu.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, nale y wykorzystywa ogrodniczo zgodnie z
zasadami u ytkowania ogrodów dzia kowych i ograniczeniami wynikaj cymi z przebiegu
linii elektroenergetycznych, o których mowa w §46.
3. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1
1) mo liwo
lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych zwi zanych wy cznie
z funkcjonowaniem ogrodów dzia kowych;
2) na terenie 3.4ZD stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
lokalizacji budowli od granicy obszaru kolejowego i osi skrajnego toru;

ci

3) na terenie 3.4ZD lokalizacj ci gu pieszo-rowerowego wzd
torów kolejowych,
cz cych bulwar nadrzeczny z osiedlem Antoniuk, o parametrach okre lonych
w §38 ust. 2;
4) obs ug komunikacyjn od ul. Narewskiej KD-12D.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi zuje zakaz realizacji zabudowy
z wyj tkiem ustale w ust. 3 pkt 1.
§ 20. 1.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.6E jest obszarem istniej cej
stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN GPZ-1 wraz z zieleni towarzysz , który
pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu.
2. Obs ug komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala si od ul. Narewskiej
(KD-12D).
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si
niezwi zanych z funkcj terenu.

zakaz lokalizacji obiektów

§ 21. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.7Z przeznacza si pod ziele
naturaln , wraz z obiektami i urz dzeniami towarzysz cymi.
2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) lokalizacj ci gu pieszo-rowerowego wzd
torów kolejowych,
cz cego bulwar
nadrzeczny z osiedlem Antoniuk, o parametrach okre lonych w §38 ust. 2;
2) zabezpieczenie kontynuacji ci gu pieszo-rowerowego, o którym mowa w pkt 1, do osiedla
Antoniuk;
3) mo liwo

wprowadzenia ci gów pieszych i rowerowych innych ni wymienione w pkt 1;
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4) stosowanie przepisów odr bnych w szczególno ci dotycz cych odleg
budowli od granicy obszaru kolejowego i od osi skrajnego toru;

ci lokalizacji

5) mo liwo lokalizacji dojazdu wraz z miejscami postojowymi do istniej cych ogrodów
dzia kowych od projektowanej ul. Sitarskiej KD-4Z, zgodnie z rysunkiem planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji trwa ej zabudowy kubaturowej;
2) realizacji ogrodze .
§ 22. 1.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4.1ZD jest obszarem
istniej cych ogrodów dzia kowych oraz towarzysz cej zieleni urz dzonej, które pozostawia
si w dotychczasowym u ytkowaniu.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, nale y wykorzystywa ogrodniczo zgodnie
z zasadami u ytkowania ogrodów dzia kowych i ograniczeniami wynikaj cymi z przebiegu
linii elektroenergetycznych, o których mowa w §46.
3. Dopuszcza si lokalizacj tymczasowych obiektów kubaturowych zwi zanych
wy cznie z funkcjonowaniem ogrodów dzia kowych.
4. Ustala si obs ug komunikacyjn od ul. Narewskiej KD-12D.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi zuje zakaz realizacji zabudowy
z wyj tkiem ustale w ust. 3 pkt 1.
§ 23. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.2ZD/U jest obszarem
istniej cych ogrodów dzia kowych, który tymczasowo przeznacza si do zachowania
w dotychczasowym u ytkowaniu, z docelow zmian przeznaczenia pod zabudow
us ugow z mo liwo ci wprowadzenia zabudowy us ugowej z zakresu u yteczno ci
publicznej w tym obiekty kultu religijnego wraz z urz dzeniami towarzysz cymi,
parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) zakaz budowy nowych oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniej cych obiektów
budowlanych zwi zanych z dotychczasowym przeznaczeniem terenu;
2) zagospodarowanie terenu kompleksowo jako maksymalnie dwa zamierzenia budowlane;
3) powierzchni jednej inwestycji zajmuj
4) mo liwo

nie mniej ni 30% powierzchni terenu;

etapowania realizacji zamierze budowlanych;

5) mo liwo lokalizacji us ug z zakresu u yteczno ci publicznej z zachowaniem ustale
w ust. 3 pkt 1;
6) mo liwo

realizacji parterowych obiektów tymczasowych o funkcji us ug sakralnych;

7) w pasach ochronnych infrastruktury technicznej mo liwo realizacji obiektów, o których
mowa w pkt 6, pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z gestorami sieci;
8) maksymaln dopuszczaln
budowlanej;

powierzchni

zabudowy do 40% powierzchni dzia ki
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9) minimaln powierzchni
budowlanej;

terenu biologicznie czynn

na 15% powierzchni dzia ki

10) obs ug komunikacyjn od strony przyleg ych ulic dojazdowych zgodnie z rysunkiem
planu;
11) lokalizacj miejsc postojowych na dzia ce budowlanej w ilo ci wg wska ników
okre lonych w §36.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) lokalizacji us ug u yteczno ci publicznej takich jak: opieki zdrowotnej, spo ecznej
i socjalnej;
2) lokalizacji us ug takich jak: komis samochodowy, zak ad mechaniczny, stolarski, lusarski,
kamieniarski, wyrobu i sk adu materia ów budowlanych oraz stacji paliw p ynnych
i gazowych itp.;
3) lokalizacji innych obiektów budowlanych, równie tymczasowych, niezwi zanych
z funkcj terenu, w tym nadziemnych urz dze infrastruktury technicznej takich jak:
maszty, wie e telefonii (z wy czeniem s upów o wietleniowych, elektroenergetycznych
SN i NN) z wyj tkiem lokalizacji budowli cyfrowych na budynkach.
§ 24. 1.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.3ZP przeznacza si
publiczn ziele urz dzon .

pod

2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1
1) wykonanie od strony istniej cych torów kolejowych wielostopniowych nasadze drzew
i krzewów stanowi cych zwarty pas izolacyjny o szeroko ci min. 10 m;
2) mo liwo lokalizacji ci gów pieszych i rowerowych oraz wprowadzenie elementów ma ej
architektury.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala si zakaz:
1) realizacji ogrodze ;
2) lokalizacji ogródków dzia kowych;
3) lokalizacji obiektów kubaturowych sta ych oraz nadziemnych urz dze infrastruktury
technicznej takich jak: maszty, wie e telefonii cyfrowej (z wy czeniem s upów
wietleniowych, elektroenergetycznych SN i NN).
§ 25. 1.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.4MN przeznacza si na
powi kszenie przyleg ych dzia ek budowlanych zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanych
na terenie poza granicami planu.
2. Dopuszcza si
lokalizacj
zabudowy w
mieszkaniowej na dzia kach, o których mowa w ust. 1.

ramach

uzupe nienia

zabudowy

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala si zakaz lokalizacji innych obiektów,
równie tymczasowych, niezwi zanych z funkcj terenu, w tym nadziemnych urz dze
infrastruktury technicznej takich jak: maszty, wie e telefonii (z wy czeniem s upów
wietleniowych, elektroenergetycznych SN i NN).
Rozdzia 2
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Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz krajobrazu.
§ 26. 1. Obszar planu stanowi fragment otwartego krajobrazu doliny rzeki Bia ej
o wysokim potencjale biotycznym, przeznaczony do urz dzenia terenów parkowych
i rekreacyjno – wypoczynkowych.
2. Ustala si nast puj ce zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
1) zagospodarowanie terenów wzd
rzeki Bia ej w sposób umo liwiaj cy stworzenie
przestrzeni ogólnodost pnych b cych miejscem rekreacji oraz wypoczynku czynnego;
2) lokalizacj cie ki rowerowej, ci gu pieszego i ci gów pieszo-rowerowych wzd
rzeki
Bia ej o parametrach okre lonych w §38, cz cych park miejski przy ul. Wierzbowej
z bulwarem nadrzecznym na osiedlu Bia ostoczek oraz ci gu pieszo-rowerowego wzd
torów kolejowych i ci gów pieszych i rowerowych tworz cych wewn trzne powi zania
rekreacyjno-parkowe wraz z towarzysz cymi elementami ma ej architektury (typu
postumenty, rze by, awki, sto y np. do gry w szachy, ping-ponga itp., kosze na mieci,
wietlenie itp.);
3) zapewnienie kontynuacji przebiegu cie ki rowerowej, ci gu pieszego i ci gu pieszorowerowego wzd torów kolejowych, o których mowa w pkt. 2, poprzez:
a) przebicie podziemne pod ul. Antoniukowsk (alternatywnie dopuszcza si
przeprowadzenie ww. komunikacji pod mostem drogowym na rzece Bia ej),
b) most drogowy ul. wi tokrzyskiej (KD-2G) na rzece Bia ej,
c) przebicie podziemne pod torami kolejowymi w kierunku bulwaru na osiedlu
Bia ostoczek,
d) przeprowadzenie ci gu pieszo-rowerowego na poziomie torów kolejowych;
4) zapewnienie po czenia k adkami nad rzek
oznaczonych graficznie na rysunku planu;

cie ek rowerowych i ci gów pieszych

5) na terenach zlokalizowanych wzd
rzeki Bia ej przy zagospodarowaniu terenu
uwzgl dni przepisy szczególne dotycz ce wymaga w zakresie odleg ci i warunków
dopuszczaj cych lokalizacj budowli w s siedztwie powierzchniowych wód publicznych;
6) obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów;
7) postulowan lokalizacj projektowanych budynków o podstawowej funkcji terenu
przedstawiaj umowne symbole na rysunku planu;
8) lokalizacj budynków na terenie okre lonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
9) dla terenów o przeznaczeniu pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn nieprzekraczalna
linia zabudowy od strony ogrodów nie dotyczy altan;
10) okre lone na rysunku planu linie zabudowy dotycz zabudowy nowoprojektowanej
i rozbudowy budynków istniej cych, nie dotycz przebudowy lub nadbudowy budynków
istniej cych w ich dotychczasowych obrysach;
11) budynki nale y projektowa i lokalizowa na dzia kach budowlanych zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami budowlanymi, z zachowaniem odleg ci od granic dzia ek
siednich i lasów – zgodnych z warunkami technicznymi w budownictwie, w tym
przepisami przeciwpo arowymi;
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12) w pasach ochronnych linii elektroenergetycznych mo liwo
realizacji obiektów
kubaturowych i urz dze towarzysz cych (w zale no ci od ustale szczegó owych
obszarów planistycznych) pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z u ytkownikami
linii elektroenergetycznych oraz spe nienia obowi zuj cych:
a) przepisów i norm dotycz cych budowy obiektów w s siedztwie linii WN,
b) warunków w zakresie eksploatacji linii WN,
c) warunków przebywania osób w s siedztwie linii WN;
13) dla terenów zlokalizowanych w pobli u torów kolejowych przy realizacji zabudowy
i zagospodarowaniu terenu uwzgl dni przepisy szczególne dotycz ce wymaga
w zakresie odleg ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie budowli i budynków
w s siedztwie linii kolejowej oraz odleg ci od dróg publicznych.
3. W celu ochrony istniej cych warto ci krajobrazowych oraz prawid owego
kszta towania adu przestrzennego w granicach obszaru obj tego planem obowi zuj
nast puj ce zakazy:
1) realizacji zabudowy poza terenami wyznaczonymi w ustaleniach szczegó owych;
2) lokalizacji obiektów tymczasowych (z wyj tkiem zapisów dopuszczaj cych w ustaleniach
szczegó owych), sk adowych, magazynowych oraz adaptacji pomieszcze niezwi zanych
z planowan funkcj terenu;
3) lokalizacji stacji paliw, w tym LPG;
4) realizacji ogrodze i lokalizacji terenowych urz dze sportowych w pasie o szeroko ci
12 m przylegaj cym do wydzielonej geodezyjnie granicy koryta rzeki Bia ej;
5) lokalizacji miejsc postojowych w pasie wzd
rzeki Bia ej od granicy jej w asno ci
o szeroko ci 25 m lub do nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony rzeki, je eli jest
wyznaczona w ustaleniach szczegó owych;
6) realizacji ogrodze na terenach o symbolach US, ZP, ZL, Z z wyj tkiem zapisów
dopuszczaj cych w ustaleniach szczegó owych;
7) wznoszenia obiektów budowlanych np. wie i innych obiektów mog cych przes ania osie
widokowe, panoramy i p aszczyzny widokowe z wy czeniem terenu o symbolu 3.7Z;
8) lokalizacji budowli takich jak maszty, nadziemne urz dzenia infrastruktury technicznej np. wie e telefonii cyfrowej, (z wy czeniem s upów o wietleniowych,
elektroenergetycznych SN i NN) z wyj tkiem terenu 3.7Z oraz zapisów dopuszczaj cych
lokalizacj masztów telefonii cyfrowej na budynkach w ustaleniach szczegó owych
dotycz cych terenów 1.2US,ZP,WS, i 4.2ZD/U;
9) wliczania powierzchni placów manewrowych, dojazdów i parkingów w powierzchni
terenu biologicznie czynn , niezale nie od zastosowanej nawierzchni.
Rozdzia 3
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 27. 1. Na obszarze obj tym planem nie wyst puj
przyrody.

obiekty obj te form ochrony
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2. W ramach ochrony lokalnych warto ci przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze
obj tym planem ustala si :
1) zachowanie istniej cego cieku wodnego oraz lasów i zadrzewie jako naturalnych
elementów przestrzennych oraz obszarów wchodz cych w sk ad miejskiego systemu
terenu aktywnego biologicznie, umo liwiaj cego wprowadzenie zieleni i komunikacji
pieszej i rowerowej pomi dzy poszczególnymi terenami przeznaczonymi do
zainwestowania;
2) zachowanie istniej cych lasów jako spe niaj cych warunki lasów ochronnych miasta
Bia egostoku;
3) zachowanie istniej cego cieku wodnego jako odbiornika wód opadowych, z bezwzgl dn
konieczno ci podczyszczania przed odprowadzeniem z terenów zabudowy oraz dróg
i parkingów;
4) zachowanie ci
ci powi za przestrzennych w ramach systemu przyrodniczego doliny
rzeki Bia ej oraz obszarów wchodz cych w sk ad systemu terenów aktywnych biologicznie
poprzez utrzymanie otwartego koryta rzeki Bia ej wraz z biologiczn obudow ;
5) zachowanie istniej cych terenów podmok ych jako elementów przestrzennych oraz
obszarów wchodz cych w sk ad miejskiego systemu terenów aktywnych biologicznie;
6) utrzymanie dro no ci przep ywu wód w korycie rzeki Bia ej oraz istniej cego systemu
melioracyjnego;
7) ochrona wód otwartych oraz utrzymanie biologicznie czynnych naturalnych rozlewisk na
obszarze oraz renaturyzacj przyrodnicz brzegów wód i koryta cieku dla retencji wód
powierzchniowych.
3. Ustala si dopuszczenie zabudowy na istniej cych wydzielonych dzia kach na
terenach 1.5MN/ZD; 1.6MN/ZD; 1,2US,ZP,WS oraz cz i terenu 2.1MN,U
o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, oznaczonych na planie jako tereny
podmok e, pod warunkiem przeprowadzenia bada geotechnicznych i hydrologicznych,
w celu okre lenia g boko ci posadowienia obiektów okre lonej w przepisach szczególnych,
przeznaczonych w planie pod zabudow .
4. W ramach ochrony lokalnych warto ci przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze
obj tym planem, zakazuje si :
1) wprowadzania cieków do ziemi i wód powierzchniowych;
2) rolniczego wykorzystywania cieków;
3) lokalizowania mogilników rodków ochrony ro lin;
4) pochówku zwierz t;
5) stosowania pestycydów;
6) lokalizowania inwestycji, które mog zanieczy ci wody gruntowe i podziemne
ze wzgl du na wytwarzane cieki, emitowane py y i gazy oraz sk adowane odpady;
7) wysypywania, zasypywania i zakopywania odpadów.
5. W zakresie utrzymania i kszta towania terenów zieleni, ustala si :
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1) przeznaczenie terenów po onych wzd
ziele urz dzon w celu utrzymania ci
przyrodniczego miasta;

cieku wodnego (rzeka Bia a) pod publiczn
ci terenów biologicznie czynnych systemu

2) urz dzenie zieleni na terenie o symbolu 4.3ZP jako stref ochronnych zabudowy
mieszkaniowej przed wp ywem zanieczyszcze pochodz cych z ruchu ko owego oraz linii
kolejowej;
3) na terenach zabudowy mieszkaniowej (oznaczonej M; MN; MN/ZD) i us ugowej
(oznaczonej U; US) utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej i zagospodarowanie
zieleni wg ustale rozdzia u I;
4) w przypadku budowy parkingów terenowych obowi zek wprowadzenia zieleni wysokiej w
proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych w obr bie parkingu lub po jego
obrysie zewn trznym;
5) dostosowanie sposobu zagospodarowania na terenach o symbolach 1.1US; 1.2US,ZP,WS
oraz 1.4ZD/ZP,US do wyst powania okresowego zalewania wodami i podtopie ;
6) zakaz nasadze drzew w formie zwartych k p i szpalerów poprzecznie przegradzaj cych
dolin rzeczn ;
7) obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów rzeki.
6. Ustala si , e ogrody dzia kowe pozostaj ce w u ytkowaniu oprócz funkcji produkcji
rolnej pe ni b
funkcje otwartych terenów biologicznie czynnych stanowi cych g ówny
element miejskiego systemu terenów aktywnych biologicznie, systemu powi za
ekologicznych i przewietrzania miasta oraz miejsc wypoczynku codziennego mieszka ców.
7. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych. ustala si :
1) obowi zek wyposa enia budynków mieszkalnych i us ugowych oraz terenów us ug sportu
i rekreacji w urz dzenia sanitarne pod czone do miejskiej sieci wodoci gowej i
kanalizacji sanitarnej;
2) zakaz stosowania innych, ni wymienione powy ej, urz dze gospodarki ciekowej, jak
np. indywidualnych oczyszczalni cieków, zbiorników do gromadzenia cieków, itp.;
3) odprowadzanie wód opadowych - na warunkach okre lonych w §43;
4) obowi zek podczyszczenia wód opadowych przed odprowadzeniem ich do miejskiej
kanalizacji deszczowej spoczywa na w cicielu dróg, placów i parkingów terenowych zgodnie z warunkami okre lonymi w przepisach odr bnych;
5) realizacja nowych obiektów, a w szczególno ci dróg i innych inwestycji powoduj cych
powstawanie powierzchni nieprzepuszczalnych, winna by poprzedzona budow
kanalizacji deszczowej;
6) ustala si obowi zek wyprzedzaj cej lub równoleg ej z wprowadzan zabudow realizacji
sieci wodoci gowej oraz kanalizacji sanitarnej;
7) w przypadku zanieczyszcze technologicznych - obowi zek podczyszczania cieków do
uzyskania parametrów umo liwiaj cych ich odbiór przez miejsk sie kanalizacyjn .
8. Ustala si nast puj ce zasady kszta towania i zagospodarowania terenu obj tego
planem oraz funkcji poszczególnych terenów poprzez dostosowanie funkcji i sposobu
zagospodarowania do predyspozycji fizjograficznych poszczególnych terenów:
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przeznaczenie terenów podmok ych i wilgotnych po
dolinie cieku wodnego pod tereny zieleni,

onych w obni eniach lokalnych i w

wyznaczenie terenów pod obiekty z zakresu rekreacyjno-sportowego do wypoczynku
czynnego i rekreacji,
zachowanie istniej cych ogrodów dzia kowych na terenach: 3.2ZD, 3.4ZD, 3.5ZD i 4.1ZD.
9. Wy cza si z obszarów przeznaczanych pod sta zabudow kubaturow nast puj ce
tereny:
1) pas o szeroko ci minimum 50 m od brzegów rzeki Bia ej, z wyj tkiem lokalizacji ma ej
architektury do wypoczynku,
2) pas o szeroko ci minimum 100 m od brzegów rzeki Bia ej w przypadku realizacji
ewentualnych obiektów us ugowych zwi zanych z terenami sportowo-rekreacyjnymi
(handel, gastronomia) oraz pod warunkiem wykonania analizy przewietrzania doliny
i opracowania studium krajobrazowego;
3) grunty le ne oznaczone symbolami: 2.3ZL i 3.1ZL;
4) tereny po one w zasi gu stref potencjalnego szkodliwego oddzia ywania linii i urz dze
elektroenergetycznych wysokiego napi cia (wynosz cych od osi linii 110 kV - 20 m oraz
od osi linii 220 kV - 30 m), pokazanych na rysunku planu:
a) zakaz realizacji pomieszcze przeznaczonych na sta y pobyt ludzi (tj. powy ej 4
godzin na dob tych samych osób), przy czym dopuszcza si odst pienie od tego
ograniczenia na fragmentach stref, dla których rzeczywiste pomiary promieniowania
elektromagnetycznego nie wyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu,
b) zakaz takiego zagospodarowania i zabudowy terenu, które ogranicza oby mo liwo
prowadzenia prac konserwacyjnych b
naprawczych linii i urz dze
elektroenergetycznych wysokiego napi cia.
10. W zakresie ochrony przed ha asem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
przyjmuje si :
1) w zakresie ochrony akustycznej przyjmuje si dla terenów mieszkaniowych odnoszenie
poziomu ha asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, a dla pozosta ego obszaru
- jak dla terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
2) w zakresie dopuszczalnego poziomu promieniowania pól elektromagnetycznych przyjmuje
si na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow , a na pozosta ym obszarze jak dla miejsc dost pnych dla ludno ci, a dla terenu oznaczonego w planie symbolem 3.6E
i pod pasami linii 110kV i 220 kV - wed ug przepisów szczególnych;
3) wy cza si z funkcji przewidzianych na sta y pobyt ludzi tereny w strefach uci liwo ci
komunikacyjnej oraz pod liniami 110kV i 220kV, poprzez odsuni cie linii zabudowy
analogicznie: 20 m od osi linii i 30 m oraz odleg ci uzale nionej od klasy ulicy;
4) zakaz lokalizacji obiektów emituj cych promieniowanie niejonizuj ce, w tym
napowietrznych linii energetycznych, stacji bazowych telefonii cyfrowej na terenach
o przeznaczeniu pod zabudow
mieszkaniow
i na obszarach rekreacyjnowypoczynkowych.
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11. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, na
obszarze obj tym planem, przyjmuje si :
1) zakaz spalania odpadów niebezpiecznych wg przepisów odr bnych, szczególnie opon,
odpadów medycznych i weterynaryjnych, olejów odpadowych, odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych;
2) ustalenia zgodnie z §44.
12. W zakresie gospodarki odpadami sta ymi, ustala si :
1) odpady komunalne gromadzone b
w pojemnikach lub kontenerach na miejscu ich
wytwarzania, a ich zagospodarowanie prowadzone b dzie w oparciu o gminny program
gospodarki odpadami przez wyspecjalizowane firmy;
2) wprowadza si zakaz lokalizacji:
a) obiektów hodowli zwierz cej,
b) miejsc sk adowania nieczysto ci sta ych takich jak: odpady z jednostek s by zdrowia
i jednostek weterynaryjnych, zu ytych opon, olejów nap dowych, akumulatorów,
azbestu, farb i lakierów oraz PCB, zu ytych urz dze elektrycznych i elektronicznych,
c) otwartych sk adowisk materia ów sypkich i pyl cych,
d) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2,
e) zak adów przerobu odpadów i miejsc sk adowania odpadów.
13. W zakresie ochrony standardów zamieszkania, ustala si , e obiekty us ugowe, jak i
inne przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa na rodowisko, nie mog powodowa
uci liwo ci okresowej lub sta ej poza terenem dzia ki, na której s zlokalizowane np.
w zakresie podwy szonego poziomu ha asu, emisji zanieczyszcze i nieprzyjemnych
zapachów do powietrza, zwi kszonego poziomu promieniowania, itp.
Rozdzia 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej.
§ 28. 1. Na obszarze obj tym planem nie wyst puj obiekty zabytkowe wpisane do
rejestru zabytków i podlegaj ce ochronie konserwatorskiej.
2. W przypadku odkrycia na terenie obj tym planem przedmiotów, co do których
istnieje przypuszczenie, e s zabytkowe, inwestor i wykonawca robót s zobowi zani
wstrzyma wszelkie prace, zabezpieczy przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezw ocznie
zawiadomi PWKZ lub Prezydenta Miasta Bia egostoku.
Rozdzia 5
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych.
§ 29. 1. Na obszarze obj tym planem miejscowym znajduj
w sk ad przestrzeni publicznych.

si

tereny wchodz ce

2. Ustala si , e w sk ad przestrzeni publicznych wchodz :
a) fragment ulicy g ównej ruchu przyspieszonego o symbolu KD-1GP (ul. Gen. St.
Maczka),
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b) ulice g ówne o symbolach: KD-2G (ul. wi tokrzyska), KD-3G (ul. Antoniukowska
i Antoniuk Fabryczny),
c) ulice zbiorcze o symbolach: KD-4Z (przed
(przed enie ul. Gen. Z. Berlinga),

enie ul. Sitarskiej) i KD-5Z

d) projektowane ulice lokalne o symbolach: KD-6L (ul. Dziesi ciny),
e) istniej ce i projektowane ulice dojazdowe o symbolach: KD-7D (ul. Orzechowa), KD8D, KD-9D, KD-10D (ul. Cedrowa), KD-11D (poszerzenie ul. Akacjowej), KD-12D
(ul. Narewska), KD-13D (ul. Narewska),
f) fragment ul. Narewskiej o symbolu KD-14D,
g) projektowane place manewrowe o symbolach: KD-15D, KD-16D,
h) ci g pieszo-jezdny o symbolu K-17PJ,
i) projektowane ci gi piesze i rowerowe o symbolach: K-18PR, K-19PR,
j) ci gi piesze, cie ki rowerowe i ci gi pieszo-rowerowe oznaczone graficznie na
rysunku planu,
k) tereny istniej cych lasów o symbolach 2.4ZL i 3.1ZL,
l) teren zieleni urz dzonej o symbolu 4.3ZP,
m)teren zieleni naturalnej o symbolu 3.7Z,
n) tereny sportu i rekreacji przy rzece Bia ej o symbolach: 1.1US i 1.2US,ZP,WS,
o) tereny zieleni publicznej wzd
rzeki Bia ej tworz ce bulwar nadrzeczny
o symbolach: 1.3ZP,WS, 1.9ZP, 3.3ZP,WS wraz z ci gami pieszymi i rowerowymi
tworz cymi wzajemne po czenia oznaczonymi graficznie na rysunku planu,
p) teren zieleni publicznej wraz z urz dzeniami sportu i rekreacji o symbolu
1.4ZD/ZP,US.
3. Ustala si nast puj ce wymagania dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych,
o których mowa w ust. 2 lit. a,b,c,d, e, f, g i h:
1) nakazuje si :
a) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,
b) stosowanie obiektów ma ej architektury o ujednoliconym charakterze,
c) od strony przestrzeni publicznych tj. ulic miejskich oraz ci gów pieszych
i rowerowych lokalizowanie ogrodze wy cznie w granicach poszczególnych dzia ek
budowlanych, uwzgl dniaj c linie rozgraniczaj ce okre lone na rysunku planu;
2) dopuszcza si :
a) w przestrzeniach publicznych, o których mowa w ust. 2 lil. a, b, c, lokalizacj
przystanków autobusowych, reklam wolnostoj cych i wielkopowierzchniowych tzw.
Billboardów,
b) lokalizacj urz dze infrastruktury technicznej w oparciu o rozrz d przedstawiony na
rysunku planu – do uszczegó owienia w projektach technicznych,
c) lokalizowanie obiektów tymczasowych zwi zanych bezpo rednio z obs ug
komunikacji zbiorowej (kioski z pras , budki telefoniczne, informacja turystyczna,
itp.) wy cznie w bezpo rednim s siedztwie przystanków,
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d) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako no ników
reklamowych,
e) nasadzenia drzew li ciastych w liniach rozgraniczaj cych ulic;
3) zakazuje si :
a) lokalizacji obiektów tymczasowych z wy czeniem ustale w pkt 2 lit c,
b) lokalizacji reklam wolnostoj cych i wielkopowierzchniowych tzw. Billboardów
z wyj tkiem ustale w pkt 2 lit. a;
4. Ustalenia dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 2
lit. i, j s zawarte w §38.
5. Szczegó owy przebieg jezdni, infrastruktury technicznej, cie ek rowerowych oraz
innych elementów zlokalizowanych w gminnych przestrzeniach publicznych pozostawia si
do u ci lenia w projektach realizacyjnych.
Rozdzia 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odr bnych.
§ 30. 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
zagro one powodzi i osuwaniem si mas ziemnych.

Rozdzia 7
Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem
miejscowym.
§ 31. 1. Na obszarze obj tym planem nie ustala si szczegó owych zasad i warunków
scalania nieruchomo ci.
§ 32. W przypadku zorganizowanej dzia alno ci inwestycyjnej (np. realizacja zabudowy
szeregowej) podzia terenu na dzia ki budowlane mo e nast pi w oparciu o plan
zagospodarowania sporz dzany do projektu budowlanego planowanej zabudowy.
2. Na obszarze obj tym planem ustala si nast puj ce zasady podzia u dzia ek:
1) teren o symbolu 4.4MN przeznacza si na powi kszenie s siednich dzia ek budowlanych
zlokalizowanych na terenie poza granicami planu;
2) na terenie o symbolu 2.2MN dzia ki i cz ci dzia ek wzd
projektowanej
ul. wi tokrzyskiej, nie stanowi ce samodzielnych dzia ek budowlanych przeznacza si na
powi kszenie s siednich dzia ek budowlanych;
3) na terenie o symbolu 2.1MN,U na obszarach niezabudowanych, wydzielenie nowych
dzia ek budowlanych mo e nast pi niezale nie lub poprzez ich wzajemne po czenie (np.
dwie lub trzy s siednie w jeden teren inwestycyjny);
4) postulowane na rysunku planu granice podzia u terenu (oznaczone lini przerywan )
i sposoby czenia istniej cych dzia ek w celu uzyskania dzia ki budowlanej nie s
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obligatoryjne; mog stanowi zasad podzia u terenu w przypadku wyst pienia w
dzia ki z wnioskiem o podzia zgodnie z rysunkiem planu;

ciciela

5) inny podzia mo e nast pi po przedstawieniu przez w ciciela terenu propozycji
uwzgl dniaj cej mo liwo
realizacji budynków na wydzielonych dzia kach
z zachowaniem odleg ci nowoprojektowanych budynków od granic dzia ek:
a) 4 m - w przypadku budynku zwróconego
drzwiowymi w stron tej granicy,
b) 3 m - w przypadku budynku zwróconego
drzwiowych w stron tej granicy;
6) zaleca si koryguj ce podzia y dzia ek s
nieruchomo ci;

cian
cian

z otworami okiennymi lub
bez otworów okiennych lub

ce poprawie warunków zagospodarowania

7) najmniejsza powierzchnia dzia ek budowlanych uzyskanych w wyniku wtórnego podzia u
terenu nie mo e by mniejsza ni (z pomini ciem dzia ek przeznaczonych do przy czenia
do innych dzia ek na polepszenie warunków zagospodarowania):
a) 500m2 dla zabudowy us ugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj cej oraz
bli niaczej,
b) 300m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
3. Linie rozgraniczaj ce tereny, z pomini ciem przestrzeni publicznych, nie stanowi
podstawy do przeprowadzenia obligatoryjnego podzia u w miejscu ich przebiegu.
Rozdzia 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
§ 33. Obs ug komunikacyjn obszaru zapewniaj :
1) ulice uk adu podstawowego:
a) ul. Gen. St. Maczka (1KD-GP – g ówna ruchu przyspieszonego),
b) projektowana ul. wi tokrzyska (KD-2G – ówna),
c) cz

ul. Antoniukowskiej i ul. Antoniuk Fabryczny (KD-3G – g ówna),

d) projektowana ul. Sitarska (KD-4Z – zbiorcza),
e) projektowany odcinek ul. Gen. Z. Berlinga (KD-5Z – zbiorcza);
2) ulice uk adu obs uguj cego:
a) istniej ca ulica Dziesi ciny (KD-6L – lokalna),
b) istniej ce i projektowane ulice dojazdowe: ul. Orzechowa (KD-7D), KD-8D, KD-9D,
ul. Cedrowa (KD-10D), ul. Akacjowa (KD-11D), ul. Narewska (KD-12D i KD-13D),
c) fragment ul. Narewskiej KD-14D,
d) projektowane place manewrowe istniej cych ulic po
KD-15D i KD-16D,

onych poza granicami planu:

e) projektowany ci g pieszo-jezdny: K-17PJ,
f) projektowane ci gi piesze i rowerowe: K-18PR, K-19PR.
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§ 34. Obs ug komunikacyjn dzia ek budowlanych nale y zapewni w oparciu o ulice
istniej ce i projektowane.
§ 35. 1. Zak ada si obs ug obszaru komunikacj zbiorow .
2. Przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje si ulicami uk adu podstawowego.
§ 36. 1. Miejsca postojowe lub gara e obs uguj ce projektowan
zapewni na terenie dzia ki budowlanej obj tej pozwoleniem na budow .

zabudow

nale y

2. Ustala si nast puj ce wska niki zapewnienia miejsc postojowych:
1) funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, us ugowej minimum 25 miejsc
parkingowych na 1000m2 powierzchni u ytkowej (do bilansu nie wlicza si powierzchni
ytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewn trznej budynków);
2) us ugom gastronomicznym minimum 20 miejsc parkingowych na 100 miejsc
konsumpcyjnych;
3) us ugom kultury minimum 16 miejsc parkingowych na 100 u ytkowników jednocze nie;
4) przy obiektach sportowych minimum 20 miejsc parkingowych na 100 u ytkowników;
5) przy obiektach sakralnych minimum 15 miejsc parkingowych na 100 wiernych;
6) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe na 1 dom;
7) zabudowie zamieszkania zbiorowego minimum 20 miejsc parkingowych na 100
ytkowników;
8) innym us ugom minimum 25 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni u ytkowej i 20
miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.
§ 37. Oznaczenia liniowe projektowanych jezdni, osi dróg publicznych, miejsc
postojowych – do u ci lenia w projektach budowlanych inwestycji.
§ 38. 1. Oznaczenia graficzne projektowanych ci gów pieszych i rowerowych okre laj
ich orientacyjny przebieg i nie precyzuj szczegó owej lokalizacji – do u ci lenia
w projektach budowlanych inwestycji.
2. Ustala si minimaln szeroko :
a) ci gów rowerowych dwukierunkowych – 2 m,
b) ci gów pieszych – 2 m,
c) ci gów pieszo-rowerowych dwukierunkowych – 3 m.
3. Ustala si obowi zek rozdzielenia ci gów pieszych i rowerowych, (np.:
zró nicowaniem koloru i poziomu posadzki, terenem nieutwardzonym zielonym,
urz dzeniami sportowo-rekreacyjnymi lub ma architektur ).
§ 39. Ustala si nast puj
klasyfikacj oraz parametry techniczne ulic (dróg
publicznych), oznaczonych na rysunku planu symbolami:
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1) KD-1G – modernizowana Gen.St.Maczka – droga krajowa, ulica g ówna ruchu
przy pieszonego o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od 40m do 70m, z jezdni 2x2
pasy ruchu, w przekroju ulicy cie ka rowerowa;
2) KD-2G – projektowana wi tokrzyska – droga gminna, ulica g ówna o szeroko ci w
liniach rozgraniczaj cych od 40m do 49m, z jezdni 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy
cie ka rowerowa, na wysoko ci rzeki Bia ej lokalizacja mostu umo liwiaj cego
bezkolizyjne przeprowadzenie ci gu pieszego i rowerowego;
3) KD-3G –Antoniukowska i Antoniuk Fabryczny – droga powiatowa, ulica g ówna
o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od 26,5m do 35m, z jezdni 2x2 pasy ruchu,
w przekroju ulicy cie ka rowerowa, na wysoko ci rzeki Bia ej lokalizacja mostu
umo liwiaj cego bezkolizyjne przeprowadzenie ci gu pieszego i rowerowego;
4) KD-4Z – projektowana Sitarska - droga gminna, ulica zbiorcza o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 30m do 37m z jezdni 1x2 ÷ 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy
cie ka rowerowa, na wysoko ci torów kolejowych umo liwienie bezkolizyjnego
przeprowadzenia ci gu pieszo-rowerowego oznaczonego graficznie na rysunku planu;
5) KD-5Z – projektowany odcinek Gen.Z.Berlinga – droga gminna, ulica zbiorcza
o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 42m z jezdni 2x2 pasy ruchu;
6) KD-6L – Dziesi ciny – droga gminna, ulica lokalna o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 10 do 11,5m, z jezdni 1x2 pasy ruchu, zako czona placem do
zawracania;
7) KD-7D – Orzechowa – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 10m, z jezdni 1x2 pasy ruchu;
8) KD-8D – istniej ca – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 9m, z jezdni 1x2 pasy ruchu, zako czona placem do zawracania;
9) KD-9D – projektowana – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 10m , z jezdni 1x2 pasy ruchu;
10) KD-10D – Cedrowa – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od10m do 15m, z jezdni 1x2 pasy ruchu;
11) KD-11D – projektowane poszerzenie ulicy Akacjowej – droga gminna, ulica dojazdowa
o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 10m, z jezdni 1x2 pasy ruchu;
12) KD-12D – Narewska – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 7m do 12m, z jezdni 1x2 pasy ruchu, wraz z miejscami
postojowymi (rejon GPZ – dzia ka o nr geod. 3-66/2), zako czona placem do zawracania;
13) KD-13D – Narewska – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 11,5m do 13m, z jezdni 1x2 pasy ruchu, zako czona placem do
zawracania;
14) KD-14D – projektowany k t widoczno ci cz ci ul. Narewskiej le cej poza granicami
planu;
15) KD-15D – projektowany plac manewrowy ko cz cy drog dojazdow od ul. Uko nej – o
szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 12,5 m;
16) KD-16D – projektowany plac manewrowy ko cz cy drog dojazdow od ul. Uko nej – o
szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 12,5 m;
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17) K-17PJ – droga gminna, ci g pieszo-jezdny o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od
7m do 12,5m;
18) K-18PR – K-19PR - dzia ki gminne, projektowane ci gi piesze i rowerowe o szeroko ci
w liniach rozgraniczaj cych 5m, na wysoko ci rzeki Bia ej po czenie obu ci gów k adk .
Rozdzia 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
§ 40. Ustala si zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej obowi zuj ce w odniesieniu do infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej oraz
infrastruktury zlokalizowanej na terenach publicznych:
1) utrzymuje si dotychczasowe lokalizacje obiektów i urz dze z zakresu infrastruktury
technicznej nie koliduj ce z ustalonym w planie docelowym zagospodarowaniem
poszczególnych terenów;
2) dopuszcza si utrzymanie istniej cej infrastruktury technicznej koliduj cej z ustalonym
w planie docelowym zagospodarowaniem terenu lub oznaczonej na rysunku planu jako
przeznaczona do przebudowy, do czasu jej wyeksploatowania („ mierci technicznej”);
3) nowe ogólnodost pne sieci infrastruktury technicznej nale y lokalizowa w pasach
drogowych lub w granicach terenów okre lonych na rysunku planu z uwzgl dnieniem:
zagospodarowania ustalonego w planie, lokalizacji istniej cej i projektowanej
infrastruktury, zgodnie z zasadami rozrz du sieci infrastruktury technicznej ustalonymi na
rysunku planu;
4) zmiana, przedstawionych na rysunku planu, zasad rozrz du infrastruktury technicznej jest
mo liwa pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu obj tego zmian ,
z uwzgl dnieniem wszystkich sieci istniej cych, sieci przewidywanych do realizacji - na
które wydano pozwolenie na budow lub uzgodniono ich lokalizacj przez jednostk
koordynuj
usytuowanie sieci projektowanych i sieci przewidywanych w planie, po
uzgodnieniu z jednostk koordynuj
usytuowanie projektowanych sieci;
5) w pasach drogowych ulic - dróg publicznych dopuszcza si lokalizacj sieci infrastruktury
technicznej nieuwzgl dnionej w rozrz dzie pod warunkiem zachowania priorytetu
lokalizacji sieci przewidywanych do realizacji i przedstawionych na rysunku planu;
6) parametry techniczne projektowanych sieci infrastruktury technicznej nale y dostosowa
do pe nego zainwestowania na terenach obj tych ustaleniami planu z uwzgl dnieniem
istniej cych i przewidywanych potrzeb na obszarze zasilania lub obszarze zlewni;
7) 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;
8) ustala si strefy ochronne dla poszczególnych rodzajów obiektów i urz dze budowlanych
z zakresu infrastruktury technicznej, o poni ej okre lonych szeroko ciach od osi sieci:
a) dla sieci wodoci gowej:
- o rednicy od Dn 100 do Dn 300 w cznie – 2,0 m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 500 w cznie – 4,0 m,
- o rednicy od Dn >600 w cznie – 6,0 m,
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b) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:
- o rednicy od Dn 200 do Dn 300 w cznie – 2,0 m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 400 w cznie – 3,0 m,
- o rednicy Dn >400 w cznie – 4,0 m,
c) dla kana ów sieci cieplnych – 2,0 m od kraw dzi kana u, komory ciep owniczej lub
innych obiektów budowlanych zwi zanych z funkcjonowaniem sieci cieplnej;
9) strefy ochronne wzd
gazoci gów, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych nale y
przyjmowa na podstawie przepisów szczególnych;
10) ustala si nast puj ce wymagania dla terenów stref wymienionych w pkt 7 i 8:
a) dopuszcza si , w uzgodnieniu z w cicielem sieci, lokalizacj w strefie ochronnej
nowych obiektów budowlanych pod warunkiem zastosowania rozwi za technicznych
gwarantuj cych bezpiecze stwo istniej cej sieci i lokalizowanego obiektu, roboty
budowlane nale y prowadzi w uzgodnieniu z w cicielem sieci,
b) dopuszcza si sadzenie w strefie ochronnej drzew i krzewów o rozbudowanych
systemach korzeniowych po uzgodnieniu z w cicielem sieci miejsc nasadze i zasad
ochrony i konserwacji sieci;
11)
ciciel lub u ytkownik terenu po onego w strefie ochronnej jest zobowi zany do
zagospodarowania terenu strefy w sposób umo liwiaj cy prowadzenie robót budowlanych
i remontów sieci stanowi cych przedmiot ochrony;
12) 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.
§ 41. 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 2 i 3;
2) dopuszcza si zasilanie w wod z uj wody innych podmiotów spe niaj cych warunki
okre lone w przepisach odr bnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wod ;
3) ustala si zakaz budowy indywidualnych uj wody z wyj tkiem uj awaryjnych uj
zwi zanych z obronno ci kraju lub w przypadkach uzasadnionych wzgl dami technologicznymi – na warunkach okre lonych w przepisach odr bnych; nie dopuszcza si
budowania uj nie wymagaj cych pozwolenia wodno-prawnego;
4) zasilanie w wod przewiduje si z wykorzystaniem uk adu istniej cych i projektowanych
sieci wodoci gowych, zasilanie odbiorców przewiduje si z istniej cej magistrali
wodoci gowej Dn 600 przebiegaj cej wzd
rzeki Bia ej, projektowanej magistrali
wodoci gowej Dn 400 w ul. Sitarskiej i projektowanej sieci wodoci gowej
w ul. wi tokrzyskiej.
5) do celów zwi zanych z utrzymaniem zieleni i jako tymczasowe ród o wody w okresie
prowadzenia robót budowlanych dopuszcza si korzystanie z wód powierzchniowych,
opadowych lub podziemnych czerpanych z pierwszej warstwy wodono nej w zakresie
okre lonym przepisami szczególnymi.
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§ 42. Ustalenia z zakresu odprowadzenia cieków:
1) na terenie obj tym planem ustala si jako zasad odprowadzenie cieków sanitarnych do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z zastrze eniem pkt 2;
2) dopuszcza si odprowadzenie cieków do innych ni okre lony w pkt 1 systemów
kanalizacji sanitarnej, spe niaj cych warunki okre lone w przepisach odr bnych z zakresu
zbiorowego odprowadzania cieków;
3) przewidziano mo liwo odprowadzenia cieków komunalnych do istniej cego kolektora
sanitarnego Z-1 przebiegaj cego wzd
rzeki Bia ej, z wykorzystaniem projektowanych
sieci magistralnych w ul. Sitarskiej i wi tokrzyskiej, osiedlowej kanalizacji grawitacyjnej
oraz lokalnych i indywidualnych przepompowni cieków;
4) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnych w ul. Sitarskiej i wi tokrzyskiej dopuszcza
si wykorzystanie istniej cych sieci kanalizacyjnych i przepompowni sieciowych
w zakresie ich rezerw przepustowo ci zgodnie z warunkami, które nale y uzyska
u w ciciela sieci.
§ 43. 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) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów, sk adów, handlowych, us ugowych,
sk adowych i innych obszarów zanieczyszczonych nale y odprowadzi do miejskiej
kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsi biorstwo b ce
cicielem kanalizacji deszczowej lub do indywidualnego systemu odprowadzenia wód
opadowych;
3) zanieczyszczone wody opadowe przed odprowadzeniem do cieków wodnych lub do gruntu
powinny by oczyszczone w stopniu okre lonym przepisami szczególnymi;
4) odprowadzenie wód deszczowych z terenów zieleni urz dzonej, ci gów pieszych,
rowerowych, dachów oraz innych terenów i powierzchni o ma ym stopniu
zanieczyszczenia, nieutwardzonych lub pokrytych nawierzchni a urow (uk ad czysty) zaleca si przez przesi kanie powierzchniowe do gruntu, dopuszcza si odprowadzenie do
sieci kanalizacji deszczowej;
5) realizacja nowych obiektów budowlanych, a w szczególno ci dróg i inwestycji
powoduj cych powstanie powierzchni nieprzepuszczalnych, o których mowa w pkt 2
powinna by poprzedzona budow kanalizacji deszczowej lub zastosowaniem rozwi za ,
o których mowa w pkt 6;
6) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej dopuszcza si stosowanie indywidualnych
systemów odprowadzenia wód opadowych - po spe nieniu wymaga zawartych w pkt 3;
7) na terenach gdzie u enie kanalizacji deszczowej nie b dzie mo liwe ze wzgl du na ma e
zag bienie odbiorników wód opadowych, dopuszcza si stosowanie odwodnie liniowych
lub lokalnie odprowadzanie wód powierzchniowo;
8) przewidziano mo liwo
odprowadzenia wód opadowych za pomoc kanalizacji
deszczowej osiedlowej i kana ów zbiorczych w ul. Sitarskiej i wi tokrzyskiej
z odprowadzeniem do rzeki Bia ej;
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9) odprowadzenie wód opadowych z po udniowo-wschodniej cz ci terenów 2.1MN,U
i terenu 2.2MN,U b dzie mo liwe po podniesieniu poziomu gruntu do rz dnej
124,3 m n.p.m. zgodnie z ustaleniami zawartymi w §15 ust. 3.
§ 44. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciep o:
1) ogrzewanie budynków, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, przygotowanie ciep ej
wody nale y rozwi zywa za pomoc róde ciep a indywidualnych lub lokalnych,
wykorzystuj cych energi solarn , urz dze odzyskuj cych energi (np. pomp cieplnych)
lub elektryczn bez ogranicze , wytwarzaj cych energi z procesu spalania gazu ziemnego
bez ogranicze mocy przy równoczesnych ograniczeniach w zakresie ochrony rodowiska
wynikaj cych z zapisów zawartych w pkt 2 i 3, oleju opa owego niskosiarkowego,
propanu-butanu, róde ciep a opalanych paliwami sta ymi o mocy nie wi kszej ni 30 kW
przy ograniczeniach wynikaj cych z zapisów zawartych w pkt 2 i 3;
2) wysoko emitorów odprowadzaj cych zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego
z procesu spalania paliw winna przewy sza wysoko otaczaj cej zabudowy i zabudowy
przewidywanej w ustaleniach niniejszego planu, zlokalizowanej w promieniu nie
mniejszym ni suma 15m i czterokrotnej wysoko ci projektowanego emitora;
3) dopuszcza si zastosowanie emitorów ni szych ni ustalone w pkt 2 i zastosowanie róde
ciep a opalanych gazem ziemnym, olejem opa owym niskosiarkowym, propanem-butanem
lub drewnem pod warunkiem spe nienia wymogu, e sumaryczne oddzia ywanie
zanieczyszcze wyst puj cych w istniej cym tle i zanieczyszcze z wnioskowanej
inwestycji b dzie mniejsze od warto ci dopuszczalnych; w celu potwierdzenia spe niania
powy szego ustalenia nale y w projekcie architektoniczno-budowlanym wykona analiz
uwzgl dniaj
wp yw zanieczyszcze na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i oddzia ywanie na obiekty s siednie w zakresie nie mniejszym ni okre lono w pkt 2,
z podaniem rodzaju emitowanych substancji, wielko ci emisji, st
zanieczyszcze
i zasi gu rozprzestrzeniania.
§ 45. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz:
1) doprowadzenie gazu ziemnego przewiduje si z istniej cych sieci gazowych;
2) przewidziano mo liwo zasilenia przewidywanych odbiorców z sieci gazowej redniego
ci nienia, przewiduje si , e bezpo rednim ród em zasilania odbiorców b dzie sie
niskiego ci nienia Dn 300 i redniego ci nienia Dn 250 w ul. Wiatrakowej oraz
projektowane sieci w ul. Sitarskiej i wi tokrzyskiej.
§ 46. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:
1) zasilanie w energi elektryczn z istniej cych stacji transformatorowych 15/04 kV
zlokalizowanych w s siedztwie terenu oraz projektowanych stacji transformatorowych
15/04 kV wn trzowych, przewidzianych do zasilania projektowanymi liniami kablowymi
15 kV wyprowadzonymi z istniej cego uk adu sieci redniego napi cia 15 kV osiedli
siednich;
2) istniej ce i projektowane linie WN/SN wyprowadzone ze stacji transformatoroworozdzielczej planuje si
do zasilania istniej cych i projektowanych stacji
transformatorowych SN/nn 15/0,4 kV zlokalizowanych na terenie obj tym planem;
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3) bezpo redni dostaw energii do odbiorców planuje si istniej cymi i projektowanymi
liniami niskiego napi cia kablowymi;
4) istniej ce odcinki linii napowietrznych 15 kV koliduj ce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu przewiduje si do przebudowy lub demonta u;
5) planuje si , e przez teren opracowania przebiega b
docelowo odcinki istniej cych
i projektowanych linii napowietrznych 110 kV oznaczone na rysunku planu;
6) przy lokalizacji obiektów kubaturowych i wysokich w s siedztwie linii napowietrznych
110 kV i 220 kV zaleca si nieprzekraczanie postulowanej linii zabudowy pasa
energetycznego, wyznaczonej w odleg ci 20,0 m od osi linii napowietrznej 110 kV i 30,0
m od osi linii napowietrznej 220 kV;
7) w uzasadnionych przypadkach wymagaj cych zbli enia projektowanych obiektów do linii
110 kV na odleg
mniejsz ni 20 m nale y: uwzgl dni obowi zuj ce przepisy i normy
dotycz ce budowy obiektów w s siedztwie linii elektroenergetycznych, warunków
eksploatacji linii elektroenergetycznych, warunków dotycz cych przebywania ludzi w
siedztwie linii elektroenergetycznych w aspekcie stref ochronnych od
elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj cego, itp. oraz uzgodni w/w
lokalizacj z u ytkownikiem linii.
§ 47. Ustalenia z zakresu telekomunikacji:
1) obs ug terenu w zakresie teleinformacji z urz dze telekomunikacyjnych doziemnych
stacjonarnych planuje si z istniej cych central telefonicznych oraz istniej cych
i projektowanych urz dze
teletechnicznych i sieci kanalizacji teletechnicznych
magistralnych, kanalizacji i kabli doziemnych;
2) us ugi teletechniczne bezprzewodowe planuje si zapewni poprzez stacje bazowe telefonii
cyfrowej oraz sieci internetowej;
3) lokalizacj projektowanych stacji bazowych czno ci bezprzewodowej dopuszcza si na
terenie zieleni o symbolu 3.7Z oraz wy cznie na budynkach na terenach o symbolach:
1.2US,ZP,WS i 4.2ZD/U.
Rozdzia 10
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów.
§ 48. 1. Ustala si , e do chwili rozpocz cia realizacji dopuszczonych ustaleniami planu
inwestycji, teren obj ty planem mo e by u ytkowany w sposób dotychczasowy.
2. Nie ustala si terminów rozpocz cia robót budowlanych na poszczególnych terenach
okre lonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi.
Rozdzia 11
Ustalenia z zakresu obrony cywilnej.
§ 49. 1. W projektowanych budynkach wielorodzinnych powy ej 20 mieszka ,
zamieszkania zbiorowego przeznaczonych na pobyt powy ej 15 osób, us ugowych z zakresu
yteczno ci publicznej i produkcyjnych powy ej 15 pracowników lub na terenie
przeznaczonym pod budow tych obiektów przewidzie mo liwo
wykonania ukry
w okresie podwy szonej gotowo ci obrony pa stwa.
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2. Ustala si lokalizacj syren alarmowych, zapewniaj cych system alarmowania
mieszka ców (promie s yszalno ci syreny do 300 m).
3. Ustala si , e w sytuacjach koniecznych teren obj ty ustaleniami planu b dzie
obs ugiwany z awaryjnych studni wody pitnej (norma wynosi 7,5 l na osobo-dob , promie
obs ugi do 800 m).
4. Stacje transformatorowe nale y dostosowa
zewn trznego.

do systemu wygaszania o wietlenia

5. Likwidowanie lub zmana sposobu u ytkowania istniejacych budowli ochronnych
i studni awaryjnych za zgod Szefa obrony Cywilnej Województwa.
DZIA III
PRZEPISY KO COWE

§ 50. Ustala si stawk procentow s
naliczeniu jednorazowej op aty z tytu u
wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu dla wszystkich terenów
po onych w granicach planu wysoko ci 30% (s ownie: trzydzie ci procent).
§ 51. W zakresie uregulowanym niniejsz uchwa traci moc uchwa a Nr XIV/155/99
Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bia egostoku (rejon ul. Cedrowej).
§ 52. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku.
§ 53. 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 cznikNr 1
do uchwa y Nr XXIX/332/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.

Za cznikNr 2
do uchwa y Nr XXIX/332/08
Rady miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowergo planu
zagospodarowania przestrzennego cz ci doliny rzeki Bia ej w Bia ymstoku (odcinek od
ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
I. Uwzgl dnia si w ca ci nast puj ce uwagi wniesione przez Bia ostock Kuri
Metropolitaln dotycz ce:
a) zmniejszenia wska nika ilo ci miejsc postojowych do obs ugi wi tyni na terenie
4.2ZD/U,
b) wjazdu na teren 4.2ZD/U od strony Spó dzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa”,
c) niedopuszczenia mo liwo ci rozbudowy na terenie 1.7M,
d) zwi kszenia wska nika powierzchni zabudowy na terenie 1.7M.
II. Nie uwzgl dnia si w ca

ci nast puj cych uwag wniesionych przez:

1) Adama Halickiego dotycz cej uwzgl dnienia prawa do zabudowy us ugowohandlowej na dzia kach o nr geod. 374/5 i 374/6 przy ul. Dziesi ciny 58;
2) Paw a Maliszewskiego – dotycz cej przebiegu linii zabudowy i jej odleg ci od
rzeki Bia ej, na dzia ce o nr geod. 488/12 obr b 2 przy ul. D bowej 125, po onej na
terenie oznaczonym w projekcie planu 1.8MN;
3) Bia ostock Kuri Metropolitaln dotycz cych:
a) przeznaczenia w planie terenu o symbolu 4.2ZD/U wy cznie pod us ugi,
b) przebiegu linii zabudowy i jej odleg ci od rzeki na terenie 1.7M;
4)

cicieli gara y tymczasowych przy ul. Narewskiej (grupa 21 osób
reprezentowana przez Stefana Tofiluka) – dotycz cych:
a) pozostawienia w dotychczasowym stanie istniej cych ogrodów dzia kowych na
terenie 4.2ZD/U,
b) wprowadzenia zakazu realizacji obiektów tymczasowych o funkcji sakralnej na ww.
terenie,
c) przeniesienia realizacji obiektu kultu religijnego o ok. 200 m od skrzy owania ulic
Narewskiej i Uko nej;

5) mieszka ców osiedla Sady Antoniukowskie SM Rodzina Kolejowa w
Bia ymstoku (grupa 22 osób reprezentowana przez Stefana Tofiluka) – dotycz cych:
a) nielokalizowania na terenie 4.2ZD/U obiektu kultu religijnego,
b) zlokalizowania obiektu kultu religijnego na terenie po onym 200-300m dalej, tj.
naprzeciwko drogi wjazdowej na teren stacji transformatorowo-rozdzielczej,
c) przeznaczenia terenu 4.2ZD/U na funkcje us ugowe takie jak: kultura, sport
i rekreacja, o wiata;
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6) Przedsi biorstwo Budowlane JAZ-BUD Sp. z o. o. – w sprawie nieruchomo ci
po onej w Bia ymstoku przy ul. Antoniukowskiej 60 na dzia kach o nr geod.: 172/6,
172/7, 172/12, 172/14, 172/16, obj te obszarem oznaczonym w projekcie planu
symbolem 1.2US,ZP,WS, dotycz ce:
a) alternatywnego przeznaczenia ww. terenu w zapisach planu na cele zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z us ugami towarzysz cymi,
b) naruszenia przepisów art. 17 pkt 10 w zw. z art. 17 pkt 7 i 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu.
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Za cznikNr 3
do uchwa y Nr XXIX/332/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego cz ci doliny rzeki Bia ej w Bia ymstoku (odcinek od
ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych) 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; ze zmianami) stwierdza si , e na
terenie obj tym planem przewiduje si realizacj nast puj cych inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nale cych do zada w asnych Gminy Bia ystok:
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci wodoci gowej,
- sieci ciep owniczej,
- wietlania ulic,
- nawierzchni dróg i innych powierzchni utwardzonych na terenach nale cych do
Gminy Bia ystok.
Realizacja powy szych inwestycji przewidziana jest ze rodków w asnych Gminy Bia ystok
z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz przy wspó udziale gestorów sieci, inwestorów
prywatnych i komitetów mieszka ców.

