UCHWA A NR XXIX/333/08
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 uj cia do rzeki Supra l do ulicy Gen. S. Maczka).
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; Nr 173, poz. 1218), 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 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 uj cia do rzeki Supra l do ulicy Gen. S. Maczka), zwany dalej planem, sk adaj cy
si z ustale zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko o 264ha ograniczony od pó nocy korytem
rzeki Supra l i granic miasta Bia egostoku, od po udnia ul. Gen. S. Maczka, od zachodu
zabudow kompleksu centrum handlowego i oczyszczalni cieków, od wschodu - lini
ogrodów i gruntów rolnych Zawad.
§ 2. Przeznacza si na cele nierolnicze, pod funkcje ustalone w planie, 31,1643ha
gruntów rolnych, w tym:
1) na podstawie zgody wyra onej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzj
Nr GZ.tr.057-602-271/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. 4,6877ha gruntów rolnych klas III;
2) na podstawie zgody wyra onej przez Marsza ka Województwa Podlaskiego decyzj
Nr GRM.III.7230-71/07/08 z dnia 16 stycznia 2008 r. 14,9323ha gruntów rolnych klas
IV, decyzj Nr GRM.III.7230-5/08 z dnia 03 marca 2008 r. 6,5709ha gruntów rolnych o
glebach pochodzenia organicznego, sklasyfikowanych jako ka klasy V, decyzj
Nr DMG.III.7230-28R/08 z dnia 13 maja 2008 r. 0,1754ha gruntów rolnych klas IV oraz
decyzj Nr DMG.III.7230-28Ls/08 z dnia 13 maja 2008 r. 0,0155ha gruntów le nych.
§ 3. Integraln cz ci niniejszej uchwa y s :
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1) za cznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;
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 pradoliny rzeki Supra l i uj ciowego odcinka rzeki Bia ej, jako
obszaru g ównego systemu ekologicznego miasta, przed zmian funkcji i niepo dan
zabudow oraz zagospodarowaniem terenu niezgodnym z zasadami okre lonymi w
studium dla obszarów systemu przyrodniczego miasta;
2) konieczno

ochrony zasobów wodnych przed degradacj ;

3) utrzymanie obecnych, g ównie rolniczych – proekologicznych form zagospodarowania
terenu poprzez:
a) wyznaczenie terenów wy czonych z zabudowy,
b) ustalenie maksymalnego zasi gu zabudowy i zainwestowania w odniesieniu do dolin
rzecznych na jej obrze ach.
§ 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
tereny o ró nych
funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;
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) nadbudowy wy szych kondygnacji budynków nad
wykraczaj cym poza lini zabudowy w kierunku ulicy,

parterem

istniej cym

i

c) przedsionków, wiatro apów, zadasze ,
d) 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,
e) obiektów ma ej architektury,
f) zadasze lokalizowanych przy wjazdach na okre lony teren;
3) terenie - nale y przez to rozumie obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi;
4) 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 seryjn ; w ramach us ug dopuszcza si wytwórczo drobn tj.
wytwarzanie produktów jednostkowych na zamówienie klienta detalicznego, np.: salon
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krawiecki szyj cy na zamówienie, zak ad szewski szyj cy obuwie na miar , pracownia
jubilerska, itp.;
5) elewacjach uprzywilejowanych - nale y przez to rozumie elewacje od strony
przestrzeni publicznych (ulice, place) wymagaj ce szczególnie starannego i atrakcyjnego
traktowania w zakresie projektowanych rozwi za architektonicznych i materia owych;
od strony tych elewacji wyklucza si realizacj funkcji zapleczowych i dostawczych;
6) renaturalizacja rzeki - dzia ania maj ce na celu popraw i odtworzenie pierwotnych cech
ekosystemu wód p yn cych poprzez zabiegi techniczne;
7) 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;
8) 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;
9) urz dzeniach towarzysz cych - nale y przez to rozumie urz dzenia ci le zwi zane z
prawid owym funkcjonowaniem obiektów na terenie okre lonym liniami
rozgraniczaj cymi;
10) 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;
11) terenach zieleni urz dzonej - nale y przez to rozumie tereny pokryte trwale
ro linno ci drzewiast , krzewami, pn czami, ro linami okrywowymi lub traw ,
przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, estetyczne, o charakterze
parkowym lub jako ziele towarzysz ca przy obiektach budowlanych;
12) tereny zieleni naturalnej - nale y przez to rozumie zespo y zieleni powsta e na
naturalnych siedliskach, w wyniku sukcesji rekreatywnej terenów porolnych i
nieu ytków, bez ingerencji cz owieka w ich obecny kszta t i sk ad gatunkowy;
13) terenach zalewowych - nale y przez to rozumie tereny tarasów zalewowych dolin
rzecznych, ograniczone naturalnymi brzegami, nasypami dróg i budowli, pokryte zieleni
lub grupami zieleni, pe ni ce funkcje polderów, przeznaczone do zalania w przypadku
wysokich stanów wód i urz dzone w taki sposób, aby zminimalizowa ryzyko zagro
zalania terenów s siednich i na odcinkach po onych ni ej w dolinie rzeki.
DZIA II
USTALENIA PLANU

Rozdzia 1
Przeznaczenie terenów. Parametry, wska niki kszta towania i intensywno ci zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
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§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U,UC,ZP,ZZ,E przeznacza si do
zagospodarowania jako tereny us ug zwi zanych z obiektami handlowymi o powierzchni
sprzeda y powy ej 2000m2 i zieleni urz dzonej na terenach zalewowych.
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) teren nale y zagospodarowa kompleksowo jako jeden obszar inwestycyjny;
2) w zagospodarowaniu terenu nale y uwzgl dni po enie na tarasie zalewowym doliny
rzeki Bia ej, stanowi cej obszar g ównego ci gu ekologicznego miasta, z uwzgl dnieniem
zapisów zawartych w rozdziale 3 i rozdziale 6;
3) dopuszcza si nast puj ce formy zagospodarowania terenu: ziele urz dzona niska,
terenowe obiekty zwi zane z handlem tj. place wystawiennicze i ekspozycyjne, terenowe
urz dzenia sportowe;
4) lokalizacj obiektów budowlanych dopuszcza si wy cznie na terenie wyznaczonym
nieprzekraczaln lini zabudowy;
5) ustala si minimaln powierzchni terenu biologicznie czynn na 80%;
6) nakazuje si podniesienie rz dnej terenu, wy cznie dla parkingów, dojazdów i placów
manewrowych, maksymalnie do wysoko ci 117,5m n.p.m.;
7) w ramach podnoszenia rz dnej terenu inwestycji nale y stosowa grunty uszczelniaj ce
pod e lub inne skuteczne zabezpieczenia wód podziemnych;
8) ustala si mo liwo lokalizacji wy cznie obiektów niepodpiwniczonych o obowi zuj cej
wysoko ci jednej kondygnacji nadziemnej;
9) forma architektoniczna obiektu projektowanego w dolinie rzeki Bia ej powinna
uwzgl dnia wyj tkowe po enie terenu i wymaga szczególnego opracowania
architektonicznego;
10) elewacje budynków lokalizowanych od strony ul. Gen. St. Maczka oraz od rzeki Bia ej s
elewacjami uprzywilejowanymi;
11) projekt koncepcyjny projektowanej zabudowy nale y przed
Miejsk Komisj Urbanistyczno-Architektoniczn ;

do zaopiniowania przez

12) ustala si obs ug komunikacyjn od ul. Produkcyjnej w powi zaniu z istniej cymi
dojazdami wewn trznymi;
13) miejsca postojowe nale y lokalizowa w ilo ci i na zasadach okre lonych w §28.
3. Przy zagospodarowaniu
elektroenergetycznych 110kV.

terenu

nale y

wzi

pod

uwag

przebieg

linii

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si :
1) wliczania powierzchni placów manewrowych, dojazdów i parkingów w powierzchni
terenu biologicznie czynn ;
2) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, w tym budynków zamieszkania zbiorowego;
3) lokalizacji budynków u yteczno ci publicznej takich jak: kultu religijnego, o wiaty,
szkolnictwa wy szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spo ecznej i socjalnej.
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§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2RZ,ZZ i 3RZ,ZZ przeznacza
si do zagospodarowania jako otwarte tereny k, pastwisk na terenach zalewowych.
2. Tereny istniej cych u ytków rolnych, o których mowa w ust. 1, przeznacza si do
utrzymania i zagospodarowania w sposób dotychczasowy.
3. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) dopuszcza si mo liwo
Bia ej;

lokalizacji ci gu spacerowego i

rowerowego wzd

2) ci g spacerowy, o którym mowa w pkt 1, nale y realizowa
nawierzchnie gruntowe;

rzeki

jako przepuszczalne

3) wzd
ci gu spacerowego dopuszcza si lokalizacj urz dze towarzysz cych takich jak
obiekty ma ej architektury (np. awki, kosze na mieci);
4) dopuszcza si dzia ania zwi zane z renaturalizacj rzeki Bia ej;
5) dopuszcza si budow
hodowli ryb;

zbiorników wodnych na potrzeby wykorzystania rolniczego i

6) dopuszcza si realizacj urz dze i sieci infrastruktury technicznej oraz rowów i cieków
wodych oraz dróg eksploatacyjnych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje si :
1) realizacji zabudowy, w tym siedliskowej;
2) lokalizacji budowli takich jak maszty i wie e telefonii;
3) realizacji ogrodze ;
4) zalesie

i nasadze drzew w poprzek dolin rzecznych.

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4US,UT,ZP przeznacza si do
zagospodarowania jako teren us ug z zakresu sportu, turystyki i rekreacji wraz z
urz dzeniami towarzysz cymi i parkingami oraz zieleni urz dzonej.
2. Dopuszcza si lokalizacj funkcji towarzysz cych innych, ni okre lone w ust. 1,
takich jak handel, us ugi, hotelarstwo i gastronomia, zwi zanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu.
3. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1 (z zachowaniem zapisów zawartych w ust. 4, 5 i 6):
1) teren nale y zagospodarowa jako jedno lub maksymalnie dwa zamierzenia budowlane;
2) powierzchnia jednej inwestycji nie mo e zajmowa mniej ni 40% powierzchni terenu;
3) nale y projektowa budynek lub zespó budynków stanowi cy architektonicznie i
funkcjonalnie zamkni ca
w ramach poszczególnych zamierze budowlanych;
4) dopuszcza si etapowanie realizacji zamierze budowlanych;
5) forma architektoniczna obiektów projektowanych w dolinie rzeki Bia ej powinna
uwzgl dnia wyj tkowe po enie terenu i wymaga indywidualnego opracowania
architektonicznego;
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6) elewacje budynków lokalizowanych od strony ulicy 1KD-L oraz od rzeki Bia ej s
elewacjami uprzywilejowanymi;
7) projekt koncepcyjny projektowanej zabudowy nale y przed
Miejsk Komisj Urbanistyczno-Architektoniczn ;
8) ustala si wysoko
wi cej ni 12m;

do zaopiniowania przez

zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, lecz nie

9) ustala si minimaln powierzchni terenu biologicznie czynn na 60%;
10) ustala si obs ug komunikacyjn od projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KD-D;
11) miejsca postojowe nale y lokalizowa w ilo ci i na zasadach okre lonych w §28.
4. Dopuszcza si realizacj funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej od strony ulicy
1KD-L w odleg ci nie wi kszej ni 30m od linii rozgraniczaj cej tej ulicy na dzia kach
budowlanych nie mniejszych ni 2000m2 powierzchni.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, stosuje si zapisy zawarte w ust. 3 pkt 3, 4, 5, 7,
8 i 9.
6. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 4, dopuszcza si realizacj wjazdów od
projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-L.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si lokalizacji inwestycji, które mog
zanieczy ci wody podziemne ze wzgl du na wytwarzane cieki, emitowane py y i gazy oraz
sk adowane odpady.
§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5PU przeznacza si pod zabudow
produkcyjn i us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi i parkingami oraz zieleni
urz dzon .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) nale y projektowa budynki niepodpiwniczone, o wysoko ci zabudowy maksymalnie do
dwóch kondygnacji nadziemnych, lecz nie wi cej ni 10m od poziomu terenu do
najwy szego punktu dachu budynku (z uwzgl dnieniem zapisów pkt 2);
2) ustalenia pkt 1 nie dotycz adaptacji istniej cych budynków, których wysoko
przekroczy 15m i trzech kondygnacji nadziemnych,

nie mo e

3) istniej ce i projektowane obiekty nale y w maksymalnym stopniu wpisa w otoczenie (np.
za pomoc odpowiednio dobranych materia ów wyko czeniowych, czy kolorystyki);
4) ustala si maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowan dzia ki budowlanej do
50%;
5) ustala si minimaln powierzchni terenu biologicznie czynn na 20%;
6) obszar pomi dzy granic terenu a lini zabudowy nale y wykona
nasadzenie drzew i krzewów stanowi cy zwarty pas izolacyjny;

wielostopniowe

7) obs uga komunikacyjna terenu drog wewn trzn 5KDW-D;
8) miejsca postojowe nale y lokalizowa w ilo ci i na zasadach okre lonych w §28.
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si :
1) realizacji inwestycji zaliczanych do przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na
rodowisko – w rozumieniu przepisów odr bnych, z wy czeniem istniej cych i
przewidywanych w planie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej;
2) gromadzenia cieków, odchodów zwierz cych,
materia ów, które mog zanieczy ci wody;

rodków chemicznych i innych

3) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególno ci ich
sk adowania.
§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6O stanowi teren istniej cej
miejskiej oczyszczalni cieków wraz z urz dzeniami towarzysz cymi.
2. Zabudow i urz dzenia istniej cej miejskiej oczyszczalni cieków pozostawia si w
dotychczasowym zagospodarowaniu z mo liwo ci przebudowy i rozbudowy w ramach
obecnego przeznaczenia.
3. Przy wprowadzaniu nowych inwestycji rozwi zania techniczne nale y dostosowa
do warunków fizjograficznych terenu.
4. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) ustala si obowi zuj
wysoko
zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych, lecz nie wi cej ni 10m;
2) ustala si maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowan dzia ki budowlanej do
40%;
3) ustala si minimaln powierzchni terenu biologicznie czynn na 30%;
4) istniej ce i projektowane obiekty nale y w maksymalnym stopniu wpisa w otoczenie;
5) obs uga komunikacyjna terenu na zasadach dotychczasowych;
6) miejsca postojowe nale y lokalizowa w ilo ci i na zasadach okre lonych w §28.
§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 7.1ZL,Zn,ZZ; 7.2ZL,Zn,ZZ i
7.3ZL,Zn przeznacza si do zagospodarowania jako tereny zieleni nieurz dzonej wysokiej
(lasy) oraz zieleni naturalnej o funkcji izolacyjnej od miejskiej oczyszczalni cieków, w tym
na terenach zalewowych.
2. Lasy wyst puj ce na terenach, 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 z mo liwo ci uzupe nie zadrzewie .
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza si realizacj urz dze i sieci
infrastruktury technicznej, rowów i cieków wodnych oraz dróg eksploatacyjnych.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje si :
1) realizacji zabudowy;
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2) realizacji ogrodze .
§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 8RZ,ZZ, 9RZ,ZZ, 10RZ,ZZ,
11RZ,ZZ, 12RZ,ZZ i 13RZ,ZZ przeznacza si do zagospodarowania jako otwarte tereny
k, pastwisk, w tym na terenach zalewowych.
2. Tereny istniej cych u ytków rolnych, o których mowa w ust. 1, przeznacza si do
utrzymania i zagospodarowania w sposób dotychczasowy.
3. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza si mo liwo
Bia ej;

lokalizacji ci gu spacerowego i

rowerowego wzd

2) ci g spacerowy, o którym mowa w pkt 1, nale y realizowa
nawierzchnie gruntowe;

rzeki

jako przepuszczalne

3) wzd
ci gu spacerowego dopuszcza si lokalizacj urz dze towarzysz cych takich jak
obiekty ma ej architektury (np. awki, kosze na mieci);
4) dopuszcza si dzia ania zwi zane z renaturalizacj rzeki Bia ej;
5) dopuszcza si budow
hodowli ryb;

zbiorników wodnych na potrzeby wykorzystania rolniczego i

6) dopuszcza si realizacj urz dze i sieci infrastruktury technicznej oraz rowów i cieków
wodnych oraz dróg eksploatacyjnych.
4. Istniej cy na terenie o symbolu 8RZ,ZZ drzewostan typu le nego nale y utrzyma
jako grunt le ny i u ytkowa na podstawie odr bnych przepisów dotycz cych
zagospodarowania gruntów le nych.
5. Na terenie o symbolu 8RZ,ZZ dopuszcza si lokalizacj terenowych urz dze
sportowych w odleg ci nie mniejszej ni 100m od rzeki Bia ej.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje si :
1) realizacji zabudowy, w tym siedliskowej;
2) lokalizacji budowli takich jak maszty i wie e telefonii;
3) realizacji ogrodze – z wy czeniem urz dze , o których mowa w ust. 5;
4) zalesie

i nasadze drzew w poprzek dolin rzecznych.

§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14WU,ZZ przeznacza si pod
lokalizacj urz dze eksploatacji wód podziemnych na terenach zalewowych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) istniej ce studnie przeznacza si do utrzymania i wykorzystania;
2) nowe studnie nale y lokalizowa w ramach wyznaczonych liniami rozgraniczaj cymi
terenu;
3) w promieniu 10 metrów od otworów studni wyznacza si stref ochrony bezpo redniej
uj cia wód;
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4) dopuszcza si ogrodzenie kompleksu uj cia wód;
5) istniej ce i projektowane urz dzenia poboru wody nale y zabezpieczy przed okresowym
zalewaniem wodami roztopowymi i powodziowymi;
6) obszary niewykorzystane zgodnie z ust. 1, nale y pozostawi
zagospodarowania w sposób dotychczasowy;

do utrzymania i

7) dopuszcza si realizacj urz dze i sieci infrastruktury technicznej, rowów i cieków
wodnych oraz dróg eksploatacyjnych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si :
1) realizacji zabudowy, w tym siedliskowej,
2) lokalizacji budowli takich jak maszty i wie e telefonii.
§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15R pozostawia si w obecnym
ytkowaniu i przeznacza si do zagospodarowania jako teren rolny.
2. Istniej
zabudow zagrodow przeznacza si
przebudowy w ramach funkcji gospodarstwa rolnego.

do utrzymania z mo liwo ci

3. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) grunty rolne pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu;
2) dopuszcza si realizacj urz dze i sieci infrastruktury technicznej oraz rowów i cieków
wodnych oraz dróg eksploatacyjnych;
3) ustala si obs ug komunikacyjn ci giem pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem 6K-PJ
oraz istniej cymi drogami dojazdowymi do pól i k.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza si
zabudowy.

zakaz realizacji nowej

§ 15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 16R,ZZ przeznacza si
zagospodarowania jako teren rolny na terenach zalewowych.

do

2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) grunty rolne pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu;
2) dopuszcza si realizacj urz dze i sieci infrastruktury technicznej oraz rowów i cieków
wodych oraz dróg eksploatacyjnych;
3) dopuszcza si lokalizacj zabudowy zwi zanej z funkcj roln i ogrodnicz terenu, np. o
charakterze gospodarstwa rolnego lub ogrodniczego (np. szklarnie) w ilo ci nie wi kszej
ni 10 gospodarstw na terenie cznie;
4) dopuszcza si budow obiektów przeznaczonych do hodowli zwierz t, przystosowanych
do obsady poni ej 15DJP - w ramach jednego gospodarstwa rolnego, zgodnie z zapisami
rozdzia u 3 niniejszej uchwa y;
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5) lokalizowanie zabudowy, o której mowa w pkt 3 i 4, mo liwe jest na dzia kach
budowlanych o powierzchni minimum 5000m² oraz o szeroko ci frontu minimum 30m od
strony drogi 3KD-D lub innych dróg obs uguj cych, zgodnie z zapisami pkt 10;
6) budynek mieszkalny, realizowany w ramach zabudowy siedliskowej, nale y projektowa
jako parterowy z poddaszem u ytkowym b
jednokondygnacyjny, przy zachowaniu
ta nachylenia g ównych po aci dachowych 30°-45°;
7) pozosta e obiekty kubaturowe, lokalizowane w ramach zabudowy siedliskowej, nale y
projektowa jako jednokondygnacyjne o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych
20°-40°;
8) ustala si maksymaln powierzchni zabudowan w ramach jednej dzia ki budowlanej na
20%;
9) zaleca si realizacj ci gu spacerowego i rowerowego (zgodnie z rysunkiem planu) na
dzia kach gminnych z dopuszczeniem lokalizacji urz dze towarzysz cych takich jak np.
kosze na mieci, tablice informacyjne;
10) ustala si obs ug komunikacyjn od projektowanej ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 3KD-D, oraz istniej cymi gminnymi drogami dojazdowymi do
pól i k.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza si zakaz:
1) zabudowy mieszkaniowej innej ni zwi zana z funkcj podstawow terenu;
2) lokalizacji wi cej ni 10 gospodarstw rolnych i ogrodniczych cznie.
§ 16. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 17.1WS i 17.2WS obejmuj
koryto i wody rzeki Supra l.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) wprowadza si obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów;
2) dopuszcza si dzia ania zwi zane z renaturalizacj rzeki Bia ej;
3) dopuszcza si mo liwo budowy mostków i innych budowli nadwodnych zwi zanych z
zagospodarowaniem terenów przyleg ych;
4) dopuszcza si mo liwo

rekreacyjnego wykorzystania wód rzeki.

§ 17. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 18.1WS i 18.2WS obejmuj
koryto i wody rzeki Bia ej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) wprowadza si obowi zek utrzymania biologicznej obudowy brzegów;
2) dopuszcza si dzia ania zwi zane z renaturalizacj rzeki Bia ej;
3) dopuszcza si mo liwo budowy mostków i innych budowli nadwodnych zwi zanych z
zagospodarowaniem terenów przyleg ych;
4) dopuszcza si mo liwo

rekreacyjnego wykorzystania wód rzeki.
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§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19W przeznacza si pod teren
lokalizacji rowu i urz dze odprowadzaj cych cieki oczyszczone.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) utrzymuje si lokalizacj istniej cego rowu i urz dze z nim zwi zanych;
2) dopuszcza si rozbudow i przebudow obiektów i urz dze w zakresie niezb dnym do
prawid owego funkcjonowania oczyszczalni cieków;
3) dopuszcza si lokalizacj drogi eksploatacyjnej zwi zanej z utrzymaniem obiektów i
urz dze , o których mowa w pkt 1 i 2.
Rozdzia 2
Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz krajobrazu.
§ 19. 1. Obszar obj ty planem stanowi fragment otwartego krajobrazu pradoliny rzeki
Supra l i doliny rzeki Bia ej o wysokim potencjale biotycznym pozostawiony g ównie w
ytkowaniu rolniczym, jako u ytki zielone. W zwi zku z powy szym zasady ochrony i
kszta towania krajobrazu obowi zuj na ca ym obszarze planu i stanowi podstaw
kszta towania adu przestrzennego.
2. 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) wprowadzania do zagospodarowania terenu funkcji pogarszaj cych walory krajobrazowe i
stan rodowiska przyrodniczego;
3) lokalizacji obiektów tymczasowych niezwi zanych z planowan funkcj terenu;
4) wznoszenia obiektów budowlanych np. wie i innych obiektów mog cych przes ania osie
widokowe, panoramy i p aszczyzny widokowe;
5) realizacji ogrodze na terenach o symbolach RZ,ZZ; ZL,Zn i ZL,Zn,ZZ – z wy czeniem
urz dze , o których mowa w §12 ust. 5.
Rozdzia 3
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 20. 1. Na obszarze obj tym planem nie wyst puj
przyrody.

obiekty obj te form ochrony

2. W ramach ochrony lokalnych warto ci przyrodniczych i krajobrazowych ustala si :
1) zachowanie istniej cych terenów podmok ych z naturalnymi siedliskami ro linno ci, jako
elementów przestrzennych oraz obszarów wchodz cych w sk ad miejskiego systemu
terenów aktywnych biologicznie;
2) wyznaczenie linii zabudowy od terenów podmok ych zgodnie z warunkami
fizjograficznymi, szczególnie na terenach o symbolach 1U,UC,ZP,ZZ,E i 4US,UT,ZP;
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3) zasad ochrony wód otwartych oraz utrzymanie biologicznie czynnych naturalnych
rozlewisk na obszarach starorzeczy oraz renaturalizacj przyrodnicz brzegów wód i
koryta cieków, kana ów dla retencji wód powierzchniowych;
4) zachowanie istniej cych urz dze melioracyjnych;
5) zachowanie istniej cych cieków wodnych jako odbiorników wód opadowych, z
bezwzgl dn konieczno ci podczyszczania przed odprowadzeniem z terenów zabudowy
oraz dróg i parkingów.
3. 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 ferm chowu zwierz t i produkcji zwierz cej powy ej 15 du ych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP);
4) lokalizowania mogilników rodków ochrony ro lin;
5) pochówku zwierz t;
6) stosowania pestycydów;
7) lokalizowania inwestycji, które mog zanieczy ci wody podziemne ze wzgl du na
wytwarzane cieki, emitowane py y i gazy oraz sk adowane odpady;
8) zabudowy, z wy czeniem wydzielonych na rysunku planu nieprzekraczaln lini
zabudowy cz ci terenów oznaczonych symbolami 1U,UC,ZP,ZZ,E, 4US,UT,ZP, 5PU,
6O , 15R i 16R,ZZ;
9) wysypywania, zasypywania i zakopywania odpadów.
4. W zakresie kszta towania terenów zieleni na obszarach budowlanych ustala si :
1) na terenie us ug z zieleni towarzysz , oznaczonym na rysunku planu symbolem
1U,UC,ZP,ZZ,E przylegaj cym bezpo rednio do rzeki Bia ej, utrzymanie co najmniej
80% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
2) na terenie us ug z zieleni towarzysz , oznaczonym na rysunku planu symbolem
4US,UT,ZP utrzymanie co najmniej 60% powierzchni terenu biologicznie czynnej i
zagospodarowanie jej jako ziele urz dzon ; zaleca si powi zanie funkcjonalne terenów
zieleni z cz ci us ugow terenu;
3) na terenie produkcyno-us ugowym z zieleni towarzysz , oznaczonym na rysunku planu
symbolem 5PU przylegaj cym bezpo rednio do rzeki Bia ej, utrzymanie co najmniej 20%
powierzchni terenu biologicznie czynnej;
4) na terenie oczyszczalni cieków, oznaczonym na rysunku planu symbolem 6O
utrzymanie co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
5) ustala si obowi zek zachowania pasów zieleni izolacyjnej z nasadzeniami drzew i
krzewów wokó oczyszczalni cieków.
5. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych nale y stosowa ustalenia
zawarte w rozdziale 6 i rozdziale 9 §34 niniejszej uchwa y.
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6. W zakresie ochrony przed ha asem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,
obowi zuje dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku zgodnie z przeznaczeniem terenu i
przepisami odr bnymi.
7. Gospodark odpadami nale y prowadzi w oparciu o miejskie s
zgodnie z gminnym planem gospodarowania odpadami.

by oczyszczania

Rozdzia 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej.
§ 21. 1. Teren obj ty planem miejscowym nie jest obj ty ochron konserwatorsk , nie
wyst puj na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury wspó czesnej.
2. W przypadku odkrycia - podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, nale y wstrzyma
wszelkie roboty mog ce uszkodzi lub zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieczy ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dost pnych rodków i niezw ocznie
zawiadomi o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków lub prezydenta miasta.
Rozdzia 5
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych.
§ 22. 1. Ustala si , e w sk ad przestrzeni publicznych wchodz :
a) ulice o symbolach: 1KD-L, 2KD-D, 3KD-3, 4KD-D i 5KDW-D – lokalna, dojazdowe
i wewn trzna - drogi gminne,
b) ci gi pieszo-jezdne o symbolach: 6K-PJ i 7K-PJ,
c) drogi dojazdowe do pól i k oraz urz dze melioracji, pe ni ce jednocze nie rol
ci gów pieszych i rowerowych.
2. Ustala si nast puj ce wymagania dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych,
o których mowa w ust. 1:
2) nakazuje si :
a) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,
b) stosowanie obiektów ma ej architektury o ujednoliconym charakterze;
3) dopuszcza si :
a) lokalizacj przystanków autobusowych,
b) lokalizacj urz dze infrastruktury technicznej w oparciu o rozrz d przedstawiony na
rysunku planu – do uszczegó owienia w projektach technicznych;
4) zakazuje si :
a) lokalizacji obiektów tymczasowych,
b) lokalizowania reklam wolnostoj cych i wielkopowierzchniowych tzw. billboardów;
5) od strony przestrzeni publicznych tj. ulic miejskich oraz ci gów pieszych i rowerowych
ogrodzenie nale y lokalizowa na w asnej dzia ce uwzgl dniaj c linie rozgraniczaj ce
okre lone na rysunku planu.
Rozdzia 6
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Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odr bnych.
§ 23. 1. Na obszarze obj tym planem wyst puj obszary bezpo redniego zagro enia
powodzi wodami rzeki Supra l a tak e obszary ochronne zbiorników wód ródl dowych –
zbiornik wód podziemnych GZWP nr 218 – Pradolina rzeki Supra l (Jurowce – Wasilków),
podlegaj ce ochronie na podstawie przepisów odr bnych, w szczególno ci dotycz ce
gospodarowania wodami.
2. Na obszarze obj tym planem przy realizacji inwestycji nale y stosowa skuteczne
zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.
3. Na obszarze obj tym planem, wyst puj tereny zalewowe rzeki Bia ej, wyznaczone
na podstawie „Opracowania ekofizjograficznego dla terenu miasta Bia egostoku”, 2004 r.
4. Tereny, o symbolach ZZ, pe ni
powodzi i zalaniem terenów s siednich.

funkcj

polderów zabezpieczaj cych przed

5. Na terenach zalewowych, o których mowa w ust. 4, obowi zuj
ustalenia dotycz ce sposobu zagospodarowania:

nast puj ce

1) zakazuje si :
a) wprowadzania zabudowy nie zwi zanej z obs ug podstawowego zagospodarowania
terenu,
b) zmiany ukszta towania terenu, z wyj tkiem lokalnych nasypów i grobli pod budow
dróg, robót zwi zanych z regulacj lub utrzymaniem wód oraz parkingów, dojazdów i
placów manewrowych okre lonych w §6 ust. 2 pkt 6,
c) zmiany stosunków wodnych na obszarze po

onym poza liniami zabudowy,

d) realizacji inwestycji zaliczanych do przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa
na rodowisko – w rozumieniu przepisów odr bnych, z wy czeniem istniej cych i
przewidywanych w planie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej,
e) gromadzenia cieków, odchodów zwierz cych,
materia ów, które mog zanieczy ci wody,

rodków chemicznych i innych

f) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególno ci ich
sk adowania;
2) nakazuje si :
a) utrzymanie terenów zieleni naturalnej stanowi cej obudow
rzecznych,

biologiczn

dolin

b) zachowanie dro no ci przep ywu wód w rzece Bia ej, z uwzgl dnieniem wody
stuletniej,
c) zapewnienie mo liwo ci przep ywu fal powodziowych poprzez zastosowanie
rozwi za technicznych zawartych w §29 lit. a;
3) dopuszcza si wykorzystanie terenów do celów rekreacyjnych na warunkach okre lonych
w ustaleniach szczegó owych.
Rozdzia 7
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Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem
miejscowym.
§ 24. 1. Na obszarze obj tym planem nie ustala si szczegó owych zasad i warunków
scalania.
2. Na obszarze obj tym planem ustala si nast puj ce zasady podzia u dzia ek:
1) najmniejsza powierzchnia nieruchomo ci przeznaczonych pod zabudow siedliskow nie
mo e by mniejsza ni 3000m2 (z pomini ciem dzia ek przeznaczonych do przy czenia
do innych dzia ek na polepszenie warunków zagospodarowania i pod stacje
transformatorowe);
2) nie okre la si minimalnej powierzchni nieruchomo ci na terenach przeznaczonych pod
funkcje inne ni zawarte w pkt 1.
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.
§ 25. Obs ug komunikacyjn obszaru zapewniaj :
1) ulice uk adu podstawowego (poza granicami planu):
a) ul. Gen. S. Maczka – (KD-GP- g ówna ruchu przy pieszonego),
b) ul. Produkcyjna – ( KD-Z- zbiorcza);
2) ulice uk adu uzupe niaj cego:
a) projektowana ulica lokalna 1KD-L,
b) modernizowane ulice dojazdowe: 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D i wewn trzna 5KDW-D,
c) ci gi pieszo-jezdne: 6K-PJ i 7K-PJ,
d) drogi dojazdowe do pól i
rowerowych.

k pe ni ce jednocze nie rol

ci gów pieszych i

§ 26. Obs ug komunikacyjn dzia ek budowlanych nale y zapewni w oparciu o ulice
istniej ce i projektowane.
§ 27. 1. Zak ada si obs ug obszaru komunikacj zbiorow .
2. Przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje si ulicami uk adu podstawowego
wymienionymi w § 24 pkt 1 (poza granicami planu) oraz ulic lokaln (1KD-L).
§ 28. Miejsca postojowe lub gara e obs uguj ce projektowan zabudow nale y zapewni
na w asnych posesjach wed ug nast puj cych wska ników:
1) 25 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni u ytkowej: handlowej i us ugowej /do
bilansu nie wlicza si powierzchni u ytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i
komunikacji wewn trznej budynków/;
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2) 15 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla powierzchni u ytkowej zapleczy
socjalnych, magazynów itp..
§ 29. Ustala si nast puj
klasyfikacj oraz linie rozgraniczaj ce i parametry techniczne
ulic i dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1KD-L – przed enie projektowanej ulicy Polnej - droga gminna, ulica lokalna, o
szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 20,0m z jezdni 1x2 pasy ruchu; przy
projektowaniu rozwi za technicznych nale y uwzgl dni po enie na terenach
nara onych na niebezpiecze stwo powodzi (zapewni odpowiedni przep yw wód),
b) 2KD-D – droga gminna, nowoprojektowana ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 12,0m z jezdni 1×2 pasy ruchu, zako czona placem do zawracania,
przechodz ca w ci g pieszo-jezdny o szeroko ci 7m,
c) 3KD-D – droga gminna, modernizowana ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 10,0m do 15,0m z jezdni 1×2 pasy ruchu, zako czona placem
do zawracania,
d) 4KD-D – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych
10,0m z jezdni 1×2 pasy ruchu,
e) 5KDW-D – droga gminna, wewn trzna ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych ok. 25,0m z jezdni 1×2 pasy ruchu; w uzasadnionym przypadku
(wspólne zagospodarowanie przyleg ych dzia ek) dopuszcza si rezygnacj z realizacji
oznaczonego na rysunku planu fragmentu dojazdu;
f) 6K-PJ, 7K-PJ – drogi gminne, ci gi pieszo-jezdne, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 5,0m i 7,0m,
g) istniej ce drogi dojazdowe do pól i k, dla których wprowadza si dodatkow funkcj
ci gów pieszych i rowerowych.
Rozdzia 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
§ 30. Ustala si zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej obowi zuj ce w odniesieniu do infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej,
infrastruktury zlokalizowanej na terenach publicznych:
1) utrzymuje si dotychczasowe lokalizacje obiektów i urz dze z zakresu infrastruktury
technicznej niekoliduj 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 ci gi infrastruktury technicznej nale y lokalizowa w pasach
drogowych lub w granicach okre lonych terenów, uwzgl dniaj c ich projektowane
zagospodarowanie oraz po enie infrastruktury istniej cej, 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
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realizacji (na które wydano pozwolenie na budow lub uzgodniono ich lokalizacj przez
jednostk koordynuj
usytuowanie projektowanych sieci) i 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 ci gów infrastruktury technicznej nale y
dostosowa do przewidywanego 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 – 2,0m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 500 w cznie – 4,0m,
- o rednicy od Dn >600 w cznie – 6,0m,
b) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:
- o rednicy od Dn 200 do Dn 300 w cznie – 2,0m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 400 w cznie – 3,0m,
- o rednicy Dn >400 w cznie – 4,0m,
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 8:
a) dopuszcza si , w uzgodnieniu z w cicielem sieci, lokalizacj nowych obiektów
budowlanych pod warunkiem zastosowania rozwi za technicznych gwarantuj cych
bezpiecze stwo istniej cej sieci i lokalizowanego obiektu,
b) roboty budowlane oraz sadzenie drzew i ro lin o rozbudowanych systemach
korzeniowych nale y prowadzi w uzgodnieniu z w cicielem sieci,
c)

ciciel lub u ytkownik terenu po onego w strefie ochronnej jest zobowi zany do
zagospodarowania obszaru strefy w sposób umo liwiaj cy prowadzenie robót
budowlanych i remontów sieci b cych przedmiotem ochrony;

11) przedstawiony na rysunku planu przebieg, rednice lub inne parametry ci gów
projektowanej infrastruktury technicznej maj charakter informacyjny - do u ci lenia na
etapie sporz dzania projektu budowlanego zgodnie z warunkami okre lonymi przez
ciciela sieci w dostosowaniu do przewidywanych potrzeb przesy u mediów w
obszarze funkcjonalnym (np.: zlewni, obszaru zasilania).
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§ 31. 1. Zaopatrzenie w wod przewiduje si z miejskiej sieci wodoci gowej zgodnie z
ustaleniami zawartymi w ust. 2 i 3 lub inne systemy zaopatrzenia w wod zgodnie z
ustaleniami w ust. 4, 5, 6.
2. Ustala si zasady rozbudowy sieci wodoci gowych zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku planu.
3. Bezpo rednie zasilanie w wod planuje si z istniej cej i projektowanej sieci
wodoci gowej w ul. Produkcyjnej, i projektowanej sieci wodoci gowej przebiegaj cej wzd
ul. Polnej (1KD-L).
4. Dopuszcza si zasilanie z w asnych uj wody zgodnie z ustaleniami w ust. 5 i 6 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.
5. 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.
6. Dopuszcza si budow uj
czerpi cych wod z drugiej i trzeciej warstwy
wodono nej dla potrzeb: awaryjnych, zwi zanych z obronno ci kraju, zbiorowego
zaopatrzeniu w wod (zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 4) i us ugowych - w przypadku,
gdy woda z miejskiej sieci wodoci gowej nie spe nia wymogów przedsi biorstwa
us ugowego pod wzgl dem ilo ci lub jako ci, na warunkach okre lonych przez organ
administracji wydaj cy pozwolenia wodno-prawne; nie dopuszcza si budowy uj
czerpi cych wod z drugiej i trzeciej warstwy wodono nej nie wymagaj cych pozwolenia
wodno-prawnego i uj nie spe niaj cych powy szych kryteriów.
§ 32. 1. Odprowadzenie cieków komunalnych przewiduje si do systemu miejskiej
kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami w ust. 2, 3 i 4 lub warunkowo do innych
systemów kanalizacyjnych zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 5 i 6.
2. Ustala si zasady rozbudowy uk adu istniej cej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu.
3. Przewiduje si ,
e bezpo rednim odbiornikiem cieków b
istniej ce
i projektowane sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzaj ce cieki do kanalizacji w
ul. Produkcyjnej i projektowanego kana u sanitarnego w ul. Polnej (1KD-L).
4. Z terenu 16R,ZZ cieki komunalne b
odprowadzane kana em t ocznym
do kanalizacji w ul. Produkcyjnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si
tymczasowe stosowanie zbiorników szczelnych dla potrzeb bytowych.
5. 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.
6. Na terenie 16R,ZZ dopuszcza si stosowanie zbiorników szczelnych zwi zanych z
hodowl i produkcj roln na warunkach okre lonych w rozdziale 3.
§ 33. 1. Odprowadzenie wód opadowych przewiduje si do rzeki Bia ej za pomoc
kanalizacji deszczowej lub do innych systemów odprowadzania wód opadowych, zgodnie
z poni szymi ustaleniami.
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2. Ustala si zasady rozbudowy uk adu istniej cej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie
ze schematem przedstawionym na rysunku planu - przewiduje mo liwo odprowadzenia
wód opadowych za pomoc kana ów deszczowych zlokalizowanych w planowanych pasach
drogowych lub, z terenów zlokalizowanych nad rzek , - bezpo rednio do rzeki Bia ej,
zgodnie z ustaleniami ust. 3.
3. Ustala si zasady odprowadzenia wód opadowych:
1) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe (odprowadzane z dróg, parkingów,
handlowych, us ugowych i innych obszarów zanieczyszczonych) nale y odprowadza do
miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsi biorstwo
ce w cicielem kanalizacji lub do indywidualnego systemu odprowadzania wód
opadowych zgodnie z warunkami okre lonymi w pkt. 2;
2) wody, o których mowa w pkt 1, przed odprowadzeniem do gruntu nale y oczy ci w
stopniu okre lonym w przepisach odr bnych;
3) wody deszczowe o ma ym stopniu zanieczyszczenia (z terenów zieleni urz dzonej, ci gów
pieszych, rowerowych, dachów oraz innych powierzchni o ma ym stopniu
zanieczyszczenia) mog by odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub bezpo rednio
do gruntu.
4. Realizacja nowych obiektów budowlanych, a w szczególno ci dróg i inwestycji
powoduj cych powstanie powierzchni nieprzepuszczalnych powinna by poprzedzona
budow kanalizacji deszczowej lub zastosowaniem rozwi za , o których mowa w ust. 3 pkt 1
i 2.
5.
ciciel lub u ytkownik terenu jest zobowi zany do zachowania powierzchni
przepuszczalnych w stopniu umo liwiaj cym zapewnienie przesi kania wód deszczowych na
ytkowanym terenie oraz kszta towania terenu i stosowania rozwi za technicznych
uniemo liwiaj cych sp yw wód na grunty s siednie.
§ 34. 1. Zaopatrzenie w energi na potrzeby zwi zane z ogrzewaniem budynków,
ogrzewaniem powietrza wentylacyjnego, przygotowaniem ciep ej wody, przygotowaniem
posi ków i na potrzeby technologiczne, przewiduje si za pomoc przewiduje si za pomoc
sieci (energetycznych, ciep owniczych) doprowadzaj cych energi ze róde po onych poza
obszarem obj tym planem oraz róde indywidualnych i lokalnych - zgodnie z zasadami
okre lonymi w ust. 2, 3, 4.
2. Dopuszcza si lokalizowanie na obszarze planu róde ciep a indywidualnych lub
lokalnych:
1) wykorzystuj cych energi solarn , odzyskuj cych energi (np. rekuperatorów, pomp
cieplnych) lub korzystaj cych z energii elektrycznej - bez ogranicze stosowania;
2) wytwarzaj cych energi z procesu spalania innych paliw przy spe nienia ogranicze
zawartych w ust. 3.
3. Dopuszcza si stosowanie róde ciep a o mocy wi kszej ni 30 kW w zakresie
okre lonym w ust. 2 pkt 2, pod warunkiem spe nienia wymogu, e sumaryczne oddzia ywanie
zanieczyszcze wyst puj cych w istniej cym tle i zanieczyszcze z wnioskowanej inwestycji
dzie mniejsze od warto ci dopuszczalnych; w celu potwierdzenia spe nienia powy szego
ustalenia nale y w projekcie architektoniczno – budowlanym wykona analiz wp ywu
zanieczyszcze na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddzia ywania na obiekty
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siednie w zakresie nie mniejszym ni okre lono w ust. 4, z podaniem rodzaju emitowanych
substancji, wielko ci emisji, st
zanieczyszcze i zasi gu rozprzestrzeniania.
4. Analiz , o której mowa w ust. 3, nale y wykona w odniesieniu do obszaru nie
mniejszego ni suma 15m i czterokrotnej wysoko ci projektowanego emitora.
5. Utrzymuje si lokalizacj róde ciep a nie koliduj cych z ustalonym w planie
docelowym zagospodarowaniem poszczególnych terenów.
6. Dopuszcza si utrzymanie istniej cych róde ciep a koliduj cych z ustalonym w
planie docelowym zagospodarowaniem terenu, do czasu ich wyeksploatowania („ mierci
technicznej”) pod warunkiem spe nienia wymogów okre lonych w ust. 2.
§ 35. 1. Doprowadzenie gazu ziemnego przewiduje si z istniej cych sieci gazowych.
2. Przewidziano mo liwo zasilenia przewidywanych odbiorców z istniej cej sieci
gazowej redniego ci nienia w ul. Produkcyjnej i projektowanej sieci gazowej redniego
ci nienia w ul. Polnej (1KD-L).
§ 36. 1. Zasilanie w energi elektryczn odbiorców planuje si docelowo z istniej cej
stacji transformatorowo – rozdzielczej 110/15 kV RPZ-Fasty po onej przy ul. Produkcyjnej
poza terenem opracowania.
2. Doprowadzenie energii ze stacji transformatorowo-rozdzielczych wymienionych w
ust. 1 planuje si
liniami kablowymi redniego napi cia 15 kV istniej cymi i
projektowanymi.
3. Uk ad linii redniego napi cia SN 15 kV b
tworzy y istniej ce i projektowane
linie kablowe SN 15 kV oraz istniej ce i projektowane stacje transformatorowe SN/nn,
których ilo i zasady po cze w tworzonej sieci SN nale y okre li ka dorazowo w/g
potrzeb w opracowaniach realizacyjnych.
4. Bezpo rednie zasilanie odbiorców energii elektrycznej odbywa o si b dzie ze stacji
transformatorowych wymienionych w ust. 3 za po rednictwem projektowanych linii
kablowych niskiego napi cia.
§ 37. Obs ug w zakresie us ug telekomunikacyjnych planuje si z istniej cych i
projektowanych sieci kanalizacji kablowej magistralnej i sieci kablowej rozdzielczej.
§ 38. Na obszarze obj tym planem zakazuje si lokalizacji stacji bazowych telefonii
cyfrowej komórkowych i czno ci teleinformatycznej przeznaczonych do zapewnienia
czno ci teletechnicznej bezprzewodowej.
Rozdzia 10
Ustalenia z zakresu obrony cywilnej.
§ 39. Na terenie obj tym planem ustala si nast puj ce przedsi wzi cia z zakresu obrony
cywilnej:
1) w okresie podwy szonej gotowo ci obronnej R.P w budynkach us ugowych i
produkcyjnych nale y przewidzie mo liwo wykonania ukry ;
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2) ustala si lokalizacj syren alarmowych, zapewniaj cych system alarmowania
mieszka ców /promie s yszalno ci syreny do 300m/;
3) ustala si lokalizacj projektowanych awaryjnych studni wody pitnej /norma wynosi 7,5 l
na osobo-dob , promie obs ugi do 800m/;
4) stacje transformatorowe nale y dostosowa
zewn trznego.

do systemu wygaszania o wietlenia

Rozdzia 11
Naliczanie jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z
uchwaleniem planu.
§ 40. 1. Ustala si stawk procentow s
naliczeniu jednorazowej op aty z tytu u
wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 1U,UC,ZP,ZZ,E, 4US,UT,ZP, 5PU, 6O , 15R,ZZ, 16R - w
wysoko ci 30% (s ownie: trzydzie ci procent).
2. Dla pozosta ych terenów nie ustala si stawki procentowej s
cej naliczeniu
jednorazowej op aty, poniewa nie przewiduje si na nich wzrostu warto ci nieruchomo ci.
DZIA III
PRZEPISY KO COWE

§ 41. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku.
§ 42. 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/333/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
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Za cznik Nr 2
do uchwa y Nr XXIX/333/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz ci doliny rzeki Bia ej w Bia ymstoku (odcinek od
uj cia do rzeki Supra l do ulicy Gen. S. Maczka).
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.

Nie uwzgl dnia si w cz ci nast puj cych uwag:

1) AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. dotycz cych:
a)

czenia dzia ki nr geod. 246 do terenu o symbolu 1U,UC,ZP,ZZ,E,

b) dopuszczenia realizacji inwestycji zaliczanych do przedsi wzi mog cych znacz co
oddzia ywa na rodowisko – w rozumieniu przepisów odr bnych - dla terenów
zalewowych,
c) dopuszczenia zmiany ukszta towania terenu o symbolu 1U,UC,ZP,ZZ,E;
2) PPUH „CZY CIOCH” Sp. z o.o. dotycz cych:
a) wykre lenia zakazów realizacji inwestycji zaliczanych do przedsi wzi mog cych
znacz co oddzia ywa na rodowisko (w rozumieniu przepisów odr bnych),
gromadzenia cieków, odchodów zwierz cych, rodków chemicznych i innych
materia ów, które mog zanieczy ci wody oraz prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególno ci ich sk adowania,
b) zmiany zapisów na umo liwiaj ce realizacj zabudowy maksymalnie do trzech
kondygnacji nadziemnych, lecz nie wi cej ni 15m na terenie o symbolu 5PU.
II.

Nie uwzgl dnia si w ca

ci nast puj cych uwag:

1) AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. dotycz cych:
a) zmiany minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na terenie o symbolu
1U,UC,ZP,ZZ,E z 80% na 50%,
b) likwidacji zapisów ustalaj cych zachowanie istniej cych urz dze melioracyjnych,
c) lokalizacji obiektów w odleg

ci minimum 50m od rzeki Bia ej,

d) dopuszczenia mo liwo ci realizacji antresoli w budynkach lokalizowanych na terenie
o symbolu 1U,UC,ZP,ZZ,E,
e) zmiany stawki procentowej s
cej naliczeniu jednorazowej op aty z tytu u wzrostu
warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 1U,UC,ZP,ZZ,E z 30% na 15%,
f) likwidacji oznaczenia elewacji uprzywilejowanych od strony ul. Gen. St. Maczka;
2) PPUH „CZY CIOCH” Sp. z o.o. dotycz cej zapisów zabraniaj cych wysypywania,
zasypywania i zakopywania odpadów.
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Za cznik Nr 3
do uchwa y Nr XXIX/333/08
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
uj cia do rzeki Supra l do ulicy Gen. S. Maczka).
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,
- wodoci gu,
- wietlania ulic,
- nawierzchni dróg i parkingów.
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.
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