UCHWAŁA NR XXVII/310/08
RADY MIEJSKIEJ BIALEGOSTOKU
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Ciołkowskiego, 11 – go Listopada i
Świerkowej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i 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 o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.
880) uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”, uchwalonym uchwałą Nr XX/256/99 Rady
Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwałą Nr X/82/03 Rady
Miejskiej Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XLIV/502/05 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 27 czerwca 2005 r. i uchwałą Nr XLV/520/05 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Ciołkowskiego, 11
– go Listopada i Świerkowej), zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w
niniejszej uchwale i rysunku planu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni około 153ha, położony pomiędzy ulicami
Ciołkowskiego, Wiosenną, Świerkową, Zwierzyniecką oraz Żwirki i Wigury w Białymstoku.
§ 2. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze 17,9752ha gruntów rolnych znajdujących się w
granicach panu, w tym na podstawie zgody wyrażonej przez Marszałka Województwa
Podlaskiego decyzją nr GRM.III.7230-58R/07 z dnia 30 listopada 2007 r. – 4,2843ha gruntów
rolnych sklasyfikowanych jako RIV.
2. Przeznacza się na cele nieleśne 5,9425ha gruntów leśnych znajdujących się w
granicach planu, w tym:
1) na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Środowiska decyzją nr ZS-D2120/199/2007 z dnia 23 stycznia 2008 r. – 4,4108ha gruntów leśnych lasów
państwowych;

2

2) na podstawie zgody wyrażonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją nr
GRM.III.7230-58Ls z dnia 30 listopada 2007 r. – 1,5317ha gruntów leśnych lasów
niepaństwowych.
§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – zawierający rysunek planu;
2) załącznik Nr 2 – zawierający rozstrzygnięcia w sprawie uwag zgłoszonych w trakcie
wyłożenia planu do publicznego wglądu;
3) załącznik Nr 3 – określający sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Białystok.
§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może
przekroczyć ściana budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki;
3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć ściśle określoną linię położenia
frontowych ścian budynków od strony terenu publicznego;
4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy
wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji lub działki, liczonej po
zewnętrznym ich obrysie;
5) strefie ochronnej budowli – należy przez to rozumieć obszar wokół sieci infrastruktury
technicznej oraz obiektów z nią związanych; w przypadku sieci – strefa ochronna jest
zlokalizowana osiowo wzdłuż trasy; w przypadku obiektów infrastruktury technicznej –
szerokość strefy ochronnej ustala się wokół obiektu, od jego najdalej wysuniętej krawędzi
zewnętrznej;
6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
7) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem w sprawie
pozwolenia na budowę obiektu lub obiektów budowlanych;
8) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z
prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami
rozgraniczającymi.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale definiowane są w przepisach odrębnych.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) linie rozgraniczające
zagospodarowania;

tereny

o

różnym

przeznaczeniu

lub

różnych

zasadach

2) oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
następującymi symbolami:
a) U – tereny usług,
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b) UN – tereny usług nauki,
c) LZP – tereny lasów parkowych,
d) ZN – rezerwat przyrody „Las Zwierzyniecki”,
e) ZP – zieleń urządzona,
f) KD – tereny dróg publicznych,
g) E – tereny urządzeń elektroenergetycznych;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy z odstępstwem dla następujących wyjątków:
a) dociepleń budynków istniejących,
b) zewnętrznych elementów budynków takich, jak: balkon, klatka schodowa, wykusz,
gzyms, loggia, okap, osłona przeciwsłoneczna (markiza), pilaster, żaluzja zewnętrzna
lub innych elementów tworzących fakturę zewnętrzną i wystrój elewacji – o
maksymalnym wysięgu do 1,5m poza ścianę (lico) budynku,
c) przedsionków, wiatrołapów i zadaszeń przed wejściem do budynków o maksymalnym
wysięgu do 3,0m poza ścianę (lico budynku),
d) parterowych portierni (do 25m2 powierzchni całkowitej) i zadaszeń lokalizowanych
przy wjazdach na określony teren,
e) obiektów tymczasowych, o ile ustalenia planu dopuszczają lokalizację takich obiektów
na określonym terenie,
f) stacji transformatorowych oraz innych obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury
technicznej,
g) obiektów małej architektury;
4) obowiązujące linie zabudowy z odstępstwem dla następujących wyjątków:
a) zewnętrznych elementów budynków ponad kondygnacją
maksymalnym wysięgu do 3,0m poza ścianę (lico) budynku,

przyziemia

–

o

b) dopuszcza się stosowanie miejscowych cofnięć i nisz na odcinkach nie dłuższych niż
30% długości elewacji poszczególnych budynków,
c) dopuszcza się stosowanie odstępów nie większych niż 20,0m pomiędzy
poszczególnymi budynkami usytuowanymi wzdłuż obowiązującej linii zabudowy;
5) wymiarowanie szerokości pasa drogowego oraz usytuowania linii zabudowy w stosunku
do linii rozgraniczającej (w przypadku braku wymiarowania stosować odczyt
geometryczny – od osi linii rozgraniczającej do osi linii zabudowy);
6) klasyfikacja ulic – gminnych dróg publicznych;
7) trasy lokalizacji projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej w pasach
drogowych ulic – gminnych dróg publicznych z zastrzeżeniem §20.
§ 5. Celem planu jest umożliwienie powstania zabudowy związanej z realizacją celów
publicznych, a w szczególności szkolnictwem wyższym.
DZIAŁ II

Rozdział 1
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Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu.
§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1U przeznacza się pod zabudowę
usługową z zakresu użyteczności publicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
parkingami i zielenią.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniejące obiekty usługowe pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu z
możliwością przebudowy, rozbudowy, wymiany i uzupełnień;
2) obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia powinny posiadać formę, rozwiązania
materiałowe i kolorystyczne, tworzące kompozycyjną całość, z uwzględnieniem
otaczającej zabudowy;
3) w każdym przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub dobudowy budynku
nowego do istniejącego, forma architektoniczna nowego budynku powinna
harmonizować z budynkiem lub budynkami istniejącymi w zakresie parametrów,
zastosowanych materiałów i kolorystyki;
4) wysokość zabudowy – maksimum pięć kondygnacji nadziemnych;
5) wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji nie może przekroczyć
50%;
6) geometrię dachów w nowej zabudowie należy dostosować do charakteru obiektów
istniejących w zabudowie otaczającej;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 20%;
8) obsługa komunikacjna od ulicy Świerkowej (KD-L);
9) lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji, wg wskaźników
określonych w §18 pkt 7.
§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.2LZP, 1.4LZP i 2.1LZP,ZN
przeznacza się do utrzymania jako tereny leśne pełniące funkcję lasów parkowych w ramach
ogólnomiejskiego systemu publicznych terenów parkowych i zieleni miejskiej.
2. Część terenu 2.1LZP,ZN jest objęta formą ochrony przyrody jako rezerwat przyrody
„Las Zwierzyniecki” powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. (M.P. Nr 37, poz. 373). Zasady
zagospodarowania rezerwatu prowadzone będą na podstawie planu ochrony oraz przepisów
odrębnych. Funkcjonalnie teren rezerwatu powiązany jest ściśle z kompleksem lasów
parkowych.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów leśnych, o których mowa
w ust. 1, z wyłączeniem rezerwatu przyrody „Las Zwierzyniecki”:
1) zachowaniu i ochronie podlegają następujące elementy i formy zagospodarowania:
a) siedliska leśne i leśna struktura szaty roślinnej,
b) system hydrograficzny z istniejącymi rowami i ciekami wodnymi,
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c) dotychczasowy układ przestrzenny, w tym historyczna oś kompozycyjna, układ
ścieżek i alei parkowych;
2) dopuszcza się następujące formy zagospodarowania:
a) przebudowę drzewostanu w dostosowaniu do warunków siedliskowych,
b) prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i zabiegów gospodarczych zgodnie z planem
urządzania lasu,
c) lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych,
d) stosowanie nawierzchni gruntowych przy realizacji ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych,
e) lokalizację terenowych urządzeń rekreacyjnych i dydaktycznych oraz obiektów małej
architektury (miejsca zorganizowanego wypoczynku, place zabaw z urządzeniami
sportowo – zabawowymi, ławki, kosze na odpadki, elementy oświetleniowe itp.);
3) wprowadza się następujące zakazy:
a) zabudowy, z wyjątkiem dopuszczeń określonych w przepisach odrębnych,
b) lokalizacji nośników reklamowych, z wyjątkiem elementów
informacyjnego (nazwy ulic, placów, elementów edukacyjnych),

oznakowania

c) prowadzenia magistralnych sieci infrastruktury technicznej,
d) stosowania nawierzchni utwardzonych przy realizacji ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych,
e) prowadzenia prac ziemnych niszczących pokrywę glebową i roślinność, z wyjątkiem
określonych w pkt 2.
§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.3U przeznacza się pod usługi z
zakresu użyteczności publicznej – opieki społecznej i socjalnej wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniejące obiekty pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu z możliwością
przebudowy, rozbudowy, wymiany i uzupełnień;
2) obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia powinny posiadać formę, rozwiązania
materiałowe i kolorystyczne, tworzące kompozycyjną całość, z uwzględnieniem
otaczającej zabudowy;
3) w każdym przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub dobudowy budynku
nowego do istniejącego, forma architektoniczna nowego budynku powinna
harmonizować z budynkiem lub budynkami istniejącymi w zakresie parametrów,
zastosowanych materiałów i kolorystyki;
4) wysokość zabudowy – maksimum pięć kondygnacji nadziemnych;
5) wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
może przekroczyć 40%;
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6) geometrię dachów w nowej zabudowie należy dostosować do charakteru obiektów
istniejących w zabudowie otaczającej;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 40%;
8) obsługa komunikacjna – od ulicy 11-go Listopada (KD-2Z) i Świerkowej (KD-L);
9) lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji, wg wskaźników
określonych w §18 pkt 7.
§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.2UN,ZP i 2.4UN,ZP przeznacza
się pod usługi nauki – obiekty badawcze i dydaktyczne szkolnictwa wyższego wraz z
urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) istniejące budynki o funkcji mieszkaniowej wraz z zabudowaniami gospodarczymi
przeznacza się docelowo do likwidacji; do czasu realizacji zagospodarowania, o którym
mowa w ust. 1, ustala się możliwość ich dotychczasowego użytkowania oraz bieżących
remontów; zakazuje się ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy oraz
zmiany sposobu użytkowania;
2) do czasu realizacji zagospodarowania, o którym mowa w ust. 1, ustala się zachowanie
przebiegu ulicy Letniska, obsługującej istniejącą zabudowę;
3) należy projektować budynki lub zespół budynków, których forma i rozwiązania
architektoniczne będą tworzyć kompozycyjną całość;
4) realizację nowej zabudowy należy poprzedzić opracowaniem koncepcji urbanistyczno –
architektonicznej docelowego zagospodarowania całości terenów, zaopiniowanej przez
Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną;
5) w projektowanej zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić wartości
krajobrazowe i widokowe oraz historyczną oś kompozycyjną, wiodącą od Placu
Katyńskiego poprzez Park Miejski i Las Zwierzyniecki, zwieńczoną placem
wyznaczonym obowiązującą linią zabudowy;
6) w kształtowaniu kompozycji przestrzennej terenów publicznych oraz układu
funkcjonalnego obiektów kampusu należy uwzględnić możliwość komunikacji kładką
pieszą ponad ulicą Ciołkowskiego z obiektami projektowanego parku technologicznego,
zlokalizowanego po południowej stronie ulicy Ciołkowskiego (poza granicami planu) –
zgodnie z rysunkiem planu;
7) projektowana zabudowa w sąsiedztwie przestrzeni publicznych (pierzeje ulic, place, parki)
wymaga kształtowania w sposób podkreślający kierunki otaczających ulic, placów i
ciągów zieleni parkowej;
8) zalecane jest zachowanie ciągów powiązań przyrodniczych poprzez utrzymanie
istniejących zadrzewień oraz wykorzystanie ich do komponowania wnętrz
urbanistycznych przy tworzeniu zieleni urządzonej;
9) wyróżnione na rysunku planu miejsca dominant lub identyfikatorów przestrzeni wymagają
zastosowania indywidualnych rozwiązań przestrzennych i architektonicznych,
dostosowanych do charakteru obiektu;
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10) wyróżnione na rysunku planu miejsca akcentów przestrzennych wymagają zastosowania
rozwiązań plastycznych w postaci elementów małej architektury, rzeźby, posadzki itp.;
11) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 30m ponad poziom terenu;
12) wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji nie może
przekroczyć:
a) 40% dla terenu 2.2UN,ZP,
b) 50% dla terenu 2.4UN,ZP;
13) geometrię dachów należy kształtować w sposób ujednolicony, zapewniający wzajemne
zharmonizowanie ich formy dla wszystkich obiektów;
14) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną:
a) minimum 40% dla terenu 2.2UN,ZP,
b) minimum 30% dla terenu 2.4UN,ZP;
15) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od ulicy projektowanej KD-3Z, 11 – go
Listopada (KD-2Z), Żwirki i Wigury (KD-4L) oraz projektowanych KD-5L i KD-6L;
16) lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji, wg
wskaźników określonych w §18 pkt 7.
3. Na terenach określonych w ust. 1 jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość lokalizacji:
1) obiektów zamieszkania zbiorowego – domów studenckich, hoteli asystenckich i
pracowników nauki;
2) usług kultury;
3) usług zdrowia;
4) obiektów sakralnych;
5) obiektów biurowych, obsługi bankowej, instytucji ubezpieczeń itp.;
6) usług łączności;
7) handlu detalicznego;
8) gastronomii;
9) usług sportu (np. hala sportowa, basen, szkoła tańca itp.);
10) obiektów małej architektury;
11) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, dojazdowych, parkingów i
zatok postojowych oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
12) urządzeń infrastruktury technicznej obsługujących zabudowę i zagospodarowanie terenu;
13) zieleni urządzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3 jest ich
uzupełniający charakter, dostosowany do przeznaczenia podstawowego, o łącznej
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powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni terenu 2.2UN,ZP oraz 20% powierzchni
terenu 2.4UN,ZP, z wyjątkiem zieleni urządzonej.
5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania zwartych grup zieleni oznaczonych
odpowiednio na rysunku planu:
1) nakazuje się:
a) zachowanie i ochronę istniejących siedlisk leśnych i struktury szaty roślinnej,
tworzących ciągi powiązań przyrodniczych w dotychczasowym układzie
przestrzennym,
b) utworzenie głównych ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu, w powiązaniu z
istniejącymi ogólmomiejskimi ciągami komunikacji pieszej,
c) wkomponowanie istniejącego drzewostanu z przeznaczeniem na zieleń urządzoną o
charakterze parkowym;
2) dopuszcza się następujące formy zagospodarowania:
a) przebudowę istniejącego drzewostanu oraz prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i
zabiegów gospodarczych,
b) lokalizację nie wynaczonych na rysunku planu ciągów pieszych i rowerowych,
c) lokalizację dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych,
d) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej związanych z obsługą i
zagospodarowaniem terenu,
e) lokalizację miejsc postojowych w pasie terenu o szerokości 30,0m od linii
rozgraniczającej ulicy Ciołkowskiego,
f) lokalizację terenowych urządzeń rekreacyjnych i dydaktycznych oraz obiektów małej
architektury (place, miejsca zorganizowanego wypoczynku z urządzeniami
sportowymi, ławki, kosze na odpadki, elementy oświetleniowe itp.);
3) wprowadza się następujące zakazy:
a) zabudowy,
b) lokalizacji budowli takich jak maszty i wieże telefonii,
c) lokalizacji nośników reklamowych, z wyjątkiem elementów
informacyjnego (nazwy ulic, placów, elementów edukacyjnych),

oznakowania

d) prowadzenia prac ziemnych niszczących pokrywę glebową i roślinność, z wyjątkiem
określonych w pkt 2.
§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.3LZP przeznacza się do
utrzymania jako teren leśny pełniący funkcję lasu parkowego w ramach publicznych terenów
zieleni.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu leśnego, o którym mowa w
ust. 1:
1) zachowaniu i ochronie podlegają następujące elementy i formy zagospodarowania:
a) siedliska leśne i leśna struktura szaty roślinnej,
b) system hydrograficzny z istniejącymi rowami i ciekami wodnymi;
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2) dopuszcza się następujące formy zagospodarowania:
a) przebudowę drzewostanu w dostosowaniu do warunków siedliskowych,
b) prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i zabiegów gospodarczych zgodnie z planem
urządzania lasu,
c) lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych,
d) stosowanie nawierzchni gruntowych przy realizacji ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych,
e) lokalizację terenowych urządzeń rekreacyjnych i dydaktycznych oraz obiektów małej
architektury (miejsca zorganizowanego wypoczynku, place zabaw z urządzeniami
sportowo – zabawowymi, ławki, kosze na odpadki, elementy oświetleniowe itp.);
3) wprowadza się następujące zakazy:
a) zabudowy, z wyjątkiem dopuszczeń określonych w przepisach odrębnych;
b) lokalizacji nośników reklamowych, z wyjątkiem elementów
informacyjnego (nazwy ulic, placów, elementów edukacyjnych),

oznakowania

c) prowadzenia magistralnych sieci infrastruktury technicznej,
d) stosowania nawierzchni utwardzonych przy realizacji ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych,
e) prowadzenia prac ziemnych niszczących pokrywę glebową i roślinność, z wyjątkiem
określonych w pkt 2.
§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.5E przeznacza się pod
urządzenia elektroenergetyczne.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniejącą stację transformatorową kontenerową 15/04kV nr 1646 przeznacza się do
adaptacji;
2) obsługa komunikacyjna od ul. Żwirki i Wigury (KD-4L).
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
§ 12. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami 1.1U, 1.3U i 2.2UN,ZP i 2.4UN,ZP
należy stosować przepisy odrębne jak dla zabudowy śródmiejskiej (w rozumieniu
przepisów technicznych w budownictwie);
2) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod rozwój usług nauki
(2.2UN,ZP i 2.4UN,ZP), położonego w ciągu istniejących miejskich przestrzeni
publicznych, wymaga wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych i architektonicznych w
tworzeniu nowych przestrzeni publicznych;

17.12.2019 10:34:00

10

3) w projektowanej zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ciągi powiązań
przyrodniczych, wartości krajobrazowe i widokowe oraz historyczną oś kompozycyjną,
wiodącą od Placu Katyńskiego poprzez Park Miejski i Las Zwierzyniecki;
4) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży przekraczającej 400m2;
5) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,
b) usług z zakresu handlu hurtowego, wymagających urządzania placów handlowych,
magazynowych, składowych,
c) usług i urządzeń mogących w świetle przepisów odrębnych pogorszyć stan
środowiska,
d) obiektów tymczasowych takich jak: kioski, garaże boksowe i wolnostojące budynki
gospodarcze, z wyjątkiem obiektów stanowiących eksponaty wystawowe,
e) obiektów oraz adaptacji pomieszczeń pod inne funkcje niż określone w ustaleniach dla
poszczególnych terenów.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 13. 1. Obszar objęty ustaleniami planu uznaje się za szczególnie znaczący w układzie
przyrodniczym i urbanistycznym miasta oraz ogólnomiejskim systemie zieleni miejskiej,
parków miejskich, lasów parkowych i lasów naturalnych.
2. W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych ustala się:
1) ochronę historycznego układu parków, lasów parkowych i zieleni naturalnej, z
ukształtowanym układem ciągów pieszych, osi kompozycyjnych i widokowych;
2) obowiązek ochrony przed zmianą przeznaczenia i wyłączenia ze struktur przyrodniczych i
parkowych wszystkich gruntów leśnych i pokrytych starodrzewem;
3) grunty leśne, na podstawie przepisów odrębnych, uznaje się za lasy ochronne;
4) obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie planu urządzania lasu.
3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntów ustala się:
1) zachowanie istniejącego układu hydrograficznego na terenach leśnych i parkowych;
2) zakaz odprowadzania ścieków i zanieczyszczonych wód opadowych do systemu rowów i
cieków wodnych na terenach lasów parkowych;
3) obowiązek odprowadzenia ścieków i wód opadowych z terenów przeznaczonych pod
zabudowę do ogólnomiejskiego systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
4. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ustala się
dopuszczalny poziom emisji zanieczyszczeń jak dla terenów parkowo – wypoczynkowych w
miastach.
5. W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy określać zgodnie z
podstawowym przeznaczeniem terenu.
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6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się, że zagospodarowanie odpadów
komunalnych prowadzone będzie w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 14. 1. Teren objętym planem nie ma zabytków wpisanych do rejestru, jak również
obiektów o cechach kulturowych.
2. Ze względu na możliwość występowania na obszarze objętym planem zabytków
archeologicznych, w przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub
ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy
wstrzymać wszelkie roboty, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i
miejsce odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub Prezydenta Miasta.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
§ 15. 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych
wchodzą następujące tereny i ulice oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 1.2LZP, 1.4LZP, 2.1LZP,ZN i 2.3LZP - tereny lasów parkowych;
2) dziedzińce i place oraz tereny zieleni urządzonej na terenach 2.2UN,ZP i 2.4UN,ZP;
3) ciągi piesze i ścieżki rowerowe;
4) KD-1G, KD-2Z, KD-3Z – ulice główna i zbiorcze;
5) KD-4L, KD-5L, KD-6L i KD-7D – ulice lokalne i dojazdowa.
2. Wymagania dotyczące terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 określono w
ustaleniach dla poszczególnych terenów w rozdziale 1.
3. Wymagania dotyczące kształtowania ciągów pieszych i ścieżek rowerowych
określono w ustaleniach dla poszczególnych terenów w rozdziale 1 oraz w §18 pkt 4.
4. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5:
1) nakazuje się:
a) stosowanie wyłącznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic i placów miejskich,
b) stosowanie ujednoliconej formy obiektów przystanków komunikacji zbiorowej;
2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych z zastrzeżeniem
pkt 3;
3) dopuszcza się:
a) lokalizowanie obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z obsługą
komunikacji zbiorowej (przystanki autobusowe, kioski z prasą – wyłącznie w
bezpośrednim sąsiedztwie przystanków),
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b) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako nośników
reklamowych z zastosowaniem systemu ujednoliconego dla wszystkich przystanków,
c) lokalizowanie nośników reklamowych (np. tablice wolnostojące, słupy ogłoszeniowe)
z zastosowaniem ujednoliconych systemów dla tych obiektów, kabin telefonicznych
oraz innych obiektów małej architektury,
d) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
e) nasadzenia drzew liściastych w liniach rozgraniczających ulic.
5. Ustala się następujące wymagania dotyczące lokalizacji ogrodzeń od strony
przestrzeni publicznych:
1) ogrodzenie należy lokalizować na własnym
rozgraniczających określonych na rysunku planu;

terenie,

z

uwzględnieniem

linii

2) należy stosować ogrodzenia wyłącznie ażurowe o minimalnym prześwicie przęsła 30%;
3) wysokość ogrodzenia należy ograniczyć do maksimum 1,60 m ponad poziom
bezpośrednio przyległego terenu;
4) wysokość cokołu należy ograniczyć do maksimum 0,30 m ponad poziom bezpośrednio
przyległego terenu;
5) należy stosować (wg wyboru) materiały takie jak: cegła, drewno, kamień, stal, ceramika,
klinkier itp.;
6) w przypadku zastosowania siatki ustala się obowiązek nasadzenia żywopłotu;
7) zakazuje się stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych i żelbetowych;
8) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń ograniczających możliwość korzystania z
ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym ciągów pieszych i zieleni rekreacyjnej.
Rozdział 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.
§ 16. 1. Na obszarze objętym planem występuje rezerwat przyrody „Las Zwierzyniecki”,
powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 14 czerwca 1996 r. (M.P. Nr 37, poz. 373).
2. Granice rezerwatu oznaczono odpowiednio na rysunku planu.
3. Zasady zagospodarowania terenu rezerwatu określają przepisy odrębne.
Rozdział 7
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.
§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do
scalenia.
2. Ustala się następujące zasady i warunki podziałów nieruchomości:
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1) nieruchomości powstałe w wyniku podziału powinny posiadać powierzchnię
umożliwiającą zrealizowanie pełnego programu towarzyszącego istniejącej lub
projektowanej zabudowie (w zakresie dojazdów, miejsc postojowych, zieleni itp.);
2) dopuszcza się korygujące podziały nieruchomości, polegające na wydzieleniu działek
gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich.
3. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym, z wyjątkiem
terenów publicznych, nie stanowią podstawy do przeprowadzenia obligatoryjnych podziałów
w miejscu ich przebiegu.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
§ 18. Ustalenia z zakresu komunikacji:
1) obsługę komunikacyjną obszaru zapewniają:
a) ulice układu podstawowego: modernizowana Ciołkowskiego (KD-GP – główna ruchu
przyspieszonego) – położona poza granicami planu, Zwierzyniecka (KD-G) – w ciągu
Trasy Kopernikowskiej – położona poza granicami planu, modernizowana Wiosenna
(KD-1G – główna) oraz istniejąca 11-go Listopada (KD-2Z – zbiorcza),
b) ulice układu obsługującego: istniejąca Świerkowa (KD-L – lokalna) – położona poza
granicami planu, projektowana KD-3Z – zbiorcza, istniejąca Żwirki i Wigury (KD-4L
- lokalna) wraz z projektowanym połączeniem z ul. Ciołkowskiego, projektowane KD5L i KD-6L - lokalne oraz istniejąca Cienista (KD-7D - dojazdowa);
2) zakłada się obsługę obszaru komunikacją zbiorową;
3) przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje się ulicami układu podstawowego;
4) wyróżnione na rysunku planu oraz nie wyznaczone przebiegi ciągów rowerowych
zobowiązują do urządzenia odrębnych od chodników i jezdni pasów ruchu rowerowego, o
szerokości minimum 2,0m, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, w których dopuszcza się
ruch rowerowy na jezdni;
5) obsługa komunikacyjna działek budowlanych w oparciu o ulice istniejące i projektowane;
6) miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić na
własnych działkach według wskaźników określonych w pkt 7;
7) ustala się następujące wskaźniki zapewnienia miejsc postojowych:
a) minimum 15 miejsc parkingowych na 100 studentów oraz 35 miejsc parkingowych na
100 zatrudnionych dla szkół wyższych,
b) minimum 20 miejsc parkingowych na 100 mieszkańców dla obiektów zamieszkania
zbiorowego,
c) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej dla funkcji
administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej (do bilansu nie wlicza się
powierzchni użytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnętrznej
budynków),
d) minimum 15 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych dla obiektów
gastronomicznych,
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e) minimum 20 miejsc parkingowych na 100 użytkowników dla obiektów sportowych;
8) oznaczenia liniowe projektowanych jezdni, osi dróg publicznych, miejsc postojowych – do
uściślenia w projektach budowlanych inwestycji;
9) oznaczenia liniowe projektowanych ciągów pieszych i rowerowych określają ich
orientacyjny przebieg i nie precyzują szczegółowej lokalizacji – do uściślenia w
projektach budowlanych inwestycji.
§ 19. Ustala się następującą klasyfikację oraz parametry techniczne ulic (dróg
publicznych), oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) KD-1G – Wiosenna – droga gminna, ulica główna o szerokości w liniach
rozgraniczających 35m, z jezdnią 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy ścieżka rowerowa;
2) KD-2Z – 11-go Listopada – droga gminna, ulica zbiorcza o szerokości w liniach
rozgraniczających od 20m do 35m i 50m, z jezdnią 1x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy
projektowany parking ogólnodostępny oraz ścieżka rowerowa;
3) KD-3Z – projektowana - droga gminna, ulica zbiorcza o szerokości w liniach
rozgraniczających 30m, z jezdnią 1x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy ścieżka rowerowa;
4) KD-4L – Żwirki i Wigury – droga gminna, ulica lokalna o szerokości w liniach
rozgraniczających od 10m do 16m z jezdnią 1x2 pasy ruchu;
5) KD-5L – projektowana – droga gminna, ulica lokalna o szerokości w liniach
rozgraniczających od 16 do 20m, z jezdnią1x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy ścieżka
rowerowa;
6) KD-6L – projektowana – droga gminna, ulica lokalna o szerokości w liniach
rozgraniczających od 20 do 25m, z jezdnią 1x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy ścieżka
rowerowa;
7) KD-7D – Cienista – droga gminna, ulica dojazdowa o szerokości w liniach
rozgraniczających od 10m do 12m, z jezdnią 1x2 pasy ruchu.
Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
§ 20. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej, obowiązujące w odniesieniu do obiektów i urządzeń budowlanych
z zakresu infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej oraz zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających terenów publicznych – ulic, placów, zieleni urządzonej o charakterze
parkowym:
1) utrzymuje się dotychczasowe lokalizacje obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury
technicznej nie kolidujące z ustalonym w planie docelowym zagospodarowaniem
poszczególnych terenów;
2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z ustalonym w
planie docelowym zagospodarowaniem terenu lub oznaczonej na rysunku planu jako
przeznaczona do przebudowy, do czasu jej wyeksploatowania („śmierci technicznej”);
3) nowe ogólnodostępne ciągi infrastruktury technicznej należy lokalizować w pasach
drogowych lub w granicach określonych terenów, uwzględniając ich projektowane
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zagospodarowanie i elementy infrastruktury istniejącej, zgodnie ze schematem sieci i
zasadami rozrządu infrastruktury technicznej ustalonymi na rysunku planu;
4) przedstawiony na rysunku planu rozrząd projektowanych sieciowych urządzeń
infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic – dróg publicznych może być
zmieniony po opracowaniu nowego projektu zagospodarowania terenu w zakresie
objętym zmianą, uwzględniającego lokalizację sieci istniejących i sieci przewidywanych
do realizacji – na które wydano pozwolenia na budowę, ich lokalizacja została
uzgodniona przez jednostkę koordynującą lub zostały przewidziane w planie; projekt
należy uzgodnić z jednostką koordynującą usytuowanie projektowanych sieci;
5) w pasach drogowych ulic – dróg publicznych dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej nieuwzględnionej w rozrządzie, pod warunkiem zachowania priorytetu
lokalizacji sieci istniejących, przewidywanych do realizacji i przedstawionych na rysunku
planu;
6) parametry techniczne projektowanych ciągów infrastruktury technicznej należy
dostosować do przewidywanego pełnego zainwestowania na terenach objętych
ustaleniami planu;
7) obsługę terenów i działek budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej należy
zapewnić w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia na warunkach
szczegółowych określonych przez gestorów sieci;
8) ustala się następujące strefy ochronne dla poszczególnych rodzajów obiektów i urządzeń
budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej:
a) dla sieci wodociągowej:
- o średnicy od Dn 100 do Dn 300 – 4,0m,
- o średnicy od Dn 300 do Dn 500 – 8,0m,
- o średnicy Dn> 600 – 12,0m,
b) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:
- o średnicy od Dn 200 do Dn 300 – 4,0m,
- o średnicy od Dn 300 do Dn 400 – 6,0m,
- o średnicy Dn> 400 – 8,0m,
c) dla sieci kanałów cieplnych o średnicy nie mniejszej niż Dn 100 – 4,0m plus szerokość
kanału ciepłowniczego,
d) strefy ochronne wzdłuż gazociągów, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych
należy przyjmować na podstawie przepisów odrębnych;
9) ustala się następujące wymagania dla terenów stref wymienionych w pkt 8:
a) dopuszcza się, w uzgodnieniu z właścicielem sieci, lokalizację nowych obiektów
budowlanych pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących
bezpieczeństwo istniejącej sieci i lokalizowanego obiektu,
b) roboty budowlane oraz sadzenie drzew i roślin o rozbudowanych systemach
korzeniowych należy prowadzić w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
c) właściciel lub użytkownik wieczysty terenu położonego w strefie ochronnej jest
zobowiązany do zagospodarowania terenu strefy w sposób umożliwiający
prowadzenie robót budowlanych i remontów;
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10) przedstawione w planie średnice, spadki, rzędne i inne parametry projektowanej
infrastruktury technicznej, nie służące opisowi jej lokalizacji w planie, mają charakter
informacyjny i wymagają uściślenia na etapie sporządzania projektu budowlanego
zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela sieci, w dostosowaniu do
przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze funkcjonalnym (np. zlewni,
obszaru zasilania);
11) lokalizacja i gabaryty obiektów i urządzeń budowlanych związanych z infrastrukturą
techniczną (np. stacji transformatorowych) – do uściślenia w projektach budowlanych
inwestycji.
§ 21. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się, że źródłem zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie objętym planem jest
miejska sieć wodociągowa z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się zasilanie w wodę z ujęć wody innych podmiotów spełniających warunki
określone w przepisach odrębnych;
3) zasilanie w wodę przewiduje się z wykorzystaniem układu istniejących i projektowanych
miejskich sieci wodociągowych: z istniejącej sieci wodociągowej Dn 400 w ulicy
Zwierzynieckiej (poza granicami planu), Dn 300 w ulicy Świerkowej (poza granicami
planu), z projektowanego wodociągu Dn 400 w ulicy Ciołkowskiego (poza granicami
planu) i Dn 200 w ulicy Wiosennej (KD-1G);
4) realizacja przewidywanych w planie inwestycji wymaga budowy sieci wodociągowych w
zakresie umożliwiającym zaopatrzenie w wodę przewidywanych odbiorców.
§ 22. Ustalenia z zakresu odprowadzenia ścieków:
1) ustala się jako zasadę odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji
sanitarnej z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do innych niż określony w pkt 1 systemów
kanalizacji sanitarnej, spełniających warunki określone w przepisach odrębnych w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) przewiduje się możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z południowej części
obszaru objętego planem (terenów usług nauki) odprowadzane będą za pośrednictwem
projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej do kolektora sanitarnego Dn 0.3 – Dn 0.4m w
ulicy Ciołkowskiego (poza granicami planu), a następnie do projektowanego kolektora w
ulicy Mickiewicza (poza granicami planu); ścieki z terenu 1.3U odprowadzane będą do
istniejącego kanału sanitarnego w ulicy 11-go Listopada (KD-2Z); dopuszcza się budowę
lokalnych przepompowni i przewodów tłocznych;
4) realizacja przewidywanych w planie inwestycji wymaga budowy kanalizacji sanitarnej w
zakresie umożliwijącym odprowadzenie ścieków z obszaru przewidywanej zlewni.
§ 23. Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do istniejących rzek i cieków za pomocą
kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do gruntu, zgodnie z zasadami pkt 2 do pkt 9;
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2) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe
z terenów dróg, parkingów i innych obszarów o znacznym stopniu zanieczyszczenia
(układ brudny);
3) wody opadowe odbierane będą przez istniejące i projektowane sieci kanalizacji
deszczowej, z odprowadzeniem do projektowanego kanału deszczowego w ulicy
Ciołkowskiego (poza granicami planu), istniejącego Dn 0.6m w ulicy Wiejskiej (poza
granicami planu) i projektowanego Dn 0.6m w ulicy Zwierzynieckiej (realizowanego w
ramach tzw. Trasy Kopernikowskiej – poza granicami planu);
4) dopuszcza się odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych do rzek, cieków
wodnych lub do gruntu po ich oczyszczeniu w zakresie określonym przepisami
odrębnymi;
5) odrowadzenie wód deszczowych z ciągów pieszych, rowerowych, dachów, innych
powierzchni nieprzepuszczalnych o małym stopniu zanieczyszczenia, powierzchni
przepuszczalnych oraz pokrytych nawierzchnią ażurową, przewiduje się przez
przesiąkanie powierzchniowe do gruntu (układ czysty) lub kanalizacji deszczowej;
6) właściciel lub użytkownik terenu jest zobowiązany do zachowania powierzchni
przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym zapewnienie przesiąkania wód
deszczowych na użytkowanym terenie oraz kształtowania terenu i stosowania rozwiązań
technicznych uniemożliwiających spływ wód na grunty sąsiednie;
7) ustala się obowiązek stosowania powierzchni nieprzepuszczalnych na terenach, na których
może nastąpić zanieczyszczenie gruntu lub wód gruntowych;
8) na terenach, gdzie ułożenie kanalizacji deszczowej nie będzie możliwe ze względu na
małe zagłębienie odbiorników wód opadowych, dopuszcza się stosowanie odwodnień
liniowych lub lokalnie odprowadzanie wód powierzchniowo;
9) realizacja nowych obiektów budowlanych, a w szczególności dróg i inwestycji
powodujących powstanie powierzchni nieprzepuszczalnych powinna być poprzedzona
budową kanalizacji deszczowej lub zastosowaniem rozwiązań, o których mowa w pkt 4.
§ 24. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciepło:
1) ogrzewanie budynków, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, przygotowanie ciepłej
wody na terenie objętym ustaleniami planu należy rozwiązywać korzystając z sieci
doprowadzających energię ze źródeł położonych poza obszarem objętym planem (sieci
energetycznych, ciepłowniczych);
2) przewiduje się możliwość zasilenia w ciepło z miejskiej sieci cieplnej projektowanej w
pasie drogowym ulicy Ciołkowskiego;
3) dopuszcza się lokalizowanie na terenie objętym ustaleniami planu źródeł ciepła
indywidualnych lub lokalnych, wykorzystujących energię solarną, urządzeń
odzyskujących energię (np. pomp cieplnych) lub elektryczną bez ograniczeń,
wytwarzających energię z procesu spalania gazu ziemnego, oleju opałowego
niskosiarkowego, propanu – butanu, drewna o mocy nie większej niż 30kW z
zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
4) wysokość emitorów odprowadzających zanieczyszczenia do powietrza atmosfetycznego z
procesu spalania paliw winna przewyższać wysokość otaczającej zabudowy i zabudowy
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przewidywanej w ustaleniach planu, zlokalizowanej w promieniu nie mniejszym niż suma
15m i czterokrotnej wysokości projektowanego emitora;
5) dopuszcza się zastosowanie emitorów niższych niż ustalone w pkt 3 i zastosowanie źródeł
ciepła opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym niskosiarkowym, propanem –
butanem lub paliwami stałymi pod warunkiem spełnienia wymogu, że sumaryczne
oddziaływanie zanieczyszczeń występujących w istniejącym tle i zanieczyszczeń z
wnioskowanej inwestycji będzie mniejsze od wartości dopuszczalnych; w celu
potwierdzenia spełnienia powyższego ustalenia należy w projekcie architektoniczno –
budowlanym wykonać analizę uwzględniającą wpływ zanieczyszczeń na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddziaływanie na obiekty sąsiednie w zakresie nie
mniejszym niż określono w pkt 3, z podaniem rodzaju emitowanych substancji, wielkości
emisji, stężeń zanieczyszczeń i zasięgu rozprzestrzeniania.
§ 25. Zaopatrzenie odbiorców w gaz ziemny na terenie objętym planem przewiduje się z
istniejących i projektowanych sieci gazowych z podłączeniem do istniejącej sieci gazowej
średniego ciśnienia Dn 200 w ulicy Mickiewicza i Ciołkowskiego (poza granicami planu).
§ 26. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:
1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców planuje się z istniejących stacji
transformatorowo – rozdzielczych 110/15kV RPZ-5, RPZ-3 i RPZ-4, położonych poza
granicami planu;
2) doprowadzenie energii ze stacji transformatorowo – rozdzielczych do obszaru
opracowania planuje się liniami kablowymi średniego napięcia 15kV – istniejącymi i
projektowanymi;
3) układ sieci średniego napięcia SN 15kV tworzyły będą istniejące i projektowane linie
kablowe SN 15kV oraz istniejące stacje transformatorowe SN/nn nr 589, 1736, 788, 1646
i projektowane stacje transformatorowe, których ilość i zasady połączeń w tworzonej
sieci SN określane będą każdorazowo według potrzeb w opracowaniach realizacyjnych;
4) projektowane stacje transformatorowe SN/nn planuje się budować jako stacje wnętrzowe,
których ilość, typ i moc ustala się w zależności od zapotrzebowanej mocy
poszczególnych odbiorców;
5) bezpośrednie zasilanie odbiorców energii elektrycznej odbywać się będzie ze stacji
transformatorowych wymienionych w pkt 3 za pośrednictwem projektowanych linii
kablowych niskiego napięcia;
6) istniejące linie elektroenergetyczne kolidujące z planowanym zagospodarowaniem,
przewiduje się do przebudowy.
§ 27. Ustalenia z zakresu telekomunikacji:
1) obsługę odbiorców planuje się rozwiązać w oparciu o istniejące centrale telefoniczne
miejskie oraz centrale projektowane za pośrednictwem istniejścej i projektowanej
magistralnej sieci kanalizacji telefonicznej oraz rozdzielczej sieci kanalizacji
telefonicznej oraz rozdzielczej sieci kanalizacji kablowej i kabli doziemnych;
2) usługi teletechniczne bezprzewodowe planuje się zapewnić poprzez stacje bazowe
telefonii cyfrowej oraz sieci internetowej; lokalizację projektowanych stacji bazowych
łączności bezprzewodowej dopuszcza się na terenach usługowych, pod warunkiem
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spełnienia wszelkich wymagań wynikających z przepisów odrębnych dotyczących
lokalizacjiw/w stacji, a w szczególności wymagań ochrony środowiska i dopuszczalnej
wysokości.
Rozdział 10
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
uchwaleniem planu.
§ 28. 1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami 2.2UN,ZP i 2.4UN,ZP: - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści
procent).
2. Dla pozostałych terenów nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem
planu, ponieważ nie przewiduje się wzrostu ich wartości z tego tytułu.
Rozdział 11
Ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.
§ 29. 1. W projektowanych budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na pobyt
powyżej 15 osób, należy przewidzieć możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej
gotowości obronnej państwa.
2. W projektowanych budynkach takich jak: hala sportowa, gimnastyczna, basen,
należy przewidzieć możliwość przystosowania tych obiektów do punktów zabiegów
sanitarnych.
3. Stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia
zewnętrznego.
4. Awaryjne ujęcie wody pitnej, o wydajności 7,5l na osobę/dobę – z projektowanej
studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
2.2UN,ZP.
5. Alarmowanie ludności z projektowanych syren alarmowych zlokalizowanych na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1U,E, 2.2UN,ZP i 2.4UN,ZP.
6. Likwidowanie lub zmiana sposobu użytkowania istniejących budowli ochronnych i
studni awaryjnych dopuszczalna jest za zgodą Szefa Obrony Cywilnej Województwa.
DZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/310/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/310/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie
ulic Ciołkowskiego, 11 – go Listopada i Świerkowej):
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) nie uwzględnia się w całości następujących uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w
Białymstoku (w rejonie ulic Ciołkowskiego, 11 – go Listopada i Świerkowej, wniesionych
przez:
1) Pana Rafała Kosno (Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku), dotyczących:
a) wykonania dróg rowerowych przy planowanych przebudowach i modernizacjach ulic i
chodników,
b) ochrony istniejących terenów zielonych przed zabudową i dewastacją i
zaprojektowanie nowych w postaci zieleńców, parków, skwerów, trawników itp.oraz
przyjęcie zapisów o 30% udziale powierzchni terenów zielonych dla każdej działki,
50m2 powierzchni terenów zielonych na 1 osobę, zakazie zabudowy terenów
zielonych, zachowaniu odległości od rzek, utrzymaniu ich funkcji, ustanowieniu
ochrony terenów zielonych w postaci użytków ekologicznych,
c) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które powinny podlegać procedurze
oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym, z powiadomieniem
mieszkańców oraz lokalizacji tych obiektów na terenach poprzemysłowych i
zdegradowanych w celu ich rewitalizacji,
d) lokalizacji kampusu w innym miejscu ze względu na sąsiedztwo lotniska sportowego i
zagospodarowanie terenu lasami i ogródkami,
e) negatywnego procesu dla środowiska, w związku z lokalizacją kampusu, poprzez
częściowe zajęcie dotychczas biologicznie czynnych obszarów na tereny
zurbanizowane zabudowane,
f) zagrożenia jakie stwarza lokalizacja usług nauki dla rezerwatu przyrody „Las
Zwierzyniecki”;
2) Państwo Ewę i Artura Wilczek, dotyczącej pozostawienia ogrodu działkowego przy ul.
Ciołkowskiego i nie przeznaczania tego terenu pod usługi nauki;
3) Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J.
Iwaszkiewicza, dotyczącej zmiany przeznaczenia w projekcie planu miejscowego z
terenu usług nauki na stałe ogrody działkowe;
4) Pana Antoniego Popławskiego, dotyczących:
a) błędnego założenia przeznaczenia terenu pod usługi nauki,
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b) zarzucenia projektowi planu całkowitego zniszczenia i degradacji środowiska
naturalnego istniejącego rezerwatu przyrody;
5) mieszkańców ulicy Letniska reprezentowanych przez Pana Henryka Szymańskiego (pismo
zbiorowe sygnowane podpisami 9 mieszkańców), dotyczących:
a) wyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Letniska i 11 – go Listopada z
opracowania planu miejscowego,
b) przebiegu projektowanej drogi po granicy lasu zwierzynieckiego.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/310/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie
ulic Ciołkowskiego, 11 – go Listopada i Świerkowej) inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) stwierdza się, że na terenie objętym planem przewiduje się następujące
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy Białystok:
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci wodociągowej,
- oświetlenia ulic,
- nawierzchni dróg i innych powierzchni utwardzonych na terenach należących do
Gminy Białystok.
Realizacja powyższych inwestycji przewidziana jest ze środków własnych Gminy Białystok z
wykorzystaniem funduszy unijnych oraz przy współudziale gestorów sieci i inwestorów.
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