UCHWA A NR XXVIII/317/08
RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU
z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie zmiany „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327;
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art.12 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; 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala si , co nast puje:
§ 1. 1. Uchwala si zmian „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku” uchwalonego uchwa Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 29 listopada 1999 r. i zmienionego uchwa Nr X/82/03 Rady Miejskiej Bia egostoku z
dnia 30 czerwca 2003 r., uchwa Nr XLIV/502/05 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 27
czerwca 2005 r. oraz uchwa Nr XLV/520/05 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 25 lipca
2005 r.
2. Zakres zmiany zawarty jest:
1) w za czniku Nr 1 jako Rozdzia III - Dojlidy Górne, Halickie i Zagórki - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego;
2) na za cznikach Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 jako obszar oznaczony lini przerywan stanowi granic obszaru obj tego zmian studium oraz liczb 10 stanowi
numer strefy
strukturalnej miasta Bia egostoku.
§ 2. Inregraln cz ci niniejszej uchwa y s :
1) za cznik Nr 1 - ujednolicony tekst „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania perzestrzennego Bia egostoku - Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego
miasta”;
2) za cznik Nr 2 – ujednolicony rysunek „Polityka ochronna” w skali 1:20000;
3) za cznik Nr 3 – ujednolicony rysunek „Polityka przestrzenna” w skali 1:20000;
4) za cznik Nr 4 – ujednolicony rysunek „Kierunki rozwoju komunikacji” w skali 1:20000;
5) za cznik Nr 5 – ujednolicony rysunek „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”
w skali 1:20000;
6) za cznik Nr 6 – rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku”.
§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku.
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§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
PRZEWODNICZ CY RADY
odzimierz Leszek Kusak
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ZA CZNIK NR 1
do Uchwa y Nr XXVIII/317/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 26 maja 2008 r.

BIA YSTOK

STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
BIA EGOSTOKU

KIERUNKI I POLITYKA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(tekst ujednolicony)
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I.

CELE I KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA, PRZESTRZENNNEGO BIA EGOSTOKU

1. CELE ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
Realizacja polityki przestrzennej na obszarze gminy - miasta Bia egostoku, materializowa si b dzie w zagospodarowaniu, na d ugie lata odzwierciedlaj cym stan gospodarki
miasta jak i stopie zaanga owania w adz i spo eczno ci lokalnej w mo liwo wykorzystania
koniunktury na rynku inwestycyjnym a tak e na wra liwo i determinacj w zakresie kszta towania rodowiska przyjaznego mieszka com miasta. Wa nym elementem polityki w adz
samorz dowych jest to, aby umiej tnie wykorzysta i uzupe nia splot zdarze i skutków,
które stwarzaj mo liwo ci wykorzystania szans i potencja ów, jakie posiada miasto funkcjonuj ce w uk adzie aglomeracji.
Utrzymanie wzrostu gospodarczego i aktywno miasta na rynku inwestorskim wp ywa b
na wzrost popytu na ró nego rodzaju dzia alno wytwórcz i us ugow , a zatem i
na wzrost popytu na tereny inwestycyjne, które poszukiwane s na terenie miasta. Bia ystok,
le cy przy g ównych szlakach komunikacji drogowej i kolejowej w kraju, b cy od wielu
lat g ównym o rodkiem regionu, jest w nie terenem, gdzie od kilku lat daje si zauwa
wzrost inwestycji i znaczny wzrost ilo ci podmiotów gospodarczych.
Stopie realizacji inwestycji ponadlokalnych na obszarze Bia egostoku, szczególnie w
zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, przyczyni si do wzrostu konkurencyjno ci
miasta jako miejsca lokalizacji nowych inwestycji. Decentralizacja finansów publicznych i
wzrost dochodów bud etowych gmin pozwoli na zwi kszenie zasobów gruntów komunalnych
i przygotowanie lub rozszerzenie oferty terenowej, jak Bia ystok mo e zaproponowa inwestorom poszukuj cym miejsca na swoje inwestycje.
Realizacja inwestycji zwi zana z dop ywem rodków do bud etu miasta stwarza mo liwo ci realizacji zada w asnych. Stopie realizacji tych zada wp ywa niezaprzeczalnie na
jako
ycia mieszka ców. Tylko w takiej sytuacji mo na oczekiwa zwi kszonej aktywno ci
i determinacji spo eczno ci lokalnej w zakresie zgodnego z zasadami ekologicznej równowagi
i funkcjonalnej sprawno ci zagospodarowywania kolejnych terenów miasta. Zagospodarowania nosz cego cechy estetycznej atrakcyjno ci i adu przestrzennego, którego w ciwe kszta towanie jest równie jednym z podstawowych zada w asnych samorz du gminnego.
Prawid owe kszta towanie ogniw wy ej wymienionego
cucha przyczynowoskutkowego, aktywno samorz du miasta i jego mieszka ców w dzia aniach na rzecz ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego przy jednoczesnym d eniu do optymalnego
wykorzystania istniej cych mo liwo ci rozwojowych i zagospodarowywanie obszaru miasta
zgodnie z prawem i zasadami polityki okre lonej w niniejszym studium, pozwoli na harmonijny rozwój miasta.
Rozwój zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku to sukcesywne osi ganie
przyj tych celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez rozwój procesów
urbanizacyjnych, realizowanych jako ró norodne funkcje przypisywane poszczególnym terenom, z uwzgl dnieniem predyspozycji przestrzennych tych terenów do zabudowy.
Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku sformu owane zosta y
w wyniku wszechstronnej analizy uwarunkowa przestrzennych przedstawionych w odr bnej
cz ci opracowania pod nazw : Uwarunkowania rozwoju zagospodarowania przestrzennego
miasta, z uwzgl dnieniem ustale strategii rozwoju Bia egostoku, opracowanej w 1996 roku.
Podstawowym celem rozwoju zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku jest:
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STWORZENIE PODSTAW DO WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO, POPRAWY JAKO CI YCIA MIESZKA CÓW ORAZ PODNIESIENIA STANDARDU OBS UGI REGIONU, W WARUNKACH EKOLOGICZNEJ
RÓWNOWAGI, FUNKCJONALNEJ SPRAWNO CI I ESTETYCZNEJ ATRAKCYJNO CI MIASTA, A TAK E STYMULACJI ROZWOJU BIA OSTOCKIEJ
AGLOMERACJI MIEJSKIEJ WE WSPÓ PRACY Z S SIEDNIMI GMINAMI.
Cel ten jest zbie ny z przyj tymi w strategii rozwoju miasta celami kszta towania Biaegostoku jako miasta:
- harmonijnego rozwoju,
- rosn cej jako ci ycia mieszka ców,
- przyjaznego inicjowaniu i rozwijaniu przedsi biorczo ci,
- dynamicznego o rodka naukowego, kulturalnego i turystycznego o zasi gu ponadregionalnym,
- znacz cego miejsca wspó pracy mi dzynarodowej i wymiany handlowej,
- stymulacji rozwoju gospodarczego i spo ecznego w gminach Bia ostockiej Aglomeracji
Miejskiej.
Jako jeden z celów polityki przestrzennej województwa przyj to rozwój i promocj Biaegostoku jako przysz ego miasta metropolitalnego. Stosownie do przyj tych kierunków wojewódzkiej polityki przestrzennej Bia ystok stanie si :
- ponadregionalnym o rodkiem gospodarczym,
- miastem zintegrowanego rozwoju przedsi biorczo ci,
- rodkiem szkolnictwa i nauki,
- centrum kulturalnym i turystycznym,
- ponadregionalnym centrum lecznictwa zamkni tego, specjalistycznego i sanatoryjnego,
- regionalnym w em komunikacyjnym i infrastrukturalnym,
- miastem o proekologicznym kierunku rozwoju.
Wymienione wy ej cele uwzgl dniane b
przy formu owaniu kierunków i polityki zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku.
2. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
2.1 Struktura funkcjonalno – przestrzenna
Bia ystok jest miastem o wyra nie zdeterminowanej warunkami naturalnymi i dotychczasowym stanem zabudowy i zagospodarowania terenów, strukturze funkcjonalno - przestrzennej.
Za eniem niniejszego studium jest kontynuacja rozwoju tej struktury z jednoczesnym d eniem do kszta towania nowych warto ci urbanistycznych i architektonicznych oraz
poprawy funkcjonowania miasta jako ca ci. Okre lenie dzia
w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta poprzedzone by musi przyj ciem ogólnej koncepcji i
docelowego kszta tu miasta.
drem struktury przestrzennej miasta, historycznie rozwijaj cego si w uk adzie piercieniowo-promienistym, jest najstarsza cz
miasta wokó której powstawa y kolejne osiedla. Obszar wyznaczony ulicami: Poleska, Piastowska, Jana Klemensa Branickiego, Konstantego Cio kowskiego, Zwierzyniecka, Miko aja Kopernika i Bohaterów Monte Cassino,
przyjmowano zawsze za centraln cz
miasta ( ródmie cie). Wymienione wy ej ulice tworz zarazem obwodnic ródmiejsk . Dalszy centryczny rozwój miasta sta si przyczyn
obecnych poszukiwa w zakresie wyznaczenia i realizacji nast pnej obwodnicy, która wraz z
promieni cie biegn cymi ulicami z centrum, obs ugiwa aby rozrastaj ce si tereny zabudowane. Ci e poszukiwanie nowych terenów budowlanych i ci e zmniejszanie si terenów
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wolnych od zabudowy, sta o si przyczyn zauwa enia problemu ograniczania dolin rzecznych i okre lenia zjawiska jako lokalnego zagro enia rodowiskowego. Najbardziej nasilony
jest ten problem w cz ci doliny rzeki Bia ej, przep ywaj cej przez centraln cz
miasta.
W zwi zku z tym, e prawid owy stan i funkcjonowanie rodowiska przyrodniczego,
przyjmuje si jako jedno z podstawowych kryteriów, korzystnego dla mieszka ców, zrównowa onego rozwoju Bia egostoku jako ca ci, przyj to, e podstaw ogólnej koncepcji struktury miasta, b dzie jego podzia wynikaj cy z uk adu dolin rzecznych i g ównych terenów
zieleni miejskiej stanowi cych lokalne warto ci rodowiska przyrodniczego. Tereny te, stanowi c czytelny system funkcjonalny, staj si naturalnymi granicami stref strukturalnych i
pozwalaj c na prawid owe funkcjonowanie ca ego miasta cz jego poszczególne cz ci.
Wydzielenie systemu przyrodniczego spowoduje realizacj szczególnej polityki w odniesieniu do terenów wchodz cych w jego sk ad.
Najbardziej wra liwym i najbardziej zaw onym korytarzem systemu przyrodniczego
jest dolina rzeki Bia ej, po ona w centrum miasta. Dlatego te przyjmuje si , e centrum to,
le ce w dwóch strefach strukturalnych, rozwija si b dzie ze szczególnym uwzgl dnieniem
zachowania i odpowiedniego zagospodarowania terenów, bezpo rednio przylegaj cych do
systemu przyrodniczego. Przyjmuje si , e jednym z celów zagospodarowania przestrzennego
Bia egostoku, b dzie wykorzystanie dolin cieków wodnych do kszta towania ogólnie dost pnych terenów zieleni miejskiej, które w sposób planowy stan si ozdob zagospodarowania
przestrzennego miasta b cego kulturalnym, us ugowym i administracyjnym centrum regionu.
Po one na kra cach systemu przyrodniczego miasta kompleksy le ne, b c terenami zapewniaj cymi bogactwo bioró norodno ci systemu, zapewniaj tak e mo liwo wypoczynku i rekreacji mieszka com miasta.
Na obszarze miasta wydzielono 9 stref strukturalnych, oznaczonych cyframi od 1 do 9.
W strukturze miasta wyró niono oprócz systemu przyrodniczego, systemy: komunikacyjny,
infrastruktury technicznej i miejskich przestrzeni publicznych.
Podzia miasta na strefy strukturalne, na tle systemu przyrodniczego przedstawiono na
rysunku Nr 1.
2.2 Strefy strukturalne miasta
Strefy strukturalne to daj ce si wyró ni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
miasta obszary, b ce elementami tej struktury, w odniesieniu do których przyj ta by musi,
odpowiednia do stanu zagospodarowania i przydatno ci terenów do zabudowy, polityka przestrzenna oraz zwi zane z ni dzia ania wynikaj ce z przepisów szczególnych. Polityka ta,
wyra ona w niniejszym studium przez okre lenie funkcji, jakie mog by realizowane lub
wykluczone w poszczególnych strefach strukturalnych, jak i przez okre lenie zasadniczych
cech i warunków zagospodarowania przestrzennego tych stref, realizowana by musi przez
sukcesywne sporz dzanie niezb dnych opracowa planistycznych, jak i podejmowanie pojedynczych decyzji administracyjnych zwi zanych z gospodark przestrzenn w poszczególnych strefach. Wa nym elementem w procesie podejmowania decyzji jest dba
o to, aby
ich realizacja prowadzi a do osi gni cia przyj tych celów rozwoju przestrzennego miasta jako
ca ci.
Na obszarze miasta wydzielono nast puj ce strefy strukturalne:
STREFA NR 1
Jest to jedna z dwóch centralnych stref w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Teren, którego granicami oprócz rzeki Bia ej s ulice: Poleska, Bohaterów Monte Cassino, M. Kopernika, Zwierzyniecka i projektowane przed enie ulicy Piastowskiej, stanowi
cz
ródmie cia o wyra nej to samo ci, z najwi ksz ilo ci obiektów zabytkowych i
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obiektów u yteczno ci publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym. W strefie
wyst puj tak e osiedla budowane po 1950 roku, jak i zabudowa wcze niejsza, przedwojenna, wymagaj ca rehabilitacji lub procesów przekszta ce . Na terenach przykolejowych zlokalizowany jest te przemys .
STREFA NR 2
Jest to druga z centralnych stref po ona na wschód od strefy Nr 1, oddzielona od niej
rzek Bia , której dolina wchodzi w sk ad systemu przyrodniczego miasta. Do doliny przylega po ona mi dzy ulic Polesk i Piastowsk , cz
ródmiejska. Pó nocno-zachodnia cz
strefy to przemys . Pozosta a cz
strefy to zabudowa osiedlowa z du ilo ci obiektów
yteczno ci publicznej i enklawy zabudowy zwi zane z dzia alno ci przemys ow . Na obszarze tej strefy wyst puj niewielkie ilo ci terenów niezabudowanych.
STREFA NR 3
Jest to strefa po ona w pó nocno-wschodniej cz ci miasta, z du ilo ci terenów
niezabudowanych, stanowi cych rezerw pod rozwój budownictwa mieszkaniowous ugowego. W zachodniej cz ci strefy wyst puj osiedla zabudowy jednorodzinnej.
STREFA NR 4
Jest to strefa po ona we wschodniej cz ci miasta, nad rzek Bia , obok Stawów
Dojlidzkich. Na obszarze strefy wyst puje zabudowa wielorodzinna (w trakcie realizacji),
jednorodzinna i podlegaj ca procesom przekszta ce , zabudowa podmiejska oraz zabudowa
zwi zana ze zlokalizowanym tu przemys em. Przy granicy miasta wyst puje te enklawa terenów niezabudowanych.
STREFA NR 5
Jest to strefa po ona w po udniowo-wschodniej cz ci miasta poprzecinana dolinami
cieków wodnych. W wi kszej cz ci zabudowana jest ona budownictwem jednorodzinnym, z
czego cz
stanowi stara zabudowa podmiejska. Na obrze ach strefy wyst puj zak ady
przemys owe. W po udniowej cz ci strefy znajduje si enklawa gruntów niezabudowanych,
o korzystnych warunkach do zabudowy oraz lotnisko Krywlany.
STREFA NR 6
Jest to strefa po ona w po udniowej cz ci miasta. Jest to przede wszystkim strefa
przemys owo-us ugowa, z licznymi zak adami produkcyjnymi, bazami i hurtowniami oraz z
najwi kszym w makroregionie targowiskiem przy ul. Kawaleryjskiej. We wschodniej cz ci
strefy zlokalizowano obiekty Politechniki Bia ostockiej oraz ró nego rodzaju budownictwo
mieszkaniowe. Na obszarze strefy wyst puj równie tereny niezabudowane, o korzystnych
warunkach do zabudowy.
STREFA NR 7
Jest to strefa po ona w po udniowo-zachodniej cz ci miasta, w przewa aj cej cz ci
zabudowana budownictwem mieszkaniowym. Budownictwo wielorodzinne to g ównie osiedla S oneczny Stok, Zielone Wzgórza, Le na Dolina. Zabudowa jednorodzinna to budownictwo przy ul. Klepackiej. Wzd
torów kolejowych zlokalizowano przemys . Na obszarze
strefy wyst puj rezerwy terenów budowlanych.
STREFA NR 8
Jest to strefa po ona w pó nocno-zachodniej cz ci miasta, zabudowana ró nymi
formami budownictwa mieszkaniowego. W po udniowej cz ci strefy wyst puje teren wyrobiska oraz enklawa terenów niezabudowanych. Pó nocna cz
terenów niezabudowanych to
korytarz g ównych sieci elektroenergetycznych miasta.
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STREFA NR 9
Jest to strefa po ona na pó nocno-zachodnim kra cu miasta, z osiedlem zabudowy
jednorodzinnej Bacieczki oraz zak adem przemys owym Fasty i miejsk oczyszczalni cieków. Znaczna cz
obszaru strefy to tereny niezabudowane, predysponowane do zabudowy.
2.3

Systemy funkcjonalne miasta
Systemy funkcjonalne to ró ni ce si funkcj podstawow uk ady, stanowi ce podstaprawid owego funkcjonowania poszczególnych stref strukturalnych i skoordynowanego
funkcjonowania miasta jako ca ci. Wyst powanie i rozwój tych systemów determinuje cz sto mo liwo wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych i w ciwe ich funkcjonowanie
w strukturze miasta.
-

W Bia ymstoku wyró nia si :
system przyrodniczy,
system komunikacji miejskiej,
system infrastruktury technicznej,
system miejskich przestrzeni publicznych.

SYSTEM PRZYRODNICZY
Jest to zespó wszelkich terenów biologicznie czynnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem obszarów dolin rzecznych, terenów le nych i zadrzewionych, a tak e terenów ogródków
dzia kowych, cmentarzy i obiektów u yteczno ci publicznej z zieleni towarzysz .
Szczególnie silnym elementem tego systemu, wp ywaj cym na podzia miasta na strefy s doliny rzek: Bia ej, Ba antarki, Dolistówki oraz kompleksy le ne na pó nocy i po udniu
miasta, a tak e Puszcza Knyszy ska przy wschodniej granicy miasta.
W niniejszym studium wyznacza si granice systemu przyrodniczego, przewiduj c
mo liwo wzajemnego przenikania si funkcji na granicach tego systemu ze strefami strukturalnymi. Przenikanie funkcji mo e wynika z potrzeby minimalnego poszerzenia terenów
dla realizowanych w poszczególnych strefach funkcji pod warunkiem, e nie b dzie to zwi zane z budow obiektów kubaturowych.
Zasady faktycznego kszta towania granic mi dzy strefami strukturalnymi i systemem
przyrodniczym miasta, przedstawiono na rysunku Nr 2.
SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Jest to zbiór wszystkich szlaków komunikacji drogowej, kolejowej, pieszej oraz rowerowej, spe niaj cych funkcj obs ugi spo eczno ci lokalnej i wszystkich u ytkowników komunikacji. System ten, z jego wzajemnymi po czeniami, uzupe nia lotnisko sportowosanitarne.
SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
to poszczególne systemy zaopatrzenia komunalnego miasta w warunkach wzajemnego ich uzupe niania si i rozwoju w miar powi kszania si terenów budowlanych. Spe niaone funkcj obs ugi zasobów budowlanych i stworzenia odpowiednich standardów zamieszkiwania. Najwy szy standard obs ugi wyst puje na terenach zaopatrzonych we wszystkie rodzaje mediów. Braki w tym zakresie wyznaczaj priorytety planowania i realizacji infrastruktury technicznej.
SYSTEM MIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Jest to zbiór wzajemnie po czonych, dost pnych dla ogó u mieszka ców przestrzeni
oraz ci gów ulic i placów stanowi cych o atrakcyjno ci przestrzeni miejskiej i uczytelniaj cych jej struktur . Kszta towanie tych przestrzeni zwi zane jest z konieczno ci ustalania
17
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najbardziej sprecyzowanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów do nich przylegaj cych, przez co nast powa powinna twórcza kontynuacja elementów uk adu urbanistycznego krystalizuj cych struktur funkcjonalno-przestrzenn miasta.
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CEL G ÓWNY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

KIERUNEK 1

F1

KIERUNEK 3

KIERUNEK 2

F3

F1

F2

F2

F3

F1

SYSTEM PRZYRODN.
STREFA A

STREFA B
F3

F2

Faktyczna granica

Orientacyjna granica

Rysunek Nr 2.
Uwzgl dniaj c, rozpoznane w trybie sporz dzania studium, uwarunkowania historyczne, przyrodnicze, funkcjonalne, urbanistyczne i architektoniczne, a tak e uwarunkowania
wynikaj ce z:
- dotychczasowego zagospodarowania i uzbrojenia obszaru miasta,
- dotychczasowego przeznaczenia terenów i wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia,
- wyst powania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,
- stanu i funkcjonowania rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
- stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- prawa w asno ci gruntów,
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- jako ci ycia mieszka ców,
- zada s
cych realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
okre la si kierunki zagospodarowania przestrzennego, w poszczególnych strefach strukturalnych i systemach funkcjonalnych miasta.
2.4

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego w strefach strukturalnych i systemach funkcjonalnych miasta
Ch onno terenów, które mog by przeznaczone do zabudowy umo liwia powi kszenie zaludnienia miasta do oko o 325 tys. osób. Przy stabilizowaniu si przyrostu zaludnienia, p ynno ci poda y mieszka i oszcz dnym wykorzystaniu przestrzeni miasta, przy równoczesnym wzro cie zainteresowania mieszka ców Bia egostoku budow domów jednorodzinnych na terenach podmiejskich, mo na przypuszcza , e w ci gu 15 - 20 lat Bia ystok stanie
si o rodkiem aglomeracji, gdzie mo liwe b dzie, zak adane w strategii, osi gni cie 400
mieszka na tysi c mieszka ców. Jest to zwi zane z konieczno ci sukcesywnej i konsekwentnej realizacji zada okre lonych w strategii, na obszarach oraz na warunkach okre lonych w niniejszym studium.
Za priorytetowe przyjmuje si nast puj ce dzia ania:
1. Uzupe nianie i kszta towanie nowoczesnego centrum us ugowo administracyjnego, o znaczeniu regionalnym i krajowym.
W tym celu niezb dne jest podj cie dzia
prowadz cych do przekszta cenia terenów
zabudowy zdegradowanej.
Przejmowanie nieruchomo ci przez m ode pokolenie zwi zane jest z podejmowaniem
prac modernizacyjnych i adaptacyjnych oraz uzupe nie zabudowy utrudniaj cych kompleksowe i dostosowane do wspó czesnych potrzeb aglomeracji, przekszta cenie zabudowy i zagospodarowania tych wa nych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszarów.
2. Uzupe nianie zabudowy na terenach zurbanizowanych, co pozwoli na zwi kszenie stopnia
wykorzystania zrealizowanej ju infrastruktury technicznej. Nale y przy tym pami ta o
konieczno ci uzupe niania wyposa enia terenów zabudowanych w niezb dne urz dzenia i
obiekty oraz pozyskiwania zbywanych przez w cicieli nieruchomo ci do zasobu gruntów komunalnych.
3. Podejmowanie dzia
maj cych na celu zagospodarowanie wskazanych w studium obszarów strategicznych, ze szczególnym uwzgl dnieniem, wyprzedzaj cego procesy budowlane, uzbrojenia technicznego tych obszarów.
Osi gni cie celów rozwoju zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku wi e si
z konieczno ci okre lenia kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych strefach strukturalnych i systemach funkcjonalnych miasta. S one nast puj ce:
-

-

-

STREFA NR 1
Ukszta towanie centralnej strefy miejskiej ( ródmie cia), o ukszta towanej to samo ci
oraz najwy szej jako ci przestrzeni publicznych i obiektów u yteczno ci publicznej, z
jednoczesn ochron obszarów i obiektów o warto ciach przyrodniczych i kulturowych.
Przekszta cenie terenów zdegradowanych, nie odpowiadaj cych wspó czesnym wymaganiom przestrzeni miejskiej, z jednoczesnym podwy szeniem standardów wyposa enia
tych terenów w urz dzenia i obiekty infrastruktury spo ecznej i technicznej.
Lokalizowanie obiektów administracji, us ug, nauki i kultury oraz innych presti owych
obiektów o znaczeniu krajowym i regionalnym.
Podnoszenie standardu wyposa enia budynków i modernizacja zagospodarowania osiedli
mieszkaniowych.
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-

-

-

-

-

-

-

-

STREFA NR 2
Ukszta towanie centralnej strefy miejskiej ( ródmie cia), funkcjonalnie zwi zanej ze streNr 1.
Stworzenie warunków rozwoju biznesu i us ug otoczenia biznesu o znaczeniu ponadlokalnym.
Poprawa warunków i standardów zamieszkania w osiedlach.
Podj cie dzia
maj cych na celu zmniejszenie uci liwo ci zlokalizowanego w strefie
przemys u.
STREFA NR 3
Stworzenie warunków do wzrostu ilo ci terenów budowlanych w mie cie oraz warunków
do powstania nowej jako ci przestrzeni miejskiej.
Funkcjonalne powi zanie istniej cej zabudowy jednorodzinnej z nowym zagospodarowaniem strefy i ródmie ciem, systemem przestrzeni publicznych.
Kszta towanie harmonijnego s siedztwa projektowanej w strefie zabudowy z Puszcz
Knyszy sk i dolin Supra li
STREFA NR 4
Poprawa warunków i standardów zamieszkiwania w istniej cych zasobach mieszkaniowych.
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w dolinie dop ywu rzeki Dolistówki i
w s siedztwie uroczyska „BAGNO”.
Ukszta towanie nowej zabudowy o cechach identyfikatora przestrzeni u zbiegu ulic: Nowowarszawskiej i Konstantego Cio kowskiego.
STREFA NR 5
Rewaloryzacja i renaturyzacja terenów wzd
cieków wodnych i udost pnienie ich dla
celów rekreacyjnych jako ogólnie dost pnych terenów zieleni miejskiej.
Stworzenie warunków do rozwoju zagospodarowania przestrzennego w po udniowej cz ci strefy.
Rozwój us ug ponadpodstawowych, których uzupe nienie stanowi mo e budownictwo
mieszkaniowe.
STREFA NR 6
Stworzenie warunków do rozwoju us ug, przemys u i wytwórczo ci.
Poprawa jako ci zagospodarowania terenów mieszkaniowych przez stosowne uzupe nienie zabudowy i wytworzenie miejskich przestrzeni publicznych.
STREFA NR 7
Zako czenie procesu zagospodarowywania osiedli budownictwa wielorodzinnego z wytworzeniem o rodka us ug o znaczeniu dzielnicowym.
Powi kszenie terenów zabudowy jednorodzinnej i stworzenie warunków do jej realizacji,
przez wyprzedzaj ce inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
STREFA NR 8
Modernizacja zagospodarowania terenów osiedlowych.
Przeznaczenie terenów nie zainwestowanych na cele mieszkaniowe i rekreacyjne.
Utworzenie o rodka us ug o znaczeniu dzielnicowym z wykorzystaniem ciekawego
ukszta towania terenu przy ul. Jana Paw a II oraz uwzgl dnieniem punktów widokowych
i miejsc eksponowanych z drogi wjazdowej do miasta.
STREFA NR 9
Stworzenie warunków do rozwoju funkcji zwi zanych z produkcj , rzemios em i us uga20
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-

-

-

-

-

-

mi oraz z obs ug biznesu.
Stworzenie warunków do przestrzennego rozwoju terenów budowlanych z centrum us ugowym i przestrzeniami publicznymi.
SYSTEM PRZYRODNICZY
Ochrona walorów przyrodniczych, zapewniaj cych prawid owe funkcjonowanie przyrody, a tak e prawid owe standardy zamieszkiwania w mie cie.
Oszcz dne korzystanie z zasobów rodowiska przyrodniczego dla rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych a tak e utrzymanie rezerw terenowych dla cmentarnictwa.
Stworzenie warunków do powstania osiedla zabudowy jednorodzinnej i rezydencjalnej na
pó nocny – wschód od Uroczyska Bagno i istniej cego osiedla Pieczurki, które po one
jest w systemie przyrodniczym.
Utrzymanie u ytkowania sta ych ogrodów dzia kowych oraz czasowego charakteru ogrodów przy ul. K. Cio kowskiego w celu przeznaczenia ich w przysz ci na realizacj celów publicznych.
SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Kontynuacja centryczno - promienistego systemu komunikacji drogowej przez realizacj
brakuj cych odcinków ulic tworz cych ten system.
Modernizacja stanu technicznego ulic miejskich, umo liwiaj ca obs ug wewn trzn i
tranzytow ruchu indywidualnego, zbiorowego i towarowego.
Wyprzedzaj ca realizacja ulic w zakresie obs ugi komunikacyjnej nowoprojektowanych
osiedli budownictwa mieszkaniowego.
Podj cie opracowania studium komunikacji miejskiej z jednoczesn analiz mo liwo ci
realizacji dodatkowego rodka komunikacji zbiorowej.
Poprawa funkcjonowania i wzajemnego uzupe niania si komunikacji drogowej, kolejowej, rowerowej i pieszej.
Budowa cie ek rowerowych wzd doliny rzeki Bia ej oraz g ównych ci gów przestrzeni publicznych.
Utrzymanie funkcji oraz poszerzenie mo liwo ci sanitarno-sportowego lotniska Krywlany.
SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Kontynuacja rozwoju systemu infrastruktury technicznej na terenach zabudowanych.
Poprawa stanu technicznego poszczególnych elementów systemów przez podejmowanie
procesu ich modernizacji i przebudowy.
Przygotowywanie specjalistycznych opracowa bran owych w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, stosownie do planowanych procesów inwestycyjnych.
Realizacja uzbrojenia technicznego na terenach przygotowywanych do zabudowy.
SYSTEM MIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Podniesienie jako ci zagospodarowania przestrzennego miasta.
Kszta towanie to samo ci urbanistycznej miasta i jego poszczególnych stref z wykorzystaniem obiektów dziedzictwa kulturowego.
powi zanie przestrzeni publicznych po onych w s siedztwie stref i systemu przyrodniczego.
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II.

POLITYKA W ZAKRESIE PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
BIA EGOSTOKU

1.
WST P
Rozwój Bia egostoku bez aktywnej i ukierunkowanej ingerencji w adz miasta, posiadaj cych
zarysowan strategi rozwoju i pos uguj cych si zasadami polityki, by by chaotyczny, a czasami wr cz niemo liwy. Rozwi zywanie problemów dora nych bez uwzgl dniania wyst pucych uwarunkowa oraz odk adanie w czasie kluczowych dla rozwoju przedsi wzi inwestycyjnych, prowadzi oby do zaniku wiarygodno ci inwestycyjnej Bia egostoku. Szanse rozwoju gospodarczego i przestrzennego mog yby przej inne o rodki. W zwi zku z powy szym ogromnego znaczenia nabiera odpowiedni sposób wykorzystania szans rozwojowych
miasta. Dzia alno samorz du miasta powinna by , zatem ukierunkowana na:
dostosowanie zarz dzania w mie cie do gospodarki wolnorynkowej,
prowadzenie aktywnej polityki promocji miasta na rynku inwestycyjnym,
prowadzenie aktywnej polityki w zakresie gospodarki nieruchomo ciami,
przeciwdzia anie zagro eniom rodowiskowym,
aktywizacj i integracj spo eczno ci lokalnej wokó rozwi zywania problemów harmonijnego rozwoju miasta.
Niezb dne jest tak e opracowanie programu inwestycji dla realizacji celów publicznych w
mie cie, co pozwoli na poinformowanie inwestorów, zarówno budownictwa mieszkaniowego
jak i budownictwa zwi zanego z dzia alno ci gospodarcz , o kolejno ci przygotowywania
infrastruktury na terenach, które s przeznaczone pod procesy urbanizacyjne.
Rozwój inwestycji generuje równie popyt na us ugi w zakresie us ug bytowych, us ug zwi zanych z ochron i rehabilitacj zdrowia, jak równie us ug zwi zanych ze sportem, rekreacj
i wypoczynkiem. W tym zakresie us ugi realizowane by mog wspólnie z gminami s siednimi. Odpowiednie wyposa enie ww. terenów w obiekty obs ugi osób korzystaj cych z tych
terenów, mo e stanowi czynnik aktywizuj cy rozwój us ug w ogóle.
W zwi zku z realizacj zamierzonych celów rozwoju Bia egostoku niezb dne b dzie:
okre lenie zasad tworzenia zasobów gruntów i umo liwienie ich dost pno ci dla po danych w mie cie inwestorów,
opracowanie programu dzia
maj cych na celu przygotowanie poszczególnych terenów
pod okre lone dzia ania,
opracowanie ofert w ramach strategii marketingowej,
przygotowanie banku danych o mie cie i jego promocja w ród inwestorów krajowych i
zagranicznych,
przygotowanie opracowa planistycznych z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
planowanych procesów urbanizacyjnych,
konsekwentna i kompleksowa realizacja ustale polityki przestrzennej okre lonej w niniejszym studium.
W d ugofalowej polityce tworzenia korzystnych warunków rozwoju zagospodarowania miasta, nale y prowadzi sta analiz nast puj cych dzia , tworz cych spiral post pu:
1. kreowanie warunków dynamicznego rozwoju,
2. czerpanie korzy ci z przyj tego kierunku rozwoju (korzystne warunki dla podnoszenia
poziomu ycia mieszka ców),
3. analiza efektów podejmowanych dzia ,
4. niezb dne korekty kierunków rozwoju i przeprowadzenie restrukturyzacji dzia .
Dzia ania takie stwarzaj prawid owy klimat spo eczny i przyczyniaj si do kszta towania
poszukiwanego przez inwestorów i oczekiwanego przez mieszka ców wizerunku miasta.
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Stosownie do przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity 1999 rok Dz. U. Nr 15 poz. 139 z pó n. zm.) w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego okre la si :
1. obszary obj te lub wskazane do obj cia ochron ,
2. dzia ania w zakresie ochrony lokalnych warto ci rodowiska przyrodniczego i przeciwdzia anie zagro eniom rodowiskowym,
3. zasady ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
4. dzia ania dotycz ce rehabilitacji i przekszta ce na terenach zabudowanych,
5. predyspozycje terenów do zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej, wynikaj cej z
konieczno ci zaspokojenia potrzeb spo eczno ci lokalnej,
6. kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej,
7. obowi zki w zakresie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8. obszary niezb dne do realizacji polityki pa stwa na obszarze miasta.
Kszta towanie polityki przestrzennej w mie cie oparte by musi o pryncypia zrównowa onego rozwoju w dziedzinach: ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, optymalnego gospodarowania przestrzeni i wzrostu standardów cywilizacyjnych oraz rozwoju gospodarki. Rozwój bie cy, zdominowany krótkoterminowymi potrzebami efektów i zysków
nie powinien ca kowicie zdominowa innowacyjnej i czasem trudniejszej drogi uzyskania
trwa ej zgodno ci celów spo ecznych, ekologicznych i ekonomicznych ze szczególnym
uwzgl dnieniem to samo ci kulturowej mieszka ców miasta.
W odniesieniu do wszystkich stref strukturalnych i systemów funkcjonalnych okre la
si polityk przestrzenn , która realizowana przez kolejne w adze samorz dowe miasta i stosowne organy wykonawcze jest wyrazem d enia do osi gni cia wyznaczanych celów.
Przyj ta uchwa Rady Miasta polityka przestrzenna, okre lona dla stref strukturalnych i systemów funkcjonalnych, b dzie podstaw podejmowania kolejnych prac planistycznych, odnosz cych si do wybranych obszarów miasta, podstaw opracowywania analiz
zgodno ci ustale sporz dzanych planów miejscowych z przyj
polityk , a tak e b dzie
dokumentem pomocniczym w przygotowywaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w trybie rozpraw administracyjnych.
Przyj ta polityka b dzie równie podstaw do:
planowania i realizacji zada w asnych gminy zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
ofertowej dzia alno ci organów gminy,
pos ugiwania si przepisami ustaw szczególnych, które maj c swój aspekt przestrzenny na
obszarze miasta, wp ywaj na ustalenia studium i wi
organy miasta w post powaniu
administracyjnym,
gospodarki gruntami w mie cie,
podejmowania dzia zwi zanych z obejmowaniem ochron najbardziej cennych i wartociowych obszarów i obiektów w mie cie,
wykonywanie prognoz wp ywu ustale planów miejscowych na rodowisko
ocen oddzia ywania inwestycji na rodowisko,
planowanie prac kartograficznych umo liwiaj cych sprawn dzia alno planistyczn i
administracyjn .
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2.
OBSZARY OBJ TE LUB WSKAZANE DO OBJ CIA OCHRON
STAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
2.1

NA POD-

Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury
(Dz. U. Nr 10, poz. 48, z pó niejszymi zmianami), obiekty, posiadaj ce charakter zabytkowy,
mog by wpisane do rejestru zabytków, który prowadzi wojewódzki konserwator zabytków
lub do ewidencji dóbr kultury, któr prowadzi zarz d gminy.
W Bia ymstoku do rejestru zabytków wpisane s nast puj ce obszary i obiekty:
Za enia urbanistyczne
1. Uk ad urbanistyczny miasta, obszar ródmie cia, którego ochron i granice okre lono decyzj KL.WKZ- 5340/22/77 z dnia 01.09.1977 r. nr rej. 406
2. Ulica Warszawska, decyzja nr KL.WKZ-680/5/75 z dnia 15.05.1975 r., nr rej. 355
wi tynie
3. Katedra pw. Wniebowzi cia NMP, mur.1900-1905, decyzja nr KL.WKZ-5340/52/79 z dnia
28.01.1980 r., nr rej. 476
4. Ko ció par. pw. Chrystusa Króla i w. Rocha, ul. Henryka Jana D browskiego, mur.,
1927-46, decyzja nr KL.WKZ-680/2/75 z dnia 12.03.1975 r., nr rej. 352
5. Ko ció par. pw. Niepokalanego Serca Maryi i MB Ostrobramskiej, ul. ks. Stanis awa Suchowolca, mur., 1949-55, decyzja nr WKZ-5340/29/93/94 z dnia 17.05.1994 r., nr rej. 787
6. Ko ció pw. Wniebowzi cia NMP /ma y, dawny par./, mur., 1617, decyzja nr Kult.V2b/14/91/57 z dnia 28.01.1957 r., nr rej. 85
7. Ko ció cmentarny pw. Chrystusa Zbawiciela na cmentarzu rzymskokatolickim, ul. W adys awa Raginisa, mur., 1888, decyzja nr KL.WKZ-5340/11/87 z dnia 21.07.1987 r., nr
rej. 651
8. Ko ció ewangelicko-augsburski, obecnie rzymsko-katolicki pw. w. Wojciecha. mur.,
1909-1912, ul. Warszawska, decyzja nr KL.III-680/2/69 z dnia 6.12.1969 r., nr rej. 328
9. Cerkiew par. pw. w. Miko aja, ul. Lipowa 15, mur., 1843-46, decyzja nr Kult. V2b/13/90/57 z dnia 28.01.1957 r., nr rej. 84
10. Cerkiew par. pw. Wszystkich wi tych na cmentarzu prawos awnym, ul. W adys awa
Wysockiego, mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/10/87 z dnia 3.08.1987 r., nr rej.
650
11. Dawna cerkiew garnizonowa, ob. ko ció rzymskokat. pw. Naj wi tszego Serca Jezusa,
ul. Romualda Traugutta, mur., decyzja nr KL.WKZ-5340/13/88 z dnia 11.04.1988 r., nr
rej. 677
12. Dawna cerkiew garnizonowa, ob. ko ció rzymskokat. pw. w. Stanis awa, mur., 4 w.
XIX w., ul. Nowa, decyzja nr KL.WKZ-5340/12/87 z dnia 21.07.1987 r., nr rej. 652
13. Synagoga, ul. Pi kna 3, mur., decyzja nr KL.WKZ-5340/20/88 z dnia 27.09.1988 r., nr
rej. 708
Klasztory
14. Klasztor SS. Mi osierdzia, Rynek Ko ciuszki 5, mur., 1768-69, spalony 1944, odbudowany 1944-49, decyzja nr Kult.V-2b-21-98-57 z dnia 28.02.1957 r., nr rej. 92
Kaplice
15. Kaplica unicka, obecnie prawos awna pw. w. Marii Magdaleny, mur., ul. Sosnowa 37,
1758, decyzja nr KL.III-1/213/66 z dnia 20.10.1966 r., nr rej. 208
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Inne budowle sakralne
16. Plebania przy ko ciele par. pw. Chrystusa Króla i w. Rocha, ul. Henryka Jana D browskiego 1, mur.,1928-31, decyzja nr KL.WKZ-680/3/75 z dnia 12.03.1975 r., nr rej. 353
17. Plebania przy ko ciele par. pw. Niepokalanego Serca Maryi i MB Ostrobramskiej, ul. ks.
Stanis awa Suchowolca, drewn., po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/7/81 z dnia
14.12.1981 r., nr rej. 508
18. Plebania (dawna fara ze szko ) przy ko ciele par. pw. w. Wojciecha, ul. Warszawska,
mur., decyzja nr KL.WKZ-5340/13/82 z dnia 10.12.1982 r., nr rej. 525
19. Plebania przy ko ciele pw. Wniebowzi cia NMP, ob. Kuria Arcybiskupia, ul. Ko cielna 1
mur., 1759-61, decyzja nr Kult.V-2b/20/97/57 z dnia 28.02.1957 r., nr rej. 91
Budownictwo obronne i zwi zane z obronno ci
20. Zbrojownia Branickich, obecnie archiwum, Rynek Ko ciuszki 4, mur., XVIII/XIX, decyzja nr Kult.V-2b-13-53 z dnia17.01.1953 r., nr rej. 15
21. Pozosta ci ogrodzenia z baszt , mur., dec. Kult.V-2b/15/92/57 z dnia 28.01.1957 r., nr
rej. 86
22. Brama przy pa acu Branickich, mur., ok.1758, decyzja nr KL.III-2b-146-46-58 z dnia
2.12.1958 r., nr rej. 140
23. Arsena Branickich, obecnie Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Adama Mickiewicza, mur.,
1755, zniszczony 1939-44, odbud. po 1945, decyzja nr KL.III-2b-149-49-58 z dnia
2.12.1958 r., nr rej. 143
24. Budynek sztabu koszar 61 Kaza skiego Pu ku Piechoty, obecnie Bia ostocki O rodek
Taneczny, ul. Romualda Traugutta 3, mur., dec. nr WKZ-5340/1/94 z dnia 15.03.1994 r.,
nr rej. 785
25. Zespó zabudowa mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i magazynowych, 22 budynki, zbudowany w latach 90-tych XIX w. jako 11 Garnizon 11
Charkowskiego Pu ku U anów Rosyjskich, dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich, obecnie tereny jednostki wojskowej, w Bia ymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70 (dzia ka
nr geod. 805/55), decyzja WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.95 r., nr rej. 806
26. Zespó koszar dawnego Mariampolskiego Pu ku Dragonów, ul. gen. Józefa Bema 100, 15
budynków, (koszarowych, mieszkalnych, administracyjnych, gospodarczych, magazynowych), mur., dec. nr WKZ-5340/5/96 z 23.09.1996 r., nr rej. 816
Budynki u yteczno ci publicznej
27. Komora celna tzw. Domek Napoleona, obecnie kawiarnia "Domek Napoleona", ul. Jana
Paw a II, mur., 1.50 XIX, decyzja nr Kult.V-3/34/52 z dnia 11.11.1952 r., nr rej.16
28. Lo a maso ska, obecnie biblioteka, ul. Jana Kili skiego 16, mur., 1803-1806, spalona
1944, odbudowana 1952, decyzja nr Kult.V-2b-22-99-57 z dnia 11.03.1957 r., nr rej. 93
29. Studnia I przy pa acu Branickich, mur., po . XVIII w., decyzja nr Kult. III-2b/147/47/58 z
dnia 2.12.1958 r., nr rej. 141
30. Studnia II przy Pa acu Branickich, mur., po . XVIII w., decyzja nr KL.III-2b-148-48-58 z
dnia2.12.1958 r., nr rej. 142
31. Ma a Pomara czarnia przy pa acu Branickich, /zwana te oran eri /, obecnie Akademia
Medyczna, ul. Adama Mickiewicza 2b, mur., po . XVIII w., decyzja nr KL.III-2b-150-5058 z dnia 2.12.1958 r., nr rej. 144
32. Ratusz, ob. muzeum, Rynek Ko ciuszki, mur., 1745-61, decyzja nr KL.III-2-167-11-59 z
dnia 18.11.1959 r., nr rej. 161
33. Pawilon w oski przy pa acu Branickich, mur., ok. po . XVIII w., decyzja nr KL.III1/210/66 z dnia 20.10.1966 r., nr rej. 205
34. Pawilon toska ski przy pa acu Branickich, mur., ok. po . XVIII w., decyzja nr KL.III1/211/66 z dnia 20.10.1966 r., nr rej. 206
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35. Szpital parafialny przy ko ciele pw. Wniebowzi cia NMP, obecnie Kino "Ton", Rynek
Ko ciuszki 2, mur., 1762, nr decyzji KL.III-1/212/66 z dnia 20.10.1966 r., nr rej. 207
36. Teatr Dramatyczny, ul. Elektryczna 12, mur., dawny Dom Ludowy im. Józefa Pi sudskiego, 1936-38, decyzja nr KL.WKZ-5340/12/77 z dnia 14.04.1977 r., nr rej. 396
37. Gimnazjum, ob. VI LO, ul. Warszawska 8, mur., po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ5340/20/79 z dnia 11.04.1979 r., nr rej. 444
38. Bank Gospodarstwa Krajowego, ob. NBP, ul. Warszawska 14, mur., decyzja nr KL.WKZ5340/17/82 z dnia 15.12.1982 r., nr rej. 529
39. Dworzec kolejowy, ul. Kolejowa, mur., l. 60 XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/16/85 z
dnia 28.12.1985 r., nr rej. 613
40. Szko a powszechna
ska, budynek w asno ci Przedsi biorstwa „Markbud”, ul. Pa acowa 3, mur., ok.1905, decyzja nr KL.WKZ-5340/3/87/88 z dnia 26.01.1988 r. nr rej. 643
41. Hala targowa, ul. Modli ska 2/1, drewn., l. 30 XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/15/88 z
dnia5.12.1988 r., nr rej. 703
42. Budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ob. Uniwersytet w Bia ymstoku, ul. W adyawa Liniarskiego 4, mur., 1951-52, decyzja nr WKZ-5340/7/93 z dnia 29.09.1993 r., nr
rej. 772
43. Obserwacyjna wie a stra acka, ul. Warszawska 3, mur., 1891, dec. Nr WKZ5340/18/94/95 z 27.01.1995 r., nr rej. 793
44. Budynek banku z lat 1947 - 1950 po ony przy ul. Rynek Ko ciuszki 7 (dzia ka nr geod.
1658/2) obecnie Bank Kredytowy S.A. w Warszawie I Oddzia w Bia ymstoku, dec.
WKZ-5340/15/95/96 z dnia 19.01.96 r., nr rej. 811
45. Budynek ekspedycji kolejowej w zespole dworca PKP Bia ystok Centralny, pochodz cy z
1890 r. po ony przy ul. Kolejowej 26 (dzia ka nr geod. 419), dec. nr WKZ5340/16/95/96 z dnia 31.01.96 r., nr rej. 813
46. Pawilon wi zienny, obecnie szko a, ul. Henryka Sienkiewicza 57, mur., dec. nr WKZ5340/5/97 z 23.04.1997 r., nr rej. 826
Pa ace
47. Pa acyk go cinny Branickich, ob. USC, ul. Jana Kili skiego 6, mur., 1771 decyzja nr KL.V-2b-4-53 z dnia 14.07.1947 r., nr rej. 1
48. Pa ac Kruzensternów-Lubomirskich, ul. Dojlidy Fabryczne 26, mur., wraz z parkiem, decyzja nr KS-25/115/50 z dnia 2.08.1950 r., nr rej. 3
49. Pa ac Branickich, obecna Akademia Medyczna, ul. Jana Kili skiego 1, mur., XVI-XIX,
spalony 1944, odbudowany 1945-62, decyzja nr Kult. III-2b-145-45-58 z dnia 1.12.1958
r., nr rej. 139
50. Budynek zarz du (pa ac), obecnie budynek biurowy fabryki "Biruna", 1902-1905, mur.,
decyzja nr KL.WKZ-680/12/75 z dnia 20.06.1975 r., nr rej. 362
51. Pa ac fabrykanta Tryllinga z ogrodzeniem, ul. Warszawska 37, obecnie Muzeum Historyczne, mur., po . XX w. decyzja nr KL. WKZ-5340/1/78 z dnia 8.04.1978 r., nr rej. 414
52. Pa ac fabrykanta Nowika wraz z oficyn , obecnie WKU i hotel garnizonowy, mur., ul.
Lipowa 35 i 35a, mur., 1900-1910 i p. XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/51/79 z dnia
27.11.1979 r., nr rej. 475
53. Pa ac Hasbacha. ob. siedziba Woj. Konserwatora Zabytków, mur., l.80 XIX w., ul. Dojlidy Fabryczne 23, decyzja nr KL.WKZ-5340/6/81 z dnia 8.12.1981 r., nr rej. 507
Dwory
54. Dwór, ul. Bukowa 4. drewn., 4 w. XIX, decyzja nr KL.WKZ-5340/30/87 z dnia
1.12.1987 roku, nr rej. 670
55. Dwór fabrykanta Commichau, ul. Antoniuk Fabryczny 12, drewn., 4 w. XIX w., decyzja
nr KL.WKZ-5340/31/87 z dnia 24.11.1987 r., nr rej. 671
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Budynki mieszkalne
56. Willa fabrykanta Steina, ul. Artyleryjska 9, mur., p. XX w., decyzja nr KL.WKZ5340/4/81z dnia 20.11.1981 r., nr rej. 505
57. Kamienica, ul. Ciep a 1, mur., dec. nr WKZ-5340/16/89/93 z 11.06.1993 r., nr rej. 732
58. Dom, ul. Tadeusza Czackiego 2, mur., 1902, decyzja nr KL.WKZ-5340/21/88 z dnia
18.11.1988 r., nr rej. 709
59. Kamienica usytuowana w zabudowie pierzejowej ul. Henryka Jana D browskiego 14, z
ko ca XIX w. (dzia ka nr geod. 222), decyzja nr WKZ-5340/6/97 z dnia 23.07.97 r., nr
rej. 831
60. Kamienica z oficyn , ul. Henryka Jana D browskiego 22/22a, mur., XIX/XX w., decyzja
nr KL.WKZ-5340/21/89 z dnia 22.11.1989 r., nr rej. 737
61. Dom, ul. Elektryczna 6, mur., ok. 1930, decyzja nr KL.WKZ-5340/3/85 z dnia 17.04.1985
roku, nr rej. 600
62. Kamienica, ul. Fabryczna 10, ob. Spo eczne LO, mur., 1871, decyzja nr WKZ-5340/9/93
z dnia 15.06.1993 r., nr rej. 771
63. Budynek mieszkalny wolnostoj cy z ko ca XIX w. i pocz tku XX w., po ony przy ul.
Grunwaldzkiej 22 (dzia ka nr geod. 458/1), decyzja nr WKZ-5340/1/97 z dnia 05.02.97 r.,
nr rej. 825
64. Kamienica, ul. Jana Kili skiego 8, mur., p. XIX, decyzja nr KL.WKZ-5340/5/79 z dnia
15.02.1979 r., nr rej. 429
65. Kamienica, ul. Jana Kili skiego 10, mur., XIX/XX w., decyzja nr WKZ-5340/20/93 z
dnia 25.10.1993 r., nr rej. 775
66. Kamienica, ul. Jana Kili skiego 13, mur, dec. nr WKZ-5340/15/97 z dnia 17.11.1997 roku, nr rej. 836
67. Kamienica, ul. Jana Kili skiego 15, mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/3/82 z
dnia 28.04.1982 roku, nr rej. 515
68. Dom, ul. Ignacego J. Kraszewskiego 15A, drewn., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ5340/17/89 z dnia 8.09.1989 r., nr rej. 733
69. Kamienica, ul. W adys awa Liniarskiego 2, ob. siedziba Arcybiskupiej Kurii Prawos awnej, mur., XIX/XX, decyzja nr KL.WKZ-5340/20/82 z dnia 22.12.1982 r., nr rej. 532
70. Kamienica, ul. Lipowa 24, mur., pocz. XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/11/81 z dnia
22.12.1981 roku, nr rej. 512
71. Kamienica, ul. Lipowa 28, mur., 1900-1910, decyzja nr KL.WKZ-5340/4/82 z dnia
28.04.1982 roku, nr rej. 516
72. Kamienica, ul. Lipowa 30, mur., decyzja nr KL.WKZ-5340/7/86 z dnia 30.10.1986 r., nr
rej. 621
73. Kamienica, ul. Lipowa 47, mur., 1936, decyzja nr WKZ-5340/12/94 z dnia 23.08.1994
roku, nr rej. 789
74. Willa fabrykanta Waltera, ul. Adama Mickiewicza 15, mur., XIX w., decyzja
nr KL.WKZ-5340/2/87 z dnia 13.04.1987 r. nr rej. 642
75. Dom, ul. Modli ska 2, mur., 2 po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/11/82 z dnia
22.08.1984 r., nr rej. 523
76. Dom, ul. Nowowarszawska 11, mur., 1932, decyzja nr WKZ-5340/7/91 z dnia 19.06.1991
r., nr rej. 748
77. Kamienica, ul. Nowy wiat 9, mur., ok. 1900, decyzja nr KL.WKZ-5340/5/82 z dnia
4.05.1982 r., nr rej. 517
78. Kamienica, ul. Ogrodowa 2. mur., 1930-31, decyzja nr KL.WKZ-5340/19/84 z dnia
30.11.1984 r., nr rej. 580
79. Willa Huberta Willego, ul. Parkowa 6, mur., ok. 1859, decyzja nr KL.WKZ-5340/44/79 z
dnia 14.09.1979 r., nr rej. 468
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80. Dom, obecnie kaplica rzymskokatolicka pw. w. Rodziny i plebania, ul. Poleska 42,
drewn., dec. nr WKZ-5340/26/93/95 z dnia 1.03.1995 r., nr rej. 795
81. Zespó 2 domów, ul. w. Rocha 2 i 2A, drewn. i mur., d k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ5340/11/84 z dnia 30.04.1984 r., nr rej. 572
82. Zespó 2 domów, ul. w. Rocha 4 i 4a, drewn., i mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ5340/10/84 z dnia 30.04.1984 r., nr rej. 571
83. Kamienica, ul. w. Rocha 5, mur., k. XIX w., decyzja nr WKZ-5340/30/93/94 z dnia
22.02.1994 r., nr rej. 783
84. Kamienica, obecnie restauracja "Astoria", ul. Henryka Sienkiewicza 2. mur., po 1753,
decyzja nr Kult.V-2b-23-100-57 z dnia 11.03.57 r. nr rej. 94
85. Kamienica z oficynami, ul. Henryka Sienkiewicza 14, ob. PWST Wydz. Lalkarski, mur.,
ok. 1900, decyzja nr KL.WKZ-5340/6/82 z dnia 4.05.1982 r., nr rej. 518
86. Kamienica, ul. Henryka Sienkiewicza 22, mur., 1920-25, decyzja nr KL.WKZ-5340/4/87
z dnia 30.03.1987 r., nr rej. 644
87. Kamienica, ul. Henryka Sienkiewicza 40a, mur., p. XX, decyzja nr KL.WKZ-5340/6/79 z
dnia 15.02.1979 roku, nr rej. 430
88. Kamienica, ul. Henryka Sienkiewicza 63a, mur., dec. nr WKZ-5340/3/98 z dnia
23.04.1998 r., nr rej. 839
89. Kamienica, ul. Henryka Sienkiewicza 77, mur., ok. 1890, decyzja nr KL.WKZ-5340/7/82
z dnia 4.05.1982 r., nr rej. 519
90. Dom, ul. S onimska 23, drewn., 4 w. XIX w., decyzja nr WKZ-5340/3/92 z dnia
7.10.1992 roku, nr rej. 755
91. Dom, ul. S onimska 31, drewn., 1934, decyzja nr KL.WKZ-5340/22/89/90 z dnia
22.05.1990 r., nr rej. 735
92. Dom, ul. S onimska 33, drewn., l.30 XX, decyzja nr WKZ-5340/1/91 z dnia 19.03.1991
roku, nr rej. 729
93. Kamienica, ul. Jana Sobieskiego 12, mur., 4 w. XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/5/87 z
dnia 13.04.1987 r., nr rej. 645
94. Kamienica, ul. Spó dzielcza 8, mur., k. XIX w., decyzja nr KL..WKZ-5340/2/79 z
dnia15.02.1979 r., nr rej. 426
95. Kamienica, ul. Spó dzielcza 10, mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/3/79 z dnia
15.02. 1979 r., nr rej. 427
96. Dom, ul. Stanis awa Staszica 5, drewn., pocz. XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/31/84 z
dnia 25.03.1988 r., nr rej. 592
97. Dom, ul. Stanis awa Staszica 10, mur., dec. nr WKZ-5340/15/94/95 z dnia 14.11.1995 r.,
nr rej. 805
98. Willa, ul. Sto eczna 4/2, mur., l.30 XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/2/90 z dnia
18.05.1990 r., nr rej. 723
99. Zespó 8 domków osady przyfabrycznej Hasbacha, ul. ks. Stanis awa Suchowolca numery: 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, drewn., decyzja nr KL.WKZ-5340/8/87 z dnia
26.06.1987 r., nr rej. 648
100. Budynek mieszkalny dawny czworak w zespole Browaru Dojlidy z 1893 r., po ony
przy ul. ks. Stanis awa Suchowolca 30 (dzia ka nr geod. 781/3), decyzja nr WKZ5340/23/95/96 z dnia 20.02.96 r., nr rej. 814
101. Dom z ko ca XIX w. po ony przy ul. wi toja skiej 1c (dzia ka nr geod. 1114/1),
obecnie Hospicjum „Dom Opatrzno ci Bo ej”, decyzja nr WKZ-5340/8/97 z dnia
15.07.97 r., nr rej. 830
102. Dom, ul. wi toja ska 16, mur., ok.1927, decyzja nr KL.WKZ-5340/22/84 z dnia
1.12.1984 r., nr rej. 583
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103. Willa genera a M. Driesena, ob. muzeum, ul. wi toja ska 17, drewn., po 1878, decyzja nr KL.WKZ-680/9/75 z dnia 14.06.1975 r., nr rej. 359
104. Dom, ul. wi toja ska 20, mur., ok.1927, decyzja nr KL.WKZ-5340/21/84 z dnia
30.11.1984 r., nr rej. 582
105. Dom, ul. wi toja ska 22, mur., ok.1904, decyzja nr KL.WKZ-5340/20/84 z dnia
30.11.1984 r., nr rej. 581
106. Kamienica, ul. Ludwika Wary skiego 4, mur., k. XIX w. decyzja nr KL.WKZ5340/9/78 z dnia 10.10.1978 r., nr rej. 422
107. Kamienica, ul. Ludwika Wary skiego 7, mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ5340/1/84 z dnia 4.04.1984 r., nr rej. 562
108. Kamienica, ul. Warszawska 1, mur., obecnie Urz d Miejski, Oddz. Ewidencji Ludnoci, XIX, decyzja nr KL.III-2-157-1/1959 z dnia 30.06.1959 r., nr rej. 151,
109. Kamienica, ul. Warszawska 2, mur., 2 po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/9/89 z
dnia 12.05.1989 r., nr rej. 725
110. Kamienica, ul. Warszawska 2a, mur., pocz. XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/5/81 z
dnia 8.12.1981 roku, nr rej. 506
111. Dom, ul. Warszawska 5 (dawny nr 5A), mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ5340/10/89 z dnia 31.05.1989 r., nr rej. 726
112. Dom, ul. Warszawska 5/1, 1835, mur., dec. nr KI.WKZ-5340/2/95 r. z dnia
12.09.1995 r., nr rej. 802
113. Kamienica z oficyna, ul. Warszawska 5a, mur., dec. nr KI.WKZ-5340/14/94 z dnia
2.11.1994 r., nr rej. 790
114. Dom, ul. Warszawska 7, mur., k. XIX, decyzja nr KL.WKZ-5340/30/79 z dnia
8.08.1979 roku nr rej. 454
115. Dom, ul. Warszawska 7a, mur., pocz. XIX w., decyzja nr KL.III-2-158-2/59 z dnia
30.06.1959 r., nr rej. 152
116. Kamienica, ul. Warszawska 11, mur., ok. 1900, decyzja nr KL.WKZ-5340/10/81 z
dnia 30.12.1981 r., nr rej. 511
117. Kamienica miejska mur. z ok. 1900 r. (dzia ka geod. nr 358) przy ul. Warszawskiej
13, decyzja nr WKZ-5340/21/95/96/97 z dnia 25.07.97 r., nr rej. 832
118. Dom, ul. Warszawska 18, mur., po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/27/84 z dnia
14.11.1984 r., nr rej. 588
119. Kamienica, ul. Warszawska 20, mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/4/85 z
dnia 18.04.1985 r., nr rej. 601
120. Zespó 2 domów, ul. Warszawska 25 i 27, pocz. XX w., mur., dec. nr WKZ-5340/1/93
z 3.06.1993 r., nr rej. 769
121. Dom, ul. Warszawska 30, mur., przed 1841, decyzja nr KL.WKZ-5340/23/79 z dnia
16.07.1979 r., nr rej. 447
122. Dom, ul. Warszawska 31, drewn., po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/2/84 z dnia
13.04.1984 roku, nr rej. 563
123. Dom, ul. Warszawska 32, mur., po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/3/84 z dnia
14.04.1984 roku, nr rej. 564
124. Dom, ul. Warszawska 35, mur., ok. 1900, decyzja nr KL.WKZ-5340/4/84 z dnia
14.04.1984 roku, nr rej. 565, ob. nie istniej cy skre lony z rejestru zabytków
125. Kamienica, ul. Warszawska 36, mur., XIX/XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/3/86 z
dnia 16.09.1986 r., nr rej. 617
126. Kamienica, ul. Warszawska 38, mur., XIX/XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/4/86 z
dnia 16.09.1986 r., nr rej. 618
127. Kamienica, ul. Warszawska 40, mur., XIX/XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/1/86 z
dnia 16.09.1986 r., nr rej. 615
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128. Kamienica, ul. Warszawska 42, mur., XIX/XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/2/86 z
dnia 16.09.1986 r., nr rej. 616
129. Kamienica, ul. Warszawska 50. mur., 4 w. XIX w., decyzja nr KL.WKZ-680/21/75 z
dnia 30.12.1975 r., nr rej. 371
130. Fasada kamienicy przy ul. Warszawskiej 57, mur., lata 90 XIX w., decyzja nr WKZ5340/13/92/93 z dnia 7.09.1993 r., nr rej. 757
131. Dom, ul. Warszawska 58, mur., 4 w. XIX w., decyzja nr KL.WKW-680/20/75 z dnia
30.12.1975 r., nr rej. 370
132. Kamienica, ul. Warszawska 63, mur., 2 po . XIX w., decyzja nr KL.WKZ-680/22/75 z
dnia 30.12.1975 r., nr rej. 372
133. Kamienica, ul. Jerzego Waszyngtona 5, mur., XIX/XX w., decyzja nr KL.WKZ5340/10/85 z dnia 30.10.1985 r., nr rej. 607
134. Kamienica, ul. Jerzego Waszyngtona 9, mur., XIX/XX w., decyzja nr KL.WKZ5340/12/85 z dnia 30.10.1985 r., nr rej. 609
135. Kamienica, ul. Jerzego Waszyngtona 11, mur., XIX/XX w., decyzja nr KL.WKZ5340/13/85 z dnia 30.10.1985 r., nr rej. 610
136. Kamienica, ul. Wojskowa 4, mur., 1896, decyzja nr KL.WKZ-5340/11/89 z dnia
27.12.1991 r., nr rej. 736
137. Kamienica, ul. Wojskowa 5, mur., 1895, decyzja nr KL.WKZ-5340/12/89 z dnia
9.06.1992 r., nr rej.753
138. Dom, ul. Wróbla 4, drewn., po 1930, decyzja nr WKZ-5340/2/92 z dnia 27.07.1992 r.,
nr rej. 751
139. Kamienica, ul. Ludwika Zamenhofa 19, mur., k. XIX w., decyzja nr KL.WKZ5340/4/79 z dnia 15.02.1979 roku, nr rej. 428
140. Willa, ul. Z ota 6, mur., 1928, decyzja nr KL.WKZ-5340/4/83 z dnia 29.12.1983 r., nr
rej. 537
Budynki przemys owe
141. Budynek fabryczny, obecnie Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" i teren fabryki,
ul. wi toja ska 15a, mur., 1895, decyzja nr KL.WKZ-680/11/75 z dnia 20.06.1975 r., nr
rej. 361
142. Wie a ci nie , ul. W adys awa Wysockiego, mur., 1923-25, decyzja nr KL.WKZ5340/6/78 z dnia 29.08.1978 r., nr rej. 419
143. Budynek zarz du dawanej fabryki w ókienniczej Moesa, obecnie szpital dermatologiczny, mur., k. XIX, ul. w. Rocha 3, decyzja nr KL.WKZ-5340/18/84 z dnia 30.12.1984
r., nr rej. 579
144. Zespó fabryki w ókienniczej Marejnów (kamienica i 6 budynków fabrycznych), ul.
ókiennicza 9, mur., 1882-1920, decyzja nr KL.WKZ-5340/6/88 z dnia 11.03.1988 r., nr
rej. 623
145. Zespó fabryki w ókienniczej Wolfa Zilberblatta (kamienica i 5 budynków fabrycznych), ul. W ókiennicza 7, mur., 1882-1910, decyzja nr KL.WKZ-5340/7/88 z dnia
11.03.1988 r., nr rej. 624
146. Budynek dawnej fabryki Nowika, ob. szko a w ókiennicza, ul. Adama Mickiewicza
43, mur., pocz. XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/29/87 z dnia 24.11.1987 r., nr rej. 669
147. Zespó fabryczny Nowika (wie a i tkalnia, ob. budynek biurowy), ul. Augustowska 6,
mur., 1900-1934,decyzja nr KL.WKZ-5340/2/88/89 z dnia28.11.1989, nr rej. 693
148. Warsztaty, obecnie "Maritex" spó ka z o.o., ul. Kijowska 1, mur., 1930, decyzja nr
KL.WKZ-5340/1/90 z dnia 14.03.1990 r., nr rej. 734
149. Budynek I M yna Parowego Walcowego w dawnym zespole fabrycznym I. W. Steina
z ko ca XIX w. przebudowany w 1912 r. (obecnie sklep i magazyn) oraz Budynek II w
dawnym zespole fabrycznym I. W. Steina (obecnie sklep i magazyn) wzniesiony w 1921
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r. (dzia ka nr geod. 229/2) przy ul. Poleskiej 85, decyzja nr WKZ- 5340/13/97 z dnia
15.11.97 r., nr rej. 833
150. Zespó wi zienia carskiego (budynek admin., pawilon wi zienny, pawilon szpitalny,
pawilon gosp., mur ogrodzeniowy) ob. reszt ledczy, ul. Kopernika 21, mur., 1905-1908,
decyzja nr ZN-440-11/zc/2001/2002 z dnia 29.01.2002 r.; nr rej.:A-28,
151. Kamienica Moesa, ul. Krakowska 1, mur., XIX/XX w., decyzja nr WKZ-5340/8/98 z
dnia 20.11.1998 r., nr rej. A-848,
152. Dom, ul. Sobieskiego 1, drewn., 2 po . XIX, decyzja nr Kl.WKZ-5340/15/84 z dnia
21.12.1984 r. nr rej.: 576
153. Budynek administracyjno-mieszkalny Miejskiej Stra y Ogniowej, ob. budynek administracyjny KWPSP, ul. Warszawska 3, mur., k. XIX w., decyzja znak Kl.WKZ5340/4/99 z dnia 22.09.1999 r. nr rej. 847
154. Kamienica, ul. Waszyngtona 7, mur., XIX/XX w., decyzja nr Kl.WKZ-5340/11/85 z
dnia 30.10.1985 r. nr rej.:608
Tereny zieleni wpisane do rejestru zabytków:
1. Park przy pa acu Kruzensternów-Lubomirskich, ul. Dojlidy Fabryczne 26, decyzja nr KS25/115/50 z dnia 2.08.1950 r., nr rej. 3
2. Park przy pa acu Branickich, koniec XVIII w., decyzja nr Kult.III-2b-151-51-58 z dnia
2.12.1958 r., nr rej. 145
3. Park Stary, decyzja nr Kl.WKZ-5340/10/78 z dnia 15.12.1978 r., nr rej. 423
4. Park Planty, decyzja nr KL.WKZ-5340/11/78/86 z dnia 18.12.1986 r. nr rej. 424
5. Park Zwierzyniec, decyzja nr KL.WKZ-5340/8/84/86 z dnia 30.12.1986 r., nr rej. 569
6. Park przy pa acu Hasbacha, pocz. XX w., decyzja nr KL.WKZ-5340/9/84/86 z
dnia 18.12.1986 r., nr rej. 570
7. Bulwary im. Z. Ko cia owskiego usytuowane wzd ul. Akademickiej i Legionowej, dec.
nr WKZ-5340/6/98 z 16.04.1998 r., nr rej. 838
Cmentarze wpisane do rejestru zabytków:
1. Cz
cmentarza Farnego, ul. W adys awa Raginisa, decyzja nr KL.WKZ-5340/18/87
z dnia 29.03.1988 r., nr rej. 658
2. Cmentarz prawos awny par., ul. W adys awa Wysockiego, decyzja nr KL.WKZ5340/19/87 z dnia 30.12.1987 r., nr rej. 659
3. Cmentarz wojskowy, ul. 11 Listopada, 1920, decyzja nr KL.WKZ-5340/24/86 z dnia
31.12.1986 r., nr rej. 683
4. Cmentarz ydowski, ul. Wschodnia, decyzja nr KL.WKZ-5340/14/87 z dnia 30.12.1987r.
nr rej. 654
Oprócz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w Bia ymstoku wyst puj równie
obiekty i obszary postulowane do wpisania do tego rejestru. Szczegó owy wykaz obiektów,
które w 1996 roku proponowano przenie z ewidencji do rejestru, przedstawiono w wykonanym w Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Barbary Tomeckiej „Studium warto ci kulturowych zespo u osadniczego miasta Bia egostoku”, strona 90-97.
2.1.1.
Polityka przestrzenna w zakresie ochrony zabytków
Obj te ochron obiekty i obszary rodowiska kulturowego stanowi o to samo ci miasta.
Uwzgl dnianie faktu ich wyst powania, a tak e harmonizowanie charakteru zabudowy
wspó czesnej z zabytkow , jest obowi zkowe na podstawie przepisów szczególnych.
Wyrazem polityki przestrzennej jest:
1. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji dóbr kultury, przez ich
zachowanie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym. Wszelkie prace przy
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2.

3.

4.

5.

6.

obiektach i na terenach zabytkowych oraz w ich bezpo rednim otoczeniu mog by prowadzone tylko w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wyst powanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie do rejestru obiektów umieszczonych w ewidencji dóbr kultury, a posiadaj cych szczególnie cenny charakter zabytkowy i podejmowanie dzia
wspomagaj cych utrzymanie takiego obiektu we
ciwym stanie technicznym.
Zakaz lokalizowania w s siedztwie zabytków obiektów uci liwych i inwestycji, które
mog pogorszy stan rodowiska przyrodniczego oraz zakaz lokalizowania budynków zaaniaj cych widok na zabytek, a tak e obiektów dysharmonizuj cych przestrzennie i
kompozycyjnie z tym zabytkiem.
Kontynuacja zasady sporz dzania okresowych, specjalistycznych analiz stanu rodowiska
kulturowego Bia egostoku i jego okolic, w celu stworzenia aktualnych i merytorycznych
podstaw procesów planistycznych i decyzji administracyjnych dotycz cych obszarów
istotnych dla ochrony i kszta towania rodowiska kulturowego miasta.
Przyj cie zasady, e :
1) Zamierzenia inwestycyjne dotycz ce obszarów po onych w strefach ekspozycji panoramy miasta i jego dominant przestrzennych oraz w s siedztwie miejsc eksponowanych, wskazanych na rysunku „Polityka ochronna”, powinny by poprzedzone sporz dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym po
uwzgl dnieniu opracowania wymienianego w pkt. 4 i wyników bada naukowych
oraz odkry archeologicznych dokonanych po jego wykonaniu, ustalone zostan , w
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków warunki ukszta towania i zagospodarowania przestrzennego tych obszarów. W szczególnych przypadkach, np. jeeli teren poddany zabudowie lub przekszta ceniom zabudowy jest w asno ci komunaln , po dane jest rozstrzyganie o sposobie zabudowy i zagospodarowania terenu w
trybie konkursu urbanistycznego i architektonicznego.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania dotycz ce pojedynczych terenów po onych
na obszarach, o których mowa w pkt. 1) i dla których nie ma obowi zku sporz dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ustalane b
po przeprowadzeniu analizy ukszta towania krajobrazu miasta lub przestrzeni publicznej,
uwzgl dniaj cej opracowanie dotycz ce stanu rodowiska kulturowego miasta jak i
wyniki prac naukowych i odkry archeologicznych dokonanych po jego wykonaniu.
Utrzymanie wyznaczonych w „Studium warto ci kulturowych zespo u osadniczego miasta
Bia egostoku” stref konserwatorskich i realizacja wytycznych, dotycz cych zagospodarowania przestrzennego w tych strefach. Granice poszczególnych stref i szczegó ow polityk w tych strefach przedstawiono poni ej. Granice tych stref oznaczono na rysunku „Polityka ochronna”.
Strefa A – pe nej ochrony konserwatorskiej
Obejmuje ona obszary szczególnie warto ciowe o bardzo dobrze zachowanej strukturze przestrzennej, do bezwzgl dnego zachowania. W strefie tej wyst puje priorytet
wymaga konserwatorskich. Obejmuje ona dwa obszary:
a. Zespó pa acowo-parkowy Branickich w granicach: od po udnia mur oddzielaj cy
park pa acowy od zespo u budynków dydaktycznych i domu studenckiego Akademii Medycznej, od zachodu ul. Akademicka, od pó nocy ul. Legionowa, od
wschodu ul. Adama Mickiewicza.
W obr bie strefy ustala si nast puj ce rodzaje dzia :
- utrzymanie rozplanowania i uk adu przestrzennego,
- zakaz realizacji nowych inwestycji, poza doko czeniem rekonstrukcji i rewaloryzacji parku oraz odbudow pawilonów parkowych, zgodnie przekazami z XVIII w.
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b. Zespó ko cio a parafialnego pw. wi tego Rocha i Chrystusa Króla, Pomnika
Niepodleg ci Polski – w granicach dzia ki ko cielnej.
W jego obr bie ustala si zakaz wznoszenia nowych obiektów.
Strefa B – ochrony konserwatorskiej
Obejmuje ona obszar podlegaj cy rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania, istniej cej substancji zabytkowej oraz charakteru i skali nowej
zabudowy. Granice obszaru wyznaczaj : zachodnia i pó nocna strona placu Niepodleci im. Romana Dmowskiego, al. marsz. Józefa Pi sudskiego, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Ogrodowa, ul. S onimska, ul. Piasta, ul. Skorupska, po udniowa granica
dzia ek po onych przy po udniowej pierzei ul. Koszykowej, ul. S. Staszica, ul. w.
Wojciecha, ul. wi toja ska, ul. Adama Mickiewicza, po udniowa granica dzia ek
„Biruny” przy ul. wi toja skiej 17, ul. Akademicka, ci g pieszy mi dzy Legionow a
Surask , ul. Suraska, ul. Józefa Marja skiego, ul. M ynowa, ul. Kijowska, ul. Konstantego Kalinowskiego, ul. Krakowska.
Stref konserwatorsk B obj to równie tereny:
- wzgórze w. Marii Magdaleny wraz z kaplic ,
- Park Zwierzyniec wraz z cmentarzem wojskowym,
- zespó pa acowo-fabryczny Hasbacha,
- zespó browaru,
- ko ció parafialny pw. Niepokalanego Serca Maryi wraz z plebani ,
- zespó pa acowo-parkowy Lubomirskich z pa acem parkiem i trzema domami
w Dojlidach Górnych przy ul. Bia ostockiej.
W obr bie strefy ustala si nast puj ce rodzaje dzia :
- utrzymanie rozplanowania i uk adu przestrzennego,
- uzupe nianie zabudowy wg indywidualnych projektów urbanistyczno – architektonicznych, uwzgl dniaj cych s siedztwo nowoprojektowanej zabudowy z
propozycj zagospodarowania przestrzeni publicznej,
- utrzymanie istniej cej linii zabudowy, przy uzupe nianiu zabudowy pierzejowej
- uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków projektów przebudowy
lub adaptacji obiektów zabytkowych, jak i projektów nowej zabudowy w ich
siedztwie.
Strefa ochrony krajobrazu K
Obejmuje tereny krajobrazu integralnie zwi zanego z zespo em zabytkowym. W Bia ymstoku utworzono stref K na nast puj cych terenach:
1) teren pomi dzy ul. w. Rocha, torami kolejowymi, ul. Henryka Jana D browskiego i
zachodni granic dzia ki ko cio a w. Rocha, gdzie obowi zuj :
- zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych,
- zachowanie drzewostanu,
- usuni cie obiektów dysharmonizuj cych z obiektem.
2) dolina rzeki Bia ej na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Elektrycznej, ul.
Elektryczna, ul. Adama Mickiewicza, zachodnia granica pl. Branickich, al. marsz. Józefa Pi sudskiego i ul. Henryka Sienkiewicza, gdzie obowi zuje:
- utrzymanie istniej cego drzewostanu,
- zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- konsultowanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich prac projektowych i realizacji.
3) teren mi dzy ulicami: Henryka Sienkiewicza, Ogrodow , S onimsk , Piasta, Szczygl
i Rysk , gdzie obowi zuje:
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Nowa zabudowa powinna nawi zywa do zabudowy historycznej wysoko ci , lini zabudowy i u yciem tradycyjnych materia ów,
- maksymalna wysoko zabudowy do 15 m,
- konsultowanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich prac projektowych i realizacji.
4) Tereny wokó nast puj cych obiektów:
- wzgórze w. Marii Magdaleny wraz z kaplic ,
- Park Zwierzyniec wraz z cmentarzem wojskowym,
- zespó pa acowo-fabryczny Hasbacha,
- zespó browaru,
- ko ció parafialny pw. Niepokalanego Serca Maryi wraz z plebani ,
- zespó pa acowo-parkowy Lubomirskich z pa acem parkiem i trzema domami w
Dojlidach Górnych przy ul. Bia ostockiej.
- Gdzie obowi zuj ustalenia, jak w pkt 2).
Historyczne osie kompozycyjne.
W ródmie ciu Bia egostoku, w obszarze ochrony konserwatorskiej, wyst puj nast puce historyczne osie kompozycyjne:
- ul. Pa acowa - Pa ac Branickich - park pa acowy,
- Pa ac Branickich - ko ció pw. Wniebowzi cia NMP,
- Ratusz - ko ció pw. Wniebowzi cia NMP,
- Ko ció pw. w. Rocha - wzgórze w. Marii Magdaleny.
Zagospodarowanie przestrzenne wokó osi kompozycyjnych powinno kszta towa
ówne, miejskie przestrzenie publiczne i powinno ono by uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Strefa ochrony ekspozycji E
Strefa ekspozycji obejmuje obszar stanowi cy zabezpieczenie w ciwego eksponowania
zespo ów i obiektów zabytkowych z nast puj cych punktów widokowych:
1) wzgórze Wysoki Stok, obok „Domku Napoleona” – widok na ko ció w. Rocha,
2) szosa E cka, w okolicach kombinatu Fasty – widok na cerkiew na Antoniuku,
3) wiadukt w ul. gen Maczka, nad torami kolejowymi do Sokó ki – widok na centrum z
dominantami w postaci ko cio ów: Farnego i w. Rocha,
4) skrzy owanie ulic Piastowskiej i Warszawskiej – widok na ko ció w. Wojciecha,
5) skrzy owanie ulic Jana Klemensa Branickiego i Konstantego Cio kowskiego – widok
na centrum z dominantami: ko ció w. Rocha, ko ció Farny i ko ció w. Wojciecha,
6) ul. Adama Mickiewicza, na wysoko ci Przedsi biorstwa Zieleni Miejskiej – widok na
zespó ródmiejski,
7) szosa do Je ewa (ul. ks. Jerzego Popie uszki), wzgórze na wysoko ci ko cio a pw. w.
Jadwigi Królowej – widok na ko ció w. Rocha i ko ció pw. w. Andrzeja Boboli w
Starosielcach,
8) wie a ko cio a pw. w. Rocha – panorama widokowa ca ej aglomeracji bia ostockiej,
9) wzgórze w. Marii Magdaleny – widok na ko ció pw. w. Rocha, zabudow
ul. M ynowej i ul. Mazowieckiej, cerkiew pw. w. Miko aja, ratusz i ko ció Farny.
W mie cie powsta o wiele nowych obiektów posiadaj cych charakter dominant przestrzennych i identyfikatorów przestrzeni. Z wzniesionych, cz sto na wzgórzach, obiektów
ogl da mo na panoram miasta lub widok na inne dominanty. Strefy ekspozycji panoramy i dominant, oznaczone na rysunku „Polityka ochronna”, nale y obj szczególnymi
opracowaniami studialnymi w których okre lone zostan warunki zabudowy terenów poonych w tych strefach.
W bezpo rednim s siedztwie tych obiektów ustala si :
- zakaz nasadze wysokich i zwartych,
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obowi zek przeprowadzania analizy dotycz cej wysoko ci projektowanych obiektów,
obowi zek konsultowania rozwi za projektowych z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Strefa obserwacji archeologicznej OW.
Na obszarze miasta zarejestrowano 16 stanowisk archeologicznych.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1)
2)

3)

Opis terenu stanowiska
lewe skrzyd o po udniowej cz ci Pa acu Branickich
ogrody przy Pa acu Branickich
Rynek Ko ciuszki, okolice Archiwum Pa stwowego
Wysoki Stoczek, oko o 200 m na NW od cmentarza w. Rocha i oko o 200 m na W
od ul. Antoniuk Fabryczny na skraju k w dolinie rzeki Bia ej
ul. Nied wiedzia 41, NE kraniec dzia ki
teren ciep owni przy ul. Piastowskiej
dolina Bia ej, Bia ostoczek
wykop przy Pa acu Branickich
w parku przy Pa acu Branickich
w dolinie rzeki Dolistówki na SW sk onie cypla, na E od ulicy Piastowskiej
krypty grzebalne i prezbiterium ko cio a Wniebowst pienia NMP, oraz teren przy
ko ciele
na osiedlu Piasta, oko o 100 m na E od drogi z lasu do nowego ko cio a – na S od
lasu
Pieczurki, na SW stoku wyniesienie w wid ach Dolistówki, oko o 220 m na Z od jej
lewego brzegu i oko o 130 m na N od bezimiennego obiektu
Bagnówka, na W stoku wyniesienia, oko o 120 m na NW od niewielkiego lasu sosnowego, oko o 500 m na W od drogi polnej prowadz cej z Bagnówka do Sowlan
ul. Warszawska 15, Wojewódzki Szpital Zespolony na ty ach budynku administracji szpitala
osiedle Dojlidy
Wy sze Seminarium Duchowne w Bia ymstoku, ul. Warszawska 46, oko o 36 m na
SE od absydy ko cio a
Na wymienionych wy ej terenach prace inwestycyjne mog by prowadzone po ustaleniu konieczno ci nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego.
Osoby prowadz ce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który
posiada cechy zabytku, obowi zane s niezw ocznie zawiadomi o tym zarz d gminy
lub zarz d powiatu i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednocze nie obowi zane s zabezpieczy odkryty przedmiot i wstrzyma wszelkie roboty mog ce go
uszkodzi lub zniszczy , do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiedniego zarz dzenia. Zarz dzenie to powinno by dor czone nie pó niej
ni trzeciego dnia od otrzymania zawiadomienia o odkryciu. Je li zarz dzenie nie zosta o dor czone w terminie, przerwane roboty mog by podj te. (Art. 22 ustawy o
ochronie dóbr kultury.)
Znalazca przedmiotu archeologicznego lub odkrywca wykopaliska, obowi zani s zawiadomi o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, albo zarz d w ciwej gminy lub powiatu b
te muzeum lub placówk archeologiczn , oraz zabezpieczy
znaleziony przedmiot lub odkryte znalezisko. Osobom tym przys uguje prawo do na-
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grody od Pa stwa, je li dope ni y ten obowi zek (art. 24 ustawy o ochronie dóbr kultury).
2.2.

Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1991 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 114, poz. 492, z pó niejszymi zmianami), w Bia ymstoku utworzono dwa rezerwaty przyrody, zatwierdzone do ochrony zarz dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Le nictwa.
1. Rezerwat przyrody „Antoniuk”, obejmuj cy fragment Lasu Antoniuk, o pow. 70,07 ha w
pó nocnej cz ci miasta, administrowany pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora
przyrody przez Nadle nictwo Dojlidy, w ramach gospodarstwa le nego. Rezerwat nie ma
opracowanego planu ochrony.
2. Rezerwat przyrody „Las Zwierzyniecki” - obejmuje fragment lasu parkowego „Zwierzyniec” o pow. 33,84 ha zatwierdzony w 1996r. Utworzony dla ochrony walorów florystycznych i siedliskowych lasu gr dowego. Teren rezerwatu stanowi grunty Skarbu Pa stwa w
zarz dzie Miasta Bia egostoku. Rezerwat nie ma opracowanego planu ochrony.
2.2.1. Projektowane formy ochrony przyrody
Projektuje si ustanowienie nast puj cych szczególnych form ochrony na obszarach o
du ych warto ciach przyrodniczych:
1. Rezerwat przyrody „Uroczysko BAGNO” o pow. 30 ha,
2. Zespó przyrodniczo-krajobrazowy „Stawy Dojlidzkie”, obejmuj cy kompleks
stawów w Gminie Supra l i staw rekreacyjny z kompleksem le nym w Bia ymstoku, o cznej powierzchni ponad 250 ha.
3.
ytek ekologiczny lub zespó przyrodniczo-krajobrazowy na obszarze k w rejonie Stawów Marczukowskich. Jest to miejsce wyst powania zespo ów ro linnoci bagiennej.
2.2.2. Polityka przestrzenna w zakresie ochrony przyrody
1. Dzia ania na obszarach obj tych szczególnymi formami ochrony podporz dkowane by
musz ustaleniom przepisów szczególnych i aktów stanowi cych szczególne formy
ochrony przyrody.
2. Utrzymanie ekosystemu wodnobagiennego przy Stawach Marczukowskich.
3. Wykluczenie z zabudowy terenów przewidywanych do ochrony i ograniczenie swobodnej
penetracji terenu o najwi kszych warto ciach przyrodniczych z jej ukierunkowaniem na
cele dydaktyczne i naukowe.
4. Podj cie dzia
maj cych na celu obj cie szczególnymi formami ochrony obszarów wymienionych w rozdziale 2.2.1. pkt. 2 i 3, w przypadku gdy wojewoda nie podejmie takich
dzia .
2.3

Obszary chronione na podstawie przepisów o lasach
Wyst puj ce na terenie miasta najwi ksze kompleksy le ne jak: Zwierzyniecki, Solnicki, Pietrasze, Antoniuk i uroczysko Bagno, a tak e wszystkie pozosta e lasy, stosownie do
przepisów ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 roku o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z pó niejszymi zmianami), s lasami ochronnymi.
2.3.1. Polityka przestrzenna w zakresie ochrony lasów
1. Zakaz wznoszenia w lasach obiektów budowlanych z wyj tkiem obiektów integralnie
zwi zanych z funkcj lasu.
2. Bezwzgl dne utrzymanie istniej cych lasów.
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3. Zakaz realizacji nowych linii elektroenergetycznych w korytarzach zwi zanych z konieczno ci wycinania drzew.
4. Zakaz lokalizacji sk adowisk odpadów komunalnych i przemys owych.
5. Powi kszanie w miar mo liwo ci powierzchni terenów zalesionych.
6. Przeprowadzenie analizy przyrodniczej dotycz cej wra liwo ci i odporno ci lasów pa stwowych i lasu komunalnego w Dojlidach oraz mo liwo ci ich wykorzystania do celów
rekreacji.
7. Przystosowanie lasów do funkcji rekreacyjnej.
Pozbawienie charakteru lasu ochronnego, stanowi cego w asno Skarbu Pa stwa,
zarz dzi mo e minister ochrony rodowiska, zasobów naturalnych i le nictwa, a stanowi cego inn w asno - wojewoda. Mo e to nast pi , je li tereny te przestan spe nia warunki
okre lone w art. 15 wymienionej wy ej ustawy o lasach.
2.4. Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i
le nych, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Ustalenia dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu
do terenów rolnych, dotyczy y utrzymania w perspektywie funkcji rolniczych na okre lonych
fragmentach miasta, g ównie pod liniami energetycznymi. Cz
gruntów rolnych przeznaczono pod ró ne funkcje zwi zane z urbanizacj :
- grunty orne g ównie pod zabudow i rezerw pod budownictwo,
- u ytki zielone na tereny zieleni w ci gach ekologicznych.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i
le nych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z pó niejszymi zmianami), grunty rolne klas chronionych III i
IV, oprócz niektórych fragmentów miasta, przy kolejnych edycjach planów miejscowych
uzyska y stosowne zgody na zmian przeznaczenia na cele nierolnicze i cznie z gruntami kl.
V i VI zosta y przeznaczone na cele nierolnicze, na podstawie uchwa Rady Miasta w sprawie
uchwalenia tych planów.
2.4.1. Polityka przestrzenna w zakresie ochrony gruntów rolnych
1. Perspektywiczny rozwój rolnictwa w obr bie miasta nie powinien by brany pod uwag .
2. Ochrona obecnie u ytkowanych gruntów rolnych przed dewastacj oraz ich w ciwe
wykorzystanie w okresie poprzedzaj cym administracyjne wy czenie ich z produkcji rolniczej.
3. Zakaz lokalizacji nowych siedlisk rolniczych na obszarze miasta.
4. Opracowywanie planów miejscowych, dla obszarów, które mog by przeznaczone do
zabudowy, a nie posiadaj stosownej zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze.
2.5.

Obszary chronione na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego
Na terenie miasta udokumentowano jedno z e kopalin pospolitych (piasków kwarcowych). Z e to, w cz ci, zosta o zatwierdzone do eksploatacji przez PPH „Silikaty” - Bia ystok i utworzony zosta :
- obszar górniczy obejmuj cy teren z a w granicach zak adu,
- teren górniczy obejmuj cy obszar górniczy i teren poeksploatacyjny przeznaczony do rekultywacji.
Szacunkowy czas eksploatacji z a wynosi 7 lat i brak jest perspektyw na uzyskanie
koncesji na rozszerzenie obszaru górniczego na cz
z a dotychczas nieprzeznaczonego do
eksploatacji pod lasem.
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Dla terenu górniczego nie ma opracowanego odr bnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatwierdzenie terenu i obszaru górniczego nast pi o na podstawie ustale , obowi zuj cego w tym czasie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku.
2.5.1. Polityka przestrzenna w zakresie gospodarki z ami kopalin
1. Uwzgl dnienie zalegania z a kopalin i ograniczenie zabudowy na obszarze jego wyst powania.
2. Wyegzekwowanie obowi zku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Rekultywacja powinna by prowadzona w kierunku docelowego wykorzystania terenu
pod us ugi zwi zane z rekreacj i handlem oraz funkcjami towarzysz cymi i zieleni typu
le nego i parkowego.
2.6.

Obszary chronione na podstawie przepisów prawa wodnego
Dla uj wód podziemnych na terenie miasta nie wprowadzono administracyjnie stref
ochrony po redniej. Obowi zuj strefy ochrony bezpo redniej wynikaj ce z przepisów szczególnych (8 m od otworu).
G ówne uj cia wód dla potrzeb komunalnych miasta znajduj si na terenie Gminy Wasilków i s to: uj cie Wasilków i uj cie Jurowce.
Strefy ochrony bezpo redniej i po redniej tych uj nie obejmuj terenów Bia egostoku.
2.6.1. Polityka przestrzenna w zakresie ochrony zasobów wodnych
1. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód powierzchniowych i gleby.
2. Ustalanie warunków ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, w opracowaniach planistycznych i decyzjach administracyjnych.
3. Monitorowanie stanu czysto ci wód i podejmowanie dzia
maj cych doprowadzi do
podwy szenia klas czysto ci wszystkich zbiorników i cieków wodnych w mie cie.
4. Przestrzeganie zasady zmniejszania intensywno ci zabudowy w pó nocnej cz ci miasta,
przylegaj cej do wodono nych terenów doliny Supra li.

3.
LOKALNE WARTO CI ZASOBÓW RODOWISKA PRZYRODNICZEGO I
ZAGRO ENIA RODOWISKOWE
3.1. Lokalne warto ci rodowiska przyrodniczego
Bia ystok jest miastem bogatym w tereny przyrodniczo cenne, a jego po enie w s siedztwie
du ych kompleksów le nych puszczy Knyszy skiej przy pó nocno-wschodniej granicy miasta
i mniejszych przy po udniowo-zachodniej granicy, a tak e w pobli u rzek: Narwi i Supra li,
podnosi walory i standardy zamieszkiwania w mie cie oraz stwarza mo liwo ci rekreacji i
wypoczynku w pobli u miasta. Oprócz obszarów obj tych szczególnymi formami ochrony
(rozdz. 2.4 i 2.5) wyst puje wiele terenów zieleni urz dzonej, b
nieurz dzonej, posiadaj cych istotne znaczenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Zasoby rodowiska
przyrodniczego scharakteryzowano w cz ci dotycz cej uwarunkowa rozwoju przestrzennego Bia egostoku (dzia dotycz cy stanu i funkcjonowania rodowiska przyrodniczego).
3.2.

Zagro enia rodowiskowe

3.2.1. Zagro enia rodowiska przyrodniczego dolin rzek i cieków
Zagro enia zwi zane s g ównie z uszczuplaniem terenów dolin pod budownictwo
oraz pod infrastruktur , g ównie komunikacyjn .
Najbardziej zagro one s doliny rzek w pobli u terenów zabudowanych i uzbrojonych
w infrastruktur miejsk , w szczególno ci poprzez:
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realizacj obiektów budowlanych blokuj cych ci
powi za przyrodniczych i przeywy mas powietrza;
realizacj obiektów o funkcji konfliktowej z funkcj systemu przyrodniczego, jak stacje
paliw, zespo y gara owe, sk ady i magazyny;
presj inwestycyjn , przejawiaj
si wnioskami o zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie zmiany dotychczasowego przeznaczenia na funkcje sprzeczne
z funkcjami systemu przyrodniczego.

3.2.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i system przewietrzania miasta.
W Bia ymstoku zaznacza si wyra na sezonowo poziomu st
py u i dwutlenku
siarki, powodowana wzrostem zanieczyszcze w sezonie grzewczym. Sporadycznie wyst puprzekroczenia norm st
redniodobowych o owiu i dwutlenku azotu na stanowiskach
przy ruchliwych ulicach miasta.
Wyniki pomiarów wskazuj , i g ówne ród a zanieczyszcze powietrza w mie cie to:
- scentralizowany system grzewczy z du ymi emitorami jak Elektrociep ownia i Ciep ownia „Zachód”,
- lokalne kot ownie przydomowe,
- kot ownie zak adowe,
- komunikacja samochodowa.
Emisje z zak adów przemys owych, nie stanowi zagro enia dla stanu higieny atmosfery w skali ogólnomiejskiej. Powoduj natomiast lokalne podwy szenie st
ró nych zwi zków chemicznych odczuwalnych w s siedztwie zak adu jako nieprzyjemne zapachy, odory i
powoduj obni enie standardu zamieszkania na tych terenach. Nie stwierdzono natomiast, na
adnym z terenów, st
zagra aj cych zdrowiu lub yciu.
System przewietrzania miasta zwi zany jest ci le z uk adem terenów otwartych, g ównie dolinami rzek i cieków. Poziom st
zanieczyszcze wskazuje, i obecnie system przewietrzania miasta jest sprawny i nie wymaga specjalnych modyfikacji w skali ogólnomiejskiej.
3.2.3. Ha as
Przekroczenia dopuszczalnych norm wyst puj do powszechnie na terenach zabudowy mieszkaniowej, w pobli u g ównych tras komunikacyjnych. Skala tego zjawiska uzale niona jest od nasilenia ruchu samochodowego. Zabezpieczenia przed ha asem stosowane
dotychczas sprowadzaj si do :
- wyznaczania minimalnej odleg ci nowej zabudowy mieszkaniowej od ulic wg ocen oddzia ywania na rodowisko,
- wprowadzania pasów zieleni izolacyjnej,
- stosowania ochrony biernej w budynkach (szczelne okna, wyg uszaj ce ciany).
Wprowadzanie metod ochrony czynnej, jak ekrany akustyczne, rozpocz to przy dawnej Szosie Pó nocno-Obwodowej.
Strefy zagro
ha asem wg dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkaniowej w
zale no ci od klasy ulic kszta tuj si nast puj co :
- miejskie drogi ekspresowe
90 - 120 m od jezdni,
- ulice g ówne ruchu przyspieszonego
60 - 90 m od jezdni,
- ulice g ówne
40 - 80 m od jezdni.
Podane wy ej warto ci stanowi uogólnienie wyników bada z ocen oddzia ywania na
rodowisko, wykonywanych do projektów budowy i przebudowy dróg i ulic na terenie Bia egostoku.
Przekroczenia dopuszczalnych norm ha asu na terenach zabudowy mieszkaniowej wyst puj równie w s siedztwie du ych zak adów przemys owych. Sytuacja w tym zakresie
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jest zmienna w zwi zku z modernizacj zak adów, zmianami technologii oraz urz dze i generalnie ulega sta ej poprawie, stosownie do ustale przepisów szczególnych w tym zakresie.
3.2.4. Tereny zagro one promieniowaniem
ród a elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj cego na terenie miasta to:
linie przesy owe i urz dzenia elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe) oraz stacje radionadawcze.
Istniej ce na terenie miasta stacje radionadawcze s ma ej mocy i zasi g szkodliwego promieniowania emitowany przez te stacje nie przekracza kilku lub kilkunastu metrów od zainstalowanych anten.
3.3. Polityka przestrzenna w zakresie kszta towania rodowiska przyrodniczego i likwidacji zagro
rodowiskowych
1. Ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, przez kszta towanie systemu przyrodniczego miasta. Polityka odno nie systemu przyrodniczego miasta
okre lona jest w rozdz. 6.
2. Utrzymanie i ochrona przed zmian przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania ogólnomiejskich terenów zieleni urz dzonej.
3. Ograniczenie do niezb dnego minimum zmniejszania ilo ci istniej cego starodrzewu przy
modernizacji i przekszta caniu zabudowy, a tak e przy zabudowie terenów poddawanych
procesom urbanizacyjnym. Usuni cie drzew mo e nast powa jedynie z zachowaniem
przepisów szczególnych w tym zakresie.
4. Wspó praca z s siednimi gminami w zakresie podniesienia poziomu obs ugi turystycznowypoczynkowej regionu.
5. Ustalanie warunków: poprawy jako ci wód, ochrony gleb (zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód i gleb) i powietrza przed zanieczyszczeniem (wysokie
technologie, zakaz realizacji palenisk na paliwa sta e), a tak e ochrony rodowiska przed
ha asem (strefy zieleni izolacyjnej, ekrany akustyczne), w opracowaniach planistycznych i
decyzjach administracyjnych.
6. Napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne nale y projektowa i wykonywa w
sposób zapewniaj cy zachowanie walorów krajobrazowych rodowiska oraz ochron
przed szkodliwymi uci liwo ciami dla rodowiska (art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie i
kszta towaniu rodowiska).
7. Na obszarach wyst powania linii i urz dze elektroenergetycznych nale y wyznaczy
granice terenu gdzie promieniowanie przekracza nat enie dopuszczalne dla obiektów
planowanych w s siedztwie tych linii i urz dze (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 676 w
sprawie szczegó owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwych dla ludzi i
rodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mog wyst powa w rodowisku oraz wymaga obowi zuj cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania). Na terenach projektowanych i realizowanych linii i urz dze elektroenergetycznych mog zosta okre lone obszary ograniczonego u ytkowania (art. 71 ustawy o
ochronie i kszta towaniu rodowiska). Do czasu wyznaczenia takich obszarów nale y stosowa wytyczne ustalone w za czniku do zarz dzenia ministra górnictwa i energetyki z
dnia 28 stycznia 1985r. w sprawie szczegó owych wytycznych projektowania i eksploatacji urz dze elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i rodowiska przed oddziaywaniem pola elektromagnetycznego (M.P. Nr 3 poz. 24)
Stosownie do tych przepisów odleg ci napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napi od najbli szych cz ci budynków powinna wynosi :
od linii 110 kV - 14,5 m
od linii 220 kV - 26,0 m
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od linii 400 kV - 33,0 m
Odleg ci elektroenergetycznych linii napowietrznych o napi ciu znamionowym powy ej 1
kV od innych linii i obiektów, nale y oblicza ka dorazowo, przy opracowywaniu planu zagospodarowania dzia ki lub terenu, wg PN-75/E-05100.
8. Zamiana istniej cych linii napowietrznych na kablowe na obszarach rehabilitacji i przekszta ce zabudowy oraz zakaz budowy linii napowietrznych przy nowych inwestycjach
w zakresie elektroenergetyki w granicach miasta.
Polityk ochronn w Bia ymstoku, przedstawiono na rysunku „Polityka ochronna”.

4.
OBSZARY ZABUDOWANE ZE WSKAZANIEM TERENÓW
CYCH PRZEKSZTA CE LUB REHABILITACJI

WYMAGAJ -

4.1. Wst p
Analiza obszarów zabudowanych dokonana zosta a na podstawie dost pnych materiaów kartograficznych, zdj lotniczych oraz wizji terenowych. Stan zabudowy jest zró nicowany i zale ny od okresu budowy obiektów jak i zakresu oraz cz stotliwo ci podejmowanych
prac remontowych i modernizacyjnych a tak e dzia rehabilitacyjnych.
4.2. Polityka przestrzenna
4.2.1. W odniesieniu do ca ego miasta
1. Utrzymanie zasobów budowlanych miasta we w ciwym stanie technicznym.
2. Podejmowanie dzia
inwestycyjnych na terenach zabudowanych lub cz ciowo zabudowanych z uwzgl dnieniem ustale przepisów szczególnych oraz polityki okre lonej w
niniejszym studium.
3. Uzupe nianie wyposa enia osiedli w komisariaty, obiekty obs ugi mieszka ców, w urz dzenia przeciwpo arowe oraz urz dzenia ochrony ludno ci przed zagro eniami chemicznymi i ekologicznymi.
4. Poddawanie obszarów zabudowanych, szczególnie obszarów zabudowy mieszkaniowej,
o najni szych standardach technicznych systematycznym procesom modernizacyjnym,
polegaj cym na podniesieniu standardu wyposa enia budynków oraz modernizacji zagospodarowania terenów.
Przy modernizacji zagospodarowania szczególn uwag nale y zwraca na kszta towanie
przestrzeni publicznych. Przy ich kszta towaniu nale y projektowa obiekty ma ej architektury, tereny zieleni ogólnie dost pnej oraz powierzchnie wodne. Modernizacja obiektów
zabytkowych musi by uzgadniana z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
5. Zmiana funkcji budynków lub uzupe nienie zabudowy mo e odbywa si w ramach funkcji podstawowej pozosta ej zabudowy w najbli szym s s siedztwie, pod warunkiem, e
nowa funkcja nie b dzie uci liwa dla osób trzecich i rodowiska przyrodniczego.
6. Sukcesywna eliminacja dzia alno ci uci liwej dla mieszka ców i rodowiska przyrodniczego.
7. Wymiana, modernizacja lub uzupe nienie infrastruktury technicznej, z uwzgl dnieniem
likwidacji róde niskiej emisji oraz mo liwo ci zamiany linii elektroenergetycznych napowietrznych na podziemne.
8. Ustalanie warunków harmonizacji nowych obiektów z charakterem, gabarytami i architektur obiektów w s siedztwie.
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4.2.2. W odniesieniu do terenów wymagaj cych rehabilitacji zasobów i infrastruktury technicznej
1. Podejmowanie dzia
maj cych na celu rehabilitacj zasadniczych elementów rozplanowania zabytkowej zabudowy oraz obiektów posiadaj cych warto ci kulturowe na obszarach strategicznych 2.15 i 5.2, oznaczonych na rysunku „Polityka przestrzenna”.
2. Polityka przestrzenna dla wy ej wymienionych obszarów okre lona jest w odpowiednich
strefach, w rozdziale 5.
4.2.3. W odniesieniu do terenów zdegradowanych wymagaj cych przekszta ce
1. Kontynuacja procesu przekszta cania zabudowy i zagospodarowania terenów zdegradowanych po onych w ródmie ciu oraz na terenach które powinny by wykorzystane do
lokalizacji obiektów o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, przez co stan si
centrami miejskich przestrzeni publicznych.
1. Podejmowanie dzia maj cych na celu kompleksowe przekszta canie zagospodarowania
i zdegradowanej zabudowy na obszarach strategicznych 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 2.7 do
2.10, 5.3 i 6.2 oznaczonych na za czniku Nr 3 do uchwa y (rys. Nr 4).
2. Po dane jest pozyskiwanie gruntów le cych w wymienionych wy ej obszarach do zasobów komunalnych oraz lokalizowanie na nich inwestycji o funkcjach centrotwórczych,
ogólnomiejskich (na przyk ad ratusz), a tak e inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, realizowanych jako cele publiczne. W przypadku pozyskania gruntów do zasobów wskazane jest przeprowadzenie procesu zorganizowanej dzia alno ci inwestycyjnej na tych obszarach.
3. Na obszarach poddawanych przekszta ceniom nale y lokalizowa obiekty posiadaj ce
charakter identyfikatorów przestrzeni. Wskazane jest kszta towanie przestrzeni publicznych w pobli u takich obiektów oraz opracowanie analiz krajobrazu kszta towanej zabudowy oraz jej ekspozycji z ulic dojazdowych do tych obszarów.
4. Na obszarach przestrzeni publicznych nale y kszta towa ziele urz dzon dostosowan
do rodowiska miejskiego i zharmonizowan z zabudow otaczaj
przestrze publiczn .
5. W celu osi gni cia zamierzonych efektów zabudowy wskazane jest stosowanie przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, dotycz cych ustalania sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomo ci gruntowych oddawanych w u ytkowanie wieczyste (rozdzia 7 ustawy).
6. Zagospodarowanie terenów powinno odbywa si na podstawie szczegó owych opracowa planistycznych lub konkursów urbanistycznych.

5.

OBSZARY KTÓRE MOG

BY PRZEZNACZONE POD ZABUDOW

5.1. Wst p
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
niezabudowane dzia ki w granicach istniej cej zabudowy,
tereny niezabudowane lecz przeznaczone do zabudowy w obowi zuj cych w 1999 roku
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta lub jego cz ci,
tereny nie przeznaczone jeszcze do zabudowy, na których nie wyst puj jednak uwarunkowania wykluczaj ce lub istotnie ograniczaj ce rozwój zagospodarowania przestrzennego, a wi c predysponowane do rozwoju procesów urbanizacyjnych.
ównymi terenami inwestycyjnymi w mie cie b
jednak, oprócz pojedynczych dziaek, obszary nie zabudowane, obszary zdegradowane do przekszta ce oraz obszary do rehabilitacji, okre lone w niniejszym studium jako predysponowane do zabudowy obszary strategiczne. Obszary takie rozmieszczone s we wszystkich strefach strukturalnych. W zwi zku z
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powy szym, okre lenie polityki przestrzennej w odniesieniu do terenów preferowanych do
zabudowy, nast pi po ustaleniu funkcji przypisywanych poszczególnym strefom strukturalnym.
5.2.

Polityka przestrzenna

5.2.1. W odniesieniu do ca ego miasta
1. Obowi zkowe uwzgl dnianie okre lonych w rozdz. 5.2.2 funkcji poszczególnych stref
przy podejmowaniu dzia planistycznych i inwestycyjnych.
2. Kszta towanie przestrzeni publicznych przy okazji wszystkich przedsi wzi zwi zanych
z modernizacj , rehabilitacj czy te kszta towaniem nowej zabudowy.
3. Lokalizacja w ródmie ciu oraz przy g ównych trasach komunikacyjnych obiektów zaplecza
leczniczego,
gastronomicznego,
kulturalno-rozrywkowego
i
hotelowopensjonatowego, a tak e technicznego dla dzia alno ci sanatoryjnej, wypoczynkowej i rekreacyjnej, znajduj cej si w okolicach miasta.
4. Przy kszta towaniu nowej zabudowy nale y zapewni mo liwo realizacji obiektów
zwi zanych z obs ug mieszka ców (mi dzy innymi komisariaty i remizy stra y po arnej), urz dze przeciwpo arowych oraz urz dze ochrony ludno ci na wypadek wojny, a
tak e przed zagro eniami chemicznymi i ekologicznymi.
5. Zakaz budowy lub rozbudowy w granicach administracyjnych miasta zak adów produkcyjnych albo us ugowych stwarzaj cych zagro enie dla zdrowia ludzi.
6. Dla terenów, na których istniej ce podzia y w asno ciowe (w skie lub uko nie po one
wzgl dem istniej cej lub projektowanej drogi dzia ki nieruchomo ci rolnych) lub inne
uwarunkowania uniemo liwiaj harmonijne ukszta towanie projektowanej zabudowy,
musz by ustalone:
- inne ni rolnicze przeznaczenie gruntów,
- zasady podzia u terenu na dzia ki budowlane,
- przebieg drogi lub dróg publicznych, do których b
mia y dost p wydzielane dzia ki
budowlane,
- zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
- zasady uzbrojenia technicznego,
- lokalne warunki i standardy zabudowy i zagospodarowania,
- tereny do realizacji celów publicznych, mi dzy innymi przestrzeni publicznych.
7. Zakaz lokalizacji na terenach zabudowy mieszkaniowej obiektów zwi zanych z dzia alnoci gospodarcz uci liw dla rodowiska lub osób trzecich.
8. Zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych na terenach, gdzie nie mog by zapewnione
odpowiednie dla zabudowy mieszkaniowej standardy rodowiska i ochrony przed zagroeniami rodowiskowymi.
9. Mo liwo realizacji lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych z zachowaniem
przepisów szczególnych w tym zakresie.
10. Podj cie negocjacji z s siednimi gminami w sprawie poszukiwania terenów odpowiednich
do lokalizacji cmentarzy, na które w granicach miasta rezerwowane s jedynie obszary
P.1, P.5, P.8 i P.9.
11. Podj cie negocjacji z s siednimi gminami w sprawie zagospodarowywania terenów sportowo-rekreacyjnych w okolicach Bia egostoku.
12. Wyst puj ce na terenie przeznaczanym pod zabudow cieki i zbiorniki wodne nale y wykorzystywa do projektowania terenów ogólnie dost pnej zieleni miejskiej.
13. Bezwzgl dne zachowanie istniej cych lasów i zadrzewie .
14. Uwzgl dnianie polityki przestrzennej zawartej w pozosta ych rozdzia ach niniejszego
studium.
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5.2.2. W odniesieniu do poszczególnych stref strukturalnych
Wszelkie dzia ania w strefach mog by podejmowane z uwzgl dnieniem stosownych
przepisów szczególnych i polityki okre lonej we wszystkich rozdzia ach niniejszego studium.
STREFA NR 1
FUNKCJE PODSTAWOWE:
administracja i us ugi ogólnomiejskie
us ugi centrotwórcze ponadlokalne
FUNKCJE UZUPE NIAJ CE:
mieszkalnictwo z us ugami
dzia alno produkcyjna, przetwórcza i nieuci liwe rzemios o
rekreacja i sport
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys uci liwy
1. Podejmowanie dzia
maj cych na celu kszta towanie miejskich przestrzeni publicznych
ze szczególnym uwzgl dnieniem otoczenia historycznych osi kompozycji.
2. Obowi zek prawid owej ekspozycji zespo ów i obiektów zabytkowych przez przestrzeganie odpowiednich warunków okre lonych w rozdz. 2.2 pkt 13.
3. Obowi zek ustalenia warunków harmonizowania charakteru projektowanej i istniej cej
zabudowy.
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
1.1 – obszar do zabudowy us ugowej i rzemie lniczej z mo liwo ci budowy mieszka w acicieli zak adów. Od strony al. Jana Paw a II reprezentacyjna zabudowa us ugowa z
mo liwo ci lokalizacji us ug o znaczeniu ponadlokalnym ze wzgl du na lokalizacj
przy wje dzie do miasta. Przy zabudowie rzemie lniczej - ograniczenie uci liwo ci
dzia alno ci do granic w asno ci oraz samodzielne zapewnienie standardu zamieszkiwania przez inwestora. Podzia obszaru na dzia ki wed ug potrzeb inwestora, pod warunkiem oszcz dnego gospodarowania przestrzeni . Zabudowa dzia ki na minimum
50% powierzchni jej powierzchni.
1.2, 1.3, 1.7 – obszar do zabudowy us ugowej zwi zanej z kompleksem dworca PKP, obs ug
komunikacji i turystyki oraz handlem. Funkcja mieszkaniowa jako uzupe niaj ca. Obszar powinien mie charakter jednej z wa niejszych przestrzeni publicznych miasta.
Wskazana kompleksowa modernizacja z ca ym terenem przydworcowym i g ównym
doj ciem pieszym z dworca do ródmie cia.
1.4 - obszary do przekszta cenia zagospodarowania, predysponowane do zabudowy zwi zanej
z us ugami, handlem i administracj , o znaczeniu ponadlokalnym, a tak e mieszkalnictwem. Polityka przestrzenna, jak w rozdz. 4.2.3.
1.5 – zagospodarowanie obszaru zgodnie z ustaleniami sporz dzanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
1.6 – obszar do zabudowy mieszkaniowej z us ugami w rejonie ulicy Hetma skiej. Wskazane
jest zmniejszenie lub likwidacja ogrodów dzia kowych przy ul. Marczukowskiej.
1.8 – teren do zabudowy us ugowej o znaczeniu ponadlokalnym oraz uzupe niaj cej zabudowy mieszkaniowej. Przy projektowaniu zabudowy i zagospodarowania tego obszaru
nale y zwróci uwag na jego szczególn ekspozycj ze wzgórza w. Marii Magdaleny oraz na rozmieszczenie obiektów posiadaj cych cechy identyfikatorów przestrzeni.
1.9 – obszar zabudowy zdegradowanej, predysponowany do ca kowitego przekszta cenia i
zmian uwzgl dniaj cych wysok rent gruntow . Ukszta towanie zabudowy zwi zanej
z centraln cz ci miasta zwi zan z inwestycjami centrotwórczymi w zakresie administracji, us ug, szkolnictwa wy szego, handlu i biznesu. Obiekty lokalizowane na
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zamkni ciach ulic powinny by kszta towane jako identyfikatory przestrzeni, harmonijnie wpisane w zagospodarowanie pozosta ej cz ci obszaru. Negatywny przyk ad
identyfikatora przestrzeni to budynek ZUS. Ze wzgl du na po enie obszaru na kilku
osiach ekspozycji zabytków celowe jest opracowanie studium krajobrazowego jego
zagospodarowania. Wa nym elementem zagospodarowania jest kszta towanie przestrzeni publicznych (z wykorzystaniem Parku Centralnego i amfiteatru) wzbogaconych o obiekty ma ej architektury, interesuj ce formy o wietlenia, powierzchnie wodne i fontanny.
1.10 – zagospodarowanie obszaru zgodnie ze sporz dzonymi po 01.01.1995 roku zmianami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
STREFA NR 2
FUNKCJE PODSTAWOWE:
mieszkalnictwo
us ugi, handel
produkcja, przetwórstwo i rzemios o
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys uci liwy oraz szczególnie szkodliwy dla rodowiska i zdrowia ludzi
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
2.1 – obszar do zabudowy zwi zanej z obs ug komunikacji i us ugami turystycznymi. Obuga komunikacji od ulicy Tysi clecia Pa stwa Polskiego.
2.2 – obszar do zabudowy produkcyjnej, us ugowej
2.3 – zagospodarowanie obszaru zgodnie z ustaleniami sporz dzanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2.4 – obszar do zabudowy jednorodzinnej jako kontynuacja zabudowy przy ulicy Kornela
Makuszy skiego i Krzysztofa Baczy skiego, z lokalizacj szko y przy ul. Jana
Krzysztofa Kluka.
2.5, 2.6 – tereny przekszta ce zabudowy. Decyzje o przeznaczeniu terenów zapadn w okresie podj cia procesu przekszta cenia zabudowy z uwzgl dnieniem stopnia uci liwo ci
terenów przemys owych zlokalizowanych w s siedztwie.
2.7, 2.8, 2.9, 2.10 – obszary cz ciowych przekszta ce zabudowy i zagospodarowania, ze
szczególnym uwzgl dnieniem wymiany zabudowy substandardowej. Obowi zek
kszta towania przestrzeni publicznych i ustalenia precyzyjnych zasad zabudowy i zagospodarowania terenów do nich przyleg ych. Polityka przestrzenna jak w rozdziale
4.2.2.
2.11, 2.12, 2.13, 2.14 – obszar do zabudowy us ugowej i rzemie lniczej z mo liwo ci zabudowy mieszkaniowej zwi zanej z jego funkcj podstawowa pod warunkiem samodzielnego zapewnienia standardu zamieszkiwania przez inwestora (np. przed ha asem i
innymi uci liwo ciami rzemios a). Wielko dzia ek, wed ug potrzeb inwestora. Realizacja zamierze po wytyczeniu przebiegu drogi, b cej przed eniem ulicy Piastowskiej oraz drogi krajowej na przed eniu ulicy Zacisze w kierunku Bobrownik.
Wjazdy od ulicy 27 Lipca i projektowanej ulicy Piastowskiej.
2.15 – obszar do zabudowy mieszkaniowej i us ugowej z zachowaniem uk adu przestrzennego ulic. Zabudowa zgodna z zasadami harmonijnego s siedztwa w zakresie gabarytów, charakteru i funkcji obiektu. Przy zagospodarowaniu obszaru nale y utrzyma
istniej
lini zabudowy w ulicach Wiktorii i Koszykowa. Blaszany pawilon na Starym Rynku oraz gara e do likwidacji.
2.16 – obszar przeznaczony pod tereny przemys owe, bazy, sk ady i rzemios o do sukcesywnej modernizacji, uzupe nie i przekszta ce z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio45
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wo-us ugowej.
STREFA NR 3
FUNKCJE PODSTAWOWE:
mieszkalnictwo
us ugi
handel
FUNKCJE UZUPE NIAJ CE:
rekreacja, turystyka i nieuci liwa dzia alno
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys

gospodarcza

Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
3.1 – obszar do zabudowy zwi zanej z obs ug turystyki.
3.2 – obszar rezerwowany pod szko lub inn us ug podstawow .
3.3 – obszar do zabudowy mieszkaniowej. Zagospodarowanie wed ug sporz dzanej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.4 – obszar do zabudowy jednorodzinnej jako uzupe nienie zabudowy osiedla Wysockiego.
Od strony ul. Jaroszówka mo liwa lokalizacja us ug z zachowaniem odleg ci obiektów od linii elektroenergetycznej, stosownie do obowi zuj cych przepisów szczególnych w tym zakresie.
3.5 – obszar do zabudowy mieszkaniowo-us ugowej. Zagospodarowanie wed ug sporz dzanej
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.6 – strategiczny obszar do zabudowy mieszkaniowo-us ugowej. Zagospodarowanie obszaru
wed ug rozstrzygni
konkursu. Przy projektowaniu zabudowy obszaru nale y
uwzgl dni ukszta towanie po udniowego stoku i widok na panoram miasta. Przy
kszta towaniu przestrzeni publicznych na obszarze nowoprojektowanych osiedli
uwzgl dni lokalizacj dominant i centrum us ugowego oraz wyst powanie lasów i
mo liwo dolesie , a tak e mo liwo wykorzystania dolin rzeczek Dolistówki i Jaroszówki do kszta towania ogólnie dost pnych terenów zieleni osiedlowej.
3.7 – obszar do zabudowy jednorodzinnej jako kontynuacja zabudowy przy ul. Pietrasze i ul.
Stefana Batorego.
3.8 – obszar do zabudowy mieszkaniowo-us ugowej. Koncentracja us ug i parkingów w rejonie cerkwi. Cerkiew powinna stanowi dominant przestrzenn . Parkingi nale y projektowa przede wszystkim w strefie ochronnej cmentarza. Istniej ce lasy do bezwzgl dnego utrzymania. Dla obszaru jest sporz dzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
STREFA NR 4
FUNKCJE PODSTAWOWE:
mieszkalnictwo
us ugi
FUNKCJA UZUPE NIAJ CA:
produkcja, przetwórstwo i rzemios o nieuci liwe
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys uci liwy i szczególnie uci liwy dla rodowiska i zdrowia ludzi
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
4.1 – zagospodarowanie obszaru zgodnie ze sporz dzonym po 1 stycznia 1995 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4.2 – obszar do lokalizacji sportu i rekreacji w dolinie dop ywu Dolistówki i w s siedztwie
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uroczyska „Bagno”. Jako uzupe niaj ce funkcje mog wyst powa us ugi i mieszkalnictwo. Dla obszaru sporz dzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
4.3, 4.5 – tereny cz ciowo zabudowane do uzupe nienia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo liwo ci lokalizacji nieuci liwego rzemios a z zachowaniem przepisu o
ograniczeniu uci liwo ci do granic w asno ci. Zagospodarowanie wed ug sporz dzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4.4 – obszar do lokalizacji us ug ponadpodstawowych, ewentualnie zwi zanych z obs ug
turystyki i wypoczynku na eksponowanym miejscu skrzy owania dróg. Planowane
obiekty powinny mie charakter identyfikatorów przestrzeni publicznych. Przy projektowaniu zagospodarowania nale y uwzgl dni powi zanie przestrzenne z poblisk
dominant architektoniczn , jak jest ko ció p.w. Chrystusa Króla oraz wykorzysta
po czenie z otwart przestrzeni doliny rzeki Bia ej.
STREFA NR 5
FUNKCJA PODSTAWOWA:
mieszkalnictwo
us ugi
FUNKCJE UZUPE NIAJ CE:
obs uga biznesu, turystyki
wystawiennictwo
produkcja, przetwórstwo i rzemios o
rekreacja i sport
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys uci liwy i szczególnie szkodliwy dla rodowiska i zdrowia ludzi
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
5.1 – skre lony;
5.2 – obszar do rehabilitacji zabudowy i zagospodarowania zabytkowego zespo u by ej fabryki Beckera, ob. „Biruna”. Nale y zachowa zasadnicze elementy rozplanowania i zabytkowego zagospodarowania. Realizacja nowych obiektów mo liwa, pod warunkiem
ustalenia zasad harmonijnego uzupe nienia zabudowy w stosunku do zabudowy istniecej;
5.3 – obszar Zak adów „POLPLED” do przekszta ce . Polityka, jak w rozdz. 4.2.3. Dopuszcza si realizacj obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2”.
5.4 – obszar do zabudowy zwi zanej z obs ug biznesu, turystyki, zdrowia, us ug i szkolnictwo. Jako uzupe nienie, mieszkalnictwo.
STREFA NR 6
FUNKCJE PODSTAWOWE:
mieszkalnictwo
us ugi, szkolnictwo wy sze
rekreacja
produkcja, przetwórstwo i rzemios o
bazy, sk ady
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys uci liwy i szczególnie szkodliwy dla rodowiska i zdrowia ludzi
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
6.1 – obszar do zabudowy jednorodzinnej z us ugami. Od strony ul. ks. Jerzego Popie uszki
zaleca si lokalizacj obiektów us ugowych posiadaj cych cechy identyfikatorów
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przestrzeni.
6.2 – obszar Miejskich Spó ek Komunikacyjnych do przekszta ce . Obszar mo e by przeznaczony do zabudowy zwi zanej z us ugami, administracj , obs ug turystyki. Istniece zak ady powinny by przeniesione w inne miejsce Polityka, jak w rozdz. 4.2.3.
6.3 – zagospodarowanie obszaru zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sporz dzonego po 1 stycznia 1995 roku.
6.4 – zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami sporz dzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.5 – obszar do zabudowy zwi zanej z obs ug techniczn miasta.
6.6 – obszar do zagospodarowania jako bazy i sk ady.
6.7 – obszar do zabudowy mieszkaniowej do 5 kondygnacji (zabudowa pierzejowa przy
ul. Transportowej) wg sporz dzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.8 – obszar do zabudowy jednorodzinnej z us ugami, z mo liwo ci lokalizacji zabudowy
wielorodzinnej, do 4 kondygnacji. Przy projektowaniu zagospodarowania nale y
uwzgl dni potrzeb przed enia ul. Stanis awa Dubois do ul. Transportowej.
STREFA NR 7
FUNKCJE PODSTAWOWE:
mieszkalnictwo
us ugi
rekreacja
FUNKCJE UZUPE NIAJ CE:
produkcja, przetwórstwo
bazy, sk ady
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys uci liwy i szczególnie szkodliwy dla rodowiska i zdrowia ludzi
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
7.1, 7.2 – obszary do zabudowy jednorodzinnej.
7.3 – obszar do zabudowy us ugowej z mo liwo ci lokalizacji us ug o znaczeniu ponadlokalnym. Zagospodarowanie wed ug uchwalonego po 1 stycznia 1995 r. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
7.4 – obszar do zabudowy us ugowej i produkcyjno-us ugowej z mo liwo ci realizacji zabudowy mieszkaniowej dla w cicieli zak adów od strony ul. Nowohetma skiej.
7.5 – obszar do zabudowy zwi zanej z obs ug techniczn miasta.
7.6 – obszar do zabudowy mieszkaniowej z us ugami. W programowaniu us ug nale y
uwzgl dni potrzeby mieszka ców wsi Klepacze. Nale y uwzgl dni dominant architektoniczn (istniej ca kaplica – w przysz ci ko ció ) przy ul. Klepackiej, przy
kszta towaniu przestrzeni publicznej na tym obszarze. Od strony kolei zachowa 100
m pas izolacji, który mo e by przeznaczony na ziele , obiekty produkcyjno-us ugowe
i sk ady. Zaleca si wykorzystanie istniej cych cieków wodnych i ich otoczenia do
kszta towania ogólnie dost pnych terenów zieleni osiedlowej.
STREFA NR 8
FUNKCJE PODSTAWOWE:
mieszkalnictwo
us ugi
FUNKCJE UZUPE NIAJ CE:
sport i rekreacja
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FUNKCJA WYKLUCZONA:
produkcja , przetwórstwo, rzemios o nieuci liwe
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
8.1 – obszar pod us ugi do zagospodarowania wed ug sporz dzonego po 1.01.1995 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8.2 – obszar do zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa musi by zharmonizowana z obiektem
cerkwi pw. wi tego Ducha.
8.3 – obszar do zabudowy us ugowo-mieszkaniowej. Zabudowa musi by zharmonizowana z
planowan zabudow na obszarze oznaczonym Nr 8.4. Konieczno ukszta towania
przestrzeni publicznych, ci gów pieszych. Wskazana lokalizacja us ug o znaczeniu
ponadlokalnym.
8.4 – obszar do zabudowy mieszkaniowej i us ugowej. W zagospodarowaniu obszaru nale y
uwzgl dni dominant bry y ko cio a pw. Zmartwychwstania Pa skiego. Zagospodarowanie zgodnie ze sporz dzanym ju miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Konieczno ukszta towania przestrzeni publicznych, ci gów pieszych
8.5 – obszar do zabudowy mieszkaniowej i us ugowej. Zabudowa musi by zharmonizowana
z planowan zabudow na obszarze oznaczonym Nr 8.3 i 8.4. Wskazana lokalizacja
us ug o znaczeniu ponadlokalnym.
8.6 – obszar pod budownictwo jednorodzinne. Realizacja zgodna z uchwalonym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
STREFA NR 9
FUNKCJE PODSTAWOWE:
mieszkalnictwo – we wschodniej cz ci strefy
us ugi
przemys , bazy, sk ady i rzemios o - w zachodniej cz ci strefy
FUNKCJA WYKLUCZONA:
przemys uci liwy i szczególnie uci liwy dla rodowiska i zdrowia ludzi
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
9.1, 9.2 – obszar do zabudowy produkcyjno-us ugowej. Podzia obszaru wg potrzeb inwestora
pod warunkiem oszcz dnego gospodarowania przestrzeni .
9.3 – obszar do zabudowy produkcyjno-us ugowej, z mo liwo ci realizacji zabudowy
mieszkaniowej w zakresie niezb dnym dla funkcji podstawowej obszaru i uzupe nie
istniej cej zabudowy.
9.4, 9.8 – zabudowa zgodnie z ustaleniami uchwalonego po 1 stycznia 1995 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9.5 – obszar do zabudowy us ugowej o charakterze ogólnomiejskim. Mo liwo przekszta cenia istniej cej zabudowy, w celu reprezentacyjnego zagospodarowania terenów poonych przy wje dzie do miasta. Przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego nale y szczególnie zwróci uwag na bezkolizyjne rozwi zanie komunikacyjne.
9.6 – obszar do zabudowy us ugowej wg sporz dzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9.7 – obszar do zabudowy us ugowo-rzemie lniczej, z mo liwo ci realizacji zabudowy
mieszkaniowej w zakresie niezb dnym dla funkcji podstawowej obszaru i uzupe nie
istniej cej zabudowy, pod warunkiem ograniczenia uci liwo ci dzia alno ci do granic
asno ci oraz samodzielnego zapewnienia standardu zamieszkiwania przez inwestora. Wielko dzia ek, wed ug potrzeb inwestora. Podzia obszaru wg potrzeb inwestora
pod warunkiem oszcz dnego gospodarowania przestrzeni .
9.9 – obszar do zabudowy rzemie lniczej, us ugowej i mieszkaniowej. Od strony al. Jana
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Paw a II, teren predysponowany pod us ugi o znaczeniu ponadlokalnym, o reprezentacyjnej zabudowie i zagospodarowaniu terenu ze wzgl du na lokalizacj przy wje dzie
do miasta. Przy zabudowie rzemie lniczej - ograniczenie uci liwo ci dzia alno ci do
granic w asno ci oraz samodzielne zapewnienie standardu zamieszkiwania przez inwestora. Przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego nale y szczególnie zwróci uwag na bezkolizyjne rozwi zanie komunikacji kolejowej i drogowej.
9.10 – obszar do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z us ugami. Przy
projektowaniu zagospodarowania nale y uwzgl dni rezerwy terenu na realizacj podstawowego uk adu komunikacyjnego osiedla, koncentracj us ug w rejonie skrzy owania ulic, kszta towanie pierzei i ci gów przestrzeni publicznych, a tak e lokalizacj
dominant przestrzennych. Zabudowa na obrze u obszaru – jednorodzinna.
9.11 – Obszar do zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywno ci.
9.12 – obszar do zabudowy us ugowej i rzemie lniczej z mo liwo ci budowy mieszka w acicieli zak adów. Od strony al. Jana Paw a II reprezentacyjna zabudowa us ugowa ze
wzgl du na lokalizacj przy wje dzie do miasta. Przy zabudowie rzemie lniczej ograniczenie uci liwo ci dzia alno ci do granic w asno ci oraz samodzielne zapewnienie standardu zamieszkiwania przez inwestora. Podzia obszaru wed ug potrzeb inwestora na dzia kach pod warunkiem oszcz dnego gospodarowania przestrzeni . Na
obszarze tym nale y zabezpieczy rezerw terenu przy zbiegu ulic Jana Paw a II i
Elewatorskiej na stacj elektroenergetyczn 110/15 kV (RPZ-6). Obs uga komunikacyjna tego obszaru wy cznie od strony ul. Elewatorskiej.
9.13 – obszar do zabudowy produkcyjno-us ugowej, z mo liwo ci realizacji zabudowy
mieszkaniowej w zakresie niezb dnym dla funkcji podstawowej obszaru i uzupe nie
istniej cej zabudowy. Podzia obszaru wed ug potrzeb inwestora pod warunkiem
oszcz dnego gospodarowania przestrzeni . Zabudowa dzia ki nie mniej ni 40% jej
powierzchni.
9.14 – obszar do zabudowy produkcyjno-us ugowej, z mo liwo ci realizacji zabudowy
mieszkaniowej w zakresie niezb dnym dla funkcji podstawowej obszaru i uzupe nie
istniej cej zabudowy.
6.

SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA

System przyrodniczy Bia egostoku tworz przede wszystkim tereny zieleni i obszary
niezabudowane: lasy i zadrzewienia, cmentarze, ogrody dzia kowe, ziele miejska urz dzona,
grunty rolne i lotnisko. Do systemu przyrodniczego w czono równie ekstensywn zabudoosiedla Pieczurki, które wraz z projektowanymi, na pó noc od niego, osiedlami zabudowy
jednorodzinnej i rezydencjonalnej stanowi b dzie agodne przej cie od intensywnej zabudowy miasta, w stron lasów Puszczy Knyszy skiej. Opis poszczególnych elementów systemu
przyrodniczego zawarto w cz ci dotycz cej uwarunkowa rozwoju przestrzennego Bia egostoku.
Znaczenie dla kszta towania systemu przyrodniczego maj g ównie tereny o wysokim
potencjale biotycznym, wy czone z procesów urbanizacyjnych na podstawie unormowa
prawnych i ogranicze wynikaj cych z ich ma ej przydatno ci do celów budowlanych.
Tereny systemu przyrodniczego uzupe nione s terenami zieleni towarzysz cej terenom zurbanizowanym.
Podstaw kszta towania systemu przyrodniczego Bia egostoku jest, projektowany w
kolejnych edycjach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta,
uk ad ci gów ekologicznych. G ównymi jego elementami jest dolina rzeki Bia ej oraz doliny
jej dop ywów Doliskówki i Ba antarki, a tak e du e kompleksy le ne w po udniowej, pó nocnej cz ci miasta, a tak e w s siedztwie wschodniej granicy miasta.
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6.1. Polityka przestrzenna
1. Utrzymanie systemu przyrodniczego i jego poszczególnych elementów w kszta cie przedstawionym na rysunku „Polityka ochronna” oraz systematyczna poprawa jego funkcjonowania przez wzbogacanie form przestrzennych zagospodarowania terenów.
2. Bezwzgl dne utrzymanie prawid owo ci funkcjonowania systemu przyrodniczego jako
systemu przewietrzania miasta oraz systemu korytarzy ekologicznych w jego strukturze
funkcjonalno-przestrzennej.
3. Podejmowanie dzia
zwi zanych z utrzymaniem aktywno ci biologicznej i bioró norodno ci na terenach systemu przyrodniczego, mi dzy innymi przez zakaz jakiejkolwiek
zabudowy w pasie 50 m od brzegów rzeki Bia ej, Ba antarki i Dolistówki oraz zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie .
4. Mo liwo
realizacji obiektów us ugowych zwi zanych z terenami sportoworekreacyjnymi (hotele, handel, gastronomia) pod warunkiem lokalizacji obiektów w odleg ci minimum 100 m od rzeki Bia ej i wykonaniem analizy przewietrzania doliny i
opracowania studium krajobrazowego.
4a Ustalenia punktów 3 i 4 nie dotycz dolin rzecznych w obszarze ródmiejskim tj.: rzeki
Bia ej na odcinku od ul. Cio kowskiego do torów kolejowych za ul. Sokólsk i rzeki Dolistówki na odcinku od ul. Branickiego do ul. Towarowej oraz terenów w dolinie rzeki
Bia ej – rejon Auchan (pomi dzy ul. Produkcyjn i Gen. Maczka) Dla odcinków ródmiejskich oraz terenów w dolinie rzeki Bia ej – rejon Auchan (pomi dzy ul. Produkcyjn
i Gen. Maczka) ochrona korytarzy przyrodniczych dolin rzecznych powinna by ustalana
w zale no ci od lokalnych uwarunkowa na podstawie opracowania ekofizjograficznego.
5. Zakaz lokalizacji budynków na obszarach zadrzewionych i w parkach.
6. Uzupe nianie ma ej architektury w istniej cych parkach miejskich.
7. Realizacja parków w dolinie rzeki Bia ej na odcinkach:
- od ul. wi toja skiej do ul. Konstantego Cio kowskiego,
- od al. marsz. Józefa Pi sudskiego i ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej,
- mi dzy ul. D ug i rzek Bia , od ul. Jana Paw a II do ul. Antoniuk Fabryczny.
8. Za enie ogrodu botanicznego w lesie komunalnym przy ul. wierkowej.
9. Przeniesienie ogrodu zoologicznego w rejon ulicy Letniska lub terenu P.7.
10. Przystosowanie lasów: Antoniuk, Solnicki, Pietrasze, Bacieczki oraz Komunalnego w
Dojlidach do potrzeb rekreacji masowej.
11. Uzupe nianie nasadze ro linami odpowiednimi do warunków siedliskowych systemu
przyrodniczego miasta.
12. Ograniczenie mo liwo ci przeznaczania terenów le cych w systemie przyrodniczym
miasta na cele nie zwi zane z obs ug tych terenów.
13. Dostosowanie elementów systemu przyrodniczego miasta do letniej i zimowej, codziennej
rekreacji mieszka ców przez lokalizacj obiektów i urz dze sportowych w zieleni, z
uwzgl dnieniem uwarunkowa przyrodniczych. Z lokalizacji takich obiektów wy czone
by musz tereny zabagnione lub zmeliorowane.
14. Wykonanie oceny mo liwo ci ma ej retencji na rzekach Bia ej i Ba antarce.
15. Terenami po onymi w systemie przyrodniczym, które mog by przeznaczone pod zabudow lub zagospodarowanie s :
P.1, P.5, P.8 i P.9 – tereny predysponowane do powi kszenia cmentarzy.
P.2, P.4 – teren do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia kach minimum
800 m2 z obowi zkiem zachowania istniej cego na terenie zadrzewienia. Zabudowa dzia ki nie powinna przekracza 25% jej powierzchni. Zagospodarowanie
terenu mo e nast powa etapami obejmuj cymi oko o ¼ terenu, wed ug jednolitej
koncepcji dla ca ego obszaru osiedla i pozostawieniu rezerw pod drogi i place publiczne, a tak e pod lokalizacj szko y podstawowej. Nale y zachowa stref
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ochrony sanitarnej od cmentarza oraz stosowne odleg ci od linii wysokiego napi cia. Przy projektowaniu osiedla, nale y kszta towa przestrzenie publiczne i
lokalizowa obiekty posiadaj ce charakter identyfikatorów przestrzeni.
P.3 – teren do zabudowy mieszkaniowej i us ugowej. Zabudowa zgodnie z ustaleniami
sporz dzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
P.6 – obszar, który mo e by przeznaczony pod zabudow zwi zan z realizacj celów
publicznych (np. szkolnictwem wy szym). Obowi zek utrzymania tymczasowej
lokalizacji ogrodów dzia kowych znajduj cych si na tym obszarze do czasu wyst pienia mo liwo ci zagospodarowania terenu zgodnie z predyspozycj .
P.7 –Na za czniku graficznym oznacza si jako teren zamkni ty.
P.10 – obszar do lokalizowania urz dze sportu i rekreacji. Spe nia warunki do realizacji
du ej przestrzeni publicznej, niezb dnej w tej wielko ci mie cie.
7.

SYSTEM MIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Podstawowe przestrzenie publiczne ukszta towane w historycznym rozwoju miasta,
wiadcz o jego to samo ci, a reprezentacyjne obiekty realizowane w pierzejach tych przestrzeni staj si cz sto identyfikatorami przestrzennymi. Jednym z najbardziej znanych identyfikatorów w Bia ymstoku jest ko ció pw. w. Rocha.
We wspó czesnym kszta towaniu zagospodarowania przestrzennego miasta potrzeba
tworzenia nowych, reprezentacyjnych, estetycznych, czytelnych i przyjaznych cz owiekowi
przestrzeni publicznych staje si potrzeb i mod . wiadczy o nadej ciu takiego etapu rozwoju miasta, gdzie nie ilo budowanych obiektów, a jako tworzonej przestrzeni nabiera
szczególnego znaczenia. Celem takiego podej cia do rozbudowy miasta jest potrzeba tworzenia nowych warto ci w przestrzeni miejskiej. Takich warto ci, które obok znakomitych zabytków przesz ci, chcia yby chroni nast pne pokolenia.
7.1. Polityka przestrzenna
1. Projektowanie i realizowanie we wszystkich nowozabudowywanych terenach terenów
publicznych odpowiednich do potrzeb i wielko ci przedsi wzi .
2. Wykorzystywanie zrealizowanych ju na obszarze miasta dominant przestrzennych, które
oznaczono na rysunku „Polityka przestrzenna”, do kszta towania przestrzeni publicznych.
3. Kszta towanie nowego centrum us ugowo-administracyjnego miasta na obszarach poddawanych przekszta ceniom w rejonie ródmie cia.
4. Tworzenie nowych warto ci w zakresie przestrzeni publicznych wzd
historycznie
ukszta towanych ulic: ytniej, Czystej, Ciep ej i Cz stochowskiej.
5. Projektowanie obiektów stanowi cych identyfikatory przestrzeni w nast puj cych obszarach:
- tereny przy ul. Jana Paw a II (obszary 1.1, 8.4, 8.5, 9.9, 9.12)
- skrzy owanie ul. Jurowieckiej i ul. W ókienniczej z ul. Polesk (obszar 1.5),
- mi dzy ulicami: Ogrodow , Ciep , Jurowieck i Henryka Sienkiewicza (obszar 2.7),
- mi dzy ulicami: Mazowieck , Legionow , Marii Sk odowskiej-Curie, Konstantego
Kalinowskiego, Krakowsk , Sto eczn , kardyna a Stanis awa Wyszy skiego (obszar 1.9)
- w rejonie ulic Miko aja Kopernika, M ynowej, Angielskiej i Mazowieckiej (obszar 1.8).
6. Kszta towanie przestrzeni przydworcowej jako jednej z wa niejszych wizytówek miasta
(obszary 1.2 i 1.3).
7. Kszta towanie o rodka us ug ponadpodstawowych w zabudowie mieszkaniowej:
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-

Wysoki Stoczek z dominant ko cio a pw. Zmartwychwstania Pa skiego (obszary 8.3
i 8.5),
- Zielone Wzgórza, S oneczny Stok (obszar 7.3),
- teren centrum w nowopowstaj cym osiedlu Wy yny - Bagnówka (obszar 3.6),
8. Kszta towanie nowych parków jako specjalistycznych przestrzeni publicznych, stanowi cych czniki mi dzy pozosta ymi przestrzeniami publicznymi.
9. Kszta towanie nowych przestrzeni publicznych na terenach które mog by przeznaczone
pod zabudow zwi zan z realizacj celów publicznych, na przyk ad ze szkolnictwem
wy szym (obszar P.6).
Polityka przestrzenna, przedstawiona jest na rysunku „Polityka przestrzenna”.
8.

KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI

8.1.

Wst p
System komunikacyjny, poza swymi podstawowymi funkcjami, to jest zapewnieniem
po cze pomi dzy miejscami generowania i odbioru ruchu oraz stymulowaniem rozwoju
miasta w po danych kierunkach, ma za zadanie zapewni zarówno bezpiecze stwo ruchu
drogowego, jak i wygod podró owania. Cele i zadania w tym zakresie realizowane s przez:
- kszta towanie systemu komunikacji miejskiej,
- organizacj ruchu (w tym oznakowanie pionowe i poziome),
- kszta towanie geometrii ulic, ze szczególnym uwzgl dnieniem skrzy owa ,
- utrzymywanie w ciwego stanu technicznego nawierzchni dróg.
Wybór optymalnego dla mieszka ców rozwoju przestrzennego miasta wi e si , w
ka dym przypadku, z konieczno ci adaptacji istniej cego uk adu komunikacyjnego do przysz ych potrzeb, a wi c z modernizacj i przebudow ulic realizowan w celu zapewnienia
sprawnych powi za funkcjonalnych w mie cie.
Nale y zwróci uwag , e decyzje planistyczne i realizacyjne w zakresie komunikacji maj
ogromne znaczenie w kszta towaniu struktury miasta. Raz wytyczona ulica, cho modernizowana i adaptowana do zmieniaj cych si potrzeb, na d ugie lata, a cz sto na zawsze, przes dza o sposobie zagospodarowania terenów przyleg ych.
Uk ad dróg ma decyduj ce znaczenie dla czytelno ci struktury miasta i jak aden z innych elementów zagospodarowania przes dza o mo liwo ci sprawnego funkcjonowania miasta. Usprawnienie funkcjonowania systemu komunikacji w mie cie ma równie znaczenie dla
poprawy obronno ci miasta na wypadek wojny.
W Bia ymstoku problemem komunikacyjnym jest obci enie ulic miasta przez tranzytowy ruch ci ki. Sytuacj t mo e zmieni jedynie budowa projektowanej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa po udniowej obwodnicy miasta.
Przy modernizacji ulic i projektowaniu nowych tras komunikacyjnych nie mo na zapomnie o ekologicznych warto ciach obszarów, b cych w zasi gu oddzia ywania systemu
transportowego. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 52) drogi krajowe s zaliczane do inwestycji mog cych pogorszy stan rodowiska, dlatego te istnieje wymóg opracowywania oceny oddzia ywania projektowanej drogi na rodowisko (na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
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8.2.

Polityka przestrzenna

8.2.1. W odniesieniu do komunikacji drogowej
1. Podejmowanie dzia
w sprawie budowy po udniowej obwodnicy Bia egostoku, która
spowoduje zmniejszenie obci enia ulic miejskich ruchem tranzytowym.
2. W celu ustalenia specjalistycznych rozwi za w zakresie rozwoju komunikacji w Bia ymstoku niezb dne jest, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, sporz dzenie studium rozwoju komunikacji w mie cie.
3. Na podstawie przyj tych w studium, o którym mowa w pkt 2, rozwi za , zarz d miasta,
cy zarz dc wszystkich dróg publicznych (art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych), podejmie dzia ania maj ce na celu pozyskania gruntów le cych w pasach projektowanych dróg do zasobów komunalnych (art. 24 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami).
4. Po opracowaniu projektu planu rozwoju sieci drogowej (art. 20 pkt 1 ustawy o drogach
publicznych) oraz sporz dzeniu stosownych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), na podstawie których wydawane b
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowywania
terenów, mo e nast powa wyw aszczenie terenów niezb dnych do realizacji dróg i ulic
(art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami).
5. Rezerwacja terenu pod przysz budow lub modernizacj dróg, realizuje si tak e przez
odmow wydania zezwole budowlanych w pasie terenu o szeroko ci uwzgl dniaj cej
ochron u ytkowników dróg i terenu przyleg ego przed wzajemnym niekorzystnym oddzia ywaniem (art. 35 ustawy o drogach publicznych), wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
6. Przy projektowaniu tras komunikacyjnych i wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowywania terenów dróg i ulic nale y ustali warunki zapewnienia, b
utrzymania standardów zamieszkania na terenach przyleg ych do tras komunikacyjnych,
które powinien zabezpieczy inwestor przedsi wzi cia. Przy budowie tras komunikacyjnych na terenach niezabudowanych, wojewoda mo e ustali w rozporz dzeniu obszar
ograniczonego u ytkowania, na którym zostan okre lone mo liwe sposoby zabudowy i
zagospodarowania wzd tej trasy.
7. Gospodarka na gruntach przeznaczonych na pasy drogowe musi by prowadzona zgodnie
z przepisami ustawy o drogach publicznych.
8. W przypadku sporz dzania planów miejscowych dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, nale y wyznaczy przebieg i parametry dróg publicznych obuguj cych te tereny, z zachowaniem zasady bezpo redniego dost pu wszystkich projektowanych dzia ek budowlanych do dróg publicznych.
9. Niezb dna jest konsekwentna modernizacja i realizacja brakuj cych elementów systemu
komunikacji, a mianowicie:
1) budowa drugiej jezdni ul. Mazowieckiej (na odcinku od ul. Cieszy skiej do ul. Mikoaja Kopernika),
2) zako czenie budowy ul. kard. Stefana Wyszy skiego (od ul. gen. Józefa Bema do ul.
Mazowieckiej),
3) budowa Trasy Kopernikowskiej (od ul. Zwierzynieckiej do ul. Piastowskiej),
4) budowa ul. wi tokrzyskiej (przed enie obecnej do ul. Gen. Maczka),
5) budowa II jezdni ul. Boh. Monte Cassino,
6) budowa ul. Konstantego Kalinowskiego,
7) budowa II jezdni ul. Wiejskiej,
8) budowa tunelu pod torami kolejowymi na przed eniu ul. ks. Jerzego Popie uszki,
9) budowa ul. Hugo Ko taja (przed enie obecnej ulicy do ul. Gen. Kleeberga),
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10) modernizacja nawierzchni ul. Konstantego Cio kowskiego wraz z poszerzeniem jej
przekroju dla potrzeb kompleksu koszarowego przy ul. Kawaleryjskiej, do o rodka
wicze „Zielona”,
11) budowa przed enia ul. Piastowskiej do ul. 27 Lipca,
12) budowa wiaduktu nad torami jako elementu Trasy Kopernikowskiej,
13) budowa przed enia ul. 27 Lipca i ul. Zacisze w kierunku na Bobrowniki,
14) przebudowa skrzy owania ulic: Marii Sk odowskiej-Curie, W adys awa Liniarskiego,
Suraskiej i Konstantego Kalinowskiego (przy Parku Centralnym),
15) budowa ul. ks. Stanis awa Suchowolca w nowym przebiegu,
16) budowa ul. Grochowej do al. marsz. Józefa Pi sudskiego, a nast pnie do ul. Poleskiej,
17) rozbudowa w a na skrzy owaniu ulic Henryka Jana D browskiego i Poleskiej,
18) budowa II jezdni ulic gen. W adys awa Sikorskiego, Konstytucji 3 Maja, Wroc awskiej,
19) budowa przed enia ul. Hetma skiej,
20) budowa II jezdni ul. ks. Jerzego Popie uszki od ul. gen. W adys awa Sikorskiego do
al. Niepodleg ci,
21) budowa drogi od ul. 27 Lipca do ul. W adys awa Wysockiego,
22) poszerzenie wjazdu do miasta od strony gminy Choroszcz (ul. Jana Paw a II) na drog
czteropasmow ,
23) realizacja Alei Niepodleg ci (zachodnia obwodnica ródmiejska),
24) poszerzenie drogi wojewódzkiej przebiegaj cej w kierunku Wysokiego Mazowieckiego o teren gruntów le nych miasta Bia egostoku.
10. Zmiana przebiegu historycznych ulic w strefach konserwatorskich musi by uzgadniana z
wojewódzkim konserwatorem zabytków.
11. Parametry techniczne ulic, zasady rozwi zywania w ów i skrzy owa , szczegó owy
przebieg tras komunikacji miejskiej oraz g ównych ci gów rowerowych, podawane b
w specjalistycznych projektach bran owych, stosownie do przepisów szczególnych obowi zuj cych w czasie ich sporz dzania. Obecnie obowi zuj przepisy warunków technicznych, jakimi ma odpowiada projektowanie dróg i ulic (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz.
430).
12. Liczb i sposób urz dzania miejsc postojowych lub budowy gara y nale y ustala w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, z uwzgl dnieniem potrzebnej liczbie miejsc, z których korzystaj osoby niepe nosprawne, przy zachowaniu warunków okre lonych w rozporz dzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie. Przyjmuje si wska niki programowe miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, podane w poni szej tabeli.
Rodzaj obiektu

Jednostka odniesienia

Budynki wielorodzinne
Biura
Handel, us ugi
Zak ady produkcyjne
Restauracje, kawiarnie
Kino, teatr
Obiekty sportowe

1 mieszkanie
1000 MK
1000 m2 p.u.
1000 m2 p.u.
100 zatrudnionych

Strefa A
(centrum)
1,0
330
24 - 27
20 - 22
20 - 22

Strefa B
(zewn trzna)
1,2
400
29 - 32
30 – 35
24 - 28

100 miejsc konsumpcyjnych

22 – 24

30 – 36

100 miejsc widowiskowych
100 u ytkowników jednocze nie

27 - 30
14 - 16

33 – 37
22 – 24
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Szpitale
Przychodnie
zdrowia
Kluby, domy
kultury
Pracownicze
ogródki dzia kowe
Stacje obs ugi
samochodów

100 ek
1000 m2 p. u.

3-4
24 - 27

4–5
27 - 30

100 u ytkowników jednocze nie

14 - 16

22 - 24

100 dzia ek

18 - 20

27 – 34

4–6

5–7

1 stanowisko naprawcze

13. Realizacja wszystkich dróg publicznych, dla których nie sporz dzono planu zagospodarowania przestrzennego po 01.01.1995 roku, poprzedzona by musi sporz dzeniem stosownych planów zagospodarowania przestrzennego.
14. W opracowaniach planistycznych i pracach modernizacyjnych nale y szczegó owo, zgodnie z przepisami, rozwi zywa problemy w czania ruchu lokalnego do tras przelotowych
przez w y lub skrzy owania.
15. Planuje si po czenie cie kami rowerowymi o rodków us ugowych wi kszych osiedli z
centrum miasta wzd
cieków wodnych i kszta towanych ci gów komercyjnych i przestrzeni publicznych, oraz realizacj dwukierunkowej drogi rowerowej wzd rzeki Bia ej.
Szczegó owe rozwi zania w tym zakresie nale y realizowa zgodnie z „Koncepcj dróg
rowerowych” wykonan do projektu planu ogólnego Bia egostoku w 1993 r. uzupe nion
o propozycje przedstawion na rysunku „Kierunki rozwoju komunikacji”.
8.2.2. W odniesieniu do komunikacji kolejowej
1. W komunikacji kolejowej nast powa b
zmiany w zakresie podniesienia standardu
obs ugi podró nych i zwi kszenia szybko ci jazdy poci gów bez konieczno ci przeznaczania nowych terenów pod budow linii kolejowych.
2. W zwi zku ze wzrostem ilo ci samochodów i obni aniem si standardu podró owania
samochodem po mie cie, oprócz realizacji inwestycji wymienionych w pkt 9, nale y podbadania dotycz ce mo liwo ci wykorzystania komunikacji kolejowej do obs ugi transportu zbiorowego w Bia ymstoku.
3. Pod lokalizacj w ów integracyjnych mog y by by przeznaczone dotychczasowe przystanki kolei podmiejskiej.
8.2.3. W odniesieniu do komunikacji lotniczej
1. Przewiduje si mo liwo rozbudowy i modernizacji obecnego lotniska sanitarno – sportowego „Krywlany” do standardów lotniska komunikacyjnego, które mo e funkcjonowa
na tym terenie do czasu budowy regionalnego portu lotniczego zlokalizowanego poza
granicami miasta.
2. Przewiduje si mo liwo zmiany funkcji i przeznaczenia na cele niele ne cz ci lasów
otaczaj cych lotnisko, w zakresie niezb dnym do funkcjonowania lotniska i bezpiecze stwa lotów.
3. Przewiduje si mo liwo wykorzystania cz ci terenów zajmowanych przez obecne lotnisko i zb dnych do jego rozbudowy, na funkcje produkcyjno – us ugowe”.
Kierunki rozwoju komunikacji, przedstawiono na rysunku „Kierunki rozwoju komunikacji”.
9.

KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Analiza wyposa enia obszarów miasta w sieci infrastruktury technicznej wskazuje, e:
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1) wi kszo odbiorców na terenie miasta zaopatrywana jest we wszystkie rodzaje mediów.
2) na obszarze miasta wyst puj jeszcze tereny nie uzbrojone w sieci okre lonych mediów,
ale wynika to cz sto z ograniczonego zapotrzebowania zwi zanego z wiekiem jak i rodzajem zabudowy.
Uzupe nienie wyposa enia, w przypadku wyst pienia potrzeb na takich terenach, na
ogó mo e by realizowane w liniach rozgraniczaj cych istniej cych dróg. Realizacje nie
zwi zane z potrzeb sporz dzania planów miejscowych, a jedynie z konieczno ci
opracowania stosownej dokumentacji technicznej.
3) cz
zasobów budowlanych znajduje si na terenach ju uzbrojonych wymagaj cych
jednak modernizacji istniej cych sieci. Modernizacja prowadzona jest na dotychczasowych miejscach lokalizacji sieci. Dotyczy to osiedli z lat pi dziesi tych i sze dziesi tych. S nimi osiedla: „Centrum I”, „Sienkiewicza”, „Tysi clecia” i „Piasta” lub obszary
strategiczne wymagaj ce przekszta ce zdegradowanej zabudowy i zagospodarowania w
szerokim zakresie. Na tych obszarach prace zwi zane z uzbrojeniem technicznym terenu
mog polega na wymianie starego uzbrojenia i uzupe nieniu uzbrojenia w brakuj ce media, jednak mo e to dotyczy nowej lokalizacji sieci przystosowanej do zmienianego zagospodarowania. Dla jednego z takich terenów (1.9) wykonywany jest ju miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w którym okre lone zostan : przewidywana ilo
mieszka ców i uk ad sieci drogowej, w pasach której zabezpieczy si tereny do umieszczenia sieci infrastruktury technicznej.
4) wyznacznikiem kierunków rozwoju sieci infrastruktury technicznej b dzie zagospodarowywanie nowych obszarów, okre lonych w niniejszym studium jako obszary strategiczne.
5) na terenach wskazanych jako strategiczne, dla których sporz dzono ju miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego lub plany takie s w trakcie sporz dzania, wykonywane
ju cz sto sieci infrastruktury technicznej, na przyk ad osiedla Skorupy i Bacieczki.
6) pozosta a cz
obszarów strategicznych to obszary jeszcze niezabudowane, wymagaj ce
wyprzedzaj cych realizacji w zakresie uzbrojenia technicznego. Jednak i w takich przypadkach cz sto polega to b dzie na rozwoju sieci uzbrojenia pod czanych do istniej cych sieci magistralnych lub kolektorów. Wyrazem polityki w tym zakresie b dzie wyposa enie nowozabudowywanych terenów we wszystkie rodzaje systemu infrastruktury
technicznej. Na rysunku „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej” przedstawiono
rozmieszczenie obszarów strategicznych. Orientacyjn ilo mieszka ców na tych terenach przyj to jak w polityce mieszkaniowej Bia egostoku. Generalnie przyjmuje si , e do
roku 2020 w Bia ymstoku mieszka b dzie 325 000 osób.
9.1.

Wodoci gi
W sie wodoci gow wyposa ono wi kszo jednostek urbanistycznych i potencjalnych odbiorców wody na terenie Bia egostoku (wyj tek stanowi rozproszone na terenach
rolnych pojedyncze siedliska). Istniej cy system wodoci gów bia ostockich w zakresie eksploatacji uj i eksploatacji sieci nie powoduje istotnych konfliktów.
Do wa nych dzia w zakresie poprawy funkcjonowania systemu zaopatrzenia w
wod nale :
modernizacja stacji uzdatniania wody,
modernizacja sieci wodoci gowych magistralnych i rozdzielczych, zrealizowanych przed
1980 r.,
wymiana istniej cych odcinków rur azbestowo - cementowych oraz przy czy wodoci gowych wykonanych z rur stalowych na rury wykonane z materia ów bezpiecznych dla
rodowiska i zdrowia ludzi.
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Potrzeby w zakresie wyposa enia w sie wodoci gow wynikaj g ównie z planowanego rozwoju miasta.
Warunkiem obj cia powi kszaj cej si ilo ci odbiorców w urz dzenia sieci wodoci gowej jest wyprzedzaj ca procesy zabudowy terenów dzia alno inwestycyjna w zakresie
rozbudowy lub modernizacji wszystkich elementów uk adu:
róde i magistrali wodoci gowych,
stacji uzdatniania wody,
sieci wodoci gowej.
Uwarunkowania fizjograficzno-przestrzenne nie stanowi barier w dowolnym rozwoju
sieci wodoci gowej. Cz
inwestycji zwi zanych z przygotowaniem wyposa enia w wod
projektowanej zabudowy b dzie wymaga a pod czenia do istniej cych magistrali wodoci gowych i rozprowadzeniu wody sieci do odbiorców. Zaopatrzenie w wod pozosta ej cz ci
odbiorców zwi zane b dzie z konieczno ci budowy magistrali wodoci gowych.
Kolejno realizacji uzbrojenia technicznego terenów musi by skorelowana z planami
miasta w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego. Polityka mieszkaniowa Bia egostoku przyj ta zosta a przez Zarz d Miasta w 1997 roku. W dokumencie tym okre lono:
warianty rozwoju budownictwa zale ne od uwarunkowa zewn trznych i wewn trznych,
dost pno gruntów,
lokalizacj terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Bior c za podstaw dane z tego opracowania, jak równie wykonane badania i pomiary aktualnego stanu zaopatrzenia i poboru wody, ustalono kierunki rozwi zania problemu zaopatrzenia w wod w specjalistycznym opracowaniu bran owym „Program ogólny sieci wodoci gowej miasta Bia egostoku”.
W roku 1997 dokonano weryfikacji sieci z Programu Ogólnego (opracowanie Politechniki Warszawskiej) i uzyskano dane pozwalaj ce na zmniejszenie rednic magistrali przy
zachowaniu projektowanej wcze niej typologii uk adu. Jak stwierdzono w tym opracowaniu
zapotrzebowanie na wod w Bia ymstoku w roku 2020 Qdmax wynosi b dzie 118 266 m3/d, a
wydajno obu róde (Wasilków i Jurowce) wynosi 114 200 m3/d. W zwi zku z przewidywanym deficytem wody po roku 2010 proponuje si rozwa enie:
- zwi kszenia wydajno ci uj na potrzeby roku 2020,
- zwi kszenie przepustowo ci stacji uzdatniania wody dla potrzeb 2010 i 2020 roku.
Ostateczne rozwi zania w zakresie dostawy wody i optymalizacji rednic przewodów wymagaj przeprowadzenia dalszych, bardziej szczegó owych studiów i bada .
Ze wzgl du na przewidywany rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach s siaduj cych z miastem, istnieje potrzeba rozwijania wspó pracy mi dzy gminami granicz cymi z Bia ymstokiem, w celu ustalenia wspólnej polityki w zakresie rozwoju sieci wodoci gowej, obejmuj cej swoim zasi giem równie tereny poza granicami miasta, i okre lenie zasad partycypacji w jej budowie i eksploatacji. Przyk adem wspó pracy w tym zakresie jest
wykonywanie sieci wodoci gowej w mie cie w taki sposób, e istnieje mo liwo pod czenia do niej cz ci terenów gminy s siedniej (np. Wasilków).
Szczegó owe dzia ania realizacyjne podejmowane b
na podstawie wy ej wymienionych opracowa bran owych i odpowiednich projektów technicznych.
W celu umo liwienia sprawnego zaopatrzenia ludno ci w wod w warunkach ekstremalnych nale y w mie cie realizowa studnie awaryjne, które zapewni wod w ilo ci 7,5
litra na osob na dob . Odleg
studni od budynków nie mo e przekracza 800 metrów.
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9.2.

Kanalizacja sanitarna
Stopie wyposa enia osiedli mieszkaniowych w kanalizacj sanitarn w Bia ymstoku
zmieni si w ostatnich latach na korzy .
W 1997 roku ilo mieszka ców korzystaj cych z kanalizacji sanitarnej wzros a z 86%
na pocz tku roku do 87,1% na koniec roku.
Do oblicze i wymiarowania rozwijanej sieci kanalizacji sanitarnej pos ugiwano si danymi z nast puj cych opracowa :
Polityka mieszkaniowa Bia egostoku z 1997 r.
Za enia rozwoju ilo ciowego miasta zawarte w Strategii rozwoju miasta wykonanej w
1996 r.
Studium zagospodarowania przestrzennego by ego województwa bia ostockiego.
W obowi zuj cym w 1990 r. miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego ch onno ci terenów miasta okre lano na 320 000 mieszka ców. W zwi zku z tym, e na
osiedlu Bagnówka przyjmowano jedynie zabudow zagrodow i jednorodzinn oraz z tym, e
obecnie pojawiaj si szanse przekszta ce wybranych terenów zabudowy baz i sk adów w
tereny zabudowy mieszkaniowo-us ugowej, mo na obecnie za
, e ch onno terenów
miasta wynosi 325 tys. mieszka ców.
W celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w kierunku wschodnim (osiedle Bagnówka)
projektuje si kana na przed eniu ul. Piastowskiej, Zacisze oraz w ul. Kluka. Projektuje si
równie kana na przed eniu ulicy Piastowskiej do Raginisa. Planuje si przedsi wzi cia mace na celu udro nienie systemu kanalizacji w po udniowo-wschodniej cz ci miasta. Proponowany kana w ul. A. Mickiewicza (od ul. K. Cio kowskiego) zabezpieczy potrzeby terenów
przeznaczonych na us ugi lecznictwa. Po udniowa cz
miasta posiada rozbudowany system
kanalizacji, zabezpieczaj cy potrzeby tej cz ci miasta. W celu umo liwienia rozbudowy sieci
kanalizacji w kierunku zachodnim projektuje si przed enie istniej cych kana ów w liniach
rozgraniczaj cych ul. Kleeberga do wylotu na szos warszawsk . Odga zienie kana u w Szosie E ckiej, przej ciem pod torami PKP i ul. Elewatorsk umo liwi odprowadzenie cieków z
terenów przemys owych przy ul. Elewatorskiej.
Szczegó owe rozwi zanie w zakresie budowy kana ów drugorz dnych, lokalnych przepompowni, miejsc w cze kanalizacji z gmin s siednich do systemu kanalizacji miejskiej zawarto w specjalistycznym opracowaniu bran owym wykonanym w 1997 r. przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bia ymstoku. W opracowaniu tym zaproponowano równie kolejno realizacji projektowanych w tym zakresie inwestycji.
9.3. Kanalizacja deszczowa
Aktualnie wszystkie odp ywy z kanalizacji deszczowej oddzia ywuj niekorzystnie na stan
czysto ci wód powierzchniowych w poszczególnych odbiornikach. W szczególno ci dotyczy
to cieku Jaroszówka. W zwi zku z powy szym wprowadza si obowi zek ustalania, w opracowaniach planistycznych i decyzjach administracyjnych, zakazu odprowadzania nieoczyszczonych cieków do rzek i cieków wodnych.
W celu poprawy stanu kanalizacji deszczowej niezb dna jest:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia zainwestowanych terenów z
zachowaniem optymalnych sp ywów powierzchniowych w górnych odcinkach ulic z zabudow mieszkaniow jednorodzinn .
Renowacja rzek i rowów odwadniaj cych w celu uzyskania w ciwych parametrów technicznych.
Budowa urz dze podczyszczaj cych (osadników i separatorów) celem uzyskania wymaganych redukcji zanieczyszcze , z rezerwacj niezb dnych terenów przy poszczególnych
wylotach kana ów deszczowych.
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Powi zania z s siednimi gminami s wytworzone naturalnym systemem hydrologicznym, z którego w zakresie odprowadzania wód opadowych korzysta g ównie Bia ystok.
Utrzymanie ustalonych klas czysto ci wód powierzchniowych (rzeki miejskie III klasy czysto ci, ciek Jaroszówka I klasy czysto ci) jest podstawowym wymogiem ekologicznym, s ucym zachowaniu mo liwo ci korzystania z tych wód przez u ytkowników w s siednich
gminach.
9.4. Usuwanie odpadów
Problem gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów wymaga w Bia ymstoku przygotowania specjalistycznego opracowania bran owego i podj cia szerokiego zakresu dzia ,
które zapewni w ciwe rozwi zania spe niaj ce normy ochrony rodowiska.
Dotyczy to szczególnie:
oddzielania i odr bnych metod utylizacji odpadów komunalnych i toksycznych,
selekcji odpadów w miejscach ich wytwarzania,
unieszkodliwiania i recyklingu odpadów.
Wi e si to z konieczno ci kontynuacji nast puj cych dzia

inwestycyjnych:

budowa nowoczesnego zak adu utylizacji odpadów komunalnych,
rozbudowa pola sk adowego IB na wysypisku w Hryniewiczach,
budowa sortowni odpadów,
budowa kompostowni odpadów organicznych,
rekultywacja pola sk adowego IA.
Realizacj tych zada zaplanowano w przyj tej w 1997 r. strategii rozwoju Bia egostoku.
9.5.

Ciep ownictwo
Potencjalnymi terenami zabudowanymi do obj cia scentralizowanym systemem zaopatrzenia w ciep o s Zespó Produkcyjno-Us ugowy „Elewatorska”, Starosielce - Zachód w
cz ci obejmuj cej osiedle mieszkaniowe i kot owni KZKS, ewentualnie „Fasty” - Zespó
Produkcyjno-Us ugowy oraz cz
obszaru Przemys owa i Dojlidy poprzez rozszerzenie zasi gu dzia ania sieci parowej.
Realizacja sieci do wy ej wymienionych terenów pozwoli na zlikwidowanie znacznej
cz ci niskosprawnych, wyeksploatowanych i uci liwych kot owni w glowych. Zak ada si ,
e udzia w gla jako ród o ciep a w tych kot owniach zmniejszy si z 19% w roku 1998 do
2% w roku 2010
Pozosta e tereny zabudowane, w szczególno ci zabudowa jednorodzinna, nie s przewidywane do obj cia systemem scentralizowanym. Podstawowym rozwi zaniem potrzeb
cieplnych tych terenów jest i b dzie system gazowniczy.
Istniej cy system ciep owniczy, obs uguj cy przede wszystkim zabudow wielorodzinn , zarówno na etapie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym, dotychczas nie powodowa
wi kszych konfliktów. Funkcjonuje on w granicach administracyjnych miasta oraz w Kleosinie. Elementem powi za zewn trznych jest zlokalizowane w Sowlanach wysypisko popio u
z Elektrociep owni Bia ystok.
Po wyczerpaniu mo liwej do uzyskania maksymalnej mocy istniej cych róde , mo e
by konieczna budowa nowego ród a systemowego, wed ug opracowanego stosownie do
przepisów prawa energetycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348) „Projektu za
do
planu zaopatrzenia miasta w ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe”.
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Obj cie systemem scentralizowanym nowych terenów budownictwa wielorodzinnego
wymaga kontynuacji budowy sieci cieplnych do os. Bacieczki, Nowe Miasto II i os. Skorupy
oraz budowy sieci do osiedla Wy yny Bagnówka.
Warunki terenowe oraz stosowana technologia rur preizolowanych pozwalaj na mo liwo bezkolizyjnego zrealizowania tych sieci w ramach rezerw terenowych g ównie w liniach rozgraniczaj cych istniej cych i projektowanych ci gów komunikacyjnych.
Warunkiem prawid owego funkcjonowania rozwijaj cego si uk adu sieciowego jest
budowa magistrali cz cej rejon ul. 27 Lipca z rejonem Nowego Miasta.
Wymogi ochrony rodowiska wskazuj na potrzeb dalszego prowadzenia prac modernizacyjnych zmierzaj cych do zmniejszenia uci liwo ci obu róde centralnych.
Nale y tak e podkre li , e w ka dym rejonie miasta istniej mo liwo ci dostawy gazu do celów ogrzewniczych. Zgodnie z tendencjami w innych krajach nale y te zak ada , e
coraz cz ciej do ogrzewania mieszka u ywana b dzie energia elektryczna.
9.6.

Elektroenergetyka
Sie wysokiego napi cia miasta pod wzgl dem bezawaryjnej pracy jest rozbudowana
w sposób dostateczny. Istniej ce g ówne punkty zasilania zapewniaj prawid ow prac uk adu i umo liwiaj dostarczenie wystarczaj cej ilo ci mocy i energii w przysz ci.
Ze wzgl du na istniej ce obszary niezabudowane, a przewidywane do zabudowy, np.
os. Bacieczki i Wy yny-Bagnówka, przewidzie nale y lokalizacj stacji transformatorowych
– RPZ na tych terenach, a tak e odpowiedni ilo linii 15 kV.
Równie poprawa warunków zasilania ródmie cia wi e si z modernizacj sieci
WN. Dlatego te nale y rozwa
mo liwo realizacji stacji transformatorowych oraz kablowych linii zasilaj cych 110 kV.
Zak ad Energetyczny Bia ystok S.A. przewiduje realizacj nast puj cych urz dze :
a) stacja 110/SN:
- stacja 110/15 kV RPZ3 „Stawy” w budynku EC1 na terenie posesji ZEB S.A. przy
ul. Elektrycznej,
- stacja 110/15 kV RPZ6 w rejonie ulicy Elewatorskiej,
- stacja 110/15 kV „Wy yny”,
b) linii 110 kV:
- linia 110 kV, zasilaj ca RPZ3 – wprowadzenie linii 110 kV pier cienia miejskiego
110 kV, RPZ9 – stacja „Narew”,
- rozdzielenie na dwa ci gi 110 kV stacji RPZ5 i RPZ8 i Fasty (doko czenie budowy
wyj 110 kV ze stacji „Narew”, wymagaj ce dowieszenia drugiego toru na istniecej linii pier cienia miejskiego i dobudowanie nowych odcinków linii),
- linia 110 kV do zasilania stacji RPZ6 – wprowadzenie linii 110 kV, stacja „Narew”
– GPZ1,
- linia 110 kV do zasilania stacji „Wy yny” – wprowadzenie linii 110 kV, EC Bia ystok – Wasilków,
c) rozdzielni sieciowej „Zielone Wzgórza” wraz z innymi liniami zasilaj cymi 15 kV ze
stacji RPZ5 i RPZ8,
d) linii 15 kV, stanowi cych wyj cia liniowe z istniej cych i projektowanych stacji
110/15 kV i rozdzielni sieciowych 15 kV, zasilaj cych tereny Bia egostoku i tereny
przyleg e, których ostateczna ilo wyniknie z potrzeb opracowywanych terenów,
e) linii 15 kV, zasilaj cych stacje transformatorowe, wynikaj ce z potrzeb odbiorców
miasta, stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sie NN. Ostateczna ilo wy ej wymienionych urz dze wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu i warunków przy czenia poszczególnych obiektów,
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f) stacji 110/15 kV RPZ „Przemys owy” zlokalizowanej poza granicami miasta do zasilania Bia egostoku i terenów przyleg ych, zwi zanych z nim funkcjonalnie. Zasilanie
wy ej wymienionej stacji przewiduje si poprzez przelotowe wprowadzenie napowietrznej linii 110 kV, stacja „Narew” – RPZ5.
W polityce przestrzennej miasta w zakresie elektroenergetyki nale y stosowa ustalenia zawarte w rozdz. 3.3. pkt. 6, 7 i 8.
W zwi zku z powy szym ustala si obowi zek:
ograniczania prowadzenia linii napowietrznych na terenie miasta
zakaz realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych w odniesieniu do poni ej
wymienionych obszarów:
- systemu przyrodniczego, na odcinkach projektowanych parków,
- terenów zieleni le cych w strefach konserwatorskich,
- obszarów, które mog by przeznaczone pod zabudow mieszkaniow .
9.7.

Gazownictwo
Obecnie wi kszo odbiorców ma mo liwo korzystania z paliwa gazowego. Ocenia
si , e miasto jest zgazyfikowane w 90% i dalszy rozwój gazyfikacji winien nast powa w
oparciu o ju istniej cy system sieci przesy owych i dystrybucyjnych, posiadaj cych du e
rezerwy przepustowo ci gazu.
Obecna mo liwo dostawy gazu wynosi oko o 35 tys. Nm3, a w roku 1997 szczytowe pobory
godzinowe wynosi y 18 tys. Nm3.
Podstawowymi czynnikami wp ywaj cymi na rozwój gazownictwa s :
niepewno co do gwarancji importu gazu z terenów Rosji i Bia orusi,
niepewno co do mo liwo ci realizacji niezb dnych zamierze inwestycyjnych, szczególnie w zakresie budowy gazoci gów wysokiego ci nienia, wobec braku unormowa
prawnych – w zakresie prawa energetycznego i sposobów finansowania budowy gazoci gów,
konieczno zapewnienia wspó pracy Bia egostoku z s siednimi gminami w celu koordynacji budowy sieci gazowych wysokiego i redniego ci nienia oraz budowy stacji redukcyjnych pierwszego stopnia.
Przy projektowaniu zabudowy i zagospodarowania na obszarach le cych w strefie oddzia ywania istniej cego gazoci gu wysokiego ci nienia DN 250 mm relacji Bia oru – Bia ystok, nale y zachowa stref bezpiecze stwa zgodnie z przepisami rozporz dzenia Ministra
Przemys u i Handlu z 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z 1995 r. poz. 686).
Po wyja nieniu problemu mo liwo ci zwi kszenia ilo ci dostarczanego do miasta gazu
lub dodatkowego dostawcy gazu nale y opracowa program rozwoju sieci gazowej w Biaymstoku.
Przy projektowaniu rozwoju sieci gazowej nale y d
do lokalizacji magistrali wysokiego ci nienia i stacji redukcyjnych pierwszego stopnia poza terenami miasta, na gruntach
wolnych od zabudowy (przeniesienie stacji z ul. Zacisze). Projektowana, w opracowaniu dotycz cym zaopatrzenia w ciep o, linia gazoci gu DN 1400 mm, przebiega po wschodniej
stronie Juchnowca Ko cielnego i wpada do stacji redukcyjnej I stopnia zlokalizowanej w s siedztwie po udniowej granicy miasta.
Sie gazowa redniego i niskiego ci nienia projektowana w mie cie powinna by lokalizowana w liniach rozgraniczaj cych ulic. W przypadku konieczno ci przeprowadzenia sieci
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przez nieruchomo ci prywatne wyst pi potrzeba zawierania z w cicielami lub u ytkownikami wieczystymi tych nieruchomo ci umów gwarantuj cych dost p do sieci w przypadku
awarii lub konieczno ci przebudowy.
9.8.

Telekomunikacja
W zwi zku z oddanym do u ytku, w 1994 roku, Bia ostockim W em Komunikacyjnym, który zabezpiecza obecne potrzeby obs ugi mieszka ców, rozwój uzbrojenia terenów w
urz dzenia w zakresie telekomunikacji zwi zany b dzie z dostosowywaniem systemu do
wzrastaj cych potrzeb. Niezb dna b dzie rozbudowa sieci abonenckich na obszarach, które
mog by przeznaczone pod zabudow oraz budowa linii wiat owodowej Bia ystok – Zab udów.
Kierunki rozwoju infrastruktury, przedstawiono na rysunku „Kierunki rozwoju infrastruktury”
10. OBSZARY OBJ TE OBOWI ZKOWYM SPORZ DZENIEM PLANÓW MIEJSCOWYCH
10.1. Obszary obj te obowi zkiem sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów szczególnych
Na terenie Bia egostoku obszary takie nie wyst puj .
10.2. Obszary obj te obowi zkiem sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze wzgl du na istniej ce uwarunkowania
Obowi zkiem sporz dzenia planu obejmuje si obszary predysponowane do zabudowy
mieszkaniowej, us ugowo-mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-us ugowej, na których nale y
wyznaczy przebieg dróg publicznych, zasady obs ugi terenu w urz dzenia infrastruktury, a
tak e zasady podzia u terenu na dzia ki budowlane i zasady ich zabudowy. Tylko poprzez
sporz dzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla takich terenów,
mo na zagospodarowa je w sposób kompleksowy i zgodny z zasadami kszta towania urbanistycznego.
Do obszarów tych zalicza si : 1.3, 2.1, 2.2, 2.11, 3.6, 5.4, 6.8, 7.4, 8.3, 8.5, i 9.9.
10.3. Obszary, dla których sporz dzenie planów miejscowych mo e by niezb dne na podstawie przepisów szczególnych
1. Stosownie do przepisu art. 53 ustawy z dnia 7 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z pó niejszymi zmianami), dla terenu górniczego sporz dza
si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który powinien zapewni integracj wszelkich dzia podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:
wykonania uprawnie okre lanych w koncesji,
zapewnienia bezpiecze stwa powszechnego,
ochrony rodowiska, w tym obiektów budowlanych.
Koszty sporz dzenia projektu planu ponosi przedsi biorca.
Na terenie miasta jedno z e kopalin pospolitych posiada wyznaczony obszar i teren
górniczy (PPH „SILIKATY” – Bia ystok). Wyznaczenie obszarów nast pi o zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wydobywania kopalin po utracie mocy wi cej obecnego planu, przedsi biorca powinien si
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zg osi do organu wydaj cego koncesj z pro
o zwolnienie go z obowi zku wykonywania nowego planu miejscowego dla terenu górniczego.
2. Stosownie do artyku u 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 1999 r. Dz. U. Nr 15 poz. 139) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporz dza si obowi zkowo, gdy:
przepisy szczególne tak stanowi ,
na obszarze gminy przygotowywana jest realizacja zadania rz dowego, albo zadania
samorz du województwa, umieszczonych w stosownych programach i w wojewódzkim rejestrze,
przewidywana jest realizacja lokalnego celu publicznego, z wyj tkiem zada zwi zanych z budow urz dze infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego.
W zwi zku z powy szym plany zwi zane z realizacj celów publicznych sporz dzane b
po:
wyst pieniu warunków okre lonych w przepisach szczególnych,
sporz dzeniu programów zada rz dowych lub zada samorz du województwa i negocjacji z gmin warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego,
zaistnieniu mo liwo ci realizacji lokalnego celu publicznego, szczególnie w przypadku konieczno ci wyw aszczania nieruchomo ci. Najcz ciej b dzie to dotyczy realizacji dróg publicznych, obs uguj cych tereny zabudowy mieszkaniowej.
3. Stosownie do przepisów art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, podzia u nieruchomo ci mo na dokona , je eli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowywania
terenu. W zwi zku z zamierzeniami inwestorów dotycz cymi zabudowy terenów, na których wyst pi konieczno wyznaczenia przebiegu dróg publicznych i ustalenia podzia u
na dzia ki budowlane, mo e wyst pi potrzeba sporz dzenia planu miejscowego.
4. Dla terenów predysponowanych pod zabudow jednorodzinn nale y okre li :
przebieg dróg publicznych, obs uguj cych nowozagospodarowywany teren i ich po czenie z drogami istniej cymi,
zasady podzia u terenu na dzia ki budowlane,
zasady zabudowy i zagospodarowywania terenów, ze szczególnym uwzgl dnieniem zagospodarowania terenów przyleg ych do wyznaczonych przestrzeni publicznych,
zasady uzbrojenia technicznego,
szczegó owe zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
Poniewa podzia y nieruchomo ci rolnych nie daj si wprost wykorzysta do kszta towania zabudowy tych terenów, z zachowaniem zasad kszta towania adu przestrzennego i urbanistycznego, zagospodarowanie tych terenów mo e nast pi jedynie poprzez
procedur scalenia nieruchomo ci i ponownego podzia u terenu na dzia ki budowlane
(rozdzia 2 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami). Szczegó owe warunki scalenia i podzia u okre la miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W zwi zku z tym dla przedmiotowych terenów, mo e wyst pi potrzeba sporz dzenia planu miejscowego. Po pierwsze z powodu konieczno ci okre lenia innego ni rolnicze ich przeznaczenia, po drugie z powodu konieczno ci okre lenia zasad scalenia i podzia u. Poniewa scalenia i podzia u mo na dokona wtedy, gdy o scalenie i podzia wyst pi w ciciele lub u ytkownicy wieczy ci posiadaj cy ponad 50% powierzchni predysponowanej do scalenia i podzia u, to plan miejscowy powinien by sporz dzony w anie w takiej chwili, kiedy wiadomo, e s ju ch tni na przeprowadzenie tej procedury i
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eb
oni uczestniczy w procedurze sporz dzania planu dla terenów, których zabudowa ich interesuje oraz b
uczestnikami w sprawie scalenia i podzia u (art. 103 ustawy o
gospodarce nieruchomo ciami).
Do obszarów tych zalicza si : 1.6, 2.4, 3.4, 3.7, 6.1, 7.1, 7.2 i 9.11.
11.
TERENY NIEZB DNE DLA REALIZACJI POLITYKI PA STWA NA OBSZARZE MIASTA
Obszary przewidywane do lokalizacji zada i programów dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych wynikaj z polityki zawartej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, który zgodnie z przepisem art. 54b ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, uchwala sejmik województwa. W planie tym ustala si obszary, na których
przewiduje si realizacje zada rz dowych oraz zada samorz du województwa wpisanych
do wojewódzkiego rejestru.
Wojewódzki rejestr sporz dza i prowadzi wojewoda (art. 61 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).
W zwi zku z wdro eniem reformy ustrojowej pa stwa i zwi zanymi z tym zmianami
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, realizacj zada , b cych w kompetencjach
wojewody i sejmiku wojewódzkiego, dopiero rozpocz to.
Brak strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
a przede wszystkim brak wojewódzkiego rejestru zada rz dowych i zada samorz du województwa uniemo liwia w chwili obecnej okre lenie obszarów, które b
niezb dne dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych na obszarze miasta. Realizacja tych celów b dzie
jednak mo liwa, bowiem przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym reguluj zasady post powania w tym zakresie. Umieszczenie zadania rz dowego lub zadania samorz du
wojewódzkiego w rejestrze wojewódzkim jest podstaw podj cia negocjacji z Zarz dem Miasta w sprawie wprowadzania zada dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku negocjacji podpisywana jest umowa w sprawie zapewnienia rodków finansowych niezb dnych do sporz dzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz do pokrycia roszcze w cicieli lub u ytkowników wieczystych nieruchomo ci, na których planuje si realizacj tych programów. Nale y jednak bra pod uwag
fakt, e ustalenia planu sporz dzanego po uchwaleniu studium zgodnie z przepisem art. 18
ust. 2 pkt 2a ustawy, musz by spójne z polityk przestrzenn gminy okre lon w tym studium. W zwi zku z tym przy opracowywaniu programów rz dowych i wojewódzkich nale y
uwzgl dnia polityk przestrzenn miasta, na obszarze którego zadania te b
realizowane.
Wska niki programowe miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
Rodzaj obiektu

Jednostka odniesienia
1 mieszkanie
1000 MK
1000 m2 p.u.
1000 m2 p.u.
100 zatrudnionych

Strefa A
(centrum)
1.0
330
24 - 27
20 - 22
20 - 22

Strefa B
(zewn trzna)
1.2
400
29 - 32
30 – 35
24 - 28

Budynki wielorodzinne
Biura
Handel, us ugi
Zak ady produkcyjne
Restauracje, kawiarnie
Kino, teatr

100 miejsc konsumpcyjnych

22 – 24

30 – 36

100 miejsc widowiskowych

27 - 30

33 – 37
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Obiekty sportowe
Szpitale
Przychodnie
zdrowia
Kluby, domy
kultury
Pracownicze
ogródki dzia kowe
Stacje obs ugi
samochodów

100 u ytkowników jednocze nie

14 - 16

22 – 24

100 ek
1000 m2 p.u.

3-4
24 - 27

4–5
27 - 30

100 u ytkowników jednocze nie

14 - 16

22 - 24

100 dzia ek

18 - 20

27 – 34

1 stanowisko naprawcze

4–6

5–7

12.
OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POW.
SPRZEDA Y POWY EJ 2000 M2
„Na terenie miasta Bia egostoku przewiduje si mo liwo rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 na obszarach kategorii I i II okre lonych
na za czniku graficznym „Polityka przestrzenna”.
Obszary te wyznaczone zosta y na nast puj cych terenach funkcjonalnych miasta:
terenach przemys owych, sk adowych, us ugowych i rzemios a przeznaczonych w studium
do sukcesywnej modernizacji i uzupe nie ,
terenach us ugowych z istniej cymi obiektami handlowymi o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 lub powierzchni sprzeda y zbli onej do 2000 m2,
terenach przeznaczonych w studium do przekszta ce w kierunku kszta towania funkcji
us ugowej i produkcyjno us ugowej,
terenach przeznaczonych w studium do przekszta ce w kierunku kszta towania funkcji
us ugowej.
Wyklucza si mo liwo rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 na nast puj cych terenach:,
terenach systemu przyrodniczego miasta wytypowanych w opracowaniu ekofizjograficznym jako tereny wy czone z przeznaczania pod zabudow i tereny ograniczonego zainwestowania budowlanego, nie dotyczy terenów w dolinie rzeki Bia ej –rejon Auchan (pomi dzy ul. Produkcyjn i Gen. Maczka)
terenach ochrony zabytkowych uk adów urbanistycznych i obszarach zabytkowych, nie
dotyczy terenu Biruny przy ul. wi toja skiej,
terenach przemys owych ze strategicznymi dla miasta obiektami jak elektrociep ownia ,
oczyszczalnia cieków itp..
terenach ukszta towanej zabudowy mieszkaniowej.
Na okre lonych obszarach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y
powy ej 2000 m2 - ograniczenia w zakresie formy, bran y, typu i rodzaju obiektów, powinny
wynika z lokalnych uwarunkowa .
Przy sporz dzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
tych terenów nale y w szczególno ci:
- dokona analiz komunikacyjnych uwzgl dniaj cych symulacj ruchu ko owego generowanego przez obiekty handlowe,
- uwzgl dni uwarunkowania lokalizacyjne dla okre lonych obszarów, które nale y odnie
do nast puj cych kategorii:
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Kategoria I – to obszary, na których mo liwa jest lokalizacja obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m2 bez ogranicze ich rodzaju, struktury organizacyjno- funkcjonalnej, bran y i formy.
Kategoria II – to obszary, na których mo liwa jest lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000m2, które b
pe ni y rol centrotwórcz i b
charakteryzowa y si :
- indywidualn form o szczególnych walorach architektonicznych,
- z on struktur funkcjonalno – przestrzenn .
Do tego typu obiektów zaliczane s m.in. wielofunkcyjne centra handlowo – us ugowe, domy towarowe i handlowe, galerie handlowe, hale targowe.
Wyklucza si na obszarach tej kategorii lokalizacj „hipermarketów”.
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KIERUNKI I POLITYKA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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I. CELE I KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU ZAWAD
1. CELE ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
ZAWAD
Opracowany aneks do Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku jest uzupe nieniem dokumentu stanowi cego zasady realizacji polityki przestrzennej na obszarze miasta Bia egostoku o przy czone Zawady. Polityka przestrzenna obszaru Zawad musi by spójna z polityk przestrzenn Bia egostoku, a g ówne
funkcje tego obszaru powinny wynika z potrzeb ca ego miasta.
Obszar Zawad pe ni b dzie nast puj ce funkcje:
mieszkaniowe – jako tereny istniej cej i w przysz ci projektowanej zabudowy
mieszkaniowej g ównie jednorodzinnej,
produkcyjno-us ugowe – na bazie istniej cej zabudowy zlokalizowanej g ównie
przy drodze krajowej,
wypoczynkowe – w oparciu o istniej ce walory rodowiska naturalnego,
rolniczo-produkcyjne – na bazie istniej cej zabudowy siedliskowej, ogrodniczej,
ferm hodowlanych.
Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad wynikaj z polityki
przestrzennej miasta. Rozwój zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku to sukcesywny
rozwój procesów urbanizacyjnych, realizowanych jako ró norodne funkcje przypisywane
poszczególnym terenom, z uwzgl dnieniem predyspozycji przestrzennych tych terenów do
zabudowy.
Podstawowym celem rozwoju zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku jest:
STWORZENIE PODSTAW DO WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO, POPRAWY JAKO CI YCIA MIESZKA CÓW ORAZ PODNIESIENIA STANDARDU OBS UGI REGIONU, W WARUNKACH EKOLOGICZNEJ RÓWNOWAGI,
FUNKCJONALNEJ SPRAWNO CI I ESTETYCZNEJ ATRAKCYJNO CI MIASTA, A
TAK E STYMULACJI ROZWOJU BIA OSTOCKIEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ WE
WSPÓ PRACY Z S SIEDNIMI GMINAMI.
W odniesieniu do obszaru Zawad cel ten pozostaje aktualny i realizowany b dzie na
ró nych szczeblach rozwoju przestrzennego i gospodarczego
2. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAWAD
2.1 Struktura funkcjonalno – przestrzenna
Jednym z celów zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku, przyj tym w studium, jest wykorzystanie dolin cieków wodnych do kszta towania ogólnie dost pnych terenów zieleni miejskiej, które w sposób planowy stan si ozdob zagospodarowania przestrzennego miasta b cego kulturalnym, us ugowym i administracyjnym centrum regionu.
Po one na kra cach systemu przyrodniczego miasta kompleksy le ne, b c terenami zapewniaj cymi bogactwo bioró norodno ci systemu, zapewniaj tak e mo liwo wypoczynku i rekreacji mieszka com miasta.
Z uwagi na system przyrodniczy na obszarze miasta wydzielono 9 stref strukturalnych,
oznaczonych cyframi od 1 do 9.
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Zawady z jednej strony opasane dolin rzeki Bia ej, z drugiej kompleksem le nym
Lasu Antoniuk b
uzupe nia y stref 8 cznie z Wysokim Stoczkiem i Dziesi cinami. Tereny po one w dolinie rzeki Bia ej i Supra li powi ksz obszar systemu przyrodniczego. W
strukturze przestrzennej miasta oprócz systemu przyrodniczego wyró niono równie systemy:
komunikacyjny, infrastruktury technicznej i miejskich przestrzeni publicznych.
2.2 G ówne kierunki zagospodarowania Zawad
Zagospodarowanie Zawad z jednej strony uzale nione b dzie od stanu zagospodarowania przestrzeni w obr bie tego obszaru wchodz cych w sk ad strefy strukturalnej nr 8, z
drugiej strony zale ne b dzie od stanu funkcjonowania poszczególnych systemów miejskich
tworz cych jeden organizm.
ówne kierunki zagospodarowania w odniesieniu do strefy strukturalnej, jak i poszczególnych systemów przedstawiaj si nast puj co:
Strefa strukturalna
- pokonanie bariery trasy szybkiego ruchu i sprawne po czenie komunikacyjne Zawad
z reszt strefy z uwzgl dnieniem bezkolizyjnego ruchu pieszego i rowerowego,
- uzupe nienie i modernizacja istniej cej zabudowy produkcyjno-us ugowej na terenach
przyleg ych do drogi krajowej,
- modernizacja zagospodarowania terenów osiedlowych i przeznaczenie terenów nie zainwestowanych na cele mieszkaniowe i rekreacyjne.
System przyrodniczy
Podstawowy system przyrodniczy na terenie Zawad stanowi cz
systemu przyrodniczego miasta i regionu. Tworzy go b
tereny wy czone z urbanizacji o wysokim potencjale biotycznym w tym:
- doliny rzek Supra li i Bia ej w swoich granicach geomorfologicznych jako g ówne obszary powi za przyrodniczych miasta z systemem ekologicznym regionu,
- zagajniki le ne przyleg e do kompleksu le nego Antoniuk wspó tworz ce zwarty
kompleks ekosystemów le nych pó nocnej cz ci miasta,
- dolinki denudacyjne z odp ywem wód opadowych do rzeki Bia ej jako sie lokalnych
elementów wspomagaj cych podstawowy uk ad ekologiczny,
- tereny upraw rolniczych –jako tereny otwarte uzupe niaj ce system przyrodniczy miasta.
ównymi kierunkami ochrony walorów rodowiska s :
- ochrona walorów przyrodniczych, zapewniaj cych prawid owe funkcjonowanie przyrody, a tak e prawid owe standardy zamieszkiwania nie tylko w Zawadach, ale i caym mie cie,
- oszcz dne korzystanie z zasobów rodowiska przyrodniczego z preferencj dla rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych.
System komunikacyjny
- modernizacja drogi krajowej z uwzgl dnieniem skrzy owa z ulicami Zawady – Gajowa i Lodowa – Oliwkowa,
- uzupe nienie uk adu komunikacyjnego poprzez powi zanie ulicy Polowej z ulic Produkcyjn ,
- modernizacja stanu technicznego ulic istniej cych (budowa nawierzchni),
- realizacja ulic w zakresie obs ugi komunikacyjnej nowoprojektowanych terenów budownictwa mieszkaniowego,
- budowa cie ek rekreacyjnych komunikacji pieszej i rowerowej.
System infrastruktury technicznej
- kontynuacja rozwoju systemu infrastruktury technicznej na terenach zabudowanych,
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- poprawa stanu technicznego poszczególnych elementów systemów przez podejmowanie procesu ich modernizacji i przebudowy,
- przygotowywanie specjalistycznych opracowa bran owych w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, stosownie do planowanych procesów inwestycyjnych,
- realizacja uzbrojenia technicznego na terenach przygotowywanych do zabudowy.
System miejskich przestrzeni publicznych
Po dane jest, aby Zawady jako oddzielne osiedle mia y wydzielone centrum
us ugowe zlokalizowane przy placu miejskim. Jednak z uwagi na istniej ce zagospodarowanie ukszta towanie takiego miejsca b dzie bardzo trudne. Przy ul. Zawady
znajduje si jedyna dzia ka gminna. W powi zaniu z ci giem komunikacyjnym przyleg ych ulic: Zawady, Sapiehy i Kryszta owej powinna wykszta ci si tu przestrze
publiczna – plac obudowany us ugami. W planie zagospodarowania przestrzennego
nale y okre li warunki zagospodarowania placu i przyleg ej zabudowy, aran uj c
przestrze publiczn .
II. POLITYKA W ZAKRESIE PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
ZAWAD
1. OBSZARY OBJ TE OCHRON NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1.1.

rodowisko kulturowe oraz obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów
o ochronie zabytków
Na terenie Zawad nie wyst puj obiekty wpisane do rejestru zabytków, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10,
poz. 48, z pó niejszymi zmianami). Znajduj si jednak budynki o warto ciach kulturowych.
to obiekty dawnej drewnianej architektury ludowej typowej dla Podlasia. Zosta y one wymienione w rozdziale „Uwarunkowania”. Obiekty te stanowi w asno prywatn , a ich w aciciele cz sto s nie wiadomi posiadania dziedzictwa kulturowego.
Aby chroni te obiekty nale y:
- remonty i przebudowy tych obiektów przeprowadza w porozumieniu z Pa stwow
Ochrony Zabytków,
- w przypadku konieczno ci rozbiórki uzyska zgod Pa stwowej S by Ochrony
Zbytków,
- now zabudow kszta towa w nawi zaniu do architektury regionalnej wykorzystuj c
rodzime tradycje materia owe i konstrukcyjne.
1.2.

Obszary obj te lub wskazane do obj cia szczególnymi formami ochrony przyrody
Na terenie Zawad nie ma terenów obj tych szczególnymi formami ochrony przyrody i
nie przewiduje si wprowadzenia szczególnych form ochrony.
System przyrodniczy i poszczególne elementy rodowiska przyrodniczego chronione b
na
podstawie przepisów ogólnych i w ramach ochrony lokalnych warto ci przyrodniczych na
podstawie prawa miejscowego.
2. LOKALNE WARTO CI ZASOBÓW RODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ZAGRO ENIA RODOWISKOWE
2.1 G ówne elementy rodowiska przyrodniczego
Za lokalne warto ci zasobów rodowiska przyrodniczego na terenie Zawad uznaje si :
- doliny rzek Supra li i Bia ej z ekosystemami kowymi wyst puj cymi na ich terenie,
czone do systemu powi za ekologicznych miasta i regionu,
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lasy i tereny zadrzewione,
system hydrograficzny w tym: wody gruntowe i powierzchniowe.
ci te powinny by chronione w planach zagospodarowania przestrzennego poprzez:
przeznaczanie na funkcje proekologiczne,
wy czanie z terenów zabudowy,
ochron przed degradacj ,
tworzenie korytarzy i ci gów powi za ekologicznych mi dzy poszczególnymi terenami,
- ochron poszczególnych elementów rodowiska przed zanieczyszczeniami.

Warto
-

2.2 Polityka ochronna w stosunku do poszczególnych elementów rodowiska
Ochrona systemu przyrodniczego
- wy czenie obszarów podstawowego systemu przyrodniczego z zainwestowania i
zmiany dotychczasowych form u ytkowania na funkcje koliduj ce z ochron warto ci
przyrodniczych,
- tworzenie ci gów powi za ekologicznych mi dzy obszarami systemu przyrodniczego.
Ochrona lasów i gruntów le nych
- utrzymanie le nego u ytkowania gruntów le nych wg zasad okre lonych w planie
urz dzania lasów oraz zgodnie z zasadami zagospodarowania i u ytkowania lasów
ochronnych, uznanych za ochronne ze wzgl du na po enie w granicach miasta,
- preferowanie dolesie na terenach przyleg ych do kompleksu le nego Antoniuk i do
istniej cych zagajników.
Ochrona rodowiska wodnego
Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem:
- utrzymanie standardów zagospodarowania i ogranicze wg zasad przewidzianych dla
obszarów G ównych Zbiorników Wód Podziemnych,
- wprowadzenie dla terenów zurbanizowanych scentralizowanego systemu gospodarki
wodno- ciekowej,
- wprowadzenie systemów podczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych i
komunikacyjnych,
- eliminowanie dzia ów produkcji rolnej wytwarzaj cych du e ilo ci gnojowicy i innych
odchodów zwierz cych,
- wprowadzenie strefy ochrony po redniej przy uj ciu wód podziemnych Fasty.
Ochrona przed powodzi :
- wy czenie z terenów przeznaczonych do zabudowy i urbanizacji obszarów zalewowych – dolin rzek i terenów w obni eniach oraz utrzymanie tych obszarów jako naturalne poldery przeciwpowodziowe,
- przyj cie rz dnej 117 m n.p.m. si jako rz dnej powodziowej dla obszaru przyleg ego
do dolinny rzeki Supra l,
- utrzymanie dro no ci istniej cego systemu melioracyjnego i naturalnego uk adu dolinek odprowadzaj cych wody opadowe do doliny rzeki Bia ej i Supra li,
- utrzymanie istniej cych urz dze podstawowych melioracji wodnych – jazu Zajma na
rzece Supra l, ogroblowania rzeki w rejonie przemys owego uj cia wody „Fasty” oraz
rowu szczegó owego z budowlami i urz dzeniami wodno- melioracyjnymi.
Ochrona zasobów wód podziemnych:
- wprowadzenie ogranicze indywidualnego uj cia i poboru wód podziemnych na ob72
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szarach obj tych scentralizowanym systemem zaopatrzenia w wod .
2.3 Zagro enia rodowiska i ludzi, polityka przestrzenna w zakresie ich minimalizacji
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
W Zawadach zaznacza si wyra na sezonowo poziomu st
py u i dwutlenku
siarki, powodowana wzrostem zanieczyszcze w sezonie grzewczym.
ówne ród a zanieczyszcze powietrza w Zawadach to:
- lokalne kot ownie przydomowe,
- fermy drobiu i zwierz t futerkowych,
- ruch drogowy.
Fermy hodowlane nie stanowi zagro enia dla stanu higieny atmosfery. Powoduj natomiast lokalne uci liwo ci odczuwalne jako nieprzyjemne zapachy, odory i obni aj standard zamieszkania w bezpo rednim s siedztwie.
W odniesieniu do wymienionych zagro
przewiduje si dwa kierunki dzia :
1) ograniczenie emisji poprzez:
- eliminacj obiektów najbardziej uci liwych, lokalnych kot owni i ferm hodowlanych,
- ograniczenie emisji przez wprowadzenie nowoczesnych rozwi za technicznych;
2) ochron zabudowy mieszkaniowej przed wp ywem zanieczyszcze poprzez:
- odsuni cie zabudowy od róde zanieczyszcze
- stosowanie barier i przegród izolacyjnych mi dzy ród ami zanieczyszcze a zabudow w postaci zieleni izolacyjnej, ekranów ochronnych.
Ha as
Przekroczenie dopuszczalnych norm ha asu w Zawadach nast puje na trenach przyleych do ul. Genera a Maczka. W wi kszo ci problem dotyczy istniej cej zabudowy us ugowej. Istniej tu jednak i budynki mieszkalne. Wraz ze wzrostem ruchu samochodowego na
istniej cej drodze krajowej problem ten b dzie coraz wi kszy. W celu zabezpieczenia istniecej zabudowy przed ha asem zastosowano ekrany akustyczne.
W odniesieniu do wymienionych zagro
przy projektowaniu zabudowy przewiduje
si nast puj ce dzia ania:
- przyj cie jako minimalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy 50 m – od kraw nika
jezdni drogi krajowej dla nowej zabudowy us ugowej i 100 m dla nowej zabudowy
mieszkaniowej,
- wprowadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej, je li jest to mo liwe, na wszystkich
dzia kach budowlanych,
- zastosowanie ochrony biernej w budynkach (szczelne okna, wyg uszaj ce ciany).
Promieniowanie niejonizuj ce
ród a elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj cego na terenie Zawad to
istniej ce linie elekroenergetyczne wysokiego i redniego napi cia. Nat enie pola elekromagnetycznego nie mo e przekracza dopuszczalnych norm zawartych w Rozporz dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 11.08.1998 r. w sprawie
szczegó owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska,
dopuszczalnych poziomów promieniowania jakie mog wyst powa w rodowisku oraz wymaga obowi zuj cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.
Przy zagospodarowaniu trenów w rejonie pasów przebiegu linii elektroenergetycznych
nale y przyj minimaln odleg
lokalizacji budynku 15 m od linii WN i 7 m od linii SN.
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Zgodnie z PN-E-05100-1:98 linie napowietrzne WN i SN powinny by wykonane z
nast puj cymi stopniami obostrzenia:
- 2o przy skrzy owaniu z budynkiem mieszkalnym, podwórzem, drog krajow i miejsk ,
- 1o przy zbli eniu z budynkiem mieszkalnym, podwórzem, drog krajow i miejsk .
3. ROLNICZA PRZESTRZE PRODUKCYJNA
3.1 Grunty orne i u ytki zielone
ówny kierunek zagospodarowania przestrzennego Zawad okre la zmian podstawowej funkcji tego obszaru z rolniczej na obszar urbanizacji. W zwi zku z tym przewiduje
si w dalszej perspektywie wy czenie znacznej powierzchni gruntów rolnych pod zabudow
mieszkaniow . Pod zabudow przeznaczone zostan g ównie grunty orne o dobrych warunkach fizjograficznych do zabudowy, w tym grunty III i IV klasy bonitacyjnej.
Docelowo jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej powinny pozosta u ytki
zielone w dolinach rzek w czone do systemu przyrodniczego i grunty gospodarstw rolnych
pó nocnej i zachodniej cz ci obszaru, w których utrzymana zostanie produkcja rolna.
3.2 Polityka przestrzenna w zakresie ochrony gruntów rolnych.
Ochron przed zmian przeznaczenia na cele nierolnicze powinny by obj te grunty
po one na terenach systemu przyrodniczego i na terenach zalewowych w dolinach rzek i
obni eniach terenowych
Ponadto obowi zywa b
ogólne zasady gospodarowania gruntami rolnymi, w tym:
- ochrona obecnie u ytkowanych gruntów rolnych przed dewastacj oraz ich w ciwe
wykorzystanie w okresie poprzedzaj cym administracyjne wy czenie ich z produkcji
rolniczej,
- zakaz lokalizacji nowych siedlisk rolniczych na obszarze terenów przeznaczonych w
perspektywie pod zabudow .
Polityk ochronn w Zawadach przedstawiono na rysunku „Polityka ochronna”.
4. OBSZARY ZABUDOWANE ZE WSKAZANIEM TERENÓW WYMAGAJ CYCH
PRZEKSZTA CE LUB REHABILITACJI
4.1 Formy zabudowy i tereny ich wyst powania
Zawady charakteryzuj si zabudow typowa dla terenów peryferyjnych powsta w
wyniku przekszta ce zabudowy wiejskiej. Jest to zabudowa niska, ekstensywna. Ogólnie
mo na wyró ni trzy rodzaje zabudowy:
- zabudowa siedliskowa (budynki mieszkalne z zabudow gospodarcz oraz do
prowadzenia produkcji rolnej – hodowla i ogrodnictwo),
- zabudowa mieszkaniowa,
- zabudowa us ugowa i produkcyjno-us ugowa.
Zabudowa siedliskowa to zarówno po one przy ulicy Zawady jak i rozproszone drobne gospodarstwa rolne oraz specjalistyczne towarowe gospodarstwa rolne: ogrodnicze lub hodowlane.
Zabudowa mieszkaniowa w Zawadach to tylko indywidualna zabudowa jednorodzinna wolnostoj ca. Jest to zarówno pozosta
dawnej zabudowy siedliskowej w wyniku wtórnych
podzia ów, g ównie w rejonie ulicy Zawady, oraz nowa zabudowa mieszkaniowa realizowana
na wydzielonych trenach mieszkaniowych powsta ych w wyniku zmiany przeznaczenia i podzia u gruntów rolnych.
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Zabudowa us ugowa i produkcyjna wyst puje g ównie w bezpo rednim s siedztwie drogi
krajowej. Powsta a ona w wyniku przekszta ce dzia ek siedliskowych lub niezabudowanych
dzia ek rolniczych.
4.2 Polityka przestrzenna w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zabudowy
zabudowa siedliskowa
Zabudowa siedliskowa, a zw aszcza budynki inwentarskie i inne budynki do produkcji
rolnej, nie powinny towarzyszy zabudowie typowo mieszkaniowej. Istniej ce dzia ki siedliskowe znajduj ce si w s siedztwie tej zabudowy wymagaj przekszta ce w pierwszej kolejno ci. Przewidywana polityka przestrzenna w stosunku do tej zabudowy to:
- zmiana funkcji budynków inwentarskich i gospodarczych na funkcje us ugowe nie
stwarzaj ce uci liwo ci dla istniej cej i przysz ej zabudowy mieszkaniowej,
- okre lenie w planie miejscowym przysz ych warunków zabudowy i zagospodarowania tych obiektów i ich otoczenia.
zabudowa mieszkaniowa
Istniej ce budynki mieszkalne to domy jednorodzinne wolnostoj ce, jedno lub dwukondygnacyjne z ewentualnymi poddaszami mieszkalnymi. Zabudowa ta jest w ró nym stanie technicznym. Najstarsza zabudowa wyst puje przy ulicy Zawady. Znajduj si tu budynki
drewniane, parterowe, z dachami dwuspadowymi. Towarzyszy im drobna, ale liczna zabudowa gospodarcza (gara e, drewutnie). W uzupe nieniu tej zabudowy powsta y nowsze domy
murowane. Najnowsza budynki mieszkalne powsta y na nowych wydzielonych terenach budowlanych.
Przewidywana polityka przestrzenna:
- dalsza poprawa stanu technicznego istniej cej zabudowy,
- modernizacja i dalszy rozwój sieci infrastruktury technicznej i budowa nawierzchni
drogowych w rejonach istniej cej zabudowy,
- okre lenie w planie miejscowym warunków, na jakich dopuszczona b dzie lokalizacja
zabudowy gospodarczej.
zabudowa us ugowa
Zabudowa us ugowa zlokalizowana jest g ównie na dzia kach przyleg ych do ulicy
Genera a Maczka. Uci liwo ci komunikacyjne (ha as, drgania, zanieczyszczenie powietrza)
nie zniech ci y u ytkowników tych terenów. Mimo du ego obci enia komunikacyjnego tej
ulicy wiele dzia ek ma bezpo redni dost p do trasy. Po przystosowaniu drogi krajowej do
parametrów drogi ekspresowej dost pno komunikacyjna tych terenów zostanie znacznie
ograniczona.
Przewidywana polityka przestrzenna:
- poszukiwanie rozwi za minimalizuj cych utrudnienia komunikacyjne – sprawny w ze komunikacyjny w rejonie ulicy Lodowej ze wszystkimi relacjami lub w ze zespolony obejmuj cy dwa skrzy owania: z ulicami Gajowa – Zawady i Oliwkowa –
Lodowa; oba rozwi zania wymagaj po czenia z ulicami – dublerami do obs ugi
komunikacyjnej terenów przyleg ych,
- okre lenie w planie miejscowym warunków zabudowy i zagospodarowania tych obszarów i ustalenie minimalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy us ugowej w odleg oci 50m od kraw nika jezdni drogi ekspresowej.
5. OBSZARY, KTÓRE MOG

BY PRZEZNACZONE POD ZABUDOW

5.1 Potencjalne tereny budowlane
Obszarami, które mog by przeznaczone pod zabudow s :
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- tereny niezabudowane w granicach istniej cej zabudowy jako uzupe niaj ca zabudowa
plombowa,
- tereny niezabudowane lecz przeznaczone do zabudowy (w ewidencji gruntów sklasyfikowane jako tereny budowlane),
- tereny nie przeznaczone jeszcze do zabudowy, na których nie wyst puj jednak uwarunkowania wykluczaj ce lub istotnie ograniczaj ce rozwój zagospodarowania przestrzennego, a wi c predysponowane do rozwoju procesów urbanizacyjnych.
Pierwsze dwa przypadki wyst pi w Zawadach sporadycznie.
ównymi terenami inwestycyjnymi b
wi c obszary niezabudowane i mo liwe do przeznaczenia na cele budowlane. Funkcje tych terenów to zabudowa mieszkaniowa oraz produkcyjno-us ugowa.
W I etapie zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana b dzie po obu stronach ulicy Zawady w kwartale ulic Dolna, Ko cowa, Lodowa i Sapiehy oraz na trenach na wschód od ul.
Lodowej (obszar oznaczony 8.7). W drugim etapie, po wykonaniu przepompowni cieków
kanalizacji sanitarnej, b dzie mo na przeznaczy do zabudowy tereny po one na pó noc od
ulicy Ko cowej.
Zabudowa us ugowa i produkcyjno-us ugowa to zabudowa o charakterze ogólnomiejskim. W dalszym ci gu lokalizowana b dzie na wolnych terenach w s siedztwie drogi krajowej (obszar oznaczony 8.8). Presja inwestycyjna na te obszary jest du a. Bardzo wa
spraw opracowywanym planie miejscowym b dzie zapewnienie w ciwej dost pno ci komunikacyjnej tych terenów.
5.2 Zorganizowana dzia alno inwestycyjna i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
Generalnie w Zawadach przewidywana jest zabudowa mieszkaniowa ekstensywna.
Mo liwe formy zabudowy to:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj ca realizowana na pojedynczych
dzia kach przez prywatnych w cicieli,
- zabudowa jednorodzinna zorganizowana realizowana przez firmy developerskie,
- ewentualna zabudowa wielorodzinna niskiej intensywno ci z ograniczeniem wysokoci do 3 kondygnacji.
Polityk przestrzenn przedstawiono na rysunku „Polityka przestrzenna”.
6. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI
6.1 Droga ekspresowa
Po czenie Zawad z miastem, oddzielonym drog ekspresow , jest najwa niejszym
zadaniem kierunków rozwoju komunikacji.
W obowi zuj cym do ko ca 2002 r. planie ogólnym zak adano, e droga krajowa Nr 8
dzie miejsk drog ekspresow . „Szeroko w liniach rozgraniczaj cych 50 – 70 m. Liczba
pasów ruchu 2x2. Skrzy owania z innymi ulicami w ró nych poziomach”.
W opracowanym dla potrzeb miasta Studium Komunikacyjnym oraz w Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Bia egostoku przewidywano skrzy owania z nast puj cymi ulicami: Narodowych Si Zbrojnych (GP), Hugo Ko taja (Z), Produkcyjn (G),
Oliwkow (Z), wi tokrzysk (G).
Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Bia ymstoku
(zarz dcy drogi) Biuro Projektowe „DROMEX” opracowa o koncepcj przystosowania drogi
krajowej do parametrów drogi ekspresowej. W koncepcji tej uwzgl dniono wielopoziomowe
skrzy owania (w y) z ulicami:
- Alej Narodowych Si Zbrojnych,
- Produkcyjn ,
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- Gajow – Oliwkow (w ze zespolony),
- Dziesi ciny – wi tokrzysk ,
oraz bezkolizyjny przejazd nad drog ekspresow - po czenie ulicy Hugo Ko taja z Produkcyjn
Przyj cie zaproponowanych przez DROMEX rozwi za technicznych spowoduje uzyskanie kolizji rednio co oko o 1,5 km, co pozwoli na zachowanie minimalnych odleg ci
spe niaj cych warunki drogi ekspresowej. Z uwagi na potrzeby miasta skrzy owania te powinny by cz stsze.
Niezale nie od przyj tych rozwi za technicznych wprowadzenie do uk adu komunikacyjnego miasta drogi ekspresowej b dzie zawsze bardzo uci liwe dla jego mieszka ców
szczególnie w rejonach bezpo rednio przyleg ych do trasy, a tak e utrudni, a nawet uniemo liwi im korzystanie z tej trasy, ze wzgl du na wymagane przepisami ograniczenia dost pnoci.
Docelowo przebieg drogi ekspresowej powinien omija miasto po trasie pó nocnej obwodnicy
przez Sochonie, Dobrzyniewo i Choroszcz – tak jak zak adano w projekcie Planu Województwa Podlaskiego.
Budowa obwodnicy pozamiejskiej jest realizacj odleg w czasie i przez wiele lat
ruch tranzytowy b dzie musia odbywa si przez miasto, powoduj c uci liwo ci dla mieszka ców. Dlatego inwestor drogi ekspresowej b dzie musia spe ni wszystkie wymagane
przepisami warunki i zastosowa rozwi zania minimalizuj ce te uci liwo ci.
6.2 Powi zania dzielnicowe
W ogólnym uk adzie komunikacyjnym Zawad bardzo wa
rol pe ni ulica Lodowa i
jej przed enie do Osowicz (ulica zbiorcza) oraz powi zanie tego kierunku z ulic Produkcyjn . Ulice te (modernizowana i projektowane) u atwi powi zania komunikacyjne Zawad z
terenami s siednimi. Zw aszcza to dodatkowe, nowe powi zanie b dzie bardzo wa ne wówczas, gdy dost pno komunikacyjn drogi ekspresowej zostanie po jej modernizacji ograniczona. Przebieg projektowanej ulicy przedstawiono na planszy kierunków rozwoju komunikacji.
6.3 Drogi lokalne i dojazdowe
Ulicami obs uguj cymi ruch lokalny i dojazdowy w Zawadach b
ulice Zawady i
Ko cowa, a docelowo równie ulica Polna, której projektowane przed enie czy si z ulic
Produkcyjn . Ulice te powinny jak najszybciej zosta przystosowane do przyj cia ruchu samochodowego (budowa nawierzchni utwardzonej), w tym komunikacji miejskiej. Ich realizacja jest g ównym zadaniem gminy w Zawadach.
Pozosta e ulice b
spe nia y role dróg dojazdowych. Ich realizacja w du ej mierze uzale niona b dzie od przysz ych u ytkowników.
6.4 Komunikacja miejska i cie ki rowerowe
Powi zanie komunikacyjne Zawad z miastem jest utrudnione poprzez przebieg drogi
krajowej. Planowane bezkolizyjne przejazdy „gór ” przez tras : Gajowa – Zawady i Oliwkowa – Lodow , które cznie z dodatkowymi powi zaniami b
tworzy y jeden w ze zespolony, poprawi po czenie Zawad z miastem. Do obs ugi komunikacj miejsk nale y przystosowa ulice Lodow , Ko cow i Zawady. Docelowo przewiduje si przeniesienie komunikacji miejskiej z ulicy Ko cowej na ulic Poln . W opracowywanym planie miejscowym nale y przyj odpowiednie linie rozgraniczaj ce tych ulic oraz przewidzie mo liwo lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej.
ówne trasy cie ek rowerowych powinny by traktowane jako element wypoczynku
i rekreacji. Ich kierunki powinny wynika z systemu przyrodniczego i przebiega dolinami
rzecznymi. W Zawadach, g ówna trasa komunikacji rowerowej po bezkolizyjnym skrzy owa77
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niu z drog krajow powinna, wi c przebiega wzd rzeki Bia ej, a dalej jedna do Osowicz,
a druga do kompleksu le nego Antoniuk. Poza ci gami rekreacyjnymi, cie ki rowerowe nale y przewidywa w liniach rozgraniczaj cych g ównych ulic.
Kierunki rozwoju komunikacji przedstawiono na rysunku „Kierunki rozwoju komunikacji”.
7.KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
7.1 Wodoci gi
Istniej ca i projektowana sie wodoci gowa na terenie Zawad b dzie zasilana z sieci
miejskiej m. Bia egostoku. Przewiduje si obj cie sieci wodoci gow ca ego obszaru zabudowy mieszkaniowej i po czenie projektowanych sieci w uk ad pier cieniowy z sieci wodoci gow w ul. Produkcyjnej i we wsiach Szelachowskie i Osowicze (na terenie gminy Wasilków). W dalszej perspektywie przewiduje si po czenie sieci wodoci gowych na terenie
dzielnicy Zawady z projektowan magistral wodoci gow w ul. Gen. St. Maczka. Rozbudowa systemu sieci wodoci gowych wymaga opracowania koncepcji sieci wodoci gowej na
terenach obj tych planem miejscowym Zawad.
Lokalizacj sieci wodoci gowych nale y przewidywa w liniach rozgraniczaj cych pasa drogowego.
7.2 Kanalizacja sanitarna
Odbiornikiem cieków sanitarnych z terenu Zawad b dzie podobnie jak obecnie kolektor Z1 odprowadzaj cy cieki z terenu miasta do oczyszczalni przy ul. Produkcyjnej.
Przewiduje si :
- obj cie sieci kanalizacji sanitarnej ca ego obszaru przeznaczonego pod zabudow
mieszkaniow ,
- likwidacj szamb i ust pów suchych na terenach obj tych kanalizacj sanitarn ,
- konieczno opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenach obj tych planem Zawad z uwzgl dnieniem istniej cej i docelowej zabudowy i ukszta towania powierzchni,
- prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj cych pasa drogowego.
7.3 Kanalizacja deszczowa
Przewidywana urbanizacja terenów dawnej wsi Zawady powoduje konieczno zaprojektowania systemu odprowadzenia wód opadowych.
Nale y preferowa rozwi zania prowadz ce do zwi kszenia retencji wód opadowych
przez utrzymanie du ej ilo ci powierzchni przepuszczalnych i odprowadzenie wód deszczowych z uwzgl dnieniem ich separacji ze wzgl du na stopie zanieczyszczenia. Przy projektowaniu systemu odprowadzenia wód deszczowych w rej. Zawad nale y d
do utrzymania
istniej cego uk adu rowów i cieków wodnych przez:
- stosowanie szczegó owych zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego osiedla obliguj cych w cicieli posesji do utrzymania i konserwacji istniej cego systemu
odprowadzenia wód deszczowych (lub jego przywrócenia w przypadku dewastacji),
- pozyskanie terenu cieku i pasa terenu wzd
cieku na rzecz gminy ze wzgl du na jego ochron , funkcje retencyjne i przyrodnicze,
- proponowanie lokalizacji na wykupionych obszarach rekreacyjnych ci gów komunikacji pieszej i rowerowej,
- projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z naturalnymi kierunkami sp ywów
przy zachowaniu istniej cych zlewni i wododzia ów.
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7.4 Ogrzewanie budynków i doprowadzenie gazu
Ogrzewanie budynków na terenie osiedla Zawady przewiduje si z wykorzystaniem koowni lokalnych lub osiedlowych na olej opa owy niskosiarkowy, gaz propan-butan, gaz
ziemny, energi elektryczn lub inne niekonwencjonalne ekologiczne ród a ciep a np. pompy
cieplne. Nale y d
do eliminowania ogrzewania budynków trzonami w glowymi i piecami
na paliwo sta e.
ród em gazu ziemnego na terenie obj tym studium b dzie gazoci g D 225 PE w ul.
Gen. St. Maczka, a po rednio istniej ca stacja redukcyjno-pomiarowa na terenie wsi Grabówka, zasilana z gazoci gu wysokiego ci nienia Dn 250 mm.
Przewiduje si obj cie sieci gazow ca ego obszaru zabudowy mieszkaniowej.
W opracowywanym planie miejscowym nale y opracowa przebieg osiedlowej sieci gazowej,
przewiduj c lokalizacj gazoci gów pod chodnikami i w pasach zieleni w liniach rozgraniczacych ulic.
7.5 Elektroenergetyka
Obecnie przez Zawady przebiegaj nast puj ce linie 110 kV:
- GPZ 1 – Je ewo
- GPZ 1 – Fasty – RPZ 8 – RPZ 5 – Narew
- GPZ 1 – Narew
Zak ad Energetyczny Bia ystok planuje rozdzielenie na dwa ci gi 110 kV linii zasilacych stacje RPZ 5, RPZ 8 i RPZ Fasty. B dzie to ci g dalszy budowy wyj liniowych ze
stacji 400/110 kV Narew. Wymaga to b dzie budowy nowych odcinków linii 110 kV. Projektowana linia 110 kV pier cienia miejskiego nie zosta a dotychczas wykonana z uwagi na
brak zgody ze strony w cicieli gruntów, po których terenie linia ta mia aby przebiega .
Przedsi wzi cie to b dzie bardzo k opotliwe proceduralnie. Ju istniej ce pasy przebiegaj cych linii s znacznym utrudnieniem przy zagospodarowaniu tego obszaru.
Zasilanie Zawad obywa si istniej cymi liniami redniego napi cia za po rednictwem
pi ciu stacji transformatorowych oraz linii niskiego napi cia wyprowadzonymi z tych stacji.
W zwi zku z przeznaczaniem nowych terenów pod zabudow konieczna b dzie dalsza rozbudowa tych urz dze .
7.6 Telekomunikacja
Na terenie Zawad konieczna jest rozbudowa sieci rozdzielczej wzd
wi kszo ci ulic,
które obecnie jeszcze nie s utwardzone. Rozbudowa ta umo liwi wiadczenie us ug ( w
szczególno ci ISDN i SDI) dla obecnych i przysz ych abonentów oraz stworzy mo liwo ci
przy czenia istniej cych abonentów pracuj cych po PCM i SRDA na ONU.
Przy opracowywaniu planu miejscowego nale y przewidzie w liniach rozgraniczaj cych projektowanych ulic konieczno rezerwy niezb dnego pasa terenu pod urz dzenia teletechniczne, co umo liwi w przysz ci bezkolizyjn budow sieci telekomunikacyjnych.
7.7 Gospodarka odpadami
Odpady komunalne z terenu Zawad unieszkodliwiane b
w ramach miejskiego systemu unieszkodliwiania odpadów sta ych, w ramach, którego wyspecjalizowane firmy prowadzi b
odbiór gromadzonych czasowo w pojemnikach odpadów, wywóz, sortowanie, recykling i unieszkodliwianie w Zak adzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.
Docelowo w ramach powadzonego systemu gospodarki odpadami przewiduje si segregacj
odpadów u ich wytwórcy.
Na terenie Zawad nie przewiduje si lokalizacji sk adowisk odpadów i zak adów ich unieszkodliwiania.
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Kierunki rozwoju infrastruktury przedstawiono na rysunku „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”.
8. OBSZARY OBJ TE OBOWI ZKIEM SPORZ DZENIEM PLANÓW MIEJSCOWYCH
8.1 Obowi zek sporz dzania planów na podstawie przepisów szczególnych
Na terenie Zawad nie wyst puj tereny obj te obowi zkiem sporz dzania planów
miejscowych na podstawie przepisów szczególnych, gdy nie wyst puj obszary i obiekty
chronione, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, w prawie górniczym i geologicznym i w ustawie o ochronie by ych hitlerowskich obozów zag ady.
8.2 Obowi zek sporz dzania planów ze wzgl du na istniej ce uwarunkowania
Z uwagi na wyst puj ce uwarunkowania – konieczno uporz dkowania istniej cej
zabudowy i przygotowanie terenów pod przysz zabudow – wskazane jest opracowanie
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Zawad. Maj c powy sze na wzgl dzie,
dnia 25 marca 2002 r. Rada Miejska Bia egostoku podj a uchwa Nr LI/665/2002 w sprawie
przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci
Zawad i cz ci os. Dziesi ciny. W planie tym zostan uwzgl dnione potrzeby terenowe na
przystosowane drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Ustalenie przebiegu tej drogi i zasad obs ugi komunikacyjnej terenów przyleg ych jest kluczowym zadaniem planu. Modernizacja drogi jest ponadlokalnym celem publicznym i z uwagi na zabezpieczenie terenu
niezb dnego na poszerzenie tej drogi opracowanie planu jest konieczne.
Oprócz tego w planie wyznaczone zostan obszary predysponowane pod zabudow
mieszkaniow , us ugowo - mieszkaniow oraz us ugow i produkcj , przebieg dróg publicznych, zasady obs ugi terenu w urz dzenia infrastruktury, a tak e zasady podzia u terenu na
dzia ki budowlane i zasady ich zabudowy. Tylko poprzez sporz dzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego mo na b dzie ten obszar zagospodarowa w sposób kompleksowy i zgodny z zasadami kszta towania urbanistycznego.
9. TERENY NIEZB DNE DLA REALIZACJI ZADA I PROGRAMÓW ZAWARTYCH W STRATEGII I PLANIE WOJEWÓDZTWA
Obszary przewidywane do lokalizacji zada i programów dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych wynikaj z polityki zawartej w strategii i w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa, który zgodnie z przepisem art. 54b ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, uchwala sejmik województwa. W planie tym ustala si obszary, na
których przewiduje si realizacje zada rz dowych oraz zada samorz du województwa wpisanych do wojewódzkiego rejestru. Wojewódzki rejestr sporz dza i prowadzi wojewoda (art.
61 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym). Rejestr taki nie przewiduje adnych zada na
terenie Zawad.
Jednak ponadlokalne elementy struktury przestrzennej wyst puj ce w Zawadach, zosta y okre lone w strategii rozwoju województwa i w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego. S to:
droga krajowa ekspresowa Nr S 8 Warszawa – Bia ystok – Suwa ki – Budzisko zwana „Via Baltica” w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym z ograniczon dost pno ci oraz potrzeb budowy drugiej jezdni,
linie elektroenergetyczne WN 110 kV : GPZ 1 Bia ystok – RPZ Knyszyn, GPZ 1 Biaystok – RPZ Je ewo, GPZ 1 Bia ystok – RPZ Fasty, RPZ 1 Fasty Bia ystok – GPZ
Narew i RPZ 8 Bia ystok.
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1. CELE ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
DOJLID GÓRNYCH, HALICKICH I ZAGÓREK
Celem opracowania jest okre lenie zasad realizacji polityki przestrzennej miasta Bia egostoku na obszarze terenów w czonych z dniem 01. 01. 2006 r. w granice administracyjne
miasta tj. Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek.
Okre lona polityka przestrzenna dla obszarów Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek jest
zgodna z polityk przestrzenn Bia egostoku, a g ówne funkcje obszaru obj tego opracowaniem ustalono po rozpoznaniu i uwzgl dnieniu potrzeb ca ego miasta.
Podstawowym celem rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Bia egostoku jest:
STWORZENIE PODSTAW DO WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO, POPRAWY JAKO CI YCIA MIESZKA CÓW ORAZ PODNIESIENIA
STANDARDU OBS UGI REGIONU, W WARUNKACH EKOLOGICZNEJ RÓWNOWAGI, FUNKCJONALNEJ SPRAWNO CI I ESTETYCZNEJ ATRAKCYJNO CI MIASTA, A TAK E STYMULACJI ROZWOJU BIA OSTOCKIEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ WE WSPÓ PRACY Z S SIEDNIMI GMINAMI.
W odniesieniu do obszarów Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek w/w cel pozostaje nadal
aktualny i realizowany b dzie na ró nych szczeblach rozwoju przestrzennego i gospodarczego poprzez przypisanie ró norodnych funkcji poszczególnym terenom, z uwzgl dnieniem ich
predyspozycji fizjograficznych, przestrzennych i mo liwo ci zabudowy.
Jako indywidualne dla obszaru obj tego opracowaniem i uzupe niaj ce w/w cel podstawowy, ustala si nast puj ce cele rozwoju:
1) przekszta cenie, rozwój i zmiana wizerunku architektoniczno – urbanistycznego poudniowo - wschodniej cz ci miasta Bia egostoku o charakterze peryferyjno - podmiejsko rolniczym w miejski – zurbanizowany;
2) wykreowanie miejskiego stylu ycia i zamieszkiwania;
3) rozwój sieci us ug;
4) doprowadzenie do powstania harmonijnych osiedli zabudowy mieszkaniowej z w czeniem uk adów urbanistycznych wiejskich form zabudowy miejscowo ci w czonych do
Bia egostoku, w tym integracja istniej cych rozproszonych zgrupowa zabudowy w ca ci
urbanistyczne;
5) rozwój i podniesienie jako ci systemu ogólnodost pnych przestrzeni publicznych
nawi zuj cych w ukszta towaniu do uk adów urbanistycznych dawnych wsi, jako cznika
wi cego ze sob poszczególne elementy struktury funkcjonalno – przestrzennej;
6) zachowanie i podwy szenie jako ci istniej cych oraz doprowadzenie do powstania
nowych miejsc integracji lokalnych spo eczno ci w ramach systemów przestrzeni publicznych;
7) powi zanie zabudowy mieszkaniowej z zieleni i obiektami sportowo – rekreacyjnymi realizowanymi w ramach systemów przestrzeni publicznych;
8) wyeksponowanie i wzbogacenie lokalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych w zespo ach urbanistycznych.
Planuje si , e w/w cele b
realizowane sukcesywnie wraz z rozwojem uk adu urbanistycznego i jego powi za ,/ w szczególno ci drogowych i infrastruktury technicznej/ ze struktur przestrzenn miasta Bia egostoku.
2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ
DOJLID GÓRNYCH, HALICKICH I ZAGÓREK
ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW
2.1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ DOJLID GÓRNYCH, HALICKICH I ZAGÓREK
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W nawi zaniu do podzia u obszaru miasta, w CZ CI I STUDIUM, na 9 stref strukturalnych ustala si , e teren Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek b dzie stanowi stref strukturaln nr 10.
Teren obj ty opracowaniem przylega do po udniowej cz ci strefy strukturalnej Nr 5 i za
jej po rednictwem zostanie powi zany z pozosta cz ci miasta Bia egostoku.
W nawi zaniu do wyró nionych w strukturze miasta Bia egostoku, w CZ CI I STUDIUM, systemów: przyrodniczego, komunikacyjnego, infrastruktury technicznej i miejskich
przestrzeni publicznych ustala si , e zostan one wyró nione równie na terenie obj tym
opracowaniem z uwzgl dnieniem lokalnych uwarunkowa i powi zane z ich odpowiednikami
po onymi w pozosta ej cz ci miasta Bia egostoku.
Bior c pod uwag analiz lokalnych uwarunkowa , oraz stan zmieniaj cej si rzeczywisto ci, uznaje si za uzasadnione uwzgl dnienie lokalnej odmienno ci i to samo ci obszaru,
jako nadrz dnego priorytetu w kszta towaniu jego zagospodarowania przestrzennego.
Planuje si , nast puj ce kierunki zmian w strukturze przestrzennej Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek:
1) sukcesywne przekszta canie charakteru obszaru z peryferyjno – podmiejsko - rolniczego w miejski – zurbanizowany o charakterze mieszkaniowo – us ugowym z wydzielonymi
strefami aktywno ci gospodarczej w tym równie rolniczej - jako funkcji gasn cej;
2) pojawienie si nowych osiedli i nowych form zabudowy mieszkaniowej realizowanej
jako zabudowa bli niacza, szeregowa lub niska zabudowa wielorodzinna wy cznie w formie
tzw. willi miejskich;
3) intensyfikacj g sto ci zabudowy mieszkaniowej w miejscach ju zainwestowanych
/wtórne podzia y nieruchomo ci, rozbudowy i nadbudowy budynków istniej cych, zmiany
sposobu u ytkowania, przebudowy i rozbudowy w tym np. budynków gospodarczych na
mieszkalne/ oraz zabudowa terenów dotychczas u ytkowanych rolniczo;
4) pojawienie si nowych formy zabudowy i nowych funkcji w postaci:
a) obiektów us ug u yteczno ci publicznej,
b) budynków o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 z rozbudowanymi programami funkcjonalnymi, które umo liwi przej cie przez te obiekty funkcji osiedlowego o rodka us ugowego - jako miejsc sprzyjaj cych integracji spo eczno ci lokalnej, dobrze powi zanych z uk adem komunikacyjnym i innymi elementami struktury funkcjonalno – przestrzennej,
5) intensyfikacj rozwoju dzia alno ci gospodarczej i zwi zanej z ni zabudowy produkcyjno - us ugowej – na bazie istniej cej zabudowy zlokalizowanej przy drodze krajowej
Nr 19 /ul. Zab udowska/ oraz powstanie nowych terenów produkcyjno – us ugowych w s siedztwie terenów o analogicznej funkcji po onych w po udniowo - wschodniej cz ci miasta Bia egostoku, na których planowana jest lokalizacja filii Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej;
6) wyeksponowanie g ównych ci gów systemu przyrodniczego zwi zanych z lokalnymi
ciekami wodnymi oraz zalesie ródpolnych planowanych do pozostawienia jako tereny niezabudowane i w czenie ich do systemu przestrzeni publicznych.
2.2. NOWA STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA
Zak ada si , e najwa niejszymi elementami w zmieniaj cej si strukturze funkcjonalno przestrzennej b :
1) osiedla zabudowy jednorodzinnej, w tym reprezentacyjnej willowej;
2) osiedlowy i lokalne o rodki us ugowe;
3) us ugi publiczne;
4) tereny obiektów i urz dze sportowo – rekreacyjnych;
5) uk ad ulic i placów publicznych;
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6) obszary lokalnych dolin cieków wodnych;
7) system ci gów pieszych i tras rowerowych;
8) obszary i obiekty infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
Uzupe niaj cymi elementami w zmieniaj cej si strukturze funkcjonalno - przestrzennej
:
1) zespo y zabudowy wielorodzinnej /wille miejskie/;
2) obiekty i zespo y obiektów us ugowych poza o rodkami us ugowymi;
3) obiekty i zespo y obiektów produkcyjno – us ugowych;
4) zgrupowania zabudowy zagrodowej;
5) zespo y obiektów sakralnych;
6) parki i skwery;
7) zbiorniki i urz dzenia wodne;
8) tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych;
9) uprawy rolne i zielone;
10) cmentarze.
W kszta towaniu nowej, zmieniaj cej si struktury funkcjonalno – przestrzennej na etapie
sporz dzania planów miejscowych nale y d
do:
1) podnoszenia standardów istniej cych elementów struktury funkcjonalno – przestrzennej wymienionych w akapitach 1 i 2 poprzez popraw i uzupe nianie obiektami wysokiej jako ci oraz usuni cie lub przekszta cenie /nadbudow , przebudow , rozbudow , zmian wystroju zewn trznego, zmian sposobu u ytkowania/ obiektów dysharmonizuj cych przestrze ;
2) doprowadzenia do powstania osiedlowego o rodka us ugowego dla obszaru opracowania jako miejsca sprzyjaj cego integracji spo eczno ci lokalnej, dobrze powi zanego z
uk adem, komunikacyjnym i innymi elementami struktury funkcjonalno – przestrzennej;
3) tworzenia w miar mo liwo ci i potrzeb:
a) zespo ów zabudowy mieszkaniowej, w których nie dopuszcza si innego przeznaczenia terenu poza zabudowa mieszkaniow ;
b) zespo ów zabudowy mieszkaniowej z mo liwo ci ich zamkni cia i ochrony w formie tzw. kondominiów;
c) zespo ów zabudowy mieszkaniowo – us ugowej;
4) tworzenia i urz dzania ogólnodost pnych skwerów, parków i innych form zieleni
urz dzonej z obiektami i urz dzeniami rekreacyjnymi, wi c je ci gami pieszymi z innymi
elementami struktury funkcjonalno – przestrzennej w tym szczególnie zespo ami zabudowy
mieszkaniowej;
5) wykorzystania, do tworzenia ogólnodost pnych skwerów i parków, obszarów obecnych pastwisk, zadrzewie oraz zalesie ródpolnych;
6) niezale nie od postanowie pkt 4 tworzenia w zespo ach mieszkaniowych wydzielonych terenów zieleni;
7) wzajemnego sytuowania wzgl dem siebie poszczególnych elementów struktury
funkcjonalno – przestrzennej w sposób umo liwiaj cy minimalizacj negatywnego oddzia ywania, ze szczególnym uwzgl dnieniem s siedztwa zabudowy mieszkaniowej;
8) tworzenia i urz dzania w zespo ach zabudowy us ugowej i produkcyjnej w s siedztwie zespo ów mieszkaniowych stref wielostopniowej zieleni izolacyjnej, a w tym zimozielonej oraz lokalizowania innych obiektów minimalizuj cych negatywne oddzia ywanie;
9) tworzenia wysokiej jako ci obudowy przestrzeni publicznej /ulic i placów/ i lokalizowania wokó nich reprezentacyjnej zabudowy ze szczególnym uwzgl dnieniem ulicy uk adu podstawowego – projektowanego po czenia ul. Zab udowkiej z ul. Halick , wa niejszych
ulic lokalnych, obiektów sakralnych oraz innych wa nych obiektów u yteczno ci publicznej;
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10) modernizacji, rozbudowy i budowy uk adu przestrzeni publicznych /ulic, placów i
ci gów pieszych oraz skwerów i parków/ wi c ze sob poszczególne elementy struktury
funkcjonalno – przestrzennej z uwzgl dnieniem systemu przystanków komunikacji zbiorowej.
2.3. KSZTA TOWANIE KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ
W kszta towaniu kompozycji przestrzennej na etapie sporz dzania planów miejscowych
nale y d
do:
1) ukszta towania adu przestrzennego, rozumianego jako doprowadzenie do wykszta cenia kompletnych i wysokiej jako ci jednostek kompozycyjnych, obiektów kompozycyjnych
oraz elementów wi cych poszczególne jednostki i obiekty kompozycyjne mi dzy sob ;
2) likwidacji obszarów chaosu w przypadkach, gdy wyst puj one w wykszta conych
jednostkach kompozycyjnych i obiektach kompozycyjnych;
3) uzyskania ci
ci tkanki miejskiej, poprzez czenie poszczególnych elementów
struktury przestrzennej, a w szczególno ci do wzmocnienia wzajemnych powi za obszarów
rozproszonej zabudowy Halickich i Zagórek z obszarem Dojlid Górnych oraz z pozosta
cz ci miasta.
4) uformowania czytelnego uk adu obszarów hierarchicznie wa nych w oparciu o:
a) zró nicowanie szeroko ci ulic i ci gów pieszych,
b) stosowanie regularnych placów, skwerów, poszerze ulic i innych elementów wyró niaj cych miejsce w uk adzie przestrzennym,
c) lokalizowanie obiektów istotnych przy lub na obszarach hierarchicznie wa nych
oraz akcentowania tych obiektów i przestrzeni np. dominantami lub znakami szczególnymi,
d) wyst powanie obiektów o wysokich walorach estetycznych,
e) ukszta towanie osi widokowych lub panoram,
f) komponowania uk adów urbanistycznych w sposób wskazuj cy na usytuowanie
obiektów hierarchicznie wa nych np.: o rodka us ugowego, us ug publicznych, obiektów sakralnych lub innych wa nych dla spo eczno ci lokalnej,
5) kontynuacji i uzupe niania uk adów geometrycznych posiadaj cych wysokie walory
oraz usuni cia z nich lub z ich otoczenia elementów zaburzaj cych kompozycj ;
6) doprowadzenia do czysto ci i spójno ci uk adów geometrycznych;
7) kszta towania nowych, oryginalnych uk adów geometrycznych jednostek kompozycyjnych, które stanowi b
o ich atrakcyjno ci;
8) zró nicowanie poszczególnych zespo ów zabudowy w ramach jednostek kompozycyjnych poprzez stosowanie ró nicowania ich wystroju zewn trznego;
9) wykorzystanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów oraz ich konfiguracji /dolin cieków wodnych, p aszczyzn, stoków, wzniesie , zadrzewie i zalesie / do kszta towania przestrzennego poszczególnych jednostek kompozycyjnych, a w nich zespo ów zabudowy.
Za wyj tkowo wa ne w kszta towaniu kompozycji przestrzennej uznaje si przestrzenie
publiczne, jako elementy wi ce s siednie jednostki kompozycyjne oraz poszczególne zespo y zabudowy.
W kszta towaniu przestrzeni publicznych nale y d
do:
1) wzajemnego powi zania przestrzeni publicznych z wa nymi obiektami, o rodkami
us ugowymi i ze sob ;
2) wkomponowania cieków wodnych, zadrzewie i zalesie w uk ady zieleni wchodz cej w sk ad ogólnodost pnych przestrzeni publicznych i powi zania ich w szczególno ci z
zespo ami zabudowy mieszkaniowej oraz terenami rekreacji;
3) podkre lania miejsc hierarchicznie wa nych;
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Za szczególnie istotne w ród przestrzeni publicznych uznaje si ulice i place, stanowi ce
przestrzenie hierarchicznie wa ne, które zaleca si kszta towa w oparciu o nast puj ce zasady:
1) staranne wyeksponowanie i zapewnienie estetyki zabudowy od strony ulic i placów
poprzez stosowanie okre lonych linii zabudowy;
2) zharmonizowanie zabudowy oraz zieleni jej towarzysz cej w sposób, umo liwiaj cy
ich czny odbiór jako cian otaczaj cych ulice lub place;
3) wprowadzenie nasadze drzew i lokalizacji pasów zieleni wzd
ulic uk adu podstawowego i wa niejszych ulic uk adu uzupe niaj cego przedstawionych na rysunku Kierunki
rozwoju komunikacji.
Istotne jest stosowanie wysokiej jako ci zagospodarowania, urz dzenia i wyposa enia
przestrzeni publicznych, a w tym w szczególno ci miejsc hierarchicznie wa nych poprzez:
kszta towanie posadzek, komponowanie zieleni, stosowanie odpowiednich obiektów ma ej
architektury, miejsc rekreacji i wypoczynku, sytuowanie elementów informacyjnych, plastycznych i o wietlenia.
2.4. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
Planuje si kszta towanie zmian przeznaczenia terenów na etapie sporz dzania planów
miejscowych w nast puj cych kierunkach:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej:
a) jako tereny zabudowy istniej cej przewidzianej do modernizacji i uzupe nie tj.
nadbudowy, odbudowy, przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu u ytkowania np. budynków gospodarczych na funkcje mieszkaniowe, z mo liwo ci uzupe nie now zabudow ,
a w tym formami intensywnymi wg okre lonych zasad,
b) jako tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj cej,
atrialnej, bli niaczej, szeregowej oraz wielorodzinnej /wille miejskie/;
2) tereny zabudowy us ugowej:
a) jako tereny wa nych obiektów u yteczno ci publicznej s
cych integracji spoeczno ci lokalnej, w tym m.in. obiekty o wiaty i kultu religijnego,
b) jako tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 o
rozbudowanym programie funkcjonalnym, umo liwiaj cym przej cie przez te obiekty funkcji
osiedlowego o rodka us ugowego,
c) jako pozosta e tereny obiektów us ug i drobnej wytwórczo ci;
3) tereny zabudowy zwi zanej z aktywno ci gospodarcz :
a) jako tereny zabudowy produkcyjnej,
b) jako tereny zabudowy magazynowo – sk adowej i handlu hurtowego,
c) jako tereny zabudowy obs ugi transportu oraz obiektów i urz dze telekomunikacji,
d) jako tereny zabudowy zwi zanej z gospodark i utylizacj odpadów;
4) tereny obiektów sportu, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe oraz tereny zieleni parkowej – tj. tereny ogólnodost pnych przestrzeni publicznych s
cych integracji spo ecznoci lokalnej realizowane w oparciu o istniej ce walory rodowiska naturalnego w formie boisk
i placów zabaw, skwerów i parków;
5) tereny obiektów i urz dze infrastruktury technicznej lokalizowanych i realizowanych stosownie do za
programowych w sposób umo liwiaj cy obs ug poszczególnych
zespo ów zabudowy.
6) tereny rolnicze – zwi zane z prowadzeniem rolniczej dzia alno ci gospodarczej – jako funkcji gasn cej zwi zanej z istniej
zabudow siedliskow , zagrodow oraz obiektami
produkcji rolniczej;
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W wyniku przyj tych wy ej kierunków zmian w przeznaczeniu terenów w granicach terenu obj tego opracowaniem dopuszcza si nast puj ce kategorie /funkcje/ przeznaczenia terenu:
1) kategoria dominuj ca – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) kategorie uzupe niaj ce:
a) zabudowa mieszkaniowa, w tym:
- budynki wielorodzinne /wille miejskie/ oraz zamieszkania zbiorowego,
- zabudowa zagrodowa,
b) us ugi, w tym:
- handel detaliczny,
- administracja, biura,
- kultura, gastronomia, rozrywka,
- obs uga turystyki,
- s ba zdrowia, opieka spo eczna, obiekty weterynaryjne,
- edukacja, nauka, o wiata i szkolnictwo wy sze,
- zespo y obiektów sakralnych, us ugi pogrzebowe,
- us ugi ró ne i inne, wytwórczo drobna,
- bezpiecze stwo publiczne,
c) obszary aktywno ci gospodarczej, w tym:
- produkcja,
- handel hurtowy, magazyny i sk ady,
- obs uga transportu i telekomunikacji,
- gospodarka odpadami,
d) tereny zieleni, w tym:
- tereny sportowo – rekreacyjne, parki i skwery,
- cmentarze,
e) gospodarka rolna i le na.
W planach miejscowych nale y wyznacza lokalizacje poszczególnych kategorii /funkcji/
stosownie do przyj tych za
programowych z uwzgl dnieniem wytycznych zawartych w
postanowieniach Rozdzia u 3.
3. KIERUNKI I WSKA NIKI DOTYCZ CE ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ U YTKOWANIA TERENÓW,
W TYM TERENY WY CZONE SPOD ZABUDOWY
3.1. KIERUNKI I WSKA NIKI DOTYCZ CE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ
YTKOWANIA TERENÓW
3.1.1. Miejsca centralne - o rodki us ugowe
Planuje si , na terenie obj tym opracowaniem, miejsca centralne, realizowane jako o rodki us ugowe – osiedlowy i lokalne - w nawi zaniu do ogólnomiejskiego uk adu istniej cych i
projektowanych o rodków us ugowych.
Ustala si nast puj ce kierunki zagospodarowania przestrzennego o rodka osiedlowego,
który powinien:
1) by ukszta towany w sposób umo liwiaj cy obs ug mieszka ców ca ego terenu obtego opracowaniem jak równie ludno ci pobliskich miejscowo ci po onych poza granicami administracyjnymi Bia egostoku;
2) by miejscem sprzyjaj cych integracji spo eczno ci lokalnej, dobrze powi zanym z
uk adem komunikacyjnym i innymi elementami struktury funkcjonalno – przestrzennej, w
tym w szczególno ci sprzyja poruszaniu si pieszo;
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3) integrowa tereny obj te opracowaniem i rozdzielone ul. Zab udowsk – drog klasy
GP;
4) charakteryzowa si indywidualn form architektoniczn dostosowan do skali zabudowy otaczaj cej, przez co nale y rozumie obowi zek odej cia od zabudowy z formy
„blaszanej hali” otoczonej parkingiem w kierunku zespo u bry w zieleni np.: o ró nych funkcjach powi zanych pasa ami komunikacji pieszej, co dodatkowo umo liwi równie etapowanie realizacji w czasie;
5) posiada du ró norodno us ug;
6) by ukszta towany w sposób umo liwiaj cy unikni cie kolizji ruchu pieszego od koowego oraz klientów od dostawczego;
7) powinien posiada starannie urz dzone przestrzenie publiczne, w tym stref wejciow oraz ziele dekoracyjn .
rodek osiedlowy planuje si zlokalizowa w rejonie projektowanego skrzy owania ul.
Zab udowkiej /ulica klasy GP/ z projektowanymi ulicami klasy Z i L – odpowiednio przed ueniem ul. Skowronkowej i ul. Jachtowej na terenach oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna, jako obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powyej 2000 m2 kat. II - wyklucza si mo liwo lokalizacji obiektów z kategorii marketów lub
innych zrealizowanych jako otoczonych parkingiem, których dzia alno b dzie sprowadza a
si do wy cznie do handlu wielkopowierzchniowego.
W odniesieniu do o rodków lokalnych ustala si nast puj ce kierunki zagospodarowania:
1) zaleca si kszta towanie obiektów o rodka w sposób nawi zuj cy do charakteru zabudowy zespo u, w którym si znajduje;
2) za lokalne o rodki uznaje si równie us ugi w parterach zabudowy;
3) zaleca si ró nicowanie us ug;
4) nale y stosowa rozwi zania przestrzenne sprzyjaj ce poruszaniu si pieszo oraz zaplanowa i urz dzi przestrzenie publiczne wyposa one w ziele dekoracyjn ;
5) zaleca si planowa o rodki w rejonach hierarchicznie wa nych tj.:
a) placów w rejonach skrzy owa wa niejszych ulic,
b) w s siedztwie zespo ów obiektów sakralnych,
c) w s siedztwie innych wa nych obiektów u yteczno ci publicznej.
rodki lokalne planuje si lokalizowa na etapie sporz dzania planów miejscowych w
zakresie niezb dnym do przewidywanych potrzeb w oparciu o w/w wytyczne.
Nie dopuszcza si lokalizowania lokalnych o rodków us ugowych na terenach oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna, jako obszary systemu przyrodniczego miasta oraz
obszary terenów le nych, natomiast wszelkie inne lokalizacje uznaje si za zgodne z ide III
cz ci Studium.
3.1.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej - wytyczne i za
nów miejscowych

enia lokalizacyjne do pla-

W wyniku w czenia obszaru obj tego opracowaniem do granic administracyjnych miasta
Bia egostoku, uznaje si za celowe wykreowanie miejskiego stylu zamieszkiwania odznaczacego si nast puj cymi cechami:
1) ró norodno ci zharmonizowanych ze sob form zamieszkiwania;
2) wysokim poziomem zorganizowania i wyposa enia miejskiej przestrzeni publicznej;
3) starann kompozycj kompleksów zabudowy i osiedli, w tym wyst powaniem hierarchicznie wa nych przestrzeni jak ulice i place oraz obiektów stanowi cych identyfikatory
przestrzeni;
4) wkomponowania zabudowy w lokalne formy krajobrazu, w tym szczególnego wykorzystania walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów oraz ich konfiguracji;
5) niewielkimi rozmiarami, kameralno ci , poszczególnych zespo ów zabudowy.
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Tworz c osiedla, kompleksy i zespo y zabudowy mieszkaniowej nale y d
do:
1) wytworzenia spójnych i czytelnych uk adów przestrzennych z obiektami o innym
przeznaczeniu;
2) integracji istniej cych rozproszonych zgrupowa zabudowy;
3) uzupe niania zabudowy w ramach ju istniej cych osiedli, kompleksów lub zespo ów
zabudowy.
Uznaje si za uzasadnione d enie do powstawania osiedli, kompleksów lub zespo ów zabudowy mieszkaniowej posiadaj cych strefy wolne od dzia alno ci gospodarczej, w tym w
szczególno ci dotyczy to zespo ów zabudowy kameralnej, rezydencjonalnej i willowej.
Nale y d
do tworzenia osiedli i kompleksów zabudowy mieszkaniowej spe niaj cych
nast puj ce warunki:
1) posiadanie lokalnego o rodka us ugowego;
2) posiadanie dost pu do obiektów edukacji, s by zdrowia, zbiorowej komunikacji
miejskiej oraz infrastruktury technicznej w pe nym zakresie;
3) czytelnego rozdzielenia przestrzeni publicznych i prywatnych;
4) zapewnienie mo liwo ci realizacji wypoczynku codziennego w postaci miejsc spotka mieszka ców, ogólnodost pnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, placów zabaw;
5) posiadanie powi za z trasami komunikacji pieszej i ko owej;
6) nasycenie zieleni poprzez wykorzystanie i zastosowanie jej do ukszta towania krajobrazu zespo u, kompleksu lub osiedla.
Dopuszcza si realizacj zabudowy mieszkaniowej w formie kondominiów tj. zespo ów
lub kompleksów zabudowy w formie chronionej i zamkni tej, pod warunkiem nie tworzenia
barier w systemie powi za przestrzeni publicznych.
Uznaje si za uzasadnione d enie - na etapie sporz dzania planów miejscowych - do
osi gni cia czysto ci rozwi za przestrzennych i utrzymania jednorodno ci poszczególnych
zespo ów mieszkaniowych poprzez:
1) stosowanie, w przypadku uzupe nie zabudowy istniej cej, zabudowy o analogicznym lub zbli onym charakterze np.: w zespo ach zabudowy wolnostoj cej lokalizowanie nowych budynków wolnostoj cych, bli niaczych lub tzw. wili miejskich, o których mowa w
podrozdziale 3.1.2.2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) eliminowanie poprzez wprowadzanie jednoznacznych zakazów mo liwo ci uzupe nie zabudow atrialn , szeregow i inn ni opisana w pkt 1;
3) lokalizowanie zespo ów zabudowy atrialnej i szeregowej na terenach dotychczas niezainwestowanych;
4) lokalizowanie jednorodnych zespo ów zabudowy mieszkaniowej lub, co najwy ej
dopuszczanie ewentualnych nast puj cych po cze :
a) zabudowy wolnostoj cej i bli niaczej,
b) zabudowy atrialnej i szeregowej.
3.1.2.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Przyjmuje si , na podstawie przepisów szczególnych, e zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna obejmuje budynki mieszkalne posiadaj ce jedno mieszkanie i lokal u ytkowy o powierzchni do 30% powierzchni u ytkowej budynku lub dwa mieszkania, usytuowane na
dzia ce gruntowej, na której ponadto mog znajdowa si obiekty towarzysz ce takie jak:
gara e, budynki gospodarcze, obiekty ma ej architektury, obiekty wypoczynkowe, oczka,
stawy lub zbiorniki wodne oraz obowi zkowo ziele .
W ramach kategorii dominuj cej okre lonej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ustala si mo liwo :
1) budowy budynków:
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a) atrialnych,
b) bli niaczych,
c) szeregowych,
d) wolnostoj cych;
2) lokalizacji szczególnych form zabudowy realizowanych jako:
a) zabudowa rezydencjonalna,
b) zabudowa wiejska.
Przyjmuje si , e zabudowa rezydencjonalna to budynek mieszkalny jednorodzinny usytuowany na du ej dzia ce mieszcz cej oprócz budynku mieszkalnego obiekty i urz dzenia
budowlane takie jak: domki go cinne, ogrody zimowe, gara e, budynki gospodarcze, obiekty
architektury ogrodowej, obiekty rekreacyjne, sportowe i wypoczynkowe, stawy lub zbiorniki
wodne ozdobne oraz nasadzenia zieleni parkowej.
Zabudow mieszkaniow jednorodzinn w formie rezydencjonalnej planuje si lokalizowa :
1) na obszarach, których lokalizacj cechuj walory krajobrazowe i przyrodnicze takie
jak m.in.: bliskie s siedztwo wody, du e tereny zieleni;
2) na obrze ach zespo ów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) incydentalnie jako zabudow plombow w przypadkach zaistnienia mo liwo ci wykorzystania w ramach nieruchomo ci istniej cych zalesie z przeznaczeniem na ziele parkow ;
4) na styku terenów przeznaczonych pod zabudow z terenami dolin cieków wodnych.
Przyjmuje si , e zabudowa wiejska to:
1) przekszta cony na cele mieszkalne zespó zabudowa zabudowy zagrodowej, który:
a) po ony jest na terenie dawniej ukszta towanej wsi,
b) obejmuje budynek mieszkalny oraz obiekty pomocnicze takie jak: gara e, budynki
gospodarcze, kuchnie letnie, pracownie, obiekty rekreacyjne,
c) eksponuje i zachowuje m.in.: tradycyjny uk ad budynków w ramach dzia ki, ich
kszta t, tradycyjne materia y wyko czeniowe np.: uk ad szalówki na budynku, ozdobne w y, sposób urz dzenia ogrodu i sadu, jak równie charakterystyczne elementy: ganki, wykusze, werandy, kszta t dachu;
2) nowe lub adaptowane obiekty kszta towane wg pkt 1.
Zabudow mieszkaniow jednorodzinn w formie zabudowy wiejskiej planuje si lokalizowa na terenach dawnych wsi, a w szczególno ci Dojlid Górnych na fragmentach, które nie
utraci y wiejskiego charakteru tzn.: zachowa y dawny uk ad rozplanowania urbanistycznego,
charakter zabudowy i zagospodarowania dzia ek oraz nie pojawi a si tam zabudowa inna ni
jednorodzinna zabudowa wiejska lub zagrodowa.
Przyjmuje si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) w nowej zabudowie dopuszcza si maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne;
2) drug kondygnacj zaleca si realizowa w formie poddasza u ytkowego z dachem
stromym o symetrycznych k tach nachylenia po aci dachowych /dotyczy równie lukarn poddasza/ o zalecanym k cie nachylenia po aci dachowych zawieraj cym si w przedziale od 35o
do 45o;
3) dopuszcza si budow budynków dwukondygnacyjnych z dachem innym ni opisany
w pkt 2 np. kopertowym o k cie nachylenia po aci dachowych zawieraj cym si w przedziale
od 15o do 25o, p askim lub pogr onym, przy czym zaleca si , aby zosta y one zastosowane
jako obowi zuj ce dla ca ego zespo u mieszkaniowego lub na ca ym kwartale zabudowy jako
element charakterystyczny i wyró niaj cy dany zespó zabudowy w przestrzeni;

90

2008-05-30 09:34:00

4) w przypadku rozbudowy budynku o innej formie architektonicznej ni opisana w pkt
1, 2 i 3 mo liwe jest stosowanie rozwi za indywidualnych dostosowanych do formy budynku istniej cego;
5) dopuszcza si lokalizowanie ci gów zabudowy atrialnej lub szeregowej o maksymalnej d ugo ci 9 segmentów, a w przypadkach, gdy istnieje mo liwo lokalizacji d szych
zespo ów o wi kszej liczbie budynków poszczególne ci gi nale y oddziela przestrzeni niezabudowan dzia ek budowlanych;
6) zaleca si kszta towanie powierzchni dzia ek i ich frontów wg zestawienia w tabeli nr
1;
Tabela Nr 1
Budynek
atrialny
bli niaczy
szeregowy
wolnostoj cy

powierzchnia dzia ki /m2/
maks.
min.
450
280
800
400
450
280
1500
600

szeroko
maks.
18
20
9
35

frontu /m/
min.
14
12
6
18

7) w planach miejscowych nale y okre li :
a) udzia terenu biologicznie czynnego w powierzchni dzia ki budowlanej, przy czym
zaleca si aby minimalny wska nik nie by mniejszy ni 35%, w przypadku budynku o funkcji wy cznie mieszkaniowej i 15% w przypadku budowy budynku mieszkalno –us ugowego,
b) maksymaln powierzchni zabudowy, przy czym nale y d
aby wska nik ten
by nie wi kszy ni 50% w przypadku budynku o funkcji wy cznie mieszkaniowej i 60% w
przypadku budowy budynku mieszkalno –us ugowego,
c) obowi zuj cy kszta t dachów dla poszczególnych zespo ów lub kwarta ów zabudowy, przy czym zaleca si d enie do ograniczenia tj. zmniejszenia rozpi to ci dopuszczalnego
przedzia u lub wr cz cis e jego okre lenie,
d) dopuszczalne przeznaczenie lokali u ytkowych z uwzgl dnieniem postanowie
podrozdzia ów kategorii - Us ugi,
e) zalecane rozwi zania kolorystyczne, przy czym nale y eliminowa poprzez stosowanie zakazów mo liwo stosowania wszelkich odcieni kolorów niebieskiego, ró u i zieleni
jako kolorów pokry dachowych i cian budynków.
Za najbardziej predysponowane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
uznaje si nast puj ce tereny oznaczone na rysunku Polityka przestrzenna:
1) symbolem 10.1 – jako pozosta e tereny zabudowane do sukcesywnej modernizacji i
uzupe nie ;
2) symbolem 10.2 – jako mieszkaniowo – us ugowe wchodz ce w sk ad obszarów strategicznych.
Funkcj mieszkaniow dopuszcza si równie jako funkcj towarzysz
/mieszkanie
ciciela lub mieszkania wspó
cicieli/, na terenach wchodz cych w sk ad obszarów
strategicznych, oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna:
1) symbolami 10.3 i 10.4 – jako tereny zabudowy us ugowej;
2) symbolem 10.5.1 – jako tereny zabudowy produkcyjno – us ugowej,
która mo e by realizowana w formie wbudowanej w budynku us ugowym, produkcyjnym lub jako budynek/budynki jednorodzinne lub willa miejska na wydzielonej przestrzennie
cz ci nieruchomo ci.
Budynki istniej ce nieodpowiadaj ce w/w zasadom pozostawia si na obszarach przez nie
zajmowanych, przy czym w przypadku dzia
inwestycyjnych nale y d
do ich dostosowania do w/w zasad.
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3.1.2.2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Przyjmuje si , na podstawie przepisów szczególnych, e zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna obejmuje budynki mieszkalne - posiadaj ce wi cej ni dwa mieszkania wraz z dopuszczalnymi ewentualnymi lokalem/lokalami u ytkowymi wbudowanymi - usytuowane na
dzia ce gruntowej, na której ponadto powinny si znajdowa obiekty towarzysz ce takie jak:
gara e, ewentualne budynki gospodarcze, plac gospodarczy, obiekty ma ej architektury,
obiekty rekreacyjno - wypoczynkowe, plac zabaw, ci gi komunikacji pieszej i ko owej oraz
miejsca postojowe jak równie obowi zkowo tereny zieleni.
W ramach kategorii uzupe niaj cej okre lonej jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ustala si mo liwo budowy budynków:
a) apartamentowych i mieszkalnych w formie tzw. wilii miejskich,
b) obiektów zamieszkania zbiorowego takich jak: bursy, domy studenckie i asystenckie, domy ksi y emerytów, domy zakonne, hotele robotnicze, internaty, klasztory.
Przyjmuje si , e budynek willi miejskiej to budynek mieszkalny wielorodzinny posiadacy minimum trzy lub maksimum sze mieszka , odznaczaj cy si wysokim poziomem
rozwi za architektonicznych, eksponuj cy cztery elewacje, w tym frontow wyró niaj
si
usytuowaniem wej cia, zlokalizowany najcz ciej na ogrodzonym terenie urz dzonym w
formie ogrodu lub zespo u ogrodów przynale nych do poszczególnych mieszka .
Popiera si upowszechnianie wilii miejskich jako atrakcyjnej formy miejskiego zamieszkiwania.
Przyjmuje si , e budynek apartamentowy, to szczególny przypadek wilii miejskiej, odznaczaj cy si wysokim poziomem rozwi za architektonicznych, który oprócz mieszka
posiada dodatkowe elementy wyposa enia przeznaczone dla mieszka ców podwy szaj ce
jako zamieszkiwania takie jak np.: basen, si ownia, urz dzone ogrody, recepcja i ochrona
budynku, parking wbudowany.
Ewentualna budowa budynków apartamentowych b dzie wynika a z zainteresowania potencjalnych nabywców zamieszkaniem w po udniowo – wschodniej cz ci miasta Bia egostoku, a lokalizacje tych budynków powinny odznacza si szczególnymi walorami krajobrazowymi np.: bliskim s siedztwem wody, lasu, parku, otaczaj
cisz i pi knym widokiem.
Dopuszcza si lokalizowanie wilii miejskich i ich szczególnych przypadków budynków
apartamentowych zarówno jako pojedy czych oraz w formie zespo ów, zgrupowa takich
budynków.
W planach miejscowych nale y eliminowa inne ni w/w formy zabudowy wielorodzinnej poprzez stosowanie zakazu.
W celu zapewnienia miejskich standardów zamieszkiwania w zabudowie wielorodzinnej
nale y d
do:
1) dba ci o estetyk i techniczny poziom wyposa enia budynków oraz otoczenia;
2) organizacji przestrzeni otaczaj cej, w tym zapewnienia dla mieszka ców urz dzonych terenów wypoczynku codziennego, placów zabaw, boisk, przestrzeni i miejsc spotka
mieszka ców oraz nasycenia zieleni ;
3) wzajemnej segregacji i zminimalizowania kolizyjno ci estetycznej i funkcjonalnej
miejsc postojowych, placów gospodarczych i gara y z elementami opisanymi w pkt 2;
4) czytelnej segregacji ruchu pieszego od ko owego;
5) wyposa enia w infrastruktur techniczn w pe nym zakresie.
Przyjmuje si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej:
1) dopuszcza si budynki nale ce do kategorii uzupe niaj cej okre lonej jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o wysoko ci maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych;
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2) trzeci kondygnacj zaleca si realizowa w formie poddasza u ytkowego z dachem
stromym o symetrycznych k tach nachylenia po aci dachowych /dotyczy równie lukarn poddasza/ o zalecanym k cie nachylenia po aci dachowych zawieraj cym si w przedziale od 35o
do 45o;
3) dopuszcza si budow budynków o trzech kondygnacjach nadziemnych z dachem innym ni opisany w pkt 3 np. kopertowym o k cie nachylenia po aci dachowych zawieraj cym
si w przedziale od 15o do 25o, p askim lub pogr onym przy czym zaleca si , aby zosta y
one zastosowane jako obowi zuj ce dla ca ego zespo u mieszkaniowego lub na ca ym kwartale zabudowy jako element charakterystyczny i wyró niaj cy dany zespó zabudowy w przestrzeni;
4) zaleca si kszta towanie powierzchni dzia ek i ich frontów wg poni szego zestawienia:
Tabela nr 2
powierzchnia dzia ki /m2/
forma zabudowy
1. wilia miejska
2. budynek apartamentowy, budynek zbiorowego zamieszkania

szeroko frontu
dzia ki /m/
maks.
min.
maks.
min.
3000
1500
35
25
stosownie do wymaga indywidualnych

5) w planach miejscowych nale y okre li :
a) udzia zieleni w powierzchni dzia ki budowlanej, przy czym nale y d
aby
wska nik ten by nie mniejszy ni 30%,
b) maksymaln powierzchni zabudowy, przy czym nale y d
aby wska nik ten
by nie wi kszy ni 50%,
c) obowi zuj cy kszta t dachów dla poszczególnych zespo ów lub kwarta ów zabudowy, przy czym zaleca si d enie do ograniczenia tj. zmniejszenia rozpi to ci dopuszczalnego
przedzia u lub wr cz cis e jego okre lenie,
d) dopuszczalne przeznaczenie lokali u ytkowych z uwzgl dnieniem postanowie
podrozdzia ów kategorii - Us ugi,
e) zalecane rozwi zania kolorystyczne, przy czym nale y eliminowa poprzez stosowanie zakazów mo liwo stosowania wszelkich odcieni kolorów niebieskiego, ró u i zieleni
jako kolorów pokry dachowych i cian budynków,
f) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy – tj. stosunek sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji nadziemnych /budynków istniej cych i projektowanych/ liczonej w
zewn trznym obrysie cian do powierzchni terenu okre lonego na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi lub powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych przy czym nale y d
aby
wska nik ten zawiera si w strefie niskiej lub redniej w przedziale od 0,40 do 0,80.
Za najbardziej predysponowane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
uznaje si tereny wchodz ce w sk ad obszarów strategicznych, oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna symbolem 10.2 jako - tereny mieszkaniowo – us ugowe w tym po one w
szczególno ci:
1) w s siedztwie zespo ów obiektów sakralnych;
2) innych wa nych obiektów u yteczno ci publicznej np.: lokalnych o rodków us ugowych, szkó ;
3) w rejonie ulic: Stoczni Gda skiej, Skowronkowej, Milowej, Brzoskwiniowej.
Dopuszcza si lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na obszarach
oznaczonych jako na rysunku Polityka przestrzenna symbolem 10.1 jako pozosta e tereny
zabudowane – do sukcesywnej modernizacji i uzupe nie pod warunkiem:
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1) budowy zespo ów zabudowy na nieruchomo ciach stanowi cych odr bne kwarta y
oddzielone od pozosta ej zabudowy ulicami publicznymi lub w inny trwa y sposób np.: istniecym lub projektowanym terenem zieleni parkowej;
2) budowy budynku plombowego w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej – wy cznie w
formie wilii miejskiej lub budynku apartamentowego.
Dopuszcza si funkcj mieszkaniow wielorodzinn jako funkcj towarzysz
/budynek
mieszkalny w ciciela lub wspó
cicieli/, na terenach wchodz cych w sk ad obszarów
strategicznych, oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna:
1) symbolem 10.3 – jako tereny zabudowy us ugowej;
2) symbolem 10.5.1 – jako tereny zabudowy produkcyjno – us ugowej,
realizowan w formie wilii miejskiej lub budynku apartamentowego na wydzielonej przestrzennie cz ci nieruchomo ci.
Budynki istniej ce nieodpowiadaj ce w/w zasadom pozostawia si na obszarach przez nie
zajmowanych, przy czym w przypadku dzia
inwestycyjnych nale y d
do ich dostosowania do w/w zasad.
3.1.2.3. Zabudowa zagrodowa
Przyjmuje si , e zabudowa zagrodowa obejmuje nast puj ce obiekty usytuowane na wyodr bnionej dzia ce:
1) wolnostoj cy budynek mieszkalny mieszcz cy nie wi cej ni dwa mieszkania;
2) obiekty towarzysz ce takie jak: obiekty gospodarcze i inwentarskie zwi zane z rolinn lub zwierz
produkcj roln , jak np.: szklarnie, budynki dla zwierz t hodowlanych,
pomieszczenia na maszyny rolnicze;
3) niewielkie obszary upraw rolnych, takie jak sady i ogrody.
Przyjmuje si , e zabudowa zagrodowa gospodarstw ogrodniczych obejmuje zespo y zabudowa , do których nale obiekty gospodarcze zwi zane jedynie z ro linn produkcj
ogrodnicz , tak jak produkcja warzyw i owoców, kwiatów oraz ro lin ozdobnych.
Uznaje si za uzasadnione d enie do:
1) stopniowego ograniczania terenów zabudowy zagrodowej z wyj tkiem zabudowy
zagrodowej gospodarstw ogrodniczych;
2) lokalizowania gospodarstw ogrodniczych w formie zwartych zespo ów zabudowy
zagrodowej z produkcj o profilu ogrodniczym;
3) powstrzymywania dzia
i tendencji niekorzystnych polegaj cych na wykorzystywaniu zabudowa zagrodowych do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej niezgodnej z przeznaczeniem takiej jak handel hurtowy, produkcja, magazyny i sk ady, z omowiska w przypadkach, gdy nie s one po one na terenach strategicznych oznaczonych jako produkcyjno
– us ugowe lub us ugowe;
Uznaje si za celowe i w ciwe d enie do przekszta cania zabudowy zagrodowej w zabudow wiejsk opisan w podrozdziale 3.1.2.1. Zabudowa jednorodzinna.
Lokalizacj nowej zabudowy zagrodowej dopuszcza si na terenach po onych na po udnie od ul Halickiej oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna symbolem 10.6.1 – jako
tereny niezabudowane do utrzymania i przekszta ce .
Przyjmuje si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dla zabudowy
zagrodowej:
1) minimalna powierzchnia dzia ki zabudowy zagrodowej nie mo e by mniejsza ni
3000 m2,
2) zaleca si kszta towanie szeroko ci frontu dzia ki w przedziale od 35,0 do 50 m;
3) w kszta towaniu zabudowy siedliska nale y w czytelny sposób okre li jego poszczególne cz ci sk adowe tj.: otoczenie budynku mieszkalnego z urz dzeniami rekreacji
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przydomowej i zieleni urz dzon oraz stosownie: sad, ogród, dziedziniec/podwórze gospodarcze po czone z budynkami zwi zanymi z produkcj roln ;
4) nale y ustala sposoby zagospodarowania zmniejszaj ce i eliminuj ce uci liwo ci
dla otoczenia powodowane m.in. przez: ruch i prac ci kich maszyn i pojazdów, zabiegi
agrotechniczne, sk adowanie materia ów do produkcji rolnej i p odów rolnych oraz prowadzenie produkcji zwierz cej jak np.:
a) zachowanie odpowiedniej odleg ci od innych budynków, w tym w szczególno ci
zabudowy mieszkaniowej,
b) lokalizowanie stref granicznych zieleni ochronnej w tym zimozielonej,
c) eliminowanie poprzez wprowadzanie zakazów lokalizacji obiektów i urz dze
uci liwych takich jak np.: budynki hodowlane dla zwierz t, otwarte place postojowe dla maszyn i urz dze , otwarte sk adowiska materia ów do produkcji rolnej i innych mog cych powodowa uci liwo ci.
d) zamkni cie w maksymalnym stopniu mo liwych procesów produkcyjnych do np.:
hal, szklarni lub folii ogrodniczych.
Zabudow mieszkaniow na terenie siedliska nale y kszta towa w oparciu o wytyczne
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza si lokalizowanie budynków w formie wolnostoj cej, bli niaczej oraz realizowanych jako zabudowa rezydencjonalna.
Budynki i zespo y budynków istniej ce nieodpowiadaj ce w/w zasadom pozostawia si na
obszarach przez nie zajmowanych, przy czym w przypadku dzia
inwestycyjnych nale y
do ich dostosowania do w/w zasad.
3.1.3. Us ugi – wytyczne i za

enia lokalizacyjne do planów miejscowych

3.1.3.1. Handel detaliczny
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako - handel detaliczny - obejmuje
powierzchnie, obiekty oraz przestrzenie handlowe s
ce do osobistych zakupów przez
klienta z wyj tkiem stacji paliw i obiektów opisanych w podrozdziale 3.1.4.2. Handel hurtowy, magazyny i sk ady.
Przyjmuje si , nast puj
klasyfikacj form obiektów handlu detalicznego:
1) market – to obiekt handlu detalicznego o powierzchni sprzeda y do 500 m2 mieszcz cy sklep samoobs ugowy z przewag artyku ów spo ywczych i artyku ów codziennego
ytku, zajmuj cy ponad po ow powierzchni sprzeda y lub sklep samoobs ugowy wyspecjalizowany w okre lonej grupie towarów wyj tkiem spo ywczych wyró niaj cy si nast puj cymi cechami:
a) przed budynkiem usytuowany jest parking jednopoziomowy,
b) budynek w ca ci jednokondygnacyjny lub w cz ci dwukondygnacyjny;
2) supermarket – to obiekt handlu detalicznego o powierzchni sprzeda y od 501 m2 do
2000 m2, mieszcz cy sklep samoobs ugowy z przewag artyku ów spo ywczych i artyku ów
codziennego u ytku, zajmuj cy ponad po ow powierzchni sprzeda y lub sklep samoobs ugowy wyspecjalizowany w okre lonej grupie towarów wyj tkiem spo ywczych wyró niaj cy
si nast puj cymi cechami:
a) przed budynkiem usytuowany jest parking jednopoziomowy,
b) budynek w ca ci jednokondygnacyjny lub w cz ciowo dwukondygnacyjny;
3) hipermarket – to obiekt handlu detalicznego o powierzchni sprzeda y powy ej 2000
m2, mieszcz cy sklep samoobs ugowy z przewag artyku ów spo ywczych i artyku ów codziennego u ytku, zajmuj cy ponad po ow powierzchni sprzeda y lub sklep samoobs ugowy
wyspecjalizowany w okre lonej grupie towarów wyj tkiem spo ywczych wyró niaj cy si
nast puj cymi cechami:
a) przed budynkiem usytuowany jest parking jednopoziomowy,
b) budynek w ca ci jednokondygnacyjny lub w cz ciowo dwukondygnacyjny,
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c) zespó wyspecjalizowanych sklepów /tzw. galeria/ przyjmuje form wewn trznej
ulicy – pasa u handlowego;
4) market, supermarket lub hipermarket specjalistyczny – to obiekt handlu detalicznego
wyspecjalizowany w okre lonej grupie towarów z wyj tkiem spo ywczych;
Lokalizowanie marketów mo liwe jest si na terenach wchodz cych w sk ad obszarów
strategicznych oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna:
a) symbolem 10.4 – jako tereny zabudowy us ugowej,
b) symbolem 10.2 – jako tereny zabudowy mieszkaniowo – us ugowej,
oraz symbolem 10.1 jako pozosta e tereny zabudowane – do sukcesywnej modernizacji
i uzupe nie .
Lokalizowanie supermarketów dopuszcza si na terenach wchodz cych w sk ad obszarów
strategicznych oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna:
a) symbolem 10.4 – jako tereny zabudowy us ugowej,
b) symbolem 10.2 – jako tereny zabudowy mieszkaniowo – us ugowej.
Lokalizowanie hipermarketów dopuszcza si wy cznie na terenach wchodz cych w sk ad
obszarów strategicznych oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna jako tereny, na których b dzie mo liwa budowa obiektów o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2.
Hala targowa – to obiekt handlowy, w którym poszczególne stoiska handlowe prowadzone s przez niezale ne podmioty gospodarcze.
Zaleca si zlokalizowanie hali targowej w osiedlowym o rodku us ugowym, nie popiera
si w o rodkach lokalnych.
Targowisko - to teren urz dzony przystosowany do handlu na otwartym powietrzu, w odniesieniu, do którego ustala si :
a) mo liwo lokalizowania wy cznie obiektów tymczasowych,
b) lokalizowanie w sposób nie zaburzaj cy adu przestrzennego i w miejscach dobrze
skomunikowanych.
Popiera si zlokalizowanie targowiska lub innych form zorganizowanego handlu na
otwartym powietrzu wzbogacaj cych koloryt miejsca w osiedlowym lub lokalnych o rodkach
us ugowych np. na straganach lub innych obiektach sezonowych, które b
demontowane na
okres, w którym nie prowadzi si sprzeda y.
Popiera si sytuowanie ma ych sklepów oferuj cych mo liwo dokonywania zakupów
codziennych w bezpo rednim s siedztwie zabudowy mieszkaniowej stanowi cych alternatydla obiektów handlowych usytuowanych w o rodkach us ugowych w oddaleniu od miejsca zamieszkania.
Nale y d
do lokalizowania obiektów handlu detalicznego w nast puj cych rejonach:
1) w osiedlowym i lokalnych o rodkach us ugowych;
2) w rejonach placów, skrzy owa g ównych ci gów komunikacyjnych.
Dopuszcza si lokalizowanie handlu detalicznego w nast puj cych rejonach:
1) w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych po onych w s siedztwie
ulic i placów;
2) w budynkach realizowanych poza o rodkiem us ugowym;
3) w lokalach u ytkowych w budynkach jednorodzinnych wolnostoj cych.
3.1.3.2. Administracja, biura
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – administracja, biura - obejmuje
nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) archiwa,
2) obs uga firm i osób fizycznych m.in. w zakresie:
a) doradztwa, prawnego, gospodarczego, doboru personelu, podatkowego, rachunkowo ci i ksi g itp.,
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b) informatyki i dzia alno ci pokrewnej, w tym: prowadzenia doradztwa komputerowego, tworzenia i utrzymania baz danych, przygotowania oprogramowania, konserwacji i
naprawy maszyn biurowych i komputerów,
c) badanie rynku i opinii, publicznej,
d) obs uga nieruchomo ci, po rednictwo w obrocie, zarz dzanie,
e) doradztwo techniczne, w tym prowadzenie wszelkiej dzia alno ci projektowej,
f) biura i agencje turystyczne,
g) sprz tanie i czyszczenie obiektów,
h) stowarzyszenia i organizacje spo eczno – polityczne,
i) poczta i przyjmowanie przesy ek,
j) redakcje gazet, czasopism oraz studia radiowe i telewizyjne, telewizje kablowe, dostawcy internetu itp.,
3) lokale i budynki wy cznie o funkcji biurowej dla wszelkich podmiotów,
4) finanse, a w tym m.in.:
a) agencje, oddzia y, ekspozytury i filie banków oraz bezobs ugowe punkty obs ugi
klienta,
b) instytucje po rednictwa finansowego,
c) agencje, oddzia y, ekspozytury i filie towarzystw ubezpieczeniowych,
5) administracja tj.: rz dowa, wojewódzka, samorz dowa;
6) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-5 i nienale ce do innych
kategorii.
Popiera si rozwój w/w kategorii i lokalizowanie administracji i biur w obiektach lub w
ich cz ciach w granicach terenu obj tego opracowaniem.
Nale y d
do lokalizowania obiektów administracji i biur w nast puj cych rejonach:
1) w osiedlowym lub w lokalnych o rodkach us ugowych;
2) w rejonach placów, skrzy owa g ównych ci gów komunikacyjnych.
Dopuszcza si lokalizowanie obiektów administracji i biur w nast puj cych rejonach:
1) w budynkach realizowanych poza o rodkiem us ugowym;
2) w lokalach u ytkowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych po onych w
siedztwie ulic i placów;
3) w lokalach u ytkowych w budynkach jednorodzinnych.
3.1.3.3. Kultura, gastronomia, i rozrywka
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – gastronomia, kultura i rozrywka - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) obiekty kultury takie jak: sale koncertowe i widowiskowe, opera, filharmonia, kino,
teatr, dom kultury, klub np. muzyczny, seniora;
2) obiekty wystawiennicze, takie jak: muzea, galerie sztuki, sale wystawowe;
3) obiekty upowszechniania kultury takie jak: biblioteki, czytelnie wypo yczalnie filmów;
4) studia i pracownie artystyczne;
5) urz dzone miejsca organizacji plenerowych wydarze kulturalnych;
6) obiekty w ca ci lub cz ci przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej np.: baru, cukierni, cocktail – baru, restauracji, kawiarni, winiarni, piwiarni, pubu
itp.;
7) obiekty w ca ci lub cz ci przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci rozrywkowej
np.: dyskoteki, kluby i night kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier w tym automatów,
kr gielnie, sale bilardowe, kawiarnie internetowe itp.;
8) obiekty w ca ci lub cz ci przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci gastronomicznej cateringowej - sprzeda posi ków na wynos, organizacj przyj w innych lokalach;
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9) astrologów i wró ek;
10) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-10 i nienale ce do innych
kategorii.
Popiera si rozwój w/w kategorii i lokalizowanie funkcji kultury, gastronomii i rozrywki
w obiektach lub w ich cz ciach w granicach terenu obj tego opracowaniem.
Nale y d
do lokalizowania obiektów gastronomii i rozrywki oraz kultury w nast pucych rejonach:
1) w osiedlowym lub w lokalnych o rodkach us ugowych;
2) w rejonach placów, skrzy owa g ównych ci gów komunikacyjnych.
Dopuszcza si lokalizowanie obiektów gastronomii, kultury i rozrywki w budynkach realizowanych poza o rodkiem us ugowym.
W lokalach u ytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych nale y eliminowa mo liwo , poprzez stosowanie zakazów, sytuowania lokali gastronomicznych i rozrywkowych uci liwych prowadz cych dzia alno w rodzaju – dancingów, dyskotek i klubów nocnych, salonów gier w tym automatów, organizacji uroczysto ci np.: chrzciny,
komunie, wesela, stypy i inne imprezy okoliczno ciowe itp.
W lokalach u ytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza si sytuowanie bibliotek, czytelni, galerii sztuki, pracowni artystycznych i projektowych, studiów i sal wystawowych, wypo yczalni filmów, siedzib astrologów i wró ek i innych o podobnym charakterze.
Na cele lokalizacji biblioteki, czytelni, klubu seniora wskazuje si cz
dzia ki gminnej
po onej w rejonie ul Bajecznej.
3.1.3.4. Obs uga turystyki
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – obs uga turystyki - obejmuje
nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) hotele, motele, pensjonaty, schroniska m odzie owe sta e i tymczasowe;
2) campingi, pola biwakowe, pola carawaningu, przez co rozumie si miejsca przewidziane dla postoju przyczep i samochodów turystycznych;
3) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1i 2 i nienale ce do innych
kategorii.
Popiera si dzia ania zmierzaj ce do lokalizowania obiektów obs ugi turystyki w granicach terenu obj tego opracowaniem, gdy mog one stanowi interesuj
alternatyw dla
obiektów ródmiejskich.
Nale y d
do lokalizowania obiektów obs ugi turystyki w nast puj cych rejonach:
1) w osiedlowym lub w lokalnych o rodkach us ugowych;
2) w rejonach placów, skrzy owa g ównych ci gów komunikacyjnych.
Dopuszcza si lokalizowanie obiektów obs ugi turystyki w budynkach realizowanych poza o rodkiem us ugowym.
W lokalach u ytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych nale y eliminowa , w ustaleniach planów miejscowych, mo liwo , poprzez stosowanie zakazów, sytuowania obiektów obs ugi turystyki z wyj tkiem biur zwi zanych z dzia alno ci
turystyczn .
3.1.3.5. S

ba zdrowia, opieka spo eczna, obiekty weterynaryjne

Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – opieka spo eczna, s ba
zdrowia, opieka weterynaryjna - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) obiekty lecznictwa i poradnictwa takie jak: kliniki, szpitale, przychodnie, poradnie
specjalistyczne, o rodki zdrowia, indywidualne praktyki lekarskie, o rodki terapii uzale nie ,
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szko y rodzenia, zak ady rehabilitacji leczniczej, zak ady opieku czo – lecznicze, hospicja,
kostnice samodzielne;
2) obiekty jednostek ratownictwa medycznego;
3) obiekty jednostek pomocniczych takie jak: laboratoria medyczne i diagnostyczne, laboratoria s b sanitarno – epidemiologicznych, pracownie specjalistyczne np.; protetyki stomatologicznej, ortodoncji, ortopedii, ambulatoria, stacje dializ, krwiodawstwa, banki krwi i
organów;
4) gabinety paramedyczne np.: akupunktury, akupresury, homeopatii;
5) obki, zespo y obkowo – przedszkolne, domy dziecka, pogotowie opieku cze;
6) domy pomocy spo ecznej, domy samotnych matek, ofiar przemocy, schroniska dla
bezdomnych;
7) obiekty domów seniora i weterana;
8) obiekty klinik i lecznic weterynaryjnych, schronisk dla zwierz t;
9) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1 - 8 i nienale ce do innych
kategorii.
Popiera si wszelkie dzia ania zmierzaj ce do rozwoju przedmiotowej kategorii w granicach terenu obj tego opracowaniem, w tym w miar mo liwo ci i potrzeb:
1) u atwienie dla mieszka ców dost pu do w/w kategorii i lokalizowania tych funkcji w
obiektach lub w ich cz ciach;
2) kszta towania równomiernego i powi zanego z lokalizacj zespo ów mieszkaniowych rozmieszczenia us ug podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenie i utrzymywanie
rezerw terenowych;
3) lokalizowanie lecznictwa zamkni tego.
Nale y d
do lokalizowania obiektów opieki spo ecznej i s by zdrowia w nast puj cych rejonach:
1) w osiedlowym lub w lokalnych o rodkach us ugowych;
2) w rejonach g ównych placów i ulic oraz ci gach pieszych.
Dopuszcza si lokalizowanie opieki spo ecznej i s by zdrowia w obiektach realizowanych poza o rodkiem us ugowym.
Popiera si lokalizowanie opieki spo ecznej i s by zdrowia w budynkach specjalistycznych poza o rodkiem us ugowym na dzia kach wydzielonych w rejonach koncentracji zieleni.
W lokalach u ytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza si sytuowanie opieki spo ecznej i s by zdrowia prowadz cych dzia alno z zakresu – indywidualnej praktyki lekarskiej i piel gniarskiej, pracowni specjalistycznych np. z zakresu protetyki stomatologicznej, gabinetów paramedycznych, oddzia ów obków itp.
Kliniki i lecznice weterynaryjne dla zwierz t dopuszcza si :
1) w lokalach u ytkowych w o rodku us ugowym;
2) w lokalach u ytkowych budynków poza o rodkiem us ugowym;
3) w lokalach u ytkowych budynków mieszkalnych wy cznie jednorodzinnych wolnostoj cych,
4) w zabudowie zagrodowej.
Lecznice weterynaryjne dla zwierz t hodowlanych, inwentarskich dopuszcza si wy cznie na terenach zabudowy zagrodowej.
3.1.3.6. Edukacja, nauka, o wiata i szkolnictwo wy sze
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – edukacja, nauka, o wiata i
szkolnictwo wy sze - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) obiekty wychowania przedszkolnego;
2) obiekty edukacji poziomu podstawowego, tj. szko y podstawowe i gimnazja;
3) obiekty edukacji poziomu redniego tj. szko y ponadgimnazjalne;
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4) obiekty placówek kszta cenia ustawicznego i kszta cenia praktycznego;
5) obiekty placówek o wiatowo – wychowawczych, które umo liwiaj rozwijanie zainteresowa i uzdolnie oraz korzystanie z ró nych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, w tym m.in. kursy i szkolenia: ta ca, rysunku, kierowców, muzyczne, plastyczne, j zykowe czy inne szkolenia amatorskie i profesjonalne;
6) uczelnie wy sze, co oznacza kszta cenie studentów po czone z prowadzeniem dziaalno ci badawczo – naukowej;
7) instytuty naukowe, co oznacza prowadzenie dzia alno ci badawczo – naukowej bez
kszta cenia studentów;
8) laboratoria prowadz ce badania i analizy techniczne;
9) obserwatoria i stacje meteorologiczne;
10) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1 - 9 i nienale ce do innych
kategorii.
Uznaje si za konieczne podj cie wszelkich dzia
zmierzaj cych do rozwoju przedmiotowej kategorii w granicach terenu obj tego opracowaniem, w tym w miar mo liwo ci i potrzeb:
1) u atwienie mieszka com dost pu do w/w kategorii i lokalizowania funkcji we w aciwie wyposa onych obiektach lub w ich cz ciach;
2) kszta towania równomiernego i powi zanego z lokalizacj zespo ów mieszkaniowych rozmieszczenia us ug edukacji i szkolnictwa oraz tworzenie i utrzymywanie rezerw
terenowych.
W granicach obj tych opracowaniem nie popiera si lokalizowania obiektów stanowi cych inwestycje celu publicznego wymienionych w pkt 6-9, dopuszcza si analogiczne placówki o charakterze niepublicznym.
Postuluje si stosowanie nast puj cych wska ników z zakresu wielko ci „pojemno ci”
obiektów i powierzchni terenów niezb dnych do ich realizacji:
1) przedszkole 4 lub 5 oddzia owe na dzia ce o powierzchni oko o 0,3 ha - 0,4 ha;
2) szko a podstawowa dla od 500 do 700 uczniów z pe nym wyposa eniem sportowo –
rekreacyjnym na dzia ce o powierzchni oko o od 1,0 ha / powierzchnia minimalna/ do 1,5 ha
/powierzchnia zalecana/ przy zasi gu oko o 15 - 20 minut doj cia pieszego uczniów;
3) gimnazjum od 300 do 600 uczniów z pe nym wyposa eniem sportowo – rekreacyjnym na dzia ce o powierzchni oko o od 1,0 ha /powierzchnia minimalna/ do 1,5 ha
/powierzchnia zalecana/, przy czym mo liwa jest lokalizacja zarówno w budynku odr bnym
jak równie w zespole gimnazjalno - licealnym;
4) szko a ponadgimnazjalna dla od 500 do 700 uczniów z pe nym wyposa eniem sportowo – rekreacyjnym na dzia ce o powierzchni oko o od 1,5 ha /powierzchnia minimalna/ do
2,0 ha /powierzchnia zalecana/;
5) szko a ponadgimnazjalna dla od 500 do 700 uczniów z internatem i pe nym wyposaeniem sportowo – rekreacyjnym w obr bie jednego terenu o powierzchni oko o od 1,5 ha
/powierzchnia minimalna/ do 2,5 ha /powierzchnia zalecana/;
Nale y d
do zapewnienia pe nego wyposa enia sportowo – rekreacyjnego dla obiektów edukacyjnych.
Nale y d
do stworzenia mo liwo ci ca odziennego wykorzystania wyposa enia sportowo – rekreacyjnego obiektów edukacyjnych dla potrzeb spo eczno ci lokalnej.
Nale y d
do lokalizowania obiektów edukacji, nauki, o wiaty i szkolnictwa wy szego
w nast puj cych rejonach:
1) w rejonach dobrze skomunikowanych;
2) w rejonach zespo ów obiektów i urz dze sportowych;
3) w rejonach zieleni urz dzonej lub planowanej do urz dzenia.
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Obiekty edukacji, nauki, o wiaty i szkolnictwa wy szego zaleca si lokalizowa w zespoach budynków specjalistycznych na dzia kach wydzielonych usytuowanych poza dzielnicowym lub lokalnym o rodkiem us ugowym.
Dopuszcza si lokalizowanie edukacji w osiedlowym lub lokalnym o rodku us ugowym
lub w obiektach wielofunkcyjnych realizowanych poza o rodkiem us ugowym np.: kursy,
ta ca, rysunku, kierowców, muzyczne, plastyczne, j zykowe czy inne szkolenia profesjonalne.
W lokalach u ytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dopuszcza si sytuowanie oddzia ów przedszkolnych /tzw. punktów opieki nad dzieckiem –
pobyt dzienny na kilka godzin/, szkó nauczania np. j zyków obcych lub innych placówek o
podobnym charakterze.
Na cele lokalizacji przedszkola wskazuje si cz
dzia ki gminnej po onej w rejonie
ul Bajecznej.
3.1.3.7. Zespo y obiektów sakralnych, us ugi pogrzebowe
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – zespo y obiektów sakralnych,
us ugi pogrzebowe - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) wi tynie ró nych wyzna ;
2) plebanie, domy parafialne, organistówki itp.;
3) obiekty zwi zane z us ugami pogrzebowymi.
Utrzymuje si lokalizacj zespo ów obiektów sakralnych /katolickich/ w rejonie skrzy owania ulic: Stoczni Gda skiej i Jana Chrzciciela.
Wyznacza si lokalizacj zespo u obiektów sakralnych /prawos awnych/ w rejonie skrzyowania ulic: Milowej i W gierskiej.
Popiera si dzia ania zmierzaj ce do lokalizowania innych ni w/w wi ty , zespo ów
obiektów sakralnych i zwi zanych z nimi us ug pogrzebowych ró nych wyzna .
Przy lokalizowaniu nowych zespo ów obiektów sakralnych nale y d
do stosowania
nast puj cych zasad ich sytuowania:
1) w miejscach eksponowanych i hierarchicznie wa nych np.: zamkni cia widokowe,
wzniesienia terenowe, place i skrzy owania wa niejszych ulic;
2) na terenach dobrze skomunikowanych i powi zanych z lokalnym uk adem urbanistycznym.
Nale y d
do lokalizowania obiektów, które b
pe ni y rol centrotwórcz i b
charakteryzowa y si :
1) indywidualn form architektoniczn , umo liwiaj
rozpoznawanie ich jako lokalnych dominant i wyró ników przestrzeni;
2) ukszta towan i rozbudowan stosownie do potrzeb wielofunkcyjno ci sprzyjaj
integracji spo eczno ci lokalnej.
W obiektach lub zespo ach obiektów sakralnych mo liwe jest lokalizowanie funkcji
mieszkaniowej w formie jednorodzinnej, wielorodzinnej np. willa miejska lub zamieszkania
zbiorowego stosownie do potrzeb.
Us ugi pogrzebowe nale y lokalizowa na terenach:
1) obiektów lub zespo ów obiektów sakralnych;
2) poza o rodkiem us ugowym na dzia kach wydzielonych zachowuj c niezb dny dystans zw aszcza od terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) w rejonach cmentarzy.
Nale y eliminowa , poprzez stosowanie zakazów w ustaleniach planów miejscowych
mo liwo sytuowania us ug pogrzebowych na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w
lokalach u ytkowych w budynkach mieszkalnych.
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3.1.3.8. Us ugi ró ne i inne, wytwórczo

drobna

Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – us ugi ró ne i inne oraz wytwórczo drobna - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) us ugi krawieckie, ku nierskie, gorseciarskie;
2) punkty napraw obuwia i innych wyrobów skórzanych;
3) punkty napraw artyku ów gospodarstwa domowego;
4) punkty napraw specjalistycznych w tym np.: mebli, instrumentów muzycznych,
urz dze audio – wideo, rowerów, zegarów itp.;
5) punkty wynajmu i wypo yczania w tym np.: artyku ów u ytku osobistego i domowego, sportowego, majsterkowania i narz dzi, zastawy sto owej, sprz tu elektrycznego, sprz tu
komputerowego itp.;
6) punkty fotograficzne i wywo ywania zdj ;
7) pralnie;
8) nie, sauny, solaria, gabinety masa u;
9) salony fryzjerskie i kosmetyczne;
10) salony krawieckie szyj ce na zamówienie, zak ady szewskie szyj ce obuwie na mia, pracownie jubilerskie, kaletnicze, rusznikarskie oraz podobne wytwarzaj ce jednostkowe
produkty na zamówienie klienta detalicznego;
11) zak ady introligatorskie, us ugi kserograficzne i druku z no ników elektronicznych;
12) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-11 nienale ce do innych
kategorii.
Popiera si rozwój us ug ró nych i innych oraz wytwórczo ci drobnej w granicach terenu
obj tego opracowaniem i tym samym u atwienie dla mieszka ców dost pu do w/w kategorii i
lokalizowanie tych funkcji w obiektach lub w ich cz ciach.
Nale y d
do lokalizowania obiektów us ug ró nych i innych oraz wytwórczo ci drobnej w nast puj cych rejonach:
1) w osiedlowym lub lokalnym o rodkach us ugowych;
2) w rejonach placów, skrzy owa g ównych ci gów komunikacyjnych.
Dopuszcza si lokalizowanie obiektów us ug ró nych i innych oraz wytwórczo ci drobnej
w nast puj cych rejonach:
1) w budynkach realizowanych poza o rodkiem us ugowym,
2) w lokalach u ytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.
3.1.3.9. Bezpiecze stwo publiczne
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – bezpiecze stwo publiczne obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) tereny i obiekty agencji bezpiecze stwa wewn trznego;
2) tereny i obiekty policji;
3) tereny i obiekty wojskowe;
4) areszty, wi zienia i zak ady poprawcze;
5) tereny i obiekty stra y po arnej, stra y miejskiej i obrony cywilnej;
6) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-5 nienale ce do innych kategorii.
W granicach obj tych opracowaniem nie popiera si lokalizowania terenów i obiektów
stanowi cych inwestycje celu publicznego wymienione w pkt 1-5.
Uznaje si za uzasadnione docelowe, w miar post puj cego rozwoju urbanistycznego obszaru, d enie do podniesienia bezpiecze stwa publicznego poprzez przeznaczenie cz ci
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obiektów lub lokali na terenie osiedlowego o rodka us ugowego dla potrzeb stra y miejskiej i
policji.
3.1.3.10. Wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów i obiektów us ug
Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania obiektów z kategorii us ug
wymienionych w podrozdzia ach od 3.1.3.1 do 3.1.3.9:
1) dopuszcza si :
a) budow obiektów o maksymalnej wysoko ci do trzech kondygnacji nadziemnych,
b) stosowanie poddaszy u ytkowych realizowanych wy cznie z dachem stromym o
symetrycznych k tach nachylenia po aci dachowych, dotyczy równie lukarn poddasza,
c) stosowanie dachów p askich, pogr onych dwu lub wielospadowych lub innych indywidualnych rozwi za architektonicznych;
2) planach miejscowych nale y okre li równie :
a) udzia terenu biologicznie czynnego w powierzchni dzia ki budowlanej, przy czym
zaleca si aby minimalny wska nik nie by mniejszy ni :
- 30% - w przypadku obiektów edukacji, nauki i o wiaty, obs ugi turystyki, s by
zdrowia, sportu i zespo ów sakralnych,
- 10% - w przypadku obiektów o rodka us ugowego, obiektów wielkopowierzchniowych, obiektów wielofunkcyjnych realizowanych poza o rodkiem us ugowym oraz obiektów nale cych do pozosta ych kategorii,
b) maksymaln powierzchni zabudowy, przy czym nale y d
aby wska nik ten
by nie wi kszy ni :
- 50% - w przypadku w przypadku obiektów edukacji, nauki i o wiaty, obs ugi turystyki, s by zdrowia, sportu i zespo ów sakralnych,
- 60% - w przypadku obiektów o rodka us ugowego, obiektów wielkopowierzchniowych oraz obiektów nale cych do pozosta ych kategorii,
c) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy – tj. stosunek sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji nadziemnych /budynków istniej cych i projektowanych/ liczonej w
zewn trznym obrysie cian do powierzchni terenu okre lonego na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi lub powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych przy czym nale y d
aby
wska nik ten by nie wi kszy od 1,5,
d) kszta t dachów dla poszczególnych kwarta ów lub zespo ów zabudowy,
e) k t lub dopuszczalne k ty nachylenia po aci dachowych oraz mo liwo innych indywidualnych rozwi za architektonicznych,
f) zalecane rozwi zania kolorystyczne dla poszczególnych kwarta ów lub zespo ów
zabudowy, przy czym nale y wyklucza /zakazywa / mo liwo ci stosowania wszelkich odcieni kolorów niebieskiego, ró u i zieleni jako kolorów pokry dachowych oraz d
do wykluczenia ich z elewacji dopuszczaj c maksymalnie do 10% powierzchni elewacji,
g) zasady umieszczania szyldów i tabliczek informacyjnych oraz reklam i znaków informacyjno - plastycznych na budynkach oraz wolnostoj cych no ników reklamowych np.:
pylonów, konstrukcji przestrzennych, s upów og oszeniowych, stela y,
h) zasady w zakresie aran acji i wystroju sezonowych /tymczasowych/ ogródków gastronomicznych.
Za najbardziej predysponowane dla lokalizacji zabudowy us ugowej uznaje si nast puj ce tereny wchodz cych w sk ad obszarów strategicznych oznaczonych na rysunku Polityka
przestrzenna:
1) symbolem 10.4 – jako tereny, na których dopuszcza si równie budow obiektów o
powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 ;
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2) symbolem 10.3 – jako tereny zabudowy us ugowej – preferencje i rezerwa terenów
pod obiekty edukacji i o wiaty publicznej;
3) symbolami 10.5 oraz 10.5.1 – jako tereny zabudowy produkcyjno – us ugowej.
Dopuszcza zabudow us ugow na terenach wchodz cych w sk ad obszarów strategicznych, oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna symbolem 10.2 jako tereny mieszkaniowo – us ugowe oraz symbolem 10.1 jako pozosta e tereny zabudowane – do sukcesywnej
modernizacji i uzupe nie , przy czym nale y:
1) stosowa ograniczenia i zalecenia dotycz ce ich sytuowania okre lone dla poszczególnych kategorii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochron po onej w s siedztwie
zabudowy mieszkaniowej;
2) ustala sposoby zagospodarowania zmniejszaj ce i eliminuj ce ewentualne uci liwo ci powodowane przez t zabudow jak np.:
a) zachowanie odpowiedniej odleg ci od innych budynków, w tym w szczególno ci
od zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów u yteczno ci publicznej,
b) lokalizowanie stref zieleni ochronnej, w tym zimozielonej,
c) wprowadzanie zakazów lokalizacji wybranych kategorii lub przedsi wzi inwestycyjnych w ramach okre lonych terenów.
W przypadku us ug lokalizowanych w lokalach u ytkowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych zaleca si stosowanie ogranicze w maksymalnym dopuszczalnym zatrudnieniu pracowników.
Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na staranno zaprojektowania strefy przestrzeni publicznej, w tym w szczególno ci wej , placów i ci gów pieszych.
Budynki istniej ce nieodpowiadaj ce w/w zasadom pozostawia si na obszarach przez nie
zajmowanych, przy czym w przypadku dzia
inwestycyjnych nale y d
do ich dostosowania do w/w zasad.
3.1.4. Tereny aktywno ci gospodarczej - wytyczne i za
nów miejscowych

enia lokalizacyjne do pla-

3.1.4.1. Produkcja
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – produkcja - obejmuje nast puce rodzaje przeznacze :
1) obiekty zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci wytwórczej;
2) obiekty zwi zane wytwarzaniem energii elektrycznej, cieplnej, uzdatnianiem wody.
3) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1 i 2 i nienale ce do innych
kategorii.
Na terenie obj tym opracowaniem wyklucza si mo liwo prowadzenia dzia alno ci wydobywczej.
Rozwój produkcji uznaje si za bardzo wa ny element kszta towania struktury przestrzennej miasta.
Nale y d
do:
1) lokalizowania obiektów produkcji w powi zaniu z obiektami us ugowymi, w tym
m.in.: sklepami firmowymi, salonami sprzeda y i salonami wystawienniczymi;
2) poprawy warunków dojazdu w tym w szczególno ci w zakresie szeroko ci dróg publicznych oraz obs ugi komunikacj zbiorow ;
3) urz dzania pasów zieleni oddzielaj cych obiekty produkcyjne od terenów innych kategorii przeznaczenia, w formie nasadze wielopi trowej w tym zimozielonej.
Nale y d
do lokalizowania obiektów produkcyjnych w nast puj cych rejonach:
1) zgrupowa podobnych obiektów;
2) dobrze skomunikowanych;
3) umo liwiaj cych minimalizowanie negatywnego wp ywu na otoczenie;
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4) na terenach wzd drogi w kierunku Zab udowa i innych dobrze skomunikowanych.
5) na terenach wchodz cych w sk ad obszarów strategicznych oznaczonych na rysunku
Polityka przestrzenna symbolami 10.5 i 10.5.1 - jako tereny produkcyjno – us ugowe.
Dopuszcza si lokalizowanie obiektów produkcyjnych w lokalnym o rodku us ugowym
jak równie w obiektach wielofunkcyjnych realizowanych poza o rodkiem us ugowym.
Ze wzgl du na ustalenie dominacji kategorii – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –
przewiduje si unikanie lokalizacji zak adów przemys owych du ego i zwi kszonego ryzyka.
3.1.4.2. Handel hurtowy, magazyny i sk ady
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – handel hurtowy, magazyny i
sk ady - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze wraz z obiektami towarzysz cymi i placami sk adowymi:
1) obiekty baz specjalistycznych maszyn i urz dze w tym np.: maszyn, urz dze i ró nego sprz tu budowlanego, pojazdów oczyszczania miast, maszyn i sprz tu rolniczego itp.;
2) obiekty sk adów i magazynów obs uguj cych us ugi sprzeda y poza sieci sklepow
w tym np.: sklepów internetowych, wysy kowych;
3) obiekty sk adów i magazynów ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych np. sk adowania wysokiego, ch odni, cystern;
4) obiekty sortowni np.: odzie y u ywanej, przesy ek pocztowych;
5) obiekty handlu hurtowego w tym gie d rolno – towarowych;
6) obiekty magazynowania i sk adowania np.:
a) artyku ów ywno ciowych,
b) artyku ów budowlanych, i przemys owych,
c) artyku ów chemii i wyrobów farmaceutycznych,
d) materia ów opa u, w tym sk adowiska otwarte;
7) bazy obs ugi terenów zieleni;
8) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-7 i nienale ce do innych
kategorii.
Na terenie obj tym opracowaniem zakazuje si lokalizowania baz paliw oraz gie d rolno –
towarowych.
Rozwój handlu hurtowego, magazynów i sk adów uznaje si za istotny element rozwoju
gospodarczego miasta.
Zaleca si tworzenie jednorodnych funkcjonalnie obszarów lokalizowania obiektów handlu hurtowego, magazynów i sk adów powi zanych z obs ug transportu i produkcj .
Nale y d
do lokalizowania obiektów handlu hurtowego, magazynów i sk adów w nast puj cych rejonach:
1) zgrupowa podobnych obiektów;
2) dobrze skomunikowanych;
3) wzd drogi w kierunku Zab udowa;
4) umo liwiaj cych minimalizowanie negatywnego wp ywu na otoczenie;
5) na terenach wchodz cych w sk ad obszarów strategicznych oznaczonych na rysunku
Polityka przestrzenna symbolem 10. 5 i 10.5.1 - jako tereny zabudowy produkcyjno – us ugowej.
3.1.4.2. Obs uga transportu i telekomunikacji
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – obs uga transportu i telekomunikacji - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze wraz z obiektami towarzysz cymi i placami sk adowymi:
1) salony i serwisy obejmuj ce kompleksowe us ugi w zakresie przegl dów i napraw
samochodów;
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2) komisy samochodowe;
3) stacje kontroli pojazdów;
4) warsztaty samochodowe wyspecjalizowane w ró nych specjalno ciach np.: blacharsko – lakierniczej, elektrycznej, mechanicznej, wulkanizacyjnej;
5) myjnie samochodowe;
6) miejsca obs ugi podró nych rozumiane jako kompleks z ony ze stacji paliw, myjni
samochodowej, obiektów handlu i gastronomii, hotelu lub motelu, parkingu dla samochodów,
zieleni towarzysz cej, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb podró nych w zakresie
wypoczynku na trasie;
7) stacje paliw z wy czeniem baz paliw;
8) bazy transportowo – spedycyjne,
9) bazy ekspedycyjne firm kurierskich i wysy kowych, w tym poczty;
10) parkingi odr bne tj. nieobs uguj ce obiektów innych kategorii;
11) lotniska pasa erskie i towarowe;
12) l dowiska dla mig owców, w tym terenowe i na obiektach budowlanych;
13) centrale telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, maszty antenowe i stacje bazowe
telefonii komórkowej;
14) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-12 i nienale ce do innych
kategorii.
Popiera si dzia ania prowadz ce do rozwoju:
1) obs ugi transportu, przedsi biorstw spedycyjnych i kurierskich w szczególno ci w
powi zaniu i wspó pracy z hurtowniami, magazynami i sk adami;
2) sieci, obiektów i urz dze zw aszcza zwi zanych z nowoczesnymi systemami telekomunikacyjnymi.
Nale y d
do lokalizowania obiektów obs ugi komunikacji i transportu oraz urz dze
telekomunikacyjnych w nast puj cych rejonach:
1) podobnych obiektów;
2) umo liwiaj cych minimalizowanie negatywnego wp ywu na otoczenie;
3) na terenach wzd drogi w kierunku Zab udowa i innych dobrze skomunikowanych.
Zaleca si ograniczanie mo liwo lokalizowania masztów telekomunikacyjnych wy cznie do terenów aktywno ci gospodarczej.
Na terenie obj tym opracowaniem zakazuje si lokalizowania lotnisk i l dowisk dla miowców.
3.1.4.4. Gospodarka odpadami
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – gospodarka odpadami - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze wraz z obiektami towarzysz cymi i placami sk adowymi:
1) obiekty zwi zane ze zbiórk , przetwarzaniem na surowce wtórne lub unieszkodliwianiem odpadów, w tym: punkty zbiórki i skupu odpadów, sortownie, kruszarnie, stacje
prze adunkowe odpadów, punkty recyclingu, obiekty obróbki z omu metalowego, spalarnie
odpadów, kompostownie, oczyszczalnie cieków;
2) tereny sk adowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, gruzu budowlanego,
zu ytych pojazdów;
3) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-2 i nienale ce do innych
kategorii.
Przyjmuje si , e gospodarka odpadami prowadzona b dzie w oparciu o gminny plan gospodarowania odpadami.
Odpady b
czasowo gromadzone w wyznaczonych miejscach np. w pojemnikach w
miejscach ich wytwarzania np.: gospodarstwach domowych, tj. w zabudowie mieszkaniowej,
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w obiektach u yteczno ci publicznej, us ugowych, produkcyjno – us ugowych, produkcyjnych i innych.
Odpady komunalne z terenu Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek unieszkodliwiane b
w ramach miejskiego systemu unieszkodliwiania odpadów sta ych, zgodnie, z którym wyspecjalizowane firmy prowadzi b
odbiór odpadów gromadzonych czasowo w pojemnikach,
ich wywóz, sortowanie, recykling i unieszkodliwianie w Zak adzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.
Nale y d
do rzeczywistego osi gni cia systemu gospodarki odpadami, w którym segregacja odpadów b dzie prowadzona przez ich wytwórc .
Na terenie obj tym opracowaniem dopuszcza si lokalizowanie nast puj cych obiektów z
kategorii gospodarki odpadami:
1) punktów skupu np.: makulatury, z omu;
2) z omowisk np. samochodów prowadz cych demonta i handel cz ciami samochodowymi;
3) indywidualnego gromadzenia i oczyszczania cieków oraz lokalnych oczyszczalni
cieków - na obszarach nieskanalizowanych;
4) zbiorników ch onnych wód opadowych - na obszarach nieskanalizowanych
i zakazuje lokalizowania obiektów o innym przeznaczeniu mieszcz cym si w przedmiotowej kategorii.
Nale y d
do lokalizowania obiektów gospodarki odpadami w nast puj cych rejonach:
1) podobnych obiektów;
2) umo liwiaj cych minimalizowanie negatywnego wp ywu na otoczenie.
3.1.4.4. Wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów i obiektów aktywno ci gospodarczej
Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania obiektów us ug wymienionych w pkt 3.1.4.1. do 3.1.4.4.:
1) dopuszcza si :
a) budow obiektów o maksymalnej wysoko ci do trzech kondygnacji nadziemnych,
b) stosowanie dachów p askich, pogr onych dwu lub wielospadowych lub innych indywidualnych rozwi za architektonicznych,
c) w przypadku poddaszy u ytkowych, stosowanie wy cznie dachów stromych o symetrycznych k tach nachylenia po aci dachowych, dotyczy równie lukarn poddasza;
2) w planach miejscowych nale y ustala sposoby zagospodarowania zmniejszaj ce lub
eliminuj ce ewentualne uci liwo ci przez obiekty z kategorii aktywno ci gospodarczej, w
tym szczególnie zaleca si :
a) zachowanie odpowiednich odleg ci od terenów zabudowy mieszkaniowej,
b) wprowadzanie obowi zku nasadze wielostopniowej zieleni izolacyjnej i ochronnej
w przypadku mo liwo ci wyst pienia sytuacji konfliktowych,
c) ustalanie zakazu lokalizowania obiektów i urz dze uci liwych w s siedztwie budynków mieszkalnych,
3) w planach miejscowych nale y okre li równie :
a) udzia terenu biologicznie czynnego w powierzchni dzia ki budowlanej, przy czym
zaleca si aby minimalny wska nik nie by mniejszy ni 10%,
b) maksymaln powierzchni zabudowy, przy czym nale y d
aby wska nik ten
by nie wi kszy ni 65%,
c) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy – tj. stosunek sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji nadziemnych /budynków istniej cych i projektowanych/ liczonej w
zewn trznym obrysie cian do powierzchni terenu okre lonego na rysunku planu liniami roz-
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graniczaj cymi lub powierzchni dzia ki/dzia ek budowlanych przy czym nale y d
aby
wska nik ten by nie wi kszy od 2,
d) kszta t dachów dla poszczególnych kwarta ów lub zespo ów zabudowy,
e) k t lub dopuszczalny zakres k tów nachylenia po aci dachowych oraz mo liwo
stosowania lub nie, innych indywidualnych rozwi za architektonicznych oraz warunków ich
zastosowania,
f) zalecane rozwi zania kolorystyczne dla poszczególnych kwarta ów lub zespo ów
zabudowy, przy czym nale y wyklucza /zakazywa / mo liwo ci stosowania wszelkich odcieni kolorów niebieskiego, ró u i zieleni jako kolorów pokry dachowych oraz d
do wykluczenia ich z elewacji dopuszczaj c maksymalnie do 10% powierzchni elewacji – nie dotyczy logo firm i znaków reklamowych,
g) zalecane rozwi zania materia owe, przy czym nale y wyklucza /zakazywa / mo liwo ci stosowania sidingu tj. wykonanej z tworzywa sztucznego imitacji tradycyjnej szalówki drewnianej, do licowania cian zewn trznych bez wzgl du na typ zabudowy,
h) zasady umieszczania szyldów i tabliczek informacyjnych oraz reklam i znaków informacyjno - plastycznych na budynkach oraz wolnostoj cych no ników reklamowych np.:
pylonów, konstrukcji przestrzennych, s upów og oszeniowych, stela y.
Za najbardziej predysponowane dla lokalizacji zabudowy z kategorii aktywno ci gospodarczej uznaje si nast puj ce tereny wchodz ce w sk ad obszarów strategicznych oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna:
1) symbolami 10.5 i 10.5.1 – jako tereny zabudowy produkcyjno – us ugowej;
2) symbolem 10.4 – jako tereny, na których b dzie mo liwa równie budowa obiektów
o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 ;
3) symbolem 10.3 – jako tereny zabudowy us ugowej.
Dopuszcza lokalizacj zabudowy z kategorii aktywno ci gospodarczej na terenach wchodz cych w sk ad obszarów strategicznych, oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna
symbolem 10.2 - jako tereny mieszkaniowo – us ugowe oraz symbolem 10.1 - jako pozosta e
tereny zabudowane do sukcesywnej modernizacji i uzupe nie , przy czym nale y:
1) stosowa ograniczenia i zalecenia dotycz ce ich sytuowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochron po onej w s siedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów
yteczno ci publicznej;
2) ustala sposoby zagospodarowania zmniejszaj ce ewentualne uci liwo ci powodowane przez zabudow us ugow jak np.:
a) zachowanie odpowiedniej odleg ci od innych budynków, w tym w szczególno ci
zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów u yteczno ci publicznej,
b) lokalizowanie stref zieleni ochronnej,
c) dopuszczanie do realizacji tylko wybranych kategorii lub przedsi wzi ,
d) eliminowanie poprzez wprowadzanie jednoznacznych zakazów lokalizacji okre lonych kategorii lub przedsi wzi inwestycyjnych w ramach poszczególnych terenów.
Budynki istniej ce nieodpowiadaj ce w/w zasadom pozostawia si na obszarach przez nie
zajmowanych, przy czym w przypadku dzia
inwestycyjnych nale y d
do ich dostosowania do w/w zasad.
3.1.5. Tereny sportu, zieleni oraz tereny rolnicze
3.1.5.1. Sport, rekreacja i wypoczynek, parki i skwery
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – sport, rekreacja i wypoczynek,
parki i skwery - obejmuje nast puj ce rodzaje przeznacze :
1) parki, parki le ne, skwery;
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2) place zabaw - to jest odpowiednio urz dzone, wyposa one i zabezpieczone place do
zabaw dla dzieci najm odszych;
3) terenowe urz dzenia sportowe - to jest odpowiednio urz dzone boiska, trasy biegowe
i cie ki zdrowia, korty tenisowe, sezonowe lodowiska i lizgawki, ogrody jordanowskie oraz
inne obiekty sportowe na otwartym powietrzu;
4) obiekty sportowe, a w tym: hale sportowe, baseny p ywackie, si ownie, sale aerobiku
i fitness oraz inne obiekty sportowe mieszcz ce si w budynkach;
5) o rodki sportowe - sk adaj ce si z obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym, terenowych urz dze sportowych oraz zieleni w formie parków, skwerów, alej, cie ek,
polan – s
cych do zaspokajania ró norodnych potrzeb w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku;
6) specjalistyczne o rodki sportowe - sk adaj ce si z obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym, terenowych urz dze sportowych oraz zieleni - dostosowanych i s
cych dla okre lonej dyscypliny np.: pole golfowe, tory wy cigów konnych;
7) szko y tresury psów;
8) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-7 i nienale ce do innych
kategorii.
Na terenie obj tym opracowaniem wyklucza si mo liwo lokalizowania:
1) stadionów;
2) ogólnomiejskich parków rozrywki;
3) sta ych weso ych miasteczek.
Uznaje si za uzasadnione wspieranie rozwoju i upowszechnienia aktywnego wypoczynku
i aktywnego sp dzania wolnego czasu, jako metod zmierzaj cych do poprawy zdrowego i
kreowania miejskiego stylu ycia.
Nale y d
do lokalizowania obiektów i urz dze sportu w nast puj cych rejonach:
1) w rejonach dobrze skomunikowanych;
2) w rejonach obiektów edukacji i o wiaty publicznej jako pe nego wyposa enia sportowo – rekreacyjnego na terenach wchodz cych w sk ad obszarów strategicznych oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna symbolem 10.3 – jako tereny zabudowy us ugowej dla
których ustalono preferencje dla potrzeb rezerwy tych terenów pod w/w funkcje edukacyjne.
Popiera si i zaleca lokalizowanie sportu:
1) w budynkach lub w zespo ach budynków specjalistycznych poza dzielnicowym lub
lokalnym o rodkiem us ugowym w rejonach i w powi zaniu z terenami zieleni jak np.: o rodki sportowe lub specjalistyczne o rodki sportowe;
2) w dzielnicowym lub lokalnym o rodku us ugowym lub w obiektach wielofunkcyjnych realizowanych poza o rodkiem us ugowym jak np.: sale do aerobiku, fitness, si owni,
sportów walki, wicze ogólnorozwojowych, rehabilitacyjnych, czy równie kr gielnie, sale
bilardowe i ciany wspinaczkowe w obiektach charakterze rozrywkowo - rekreacyjnym.
Na cele sportowo – rekreacyjne, tj. lokalizacj boisk i urz dze terenowych z mo liwo ci
lokalizacji obiektów kubaturowych wskazuje si dzia ki gminne po one w rejonie ul Brzoskwiniowej, ul. Stokrotki oraz ul. Woli skiej - dopuszcza si , popiera si i zaleca lokalizowanie podobnych terenów i obiektów na etapie sporz dzania planów miejscowych, w innych
lokalizacjach na pozosta ych terenach, w miejscach nieoznaczonych na rysunku Polityka
przestrzenna.
Popiera si przeznaczenie na cele agrorekreacyjne i edukacyjne, w tym edukacji publicznej, terenów po onych w Dojlidach Górnych i Halickich, w rejonie ul Brzoskwiniowej i
Skowronkowej na styku i z mo liwo ci rozwoju w kierunku po udniowo – wschodnim w
ramach obszaru funkcjonalnego miasta na terenach rolniczych Gminy Zab udów, na których
mo liwe jest zlokalizowanie:
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1) specjalistycznego o rodka je dzieckiego i hippicznego z torem wy cigów i hodowl
w tym m.in. koni jako np.: funkcji wiod cej gospodarstwa pomocniczego Zespo u Szkó Rolniczych w Bia ymstoku, której tereny po one poza granicami opracowania w po udniowo –
wschodniej cz ci miasta rejonie ul. My liwskiej i Wiewiórczej, b
ulega y sukcesywnej
zabudowie z przeznaczeniem na cele powstaj cej filii Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
2) w rozszerzeniu oferty prowadzonej dzia alno ci - klubu i pola golfowego;
Uznaje si za uzasadnione, w kreowaniu miejskiego stylu ycia d enie do tworzenia
miejsc spotka mieszka ców, za które uznaje si m.in. parki i skwery, które powinny si charakteryzowa wysokimi walorami krajobrazu, starannym urz dzeniem i wyposa eniem, zach caj cym do spacerów, przebywania na powietrzu czy jazdy na rowerze.
Nale y d
do tworzenia zespo ów zieleni urz dzonej, parków i skwerów w nast puj cych rejonach:
1) w otoczeniu obiektów u yteczno ci publicznej, a w szczególno ci obiektów nauki i
wiaty, opieki spo ecznej, s by zdrowia, sportu i zespo ów sakralnych;
2) w zespo ach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) w zespo ach intensywnej zabudowy jednorodzinnej - atrialnej i szeregowej,
- jako przestrzeni wyposa onych równie w place zabaw i terenowe urz dzenia sportu,
rekreacji i wypoczynku;
W tworzeniu obszarów zieleni urz dzonej - parków i skwerów nale y d
do maksymalnego wykorzystania lokalnych walorów przyrodniczych i terenowych jak np.:
1) dolin cieków wodnych i zbiorniki wodne;
2) zadrzewienia, zakrzaczenia i zalesienia ródpolne – po zmianie ich charakteru z dzikich i niekontrolowanych zaro li w wiadomie ukszta towan ziele urz dzon o charakterze
parkowym.
Za najbardziej predysponowane dla lokalizacji zieleni urz dzonej w formie parków i
skwerów na etapie sporz dzania planów miejscowych uznaje si tereny oznaczone na rysunku
studium jako:
1) obszar systemu przyrodniczego;
2) tereny lasów.
Dopuszcza si i zaleca lokalizowanie i sytuowanie zieleni urz dzonej w formie parków i
skwerów, na etapie sporz dzania planów miejscowych, na pozosta ych terenach, w miejscach
nieoznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna.
Na etapie sporz dzania planów miejscowych nale y okre la równie ustalenia dotycz ce:
1) no ników reklamowych, przy czym zaleca si eliminowanie no ników niezwi zanych z dzia alno ci w asn ,
2) zasad lokalizacji ci gów infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, masztów antenowych oraz innych tego typu obiektów.
Uznaje si za konieczne i uzasadnione:
1) zrealizowanie powi za terenu obj tego opracowaniem z ogólnomiejskim systemem
tras rowerowych oraz spacerowych dla realizacji, których nale y d
do maksymalnego
wykorzystania przestrzennego uk adu terenów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
w szczególno ci oznaczonych jako tereny systemu przyrodniczego zwi zanego z g ównym
ciekiem wodnym na kierunku pó noc – po udnie;
2) podejmowanie dzia
organizacyjnych i formalno – prawnych na rzecz rozwoju
funkcji wypoczynkowej polegaj cych m.in. na:
a) poszukiwaniu inwestorów zainteresowanych budow obiektów sportowych i rekreacyjnych,
b) stwarzaniu mo liwo ci wykorzystania istniej cych obiektów i pomieszcze np.: w
szko ach, gimnazjach, przedszkolach w godzinach popo udniowych,
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c) rezerwowaniu terenów pod obiekty sportowo – rekreacyjne i niedopuszczanie do
ich zabudowania,
d) wspó pracy z gminami przyleg ymi i lokalnym nadle nictwem na rzecz wzbogacenia oferty wypoczynku weekendowego.
3.4.5.2. Cmentarze
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – cmentarze – obejmuje nast puce rodzaje przeznacze :
1) cmentarze;
2) cmentarne kaplice pogrzebowe;
3) krematoria;
4) kolumbaria – co oznacza miejsca pochówków urnowych;
5) inne o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1-4 i nienale ce do innych
kategorii.
Na terenie obj tym opracowaniem wyklucza si mo liwo zlokalizowania cmentarza
komunalnego miasta Bia egostoku oraz cmentarza dla zwierz t.
Utrzymuje si lokalizacj istniej cego cmentarza parafialnego Parafii p.w. Niepokalanego
Serca Maryi i w jego s siedztwie wyznacza teren zarezerwowany na lokalizacj cmentarza
zgodnie z oznaczeniami na rysunku Polityka przestrzenna symbolami 10.7.i 10.7.1.
Dopuszcza si lokalizowanie cmentarzy, na etapie sporz dzania planów miejscowych, na
innych terenach i w miejscach nieoznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna z pod warunkiem stosowania nast puj cych zasad:
1) zachowanie odpowiedniej odleg ci od innych budynków, w tym w szczególno ci
zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów u yteczno ci publicznej;
2) lokalizowanie stref izolacji wzrokowej z zieleni wielopi trowej w tym obowi zkowo
zimozielonej w granicach terenu cmentarza;
3) lokalizowanie miejsc postojowych w rejonach odpowiednio urz dzonych i wyposaonych stref wej ciowych w granicach terenu cmentarza;
4) wyznaczania, stosownie do zapotrzebowania miejsc na ewentualne kolumbaria do
pochówków urnowych.
Lokalizacj krematorium dopuszcza si wy cznie na terenie zarezerwowanym na cmentarz oznaczonym na rysunku Polityka przestrzenna symbolem 10.7.1. w odleg ci nie mniejszej ni 150 m od najbli szych terenów zabudowy mieszkaniowej po onych w rejonie ul.
Zalesie.
Za najbardziej predysponowane dla lokalizacji cmentarzy uznaje si tereny po one na
wzniesieniach o niskim poziomie wód gruntowych, po one z dala od zabudowy w rejonach
zadrzewie i zalesie .
3.1.4.4. Gospodarka rolna i le na
Przyjmuje si , e kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – gospodarka rolna i le na obejmuje:
1) u ytki zielone, co oznacza ki i pastwiska;
2) grunty orne;
3) sady;
4) lasy;
5) ogrody dzia kowe;
6) uprawy warzywne nieb ce ogrodami dzia kowymi;
7) obiekty chowu, hodowli oraz ubojni zwierz t;
Na terenie obj tym opracowaniem wyklucza si mo liwo lokalizowania:
1) ogrodów dzia kowych;
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2) obiektów chowu i hodowli zwierz t z wyj tkiem hodowli koni opisanej w podrozdziale 3.1.4.1. Sport, rekreacja i wypoczynek, parki i skwery;
3) ubojni zwierz t.
Za najbardziej predysponowane dla prowadzenia gospodarki rolnej uznaje si obszary
oznaczone na rysunku Polityka przestrzenna: symbolami 10.6 i 10.6.1 – jako tereny niezabudowane do utrzymania i przekszta ce .
Tereny le ne ze wzgl du na ich wymiary i powierzchniowe rozdrobnienie oznaczono na
rysunku Polityka przestrzenna wy cznie symbolem graficznym.
Kategoria uzupe niaj ca okre lona jako – gospodarka rolna i le na zosta a szczegó owo
omówiona w rozdziale 11 - Kierunki i zasady kszta towania rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej.
3.2. TERENY WY

CZONE SPOD ZABUDOWY

Wy cza si z zabudowy z ni ej wymienionymi wyj tkami nast puj ce obszary uznane za
chronione oznaczone na rysunku Polityka przestrzenna jako tereny systemu przyrodniczego,
w tym:
1) doliny cieków wodnych i strumieni;
2) lasy.
W planach miejscowych nale y wyklucza mo liwo zabudowy terenów systemu przyrodniczego, tj. dolin cieków wodnych i strumieni, poprzez stosowanie jednoznacznych zakazów z dopuszczeniem nast puj cych odst pstw i wyj tków:
1) budowy obiektów i urz dze rekreacji i sportu;
2) budowy obiektów ma ej architektury w tym np. altan;
3) budowy dróg, ci gów pieszych i tras rowerowych;
4) budowy obiektów i urz dze infrastruktury technicznej;
5) budowy obiektów i urz dze zwi zanych z gospodark wodn , w tym oczek wodnych, stawów i zbiorników;
6) zak adania skwerów i parków oraz innych form zieleni urz dzonej.
Zasady ochrony gruntów le nych, w tym dopuszczalne mo liwo ci przeznaczania ich na
cele niele ne okre lono w podrozdziale 11.2. Le na przestrze produkcyjna
4. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY RODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK
4.1 OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY RODOWISKA I JEGO ZASOBÓW
4.1.1. G ówne obszary, kierunki i cele ochrony rodowiska i jego zasobów
W sk ad obszarów o wiod cej funkcji przyrodniczej wchodz :
1) przedstawione na rysunku Polityka przestrzenna obszary systemu przyrodniczego,
zwi zane g ównie z dolinami lokalnych cieków wodnych i terenami podmok ymi, stanowi ce
ogólnomiejski ci g terenów przyrodniczych, jak równie lasy;
2) tereny zieleni towarzysz cej obiektom u yteczno ci publicznej i zabudowie mieszkaniowej oraz tzw. czniki ekologiczne, rozumiane jako ci gi i pasy zadrzewie i zakrzewie ,
jak równie np.: szpalery drzew i trawniki uliczne, oraz parki i skwery, a tak e inne mniejsze
formy lokalne cz ce obszary w system powi za przyrodniczych – nieprzedstawione na
rysunku Polityka przestrzenna, które b
przedmiotem ustale planów miejscowych;
3) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej zarówno wykorzystywane tymczasowo tj.
do chwili realizacji docelowego zagospodarowania, jak i przewidywane do utrzymania na
nich funkcji rolniczej.
Nale y rozwija w/w obszary poprzez:
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1) utrzymanie i wzbogacanie lokalnych walorów rodowiska w tym bioró norodno ci
przyrodniczej;
2) eliminacj potencjalnych zagro
pogorszenia stanu rodowiska;
3) stwarzanie warunków rozwoju gospodarczego przy zachowaniu obecnych standardów stanu rodowiska w poszczególnych komponentach.
Nale y, w miar mo liwo ci, d
do tworzenia czników ekologicznych poprzez np.:
1) nasadzenia drzew, zak adanie trawników, wyznaczanie skwerów zwi zanych z ulicami uk adu podstawowego oraz wa niejszymi ulicami lokalnymi;
2) czenie wn trz zabudowy mieszkaniowej, w szczególno ci wielorodzinnej z obszarami systemu przyrodniczego;
3) lokalizowanie obiektów u yteczno ci publicznej z programem funkcjonalnym umo liwiaj cym wykorzystanie istniej cych walorów przyrodniczych.
Tworzenie warunków do bioró norodno ci winno si , w miar mo liwo ci, wi za z:
1) d eniem do zachowania dotychczasowych biologicznych obudów koryt cieków
wodnych oraz ograniczaniem stosowania ich zamkni tej obudowy;
2) budow obiektów ma ej retencji w tym stopni u atwiaj cych natlenianie;
3) kszta towaniem terenów zieleni z uwzgl dnieniem wielopi trowego uk adu zieleni
dostosowanego do rodzaju siedliska;
4) unikaniem zmiany naturalnych warunków rodowiska w tym m.in. poziomu wód
gruntowych.
Zasady ochrony gruntów le nych, w tym dopuszczalne mo liwo ci przeznaczania ich na
cele niele ne okre lono w podrozdziale 11.2. Le na przestrze produkcyjna.
Realizacja w/w g ównych kierunków i celów prowadzona b dzie na wielu p aszczyznach i
w ró norodnych dzia aniach problemowych w poszczególnych dzia ach ochrony rodowiska
oraz poprzez dostosowanie form zagospodarowania terenu do warunków fizjograficznych wg
zasad okre lonych w rozdziale 3 „Wska niki zabudowy i zagospodarowania terenu”.
4.1.2. Potencjalne obszary ogranicze i zagro
W granicach opracowania wyst puj lub mog wyst pi m.in. nast puj ce obszary ogranicze i zagro
dla planowanych kategorii zagospodarowania poszczególnych terenów:
1) strefa ochrony sanitarnej cmentarza;
2) strefy pól elektromagnetycznych wokó :
a) napowietrznych linii energetycznych, w tym w szczególno ci linii 110 kV, 15 kV
oraz na niewielkim fragmencie 440 kV,
b) nadajników bazowych stacji telefonii komórkowej;
3) strefy uci liwo ci ha asu i wibracji – przemys , komunikacja, w tym w szczególnoci od drogi klasy GP - wyjazdu z Bia egostoku w kierunku Zab udowa.
Planuje si nast puj ce zalecane kierunki minimalizacji wp ywu strefy ochrony sanitarnej
cmentarza na otoczenie:
1) nale y d
do lokalizowania strefy ochrony sanitarnej cmentarza w jego granicach
z przeznaczeniem na:
a) lokalizowanie odpowiednio urz dzonych i zagospodarowanych stref wej ciowych,
b) miejsc postojowych,
c) wielostopniowej zieleni izolacji wzrokowej w tym obowi zkowo zimozielonej;
2) mo liwe jest równie sytuowanie strefy ochrony sanitarnej cmentarza na:
a) gruntach le nych wy cznych spod zabudowy,
b) terenach ulic i placów publicznych.
Planuje si nast puj ce zalecane kierunki minimalizacji wp ywu pól elektromagnetycznych na otoczenie:
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1) lokalizowanie nowej zabudowy lub nowych linii w stosunku do zabudowy stosownie
do wymaga ustalanych na podstawie przepisów szczególnych;
2) sukcesywn wymian , w miar post pu procesu urbanizacyjnego i zast powanie linii
napowietrznych liniami kablowymi;
3) ograniczanie liczby miejsc lokalizacji nadajników bazowych stacji telefonii komórkowej;
4) wykorzystanie istniej cych masztów do lokalizacji nowych nadajników.
Planuje si nast puj ce zalecane kierunki minimalizacji wp ywu uci liwo ci ha asu i wibracji na otoczenie:
1) wspieranie idei budowy po udniowej obwodnicy miasta Bia egostoku planowanej
poza granicami miasta, która umo liwi w ciwe skanalizowanie ci kiego ruchu tranzytowego stanowi cego g ówne ród o ha asu i wibracji;
2) ograniczenie uci liwo ci akustycznych, w szczególno ci na istniej
zabudow
mieszkaniow poprzez zastosowanie barier akustycznych;
3) lokalizowanie na obszarach nara onych na ha as zabudowy niewra liwej np.: produkcyjnej, magazynów, sk adów, miejsc postojowych, handlu hurtowego i innej o podobnym
charakterze;
4) unikania lokalizowania kategorii dzia alno ci i obiektów chronionych w zasi gu haasu;
5) w miar mo liwo ci stosowanie nasadze zieleni wielostopniowej, w tym zimozielonej od strony róde ha asu;
6) na ulicach lokalnych i dojazdowych zmniejszenie dopuszczalnej pr dko ci jazdy, w
szczególno ci na obszarach osiedli zabudowy mieszkaniowej, polegaj ce m.in. na stosowaniu
tzw. „le cych policjantów”.
4.1.3. Ochrona rodowiska wodnego, ochrona przed powodzi
W celu zmniejszenia ilo ci zanieczyszcze odprowadzanych z obszaru obj tego opracowaniem do wód powierzchniowych i podziemnych nale y:
1) prowadzi racjonaln gospodark wodno - ciekow , opart o scentralizowany, system wodoci gowo – kanalizacyjny zgodnie z zasadami okre lonymi w podrozdziale 6.2 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
2) tworzy warunki do samooczyszczania w wodach powierzchniowych;
3) prowadzi racjonalne wykorzystanie wody do celów gospodarczych i w rolnictwie;
4) egzekwowa powszechny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do rodowiska;
5) chroni powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami mog cymi przenika do wód;
6) stosowa zasady opisane w podrozdziale 4.1.1 dotycz ce stwarzania warunków do
rozwoju bioró norodno ci.
W celu zapobiegania osuszania obszarów zainwestowanych zaleca si , aby w miar mo liwo ci:
1) retencjonowa niezanieczyszczone wody opadowe poprzez zak adanie zbiorników i
wykorzystywa je do nawadniania terenów zieleni;
2) umo liwia
sp yw wód opadowych z powierzchni utwardzonych niezanieczyszczonych np. chodników i ci gów pieszych bezpo rednio na tereny przyleg ych terenów zieleni;
3) lokalizowa obiekty i urz dzenia ma ej retencji na ciekach wodnych.
Zasady ochrony przeciwpowodziowej zawarte s w rozdziale 12.
4.1.4. Ochrona powietrza i klimatu lokalnego
W celu poprawy stanu sanitarnego powietrza nale y d
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1) ograniczenia uci liwo ci róde emisji poprzez wymian istniej cych i zwykle niskosprawnych urz dze i systemów na nowoczesne systemy o du ej sprawno ci technologicznej;
2) stosowania nisko lub bezemisyjnych róde energii;
3) docelowej eliminacji z obszaru ci kiego ruchu tranzytowego poprzez wspieranie
idei budowy po udniowej obwodnicy miasta Bia egostoku poza jego granicami na terenach
niezabudowanych;
4) zwi kszenie udzia u miejskiej komunikacji zbiorowej w transporcie osób i towarów;
5) sprzyjanie rozwojowi ruchu rowerowego poprzez rozbudow ogólnomiejskich ci gów dróg i cie ek rowerowych;
6) obudow ci gów komunikacyjnych ulic uk adu podstawowego oraz wa niejszych
ulic lokalnych zieleni wielostopniow w tym równie zimozielon lub w formie nasadze
alejowych i szpalerowych.
W celu ochrony klimatu lokalnego nale y d
do:
1) ochrony walorów przyrodniczych terenów wy czonych z zabudowy wymienionych
w podrozdziale 3.2;
2) tworzenia warunków dla rozwoju bioró norodno ci na w/w terenach wg zasad opisanych w podrozdziale 4.1.1;
3) nasycania obszarów zabudowanych terenami biologicznie czynnymi.
4.1.5. Gospodarka zasobami geologicznymi, tereny górnicze
Na terenie nie ma udokumentowanych z kopalin i terenów górniczych.
Na terenie gminy nie wyst puj obszary nara one na osuwanie si mas ziemnych jak te
obszary, dla których wyznacza si w z u kopaliny filar ochronny.
4.2. OCHRONA PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Na terenie obj tym opracowaniem nie planuje obj cia obszarów prawnymi formami
ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.
Ochron walorów przyrodniczych najcenniejszych przyrodniczo obszarów zapewniaj
ustalenia zawarte w podrozdzia ach 3.2 oraz 4.1.1.
Ze wzgl du na planowany charakter zabudowy oraz przewidywany do utrzymania dawny
uk ad ruralistyczny z zabudow zagrodow , uznaje si za uzasadnione wkomponowanie istniej cego zagospodarowania w powstaj cy uk ad urbanistyczny oraz zaleca si , na etapie
opracowania planów miejscowych, wyznaczanie obszarów tzw. zabudowy wiejskiej, o której
mowa w podrozdziale 3.1.2.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
4.3. OCHRONA UZDROWISK
Na terenie obj tym opracowaniem nie wyst puj i nie s planowane do zlokalizowania
obszary uzdrowisk.
5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Teren obj ty opracowaniem nie jest obj ty ochron konserwatorsk , nie wyst puj na nim
obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury wspó czesnej.
Na terenie obj tym opracowaniem wyst puj stanowiska archeologiczne oznaczone numerami 17 i 18.
W przypadku odkrycia przedmiotów, co, do których istnieje, przypuszczenie, e s one
zabytkiem, inwestor i wykonawca robót jest zobowi zany wstrzyma wszelkie prace i zawiadomi PWKZ.
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6. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
6.1. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
6.1.1. Struktura i kompozycja uk adu komunikacyjnego
Przyjmuje si , e uk ad komunikacyjny zapewniaj cy powi zania zewn trzne z uk adem
ogólnomiejskim oraz powi zania wewn trzne o charakterze dzielnicowym i osiedlowym tworz :
1) ulice uk adu podstawowego, do których nale ulica g ówna ruchu przyspieszonego i
ulice klasy zbiorczej - oznaczone na rysunku Polityka przestrzenna;
2) ulice uk adu uzupe niaj cego, do którego nale ulice lokalne i dojazdowe, – z których na rysunku Kierunki rozwoju komunikacji oznaczono tylko ulice uznane za najwa niejsze.
Zak ada si , e rol uzupe niaj
w strukturze uk adu komunikacyjnego b
pe ni trasy
rowerowe i ci gi komunikacji pieszej - nieoznaczone na rysunkach.
ród w/w ulic mo liwe jest wyró nienie ulic najistotniejszych dla uk adu funkcjonalnego, które stanowi b
podstaw kompozycji struktury funkcjonalno – przestrzennej fragmentu miasta obj tego opracowaniem, a w tym:
1) g ówny ci g komunikacyjny, a zarazem g ówn o kompozycyjn projektowanego
uk adu urbanistycznego na kierunku pó noc - po udnie utworzy projektowane po czenie ul.
Zab udowkiej z ul. Halick – ulic nowoprojektowan klasy /Z/ - z pod czeniem do ul. Zaudowkiej w rejonie ul. Jachtowej, a nast pnie z wykorzystaniem ul. Skowronkowej i w
niewielkiej cz ci ul. Nad Potokiem do w czenia do ul. Halickiej;
2) wzajemne powi zanie dwóch obszarów rozdzielonych przez ul. Zab udowsk zapewni ulice nowoprojektowane klasy Z i L ze skrzy owaniami o pe nych relacjach z ulic
Zab udowsk w rejonie ul. Jachtowej i Gminnej;
3) za wa niejsze w ród ulic lokalnych maj cych wp yw na kompozycj struktury funkcjonalno – przestrzennej uznaje si ulice lokalne oznaczone na rysunku Kierunki rozwoju komunikacji;
4) pozosta y uk ad urbanistyczny utworz ulice lokalne i dojazdowe realizowane w
uk adzie szachownicowym lub zbli onym do szachownicowego, jako najw ciwszym i nawi zuj cym do ju cz ciowo zrealizowanego oraz wynikaj cym z historycznie ukszta towanych podzia ów nieruchomo ci.
Przyjmuje si , e szczegó owe parametry techniczne, jak np. szeroko ci ulic w liniach
rozgraniczaj cych, promienie uków ulic oznaczonych na rysunkach Polityka przestrzenna i
Kierunki rozwoju komunikacji oraz parametry techniczne, przebieg ulic nieoznaczonych oraz
lokalizacje placów, skwerów, tras rowerowych i ci gów pieszych b
ustalane po rozpoznaniu lokalnych mo liwo ci, potrzeb i uwarunkowa na etapie opracowania planów miejscowych.
6.1.2. Powi zania zewn trzne - ogólnomiejskie
Zak ada si , e g ównymi ci gami komunikacyjnymi cz cymi teren obj ty opracowaniem z obszarem zurbanizowanym i ródmie ciem Bia egostoku oraz s siednimi gminami s
trasy wylotowe z Bia egostoku w kierunku po udniowym:
1) ul. Zab udowska, stanowi ca kontynuacj i przed enie ul. Ks. St. Suchowolca - ulica g ówna uk adu podstawowego /klasy GP/ - wylot z miasta w kierunku Lublina – planowana do poszerzenia, jako ulica dwuprzestrzenna z drogami serwisowymi; po ona obecnie w
ci gu drogi krajowej Nr 19 przewidywanej docelowo do prze enia na po udniow obwodnimiejsk poza granicami opracowania;
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2) ul. Mickiewicza i jej przed enie poza granicami miasta Bia egostoku - ulica zbiorcza uk adu podstawowego /klasy Z/ - droga powiatowa;
3) ul. Halicka- ulica zbiorcza uk adu podstawowego /klasy Z/, cz ca po udniow
cz
terenów opracowania z przed eniem ul. Mickiewicza - droga powiatowa.
Uzupe niaj
rol w tym uk adzie b dzie spe nia ul. Dojlidy Górne, zaklasyfikowana
jako ulica lokalna z powodu szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych, wynikaj cych z istniej cej zabudowy mieszkaniowej, cz ca rejon zachodniej cz ci zabudowy mieszkaniowej z
miastem, doprowadzaj c ruch w rejon skrzy owania ul. Ks. S. Suchowolca z ul. Pla ow i jej
projektowanym przed eniem do ul. Mickiewicza.
6.1.3. Powi zania wewn trzne - dzielnicowe
Ustala si , e g ówny ci g komunikacyjny osiedla, na kierunku pó noc – po udnie utworzy
projektowana ulica zbiorcza /Z /, cz ca ul. Zab udowsk z ul. Halick , po ladzie istniej cej
ul. Skowronkowej i fragmentarycznie po ladzie ul. Nad Potokiem.
Powi zanie terenów osiedla po onych po dwóch stronach ul. Zab udowskiej, drogi krajowej wysokiej klasy technicznej, o ograniczonej dost pno ci komunikacyjnej, zapewni projektowana ulica zbiorcza ze skrzy owaniem w rejonie ul. Jachtowej oraz projektowana ulica
lokalna ze skrzy owaniem w rejonie ul. Gminnej.
Planuje si , e pozosta e w czenia ulic ni szych klas do ul. Zab udowskiej b
sukcesywnie ograniczane i docelowo b
mog y si odbywa jedynie na zasadzie prawych skr tów poprzez projektowane drogi serwisowe.
6.1.4. Powi zania wewn trzne - osiedlowe
Ustala si , e ulicami obs uguj cymi osiedla b
istniej ce i projektowane ulice uk adu
uzupe niaj cego - lokalne i dojazdowe.
Planuje si , e rozbudowa uk adu ulic wewn trznych, b dzie nast powa a sukcesywnie w
miar post puj cego procesu urbanizacji.
6.1.5. Komunikacja miejska
Przyjmuje si , e w sytuacji gwa townego rozwoju motoryzacji i negatywnego wp ywu
tego zjawiska na rodowisko konieczny jest rozwój sprawnie dzia aj cej miejskiej komunikacji zbiorowej, jako atrakcyjnej alternatywy dla samochodowej komunikacji indywidualnej
zw aszcza w relacjach z centrum miasta.
Planuje si obs ug ca ego obszaru obj tego opracowaniem miejsk komunikacj zbioro.
Trasy autobusowe przewiduje si do poprowadzenia wszystkimi ulicami uk adu podstawowego oraz wybranymi ulicami lokalnymi, pe ni cymi wa niejsz rol w uk adzie komunikacyjnym osiedla.
Planuje si , e rozbudowa tras miejskiej komunikacji zbiorowej b dzie post powa a sukcesywnie w miar post puj cego procesu urbanizacji.
6.1.6. Komunikacja kolejowa
Na terenie obj tym opracowaniem nie s przewidziane przebiegi tras komunikacji kolejowej w tym po udniowej obwodnicy kolejowej miasta Bia egostoku.
6.1.7. Komunikacja lotnicza
Na terenie obj tym opracowaniem nie przewiduje si lokalizowania lotnisk i l dowisk.
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6.1.8. Trasy rowerowe
Uznaje si za uzasadnione podejmowanie dzia
i przedsi wzi maj cych na celu rozwój bezpiecznego i wygodnego transportu rowerowego jako alternatywnego dla innych rodków transportu.
Planuje si w czenie ca ego obszaru obj tego opracowaniem do miejskiego systemu dróg
rowerowych.
Trasy rowerowe powinny by kontynuacj istniej cych i projektowanych cie ek rowerowych w pozosta ej cz ci miasta Bia egostoku.
Zak ada si budow dwóch typów tras rowerowych:
1) trasy rowerowe w liniach rozgraniczaj cych ulic uk adu podstawowego oraz w ulicach uk adu obs uguj cego stosownie do potrzeb i mo liwo ci;
2) trasy rowerowe prowadzone niezale ne od uk adu drogowego i przebiegaj ce wzd
cieków wodnych i zielonych terenów otwartych.
6.1.9. Ruch pieszy
Dopuszcza si budow tras pieszych na ca ym terenie obj tym opracowaniem.
Postuluje si budow tras pieszych przebiegaj cych wzd
cieków wodnych i zielonych
terenów otwartych.
Zaleca si organizacj strefy ruchu pieszego w rejonie dzielnicowego o rodka us ugowego.
6.1.10. Parkowanie i miejsca postojowe
Przyjmuje si , wska niki zapewnienia miejsc postojowych wg tabeli zamieszonej w podrozdziale 8.2.1 I cz ci Studium, jak dla strefy B – zewn trznej.
6.2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
6.2.1. Za

enia ogólne z zakresu infrastruktury technicznej

Planuje si obs ug terenów przewidzianych pod zabudow , infrastruktur techniczn w
pe nym zakresie.
System infrastruktury miejskiej obejmuje poszczególne systemy zaopatrzenia miasta, w
tym: zaopatrzenie w wod , odprowadzenie cieków sanitarnych i wód opadowych, doprowadzenie gazu, energii elektrycznej i budow sieci teletechnicznych.
Przewiduje si budow i rozbudow poszczególnych systemów sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych oraz w granicach innych terenów stosownie do potrzeb.
W planach miejscowych nale y:
1) przedstawia pe ny rozrz du uzbrojenia;
2) lokalizacj ci gów infrastruktury technicznej w pasach drogowych dostosowa do
przewidywanego uk adu dróg, z uwzgl dnieniem lokalizacji osi jezdni, szeroko ci jezdni i
granicy pasa drogowego.
Realizuj c zagospodarowanie poszczególnych terenów nale y d
do:
1) budowy sieci wodoci gowych równocze nie z budow sieci kanalizacji sanitarnej;
2) budowy sieci infrastruktury technicznej wyprzedzaj co w stosunku do budow obiektów budowlanych, w tym w szczególno ci do zabudowy terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Na rysunku Kierunki rozwoju infrastruktury oznaczono obszary przewidziane do obj cia
systemem infrastruktury technicznej w zakresie sieci wod–kan, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.
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6.2.2. Zaopatrzenie w wod
Maj c na wzgl dzie spodziewan szybsz urbanizacj terenu obj tego opracowaniem po
jego w czeniu do miasta Bia egostoku i w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na wod
spowodowany zwi kszeniem ilo ci odbiorców oraz niewystarczaj
wydajno lokalnego
uk adu wodoci gowego, w tym uj cia wody „Bia ostoczek”, w stosunku do przewidywanych
potrzeb, zak ada si rozbudow ogólnomiejskiego uk adu sieci wodoci gowych.
W celu zapewnienia niezawodno ci i stabilno ci zasilania w wod zak ada si budow
nowych rozdzielczych sieci wodoci gowych po czonych z sieciami istniej cymi oraz z sieciami wodoci gowymi miasta Bia egostoku wraz z wykorzystaniem istniej cych miejskich
uj i stacji uzdatniania wody.
Warunkiem niezb dnym realizacji przyj tych za
jest budowa magistrali wodoci gowej od ul. Le nej przez ul. Dojnowsk , ul. Pla ow , ul. My liwsk i ul. Borsucz .
Bezpo rednie zasilanie sieci rozdzielczych na terenie obj tym opracowaniem planuje si z
istniej cych i projektowanych magistral wodoci gowych w ul. Mickiewicza i Ks. St. Suchowolca.
Rozbudowa sieci wodoci gowej b dzie realizowana zgodnie z programem ogólnym rozbudowy sieci wodoci gowej miasta Bia egostoku, uzupe nionym o program ogólny dla terenów Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek.
6.2.3. Odprowadzenie cieków
Odprowadzenie cieków sanitarnych z terenu osiedli Dojlidy Górne, Halickie i Zagórki
przewiduje si do kanalizacji miejskiej Bia egostoku.
Odprowadzenie cieków przewiduje si z wykorzystaniem sieci grawitacyjnych kana ów
sanitarnych ze strefowymi przepompowniami.
cieki z przepompowni odprowadzane b
z wykorzystaniem sieci przewodów t ocznych do zbiorczych kana ów grawitacyjnych, a nast pnie do projektowanego kolektora sanitarnego w ul. Ks. ST. Suchowolca.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej b dzie realizowana zgodnie z programem
ogólnym rozbudowy kanalizacji sanitarnej m. Bia egostoku, uzupe nionym o program ogólny
terenów Dojlid Górnych, Halickich i Zagórek.
Przewiduje si dopuszczenie do dalszej eksploatacji lokalnych oczyszczalni cieków z
odprowadzeniem wód oczyszczonych do cieków wodnych lub do gruntu.
Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ulicach przyleg ych do budynków wykorzystucych do odprowadzania cieków zbiorniki szczelne, zbiorniki te nale y zlikwidowa lub
przebudowa na studnie przelotowe, a instalacj kanalizacyjn w budynkach pod czy do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
6.2.4. Odprowadzenie wód opadowych
ównym odbiornikiem wód opadowych z terenów obj tych opracowaniem b
istniej ce cieki wodne i rowy.
Ze wzgl du na powi kszenie zlewni wód deszczowych w stosunku do zlewni istniej cej
oraz ze wzgl du na przewidywane utwardzenie znacznej cz ci obszaru zlewni, nale y dostosowa przepustowo istniej cych rowów i cieków, do potrzeb zwi zanych z odprowadzeniem zwi kszonej ilo ci wód opadowych.
Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub do indywidualnego systemu odprowadzenia
wód opadowych, powinny by odprowadzane wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów,
sk adów, terenów przemys owych, handlowych, us ugowych, sk adowych i innych obszarów
zanieczyszczonych, z których nast puje sp ukiwanie substancji ropopochodnych i innych zanieczyszcze – po oczyszczeniu w stopniu okre lonym przepisami szczególnymi.
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Wody deszczowe z terenów utwardzonych np.: ci gów pieszych, tras rowerowych oraz
innych terenów i nawierzchni o ma ym stopniu zanieczyszczenia mog by odprowadzane do
zbiorników retencyjnych lub bezpo rednio do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych, rowów lub do gruntu.
Na terenach, gdzie wykonanie kanalizacji deszczowej nie b dzie mo liwe ze wzgl du na
ma e zag bienie odbiorników wód opadowych, dopuszcza si stosowanie rowów, odwodnie
liniowych lub lokalne odprowadzenie wód powierzchniowo.
6.2.5. Ogrzewanie
Na terenie obj tym opracowaniem nie przewiduje si scentralizowanego systemu ogrzewania budynków.
Ogrzewanie budynków, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, przygotowanie ciep ej
wody na terenie obj tym opracowaniem nale y rozwi zywa w oparciu ród a ciep a indywidualne lub lokalne, wykorzystuj ce energi solarn , energi odzyskan ze róde naturalnych
(np. za pomoc pomp cieplnych), energi elektryczn lub ze róde ciep a wytwarzaj cych
energi z procesów spalania: paliw sta ych, gazu ziemnego, oleju opa owego niskosiarkowego, propanu-butanu.
Poniewa preferowany typ róde ciep a i sposób zabudowy mo e powodowa powstanie
efektu tzw. niskiej emisji prowadz cego do gromadzenia si zanieczyszcze powietrza w najni szej warstwie atmosfery, a w konsekwencji przekraczanie dopuszczalnych st
zanieczyszcze w strefie przebywania ludzi, w ustaleniach planów miejscowych zaleca si wprowadzanie ustale odno nie ogranicze w stosowaniu paliw i rozwi za technicznych w róach ciep a stosownie do przepisów szczególnych ochrony rodowiska.
6.2.6. Zaopatrzenie w gaz
Przewiduje si rozbudow sieci gazowych redniego ci nienia na ca ym obszarze przewidywanym pod zabudow .
Utrzymuje si przebieg istniej cego gazoci gu wysokiego ci nienia w rejonie Halickich.
Przy lokalizacji obiektów kubaturowych w s siedztwie gazoci gu wysokiego ci nienia nale y stosowa ograniczenia wynikaj ce z przepisów szczególnych.
Doprowadzenie gazu ziemnego realizowane b dzie z wykorzystaniem gazoci gu Dn 200
zlokalizowanego w ul. Mickiewicza, zasilanego ze stacji redukcyjno – pomiarowej zlokalizowanej przy na przed eniu ul. Mickiewicza u wylotu ul. Ksi ycowej poza granicami miasta Bia egostoku.
Projektowane sieci gazowe powinny by po czone w jeden uk ad z systemem gazoci gów m. Bia egostoku.
6.2.7. Elektroenergetyka
Obszar obj ty opracowaniem zasilany b dzie w energi elektryczn z krajowego systemu
elektroenergetycznego sieci 400, 220 i 110 kV za po rednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego linii 110 kV i stacji transformatorowo – rozdzielczych 110/15 kV.
ównymi punktami zasilaj cymi teren b :
1) istniej ca stacja transformatorowo – rozdzielcza 110/15 kV RPZ-4 zlokalizowana
przy u. Pla owej poza terenem obj tym opracowaniem,
2) projektowana stacja transformatorowo – rozdzielcza 110/15 kV RPZ-Dojlidy Górne
/dawniej Olmonty/ zlokalizowana w rejonie ul. Brzoskwiniowej;
3) zasilanie projektowanej stacji 110/15 kV planuje si projektowan lini 110 kV wyprowadzon od istniej cej linii napowietrznej 110 kV GPZ-NAREW - RPZ-4, RPZ-3.
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Typ projektowanej stacji /napowietrzna lub wn trzowa oraz rodzaj linii zasilaj cej
/napowietrzna lub kablowa/ nale y okre li po sporz dzeniu analizy urbanistyczno – techniczno - ekonomicznej na etapie opracowania planu miejscowego.
Elektroenergetyczn sie rozdzielcz doprowadzaj
energi elektryczn do odbiorców
istniej cych i projektowanych b
tworzy y:
1) istniej ce i projektowane stacje transformatorowe 15/04 kV napowietrzne i wn trzowe kontenerowe;
2) istniej ce i projektowane linie napowietrzne i kablowe redniego napi cia 15 kV wyprowadzone z w/w punktów zasilaj cych;
3) istniej ce i projektowane linie niskiego napi cia kablowe i napowietrzne wg potrzeb,
wyprowadzone ze stacji transformatorowych 15/04 kV.
Zak ada si sukcesywn likwidacj napowietrznych stacji transformatorowych i zast powanie ich stacjami wn trzowymi kontenerowymi, natomiast istniej ce stacje transformatorowe koliduj ce z planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje si do przeniesienia i
przebudowy.
Linie 15 kV, przeznaczone do zasilania stacji transformatorowych 15/04 kV, planuje si
budowa jako kablowe; dopuszcza si , w przypadkach uzasadnionych wzgl dami techniczno
- ekonomicznymi, budow odcinków linii napowietrznych 15kV.
Docelowo zak ada si likwidacj linii napowietrznych 15 kV.
Istniej ce linie napowietrzne 15 kV koliduj ce z planowanym zagospodarowaniem terenu
planuje si do przebudowy b
likwidacji, z zast pieniem ich liniami kablowymi 15 KV.
W planach miejscowych nale y okre li :
1) lokalizacj stacji transformatorowych poprzez wskazanie wydzielonej dzia ki - na terenach przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn ;
2) orientacyjnie lokalizacj i ilo stacji - na pozosta ych terenach pozostawia si do
uszczegó owienia ich rozmieszczenie na etapie opracowa realizacyjnych w projektach budowlanych;
3) w sposób schematyczny przebiegi linii SN w rozrz dzie g ównych ci gów infrastruktury, ze wskazaniem powi za stacji transformatorowych 15/04 kV liniami 15 kV na wydzielonych liniami rozgraniczaj cymi terenach urbanistycznych.
Na rysunku Polityka przestrzenna oznaczono istniej ce i projektowane linie napowietrzne
WN:
1) istniej ca dwutorowa linia 2x110 kV GPZ-NAREW - RPZ-3, RPZ-4;
2) istniej ca jednotorowa linia 110 kV GPZ-NAREW - RPZ-3;
3) istniej ca jednotorowa linia 110 kV GPZ-NAREW - RPZ-4;
4) projektowane 2 linie 110 kV wyprowadzone od linii wym. w pkt. 2 i 3 do projektowanej stacji 110/15 kV RPZ-Dojlidy Górne /dawniej Olmonty/ - w przypadku budowy stacji
wn trzowej budowa przedmiotowych projektowanych linii jako kablowych;
5) projektowana linia napowietrzna 400kV z kierunku stacji 400/110 kV GPZ-NAREW.
Przy lokalizacji obiektów kubaturowych w s siedztwie linii napowietrznych 110 kV zaleca si nieprzekraczanie postulowanej linii zabudowy wyznaczonej w odleg ci 14,5 m od
rzutu poziomego skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV.
W uzasadnionych przypadkach wymagaj cych zbli enia projektowanych obiektów do linii 110 kV na odleg
mniejsz ni 14,5 m nale y uwzgl dni obowi zuj ce przepisy i
normy dotycz ce budowy obiektów w s siedztwie linii elektroenergetycznych, warunków
eksploatacji linii elektroenergetycznych, warunków dotycz cych przebywania ludzi w s siedztwie linii elektroenergetycznych w aspekcie stref ochronnych od elektromagnetycznego
promieniowania niejonizuj cego, itp. oraz uzgodni w/w lokalizacj z u ytkownikiem linii.
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6.2.8. Telekomunikacja
Obs ug terenu w zakresie teleinformacji z urz dze telekomunikacyjnych doziemnych
stacjonarnych planuje si z istniej cych i projektowanych central telefonicznych oraz istniej cych i projektowanych urz dze teletechnicznych i sieci kanalizacji teletechnicznych magistralnych, kanalizacji i kabli doziemnych oraz napowietrznych rozdzielczych.
Us ugi teletechniczne bezprzewodowe planuje si zapewni poprzez stacje bazowe telefonii cyfrowej oraz sieci internetowej.
Lokalizacj projektowanych stacji bazowych czno ci bezprzewodowej dopuszcza si na
terenach: przemys owych, kompleksów us ugowych, zieleni i rolnych.
7. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B
INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
Na rysunku Polityka przestrzenna wyznacza si obszary - na których rozmieszczone b
inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym - oznaczone jako:
1) tereny wchodz cych w sk ad obszarów strategicznych - symbol 10.3, które mog by
przeznaczone do zabudowy us ugowej, na których planuje si lokalizowanie inwestycji z zakresu edukacji, o wiaty i szkolnictwa publicznego wraz z zapleczem sportowo - rekreacyjnym
/w tym np.: obek, przedszkole, szko a podstawowa, gimnazjum, szko a ponadgimnazjalna/;
2) obszary systemu przyrodniczego i lasy, na których mo liwa b dzie lokalizacja obiektów i funkcji stosownie do postanowie podrozdzia ów obejmuj cych kategori us ugi.
Szczegó owe lokalizacje funkcji, obiektów i terenów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz rozmieszczenie innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym takich jak:
1) korytarze i ulice uk adu uzupe niaj cego;
2) place, ci gi piesze i trasy rowerowe;
3) korytarze i tereny obiektów i urz dze infrastruktury technicznej;
4) obszary wód ródl dowych
wyznaczane stosownie do potrzeb na etapie sporz dzania planów miejscowych.
8. OBSZARY, NA KTÓRYCH B
ROZMIESZCZONE INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
ORAZ PROGRAMAMI RZ DOWYMI S
CYMI REALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM
Na terenie obj tym opracowaniem przewiduje si nast puj ce inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego, zatwierdzonego uchwa Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. W. P. Nr 108, poz. 2026):
1) droga krajowa Nr 19 – na terenie miasta Bia egostoku i poza terenem miasta jako
klasy GP;
2) istniej ce linie elektroenergetyczne WN 110 kV, w tym:
a) GPZ ”NAREW” – RPZ – 3,
b) GPZ ”NAREW” – RPZ – 4;
3) RPZ 110/15 kV „DOJLIDY GÓRNE” - dawniej „OLMONTY”;
4) projektowana linia 400 kV „Ro ” Bia oru – GPZ „NAREW”;
5) istniej ca stacja bazowa telefonii komórkowej – Halickie;
6) istniej cy gazoci g wysokiego ci nienia Bia ystok – Turo – Ko cielna;.
Inwestycje wymienione w pkt 1, 2, 3 i 4 oznaczono na rysunku Polityka przestrzenna, natomiast inwestycje wymienione w pkt 5 i 6 na rysunku Kierunki rozwoju infrastruktury.
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9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWI ZKOWE JEST SPORZ DZENIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH W TYM OBSZARY WYMAGAJ CE PRZEPROWADZENIA SCALE I PODZIA ÓW NIERUCHOMO CI, A TAK E OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDA Y POWY EJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
9.1 OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWI ZKOWE JEST SPORZ DZENIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH W TYM OBSZARY WYMAGAJ CE PRZEPROWADZENIA SCALE I PODZIA ÓW NIERUCHOMO CI,
Na terenie obj tym opracowaniem nie wyst puj obszary, dla których obowi zkowe jest
sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów
odr bnych w tym obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale i podzia ów nieruchomo ci.
9.2 OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDA Y POWY EJ 2000 M2
Na terenie obj tym opracowaniem wyznacza si nast puj ce obszary rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 kat II:
1) w rejonie ulic: Skowronkowej, Astrów, Jastrz biej i Wodnej;
2) w rejonie ulic: Zab udowkiej, Helskiej i Jachtowej
zgodnie z oznaczeniami na rysunku Polityka przestrzenna.
Na wyznaczonych terenach ustala si lokalizacj obiektów, które przejm funkcj osiedlowego o rodka us ugowego wg zasad zawartych w podrozdziale 3.1.1. Miejsca centralne rodki us ugowe.
9.3 OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Na terenie obj tym opracowaniem za przestrzenie publiczne uznaje si przestrzenie przeznaczone w du ym stopniu dla ruchu pieszego, umo liwiaj ce kontakty i uczestnictwo w wydarzeniach oficjalnych, kulturalnych, religijnych, komercyjnych, a tak e zapewniaj ce dost p
do obiektów u yteczno ci publicznej w tym m.in.:
1) ulice i place publiczne;
2) przestrzenie stref wej ciowych do obiektów u yteczno ci publicznej;
3) parki i skwery;
4) tereny sportowo rekreacyjne ogólnodost pne;
5) ogólnodost pne cz ci terenów obiektów sakralnych;
6) cmentarze.
Przyjmuje si , e szczegó owe lokalizacje przestrzeni publicznych, w dostosowaniu do
uwarunkowa lokalnych, b
wyznaczane w planach miejscowych, które zak ada si sporz dza sukcesywnie obejmuj c docelowo ca y obszar opracowania.
10. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZ DZI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY
WYMAGAJ CE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LE NYCH
NA CELE NIEROLNICZE I NIELE NE
10.1 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przyjmuje si , e gmina b dzie sukcesywnie sporz dza plany miejscowe obejmuj c docelowo planami miejscowymi ca y obszar opracowania.
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Orientacyjne granice obszarów planowanych do obj cia planami miejscowymi oznaczono
na rysunku Polityka ochronna przyjmuj c jako zasad , podzia w oparciu o uk ad dróg publicznych oraz granice obr bów geodezyjnych, przy czym dopuszcza si mo liwo odst pienia od powy szego podzia u i jego zmian w dostosowaniu do potrzeb po rozpoznaniu uwarunkowa lokalnych.
10.2 PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH I LE NYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELE NE
Przewiduje si zmian przeznaczenia na cele nierolnicze wszystkich gruntów rolnych wyst puj cych na terenach przeznaczonych do urbanizacji tj. przeznaczonych pod ró ne kategorie zabudowy, infrastruktur drogow i techniczn , tereny zieleni tj. parki i skwery i inne obszary i obiekty zwi zane z funkcjonowaniem miasta wg oznacze na rysunku Polityka przestrzenna.
Zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dopuszcza si równie na terenach pozostawionych jako rolnicze /symbol 10.6./ w przypadku zamiaru ich wykorzystania w
sposób opisany w podrozdziale 3.1.5.1 Sport, rekreacja i wypoczynek, parki i skwery.
Grunty rolne III i IV klasy bonitacyjne przeznaczane b
na cele nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu stosownych zgód przewidzianych przepisami szczególnymi.
Zmian przeznaczenia gruntów le nych na cele niele ne przewiduje si w przypadkach
budowy i rozbudowy dróg oraz lokalizacji innych inwestycji celu publicznego, w tym m.in.
obiektów u yteczno ci publicznej, parków i skwerów, terenów sportowo – rekreacyjnych oraz
ci gów infrastruktury technicznej.
Przyjmuje si , e granice obszarów, na których dokonywane b
zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze i niele ne b
analogiczne jak granice obszarów planowanych do obj cia planami miejscowymi, które oznaczono na rysunku Polityka
ochronna.
11. KIERUNKI I ZASADY KSZTA TOWANIA ROLNICZEJ I LE NEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
11.1. ROLNICZA PRZESTRZE PRODUKCYJNA
Ze wzgl du na przestrzenny rozwój miasta, spadek zainteresowania rolniczym wykorzystaniem terenów oraz w zwi zku z powy szym sukcesywnie zmniejszaj cym si , czynnie
uprawianym area em u ytków rolnych, uznaje si kategori przeznaczenia terenu – rolnictwo
- za funkcj gasn , wycofuj
si i stopniowo zanikaj .
Planuje si , e rolnicza przestrze produkcyjna rozumiana jako grunty oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako u ytki rolne b dzie sukcesywnie zmniejszana na rzecz miejskich terenów zurbanizowanych.
Popiera si ten trend i zast powanie kategorii przeznaczenia terenu – rolnictwo, innymi
opisanymi kategoriami, w tym w szczególno ci wp ywaj cymi na popraw komfortu i jako ci
ycia jak np.: edukacja, sport, wypoczynek, ziele urz dzona o charakterze parkowym.
Uznaje si , e obiekty i urz dzenia oraz maszyny zwi zane z produkcj rolnicz , zw aszcza zwierz
stanowi uci liwe s siedztwo dla miejskich form zamieszkiwania.
W zwi zku z powy szym przewiduje si nast puj cy podzia terenów rolniczych oraz
przyjmuje si nast puj ce formy i zasady ich zagospodarowania:
1) grunty rolne na terenach zurbanizowanych i przewidzianych do urbanizacji w odniesieniu, do których ustala si :
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a) mo liwo tymczasowego wykorzystania rolniczego, pod warunkiem wprowadzaniu zmian profilu produkcji rolniczej w kierunku upraw polowych, ogrodnictwa, sadownictwa,
b) wprowadzenie w ustaleniach planów miejscowych nast puj cych zakazów:
- budowy nowych siedlisk rolniczych z wyj tkiem zabudowy zwi zanej z gospodarstwami nastawionymi na produkcj ogrodnicz , ro linn i sadownicz w miejscach zgrupowa zabudowy o podobnym charakterze,
- budowy nowych obiektów s
cych hodowli zwierz t,
- budowy szklarni ogrodniczych,
- zak adania plantacji i sadów o wieloletnim okresie u ytkowania,
- wprowadzania innych form inwestycyjnych utrwalaj cych rolnicze wykorzystanie
tych terenów.
2) grunty rolne przewidziane do dalszego u ytkowania rolniczego oznaczone na rysunku Polityka przestrzenna symbolami 10.6. i 10.6.1, na których przewiduje si nast puj ce
formy rolniczego zagospodarowania:
a) u ytki rolne, w tym grunty orne i u ytki zielone nastawione na produkcj ro linn ,
b) u ytki rolne dostosowane do produkcji ogrodniczej i sadowniczej,
c) u ytki rolne wraz z obiektami hodowlanymi dla potrzeb agrorekreacyjnych i edukacyjnych, w tym edukacji, jako funkcji gospodarstwa pomocniczego Zespo u Szkó Rolniczych
w Bia ymstoku – projektowana lokalizacja w rejonie ul. Skowronkowej i ul. Brzoskwiniowej
po pó nocnej stronie ul. Halickiej na obszarze oznaczonym symbolem 10.6,
d) tereny do zalesie wy cznie na obszarze 10.6 1.
Na terenach rolnych przewidzianych do dalszego u ytkowania rolniczego ustala si nast puj ce zasady lokalizacji obiektów s
cych hodowli zwierz t i zwi zanych gospodark rol:
a) na ca ym obszarze wprowadza si zakaz lokalizacji ferm hodowlanych o osadzie
powy ej 50 DJP dla byd a, koni, trzody i 10 DJP dla drobiu i innych zwierz t hodowlanych z
wyj tkiem ewentualnych obiektów gospodarstwa pomocniczego Zespo u Szkó Rolniczych w
Bia ymstoku, dla której dopuszcza si zwi kszenie opisanych ogranicze maksymalnie dwukrotnie,
b) dopuszcza si budow nowych siedlisk rolniczych i innych obiektów zwi zanych z
gospodark roln wy cznie na terenach okre lonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub przy braku planu w gospodarstwach rolnych powy ej 10 ha - powy sze nie dotyczy obiektów zwi zanych z gospodark ogrodnicz /szklarnie, namioty ogrodnicze itp./,
c) ustala si minimaln odleg
nowej zabudowy rolniczej, w tym siedlisk od zabudowy mieszkaniowej i us ugowej na 100 m.
W celu powstrzymania, na terenach rolniczych, niekontrolowanej budowy w sposób niezorganizowany rozproszonej zabudowy zagrodowej, której przypadkowe sytuowanie mo e
sta si w dalszej perspektywie przeszkod dla harmonijnego rozwoju miejskiej struktury
funkcjonalno - przestrzennej nale y d
do zahamowania tego zjawiska i uporz dkowania
dzia inwestycyjnych o opisanym charakterze za pomoc planu miejscowego.
Nale y stosowa rozwi zania przestrzenne zmierzaj ce do minimalizacji konfliktów, jakie
wywo uje rolnictwo z dzia alno ciami miejskimi.
11.2. LE NA PRZESTRZE PRODUKCYJNA
Planuje si , e gospodarcze wykorzystanie le nej przestrzeni produkcyjnej, rozumianej jako grunty oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako lasy wyst puj ce w granicach
opracowania w formie ma ych kompleksów i zagajników, b dzie ulega o docelowo, w miar
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post pu urbanizacji terenu, stopniowemu ograniczaniu w kierunku funkcji krajobrazowej,
ekologicznej, jak równie w rekreacyjnej.
Do czasu w/w zmian gospodarka le na prowadzona b dzie na podstawie planów urz dzania lasu.
Wszystkie lasy uznaje si za ochronne ze wzgl du na po enie w granicach administracyjnych miasta w zwi zku z tym podlegaj ochronie przed nieuzasadnion zmian przeznaczenia i degradacj .
Uznaje si , e zmiana przeznaczenia gruntów le nych na cele niele ne dopuszczalna jest
w trybie w ciwych przepisów szczególnych, np. na etapie sporz dzania planów miejscowych w nast puj cych kierunkach:
1) przekszta cenia struktury drzewostanów w kompleksach le nych po onych na obszarach zurbanizowanych w celu dostosowania do funkcji parkowej i zieleni urz dzonej;
2) zak adania cmentarzy;
3) budowy obiektów i urz dze rekreacji i sportu;
4) budowy dróg, ci gów pieszych i cie ek rowerowych;
5) budowy obiektów i urz dze infrastruktury technicznej;
6) budowy obiektów i urz dze zwi zanych z gospodark wodn , w tym oczek wodnych, stawów i zbiorników.
Poza w/w kierunkami w odniesieniu do gruntów le nych nieoznaczonych na rysunku Polityki przestrzennej i po onych w obszarze Dojlid Górnych zawieraj cym si w granicach
ulic: Zalesie, Dojlidy Górne, Stokrotki i Solnickiej ustala si mo liwo zmiany ich przeznaczenia na cele niele ne w trybie w ciwych przepisów szczególnych, np. na etapie sporz dzania planów miejscowych w nast puj cych kierunkach:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie wilii miejskich;
3) zabudowy us ugowej obiektów u yteczno ci publicznej z kategorii: edukacji … , kultury … , obs ugi turystyki … , sportu … , s by zdrowia … .
11.3. ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH
Dopuszcza si prowadzenie zalesie gruntów rolnych niskiej jako ci V i VI klasy bonitacyjnej po onych w s siedztwie istniej cych kompleksów le nych na obszarach rolnych
nieprzewidzianych do urbanizacji i zabudowy oznaczonych na rysunku Polityki przestrzennej
symbolem 10.6.1. po onego po po udniowej stronie ul. Halickiej.
12. OBSZARY NARA ONE NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI I OSUWANIA SI MAS ZIEMNYCH
Na terenie obj tym opracowanie nie wyst puj obszary nara one na niebezpiecze stwo
powodzi i osuwania si mas ziemnych.
Lokalne podtopienia i roztopy pozimowe mo liwe s na terenach tarasu zalewowego w
dolinach cieków oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna jako obszar systemu przyrodniczego.
W zakresie ochronny przed lokalnymi podtopieniami i roztopami pozimowymi ochrona
przeciwpowodziowa sprowadza si b dzie do nast puj cych dzia profilaktycznych:
1) wprowadzonego zakazu zabudowy na terenach tarasu zalewowego w dolinach cieków oznaczonych na rysunku Polityka przestrzenna jako obszar systemu przyrodniczego stosownie do postanowie podrozdzia u 3.2;
2) zakazu zabudowy w Zagórkach na terenach po onych poni ej rz dnej poziomu
wody w Stawach Dojlidzkich na ich przedwalu;
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3) dostosowanie parametrów istniej cych cieków i rowów melioracyjnych do zwi kszonego odbioru wód opadowych z utwardzonych terenów urbanizowanych i w czenie ich
do ogólnomiejskiego systemu odbioru wód opadowych.
13. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SI W Z
U
KOPALINY FILAR OCHRONNY
Na terenie opracowania nie wyst puj obiekty lub obszary, dla których wyznacza si w
u kopaliny filar ochronny.
14. OBSZARY POMNIKÓW ZAG ADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ
OBOWI ZUJ CE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIA ALNO CI
GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI Z ZAKRESU
OCHRONY TERENÓW BY YCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAG ADY
Na terenie obj tym opracowaniem nie wyst puj obszary pomników zag ady i ich stref
ochronnych, w zwi zku, z czym nie ustala si ogranicze prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, zgodnie z przepisami szczególnymi z zakresu ochrony terenów by ych hitlerowskich
obozów zag ady.
15. OBSZARY WYMAGAJ CE PRZEKSZTA CE , REHABILITACJI LUB
REKULTYWACJI
Na terenie obj tym opracowaniem nie wyst puj obszary wymagaj ce przekszta ce , rehabilitacji lub rekultywacji.
16. GRANICE TERENÓW ZAMKNI TYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Na terenie obj tym opracowaniem nie wyst puj tereny zamkni te.
17. OBSZARY PROBLEMOWE
Na terenie obj tym opracowaniem nie wyznacza si obszarów problemowych.
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ZA CZNIK NR 2
do Uchwa y Nr XXVIII/317/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 26 maja 2008 r.
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ZA CZNIK NR 3
do Uchwa y Nr XXVIII/317/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 26 maja 2008 r.
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ZA CZNIK NR 4
do Uchwa y Nr XXVIII/317/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 26 maja 2008 r.
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ZA CZNIK NR 5
do Uchwa y Nr XXVIII/317/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 26 maja 2008 r.
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ZA CZNIK NR 6
do Uchwa y Nr XXVIII/317/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 26 maja 2008 r.

Rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany
„Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku”:
Na podstawie art.12. 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;
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z
2007 r. Nr 127, poz. 880):
I. Nie uwzgl dnia si cz ciowo nast puj cych uwag wniesionych do projektu zmiany „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku” przez:
1) mieszka ców osiedla Dojlidy Górne /komitet pod przewodnictwem Jana Dorosza - pismo
zbiorowe sygnowane podpisami 54 mieszka ców/, dotycz cych:
a) zachowania obecnego charakteru obszaru obj tego opracowaniem jako dzielnicy
domków jednorodzinnych i nie lokalizowania w jego granicach zabudowy wielorodzinnej - w
zakresie wprowadzenia ca kowitego zakazu lokalizowania zabudowy wielorodzinnej na caym terenie obj tym opracowaniem,
b) zmniejszenia szeroko ci ul. Skowronkowej z 20 do 12 m oraz realizacji niezale nych skrzy owa ul. Jastrz biej i ul. Wodnej z ul. Skowronkow – w zakresie zmniejszenia
szeroko ci ul. Skowronkowej;
2) mieszka ców osiedla Dojlidy Górne, Zagórki, Halickie i Kolonii Dojlidy /dwa pisma
zbiorowe o tej samej tre ci sygnowane podpisami 266 i 7 mieszka ców/, dotycz cej zachowania obecnego charakteru obszaru obj tego opracowaniem jako dzielnicy domków jednorodzinnych i nie lokalizowania w jego granicach zabudowy wielorodzinnej oraz uzupe nienia
tekstu studium o jednoznaczny zapis, e tereny przeznaczone s wy cznie pod zabudow
jednorodzinn – w zakresie wprowadzenia ca kowitego zakazu lokalizowania zabudowy wielorodzinnej na ca ym terenie obj tym opracowaniem;
3) Pana Mariusza Doroszczyka, Pani Katarzyn D browsk – Doroszczyk, Pana Dariusza Frankowskiego, Pana Janusza Kaczy skiego, Pani Barbar Miron – Kaczy sk ,
Pani Iwon Ma gorzat Grabowsk – Snarsk , Pana S awomira Maksimowicza, Pana
Paw a uksz i Pani Danut
sk , dotycz cej ustalenia kierunków zagospodarowania
i przeznaczenia dzia ek o nr geod. 1001/4 i 1001/5 z obr bu 24 oraz dzia ki o nr geod. 785 z
obr bu 21 pod lokalizacj cmentarza - w zakresie przeznaczenia dzia ek o nr geod. 1001/4 z
obr bu 24 oraz dzia ki o nr geod. 785 z obr bu 21 pod lokalizacj cmentarza;
4) Pana Bogdana Sawickiego i Pani Iren Sawick , dotycz cej braku zgody na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej /budynki o wysoko ci do 3 kondygnacji i maksymalnej ilo ci
mieszka - 27/ - w zakresie wprowadzenie ca kowitego zakazu zabudowy wielorodzinnej na
ca ym terenie obj tym opracowaniem;
5) Pani Regin D browsk , Pani Iwon Beat Korolczuk, Pana Andrzeja Antoniego
Paszkiewicza, Pana Bogus awa Korolczuka i Pana Ireneusza Jerzego Korolczuka, dotycz cej przeznaczenia dzia ek o nr geod. 159/1 i 159/4 pod zabudow – w zakresie przeznaczenia dzia ki o nr geod. 159/4 pod zabudow .
II. Nie uwzgl dnia si w ca ci nast puj cych uwag wniesionych do projektu zmiany „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku” przez:
1) mieszka ców i w cicieli nieruchomo ci osiedla Kolonii Dojlidy /pismo zbiorowe sygnowane podpisami 27 mieszka ców/, dotycz cej utrzymania dotychczasowych rozwi za
132

2008-05-30 09:34:00

komunikacyjnych w rejonie ulic: Zalesie, Jastrz biej i Zab udowskiej, w tym m. in. docelowego utrzymania w czenia ul. Zalesie do ul. Zab udowskiej;
2) Pa stwa Miros aw i Lecha Miro skich, dotycz cej odmowy zgody na poszerzenie ul.
Jastrz biej o pas terenu o szeroko ci 4 m z ich dzia ki o nr geod. 339/33;
3) komitet mieszka ców ul. Milowej, reprezentowany przez Pana Jana Dorosza /pismo zbiorowe sygnowane podpisami 32 osób/, dotycz cych:
a) utrzymania dotychczasowej szeroko ci ul. Milowej /9,0 m/ oraz jej osiedlowego
charakteru,
b) wprowadzenia na ul. Milowej ruchu jednokierunkowego,
c) komunikacji Kolonii Dojlidy z centrum miasta w ci gu ul. Skowronkowej;
4) Pani Ew Sadowsk , dotycz cej budowy obwodnicy na osiedlu Dojlidy Górne w ci gu
ul. Skowronkowej i w zwi zku z tym odmowy zgody na poszerzenia ul. Skowronkowej o
cz
dzia ki nr geod. 231/2;
5) Pana Kazimierza Szpakowskiego, dotycz cych odmowy zgody na budow projektowanej
ul. Skowronkowej wzd
lokalnego rowu melioracyjnego przez dzia
o nr geod. 273/4,
niepoinformowania zainteresowanego o zamiarze budowy tej drogi, nara enia dziesi tek w acicieli dzia ek po onych przy planowanej drodze na konieczno uzyskania zgody na warunki zabudowy lub uzyskania pozwolenia na dzia alno gospodarcz , wprowadzenia zagroenia po onych w s siedztwie rowu melioracyjnego posesji w postaci wiosennych podtopie w zwi zku z jego planowan likwidacj , budowy infrastruktury technicznej oraz nawierzchni dróg, jak równie zapewnienia ich utrzymania i od nie ania;
6) Pani Urszul Krysiewicz, dotycz cych:
a) zachowania dotychczasowego charakteru ulic po onych w obr bie Zagórek, jako
ulic osiedlowych,
b) nie poszerzania ul. Jachtowej do parametrów ulicy lokalnej /12 m/ oraz rozwa enie
alternatywnych rozwi za , które nie b
ingerowa y w tak brutalny sposób w istniej cy ad
przestrzenny obszaru;
7) Grup Inicjatywn osiedla Dojlidy Górne pod przewodnictwem Pani Haliny Wasiak,
dotycz cych:
a) weryfikacji lokalizacji stanowiska archeologicznego na dzia kach w rejonie ul.
Brzoskwiniowej,
b) pozostawienia terenów po onych pomi dzy ul. Dojlidy Górne i ul. Solnick jako
przeznaczonych wy cznie pod zabudow jednorodzinn parterow z poddaszem u ytkowym,
c) usytuowania sklepu osiedlowego w obr bie ul. Stoczni Gda skiej mi dzy ul. Dojlidy Górne i ul. Milow ;
8) Pa stwa Danut i Zbigniewa Roleder oraz Pa stwa Barbar i Zdzis awa Klimczuk,
dotycz cej uwzgl dnienia drogi dojazdowej do dzia ek o nr geod. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 9/12
i 10/1 po onych na terenie Zagórek;
9) Pa stwa Danut i Zbigniewa Roleder, dotycz cej potraktowania dzia ki o nr geod. 75/3
po onej w obr bie Halickich jako dzia ki budowlanej;
10) Pana Marka Stefa skiego, dotycz cej przeznaczenia dzia ki o nr geod. 1/41 po onej w
rejonie skrzy owania ul. Halickiej i ul. Dojlidy Górne pod zabudow mieszkaniowo – us ugow ;
11) mieszka ców osiedla Dojlidy Górne /komitet pod przewodnictwem Jana Dorosza - pismo zbiorowe sygnowane podpisami 54 mieszka ców/, dotycz cych:
a) nie lokalizowania na terenie obj tym studium zak adów przemys owych oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
b) nie lokalizowania na terenie obj tym studium stacji telefonii bezprzewodowej, emituj cych promieniowanie elektromagnetyczne,
c) rozwa enia propozycji budowy drogi wzd linii wysokiego napi cia,
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d) nie poszerzania sieci istniej cych ulic, w tym m.in. ul. Berberysowej, ul. Nasturcjowej, ul. Niezapominajki, ul. Wigierskiej, ul. Zalesie, a szczególnie ul. Milowej,
e) lokalizowania zak adów rzemie lniczo – us ugowych drobnej wytwórczo ci, których funkcjonowanie nie b dzie uci liwe dla otoczenia w rejonie ul. Zab udowskiej,
f) utworzenia w a komunikacyjnego w rejonie ul. Gminnej /skrzy owanie z ul. Zaudowsk / w celu zapewnienia powi zania osiedli po onych po obu stronach ul. Zab udowskiej oraz zapewnienia mieszka com atwego dojazdu do istniej cych i planowanych
obiektów sakralnych i szko y;
12) Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Bia ymstoku, dotycz cych:
a) lokalizowania cie ek rowerowych w projektowanych ulicach – w zakresie wprowadzenia cie ek rowerowych we wszystkich ulicach, na których pr dko pojazdów b dzie
wi ksza od 20 km/h,
b) ochrony przed dewastacj istniej cych terenów zielonych, zaprojektowanie i wykonanie nowych w postaci np. ziele ców, parków, skwerów, trawników itp., wprowadzenia terenów zielonych o wielko ci 30% powierzchni terenu, wprowadzenia zapisu okre laj cego
minimalny procentowy udzia terenów zieleni w ka dej dzia ce, wprowadzenia wska nika 50
m2 zieleni na mieszka ców, zakazu zabudowy terenów zielonych, zachowania odleg ci od
rzek, utrzymania ich funkcji, zachowania ci
ci oraz ochrony przed degradacj - w zakresie proponowanych wska ników terenów zielonych oraz zakazu ich zabudowy,
c) kwestii lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych, które powinny podlega
procedurze oceny oddzia ywania na rodowisko z udzia em spo ecznym i z powiadamianiem
mieszka ców oraz powinny by lokalizowane na terenach poprzemys owych, zdegradowanych w celu ich rewitalizacji;
13) Pana Daniela Izbickiego, dotycz cej odmowy zgody na poszerzenie ul. Skowronkowej o
cz
dzia ki nr geod. 250/18, przesuni cia pasa drogowego na dzia ki po one po stronie
przeciwnej, rozwa enie takiego poprowadzenia drogi, aby by a mo liwo budowy zamierzonego przez zainteresowanego domu oraz zmniejszenia parametrów, szeroko ci drogi do minimalnych;
14) mieszka ców ul. Solnickiej /pismo zbiorowe sygnowane podpisami 66 mieszka ców/,
dotycz cej pozostawienia ul. Solnickiej jako osiedlowej, utrzymania jej dotychczasowej szeroko ci i nie poszerzania do 15 m tj. do parametrów drogi szybkiego ruchu;
15) Pa stwa Wies aw i Miros awa Kami skich, dotycz cej przeznaczenia dzia ki 218/11
po onej przy ul. Busolowej i Kolonii Dojlidy na cele budowlane;
16) mieszka ców osiedla Dojlidy Górne, Zagórki, Halickie i Kolonii Dojlidy /dwa pisma
zbiorowe o tej samej tre ci sygnowane podpisami 266 i 7 mieszka ców/, dotycz cych:
a) lokalizowania zak adów rzemie lniczo – us ugowych drobnej wytwórczo ci w rejonie ul. Zab udowkiej,
b) wydania absolutnego zakazu lokalizowania na obszarze obj tym opracowaniem
stacji paliw, spalarni odpadów, kompostowni, innych zak adów utylizacji mieci, a tak e zaadów przemys owych i wielkopowierzchniowych obiektów handlowych odpowiadaj cych
kategoriom supermarket i hipermarket i lokalizowania tego typu obiektów przy po udniowej
obwodnicy Bia egostoku,
c) nie wyra enia zgody na lokalizowanie stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej nawet na terenach rzemie lniczo – us ugowych,
d) sprzeciwu wobec nieuzasadnionej intensywnej urbanizacji, wprowadzania form zabudowy charakterystycznych dla ródmie , zast powania naturalnych form ro linnych b cych ostoj rzadkich form ro linnych i schronieniem licznych gatunków zwierz t tworami
sztucznymi jakimi s parki i skwery,
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e) odci enia ul. Zab udowskiej poprzez przyspieszenie budowy po udniowej obwodnicy Bia egostoku, drogi ekspresowej Bia ystok – Lublin – Rzeszów od w a Kudrycze na
przed eniu ul. Mickiewicza,
f) modernizacji ulicy Zab udowskiej z wykonaniem zjazdów lewo i prawoskr tnych
do wszystkich obecnych dróg i firm, analogicznie do drogi 65 w Za ciankach,
g) sprzeciwu wobec budowy nowego ci gu komunikacyjnego wzd
ul. Jachtowej i
ul. Skowronkowej,
h) utworzenia g ównego ci gu komunikacyjnego klasy D (ulica dojazdowa) lub L (ulica lokalna) wzd ul. Posejdona poprzez w czenie jej bezpo rednio do ul. Zab udowskiej,
i) utworzenia drogi cz cej osiedle Zagórki i osiedle Dojlidy Górne na styku ul.
Stoczni Gda skiej i przed enia ul. Komandorskiej w kierunku ul. Zab udowskiej,
j) zaprojektowania i wykonania w Dojlidach Górnych szerokiej drogi komunikacyjnej,
która by aby po ona wzd
linii wysokiego napi cia i która zast pi aby projektowan ul.
Skowronkow ,
k) braku, w przed onym projekcie studium, alternatywnych propozycji i rozrzutnoci w wydawaniu pieni dzy podatników na co nie ma aprobaty spo ecznej,
l) sporz dzenia analizy ekonomicznej i raportu oddzia ywania na rodowisko,
) braku my li przewodniej w projekcie studium;
17) mieszka ców i w cicieli nieruchomo ci osiedla Kolonia Dojlidy /pismo zbiorowe
sygnowane podpisami 25 mieszka ców/, dotycz cych:
a) wyeliminowania nowej ulicy o szeroko ci 25 m po terenie torfowym pomi dzy ul.
Stoczni Gda skiej i ul. Zab udowsk ,
b) pozostawienia ul. Jastrz biej i Wodnej jako lokalnych o szeroko ci 10 m,
c) nie dopuszczania do lokalizacji na terenie (10.4) pomi dzy ul. Jastrz bi i nowoprojektowan ulic - wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
d) zachowania istniej cego charakteru terenu jako dzielnicy domków jednorodzinnych
z drobnymi us ugami i zmian oznaczenia terenu z symbolu 10.4 na 10.2;
18) Pana Mariusza Doroszczyka, Pani Katarzyn D browsk – Doroszczyk, Pana Dariusza Frankowskiego, Pana Janusza Kaczy skiego, Pani Barbar Miron – Kaczy sk ,
Pani Iwon Ma gorzat Grabowsk – Snarsk , Pana S awomira Maksimowicza, Pana
Paw a uksz i Pani Danut
sk , dotycz cej opracowania szczegó owej ekofizjografii pod k tem przydatno ci dz. o nr geod. 1001/2 pod za enie cmentarza;
19) Pana Bogdana Sawickiego i Pani Iren Sawick , dotycz cych:
a) braku zgody na zlokalizowanie strefy produkcyjno – us ugowej, a w niej na lokalizowanie obiektów zwi zanych ze zbiórk i przetwarzaniem surowców wtórnych, unieszkodliwianiem odpadów, punkty zbiórki i skupu odpadów, spalarnie odpadów, kompostownie,
oczyszczalnie cieków, tereny sk adowisk odpadów w tym niebezpiecznych, gruzu budowlanego, zu ytych pojazdów, central telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, masztów
antenowych i stacji bazowych telefonii komórkowej,
b) lokalizowania wymienionych w lit. a obiektów przy planowanej po udniowej obwodnicy miasta Bia egostoku;
20) Pani Regin D browsk , Pana Ireneusza Jerzego Korolczuka, Pani Gra yn Miros aw Korolczuk, Pana Bogus awa Korolczuka i Pani Krystyn Korolczuk, dotycz cej
przeznaczenia dzia ek o nr geod. 218/3, 218/4, 218/5, 218/9 i 218/10 pod zabudow ;
21) Pani Iren Sawick , dotycz cych:
a) braku zgody na realizacj obwodnicy w centrum osiedla - drogi zbiorczej w ci gu
ulic Skowronkowej i Jachtowej - poniewa nie b dzie to droga osiedlowa, a po czenie z poudniow obwodnic miasta Bia egostoku,
b) wadliwie opracowanego rysunku - kierunki rozwoju komunikacji, ze wzgl du na
skal i w zwi zku z tym nieczytelny rysunek;
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22) mieszka ców osiedla Dojlidy Górne, Zagórki, Halickie i Kolonii Dojlidy /pismo zbiorowe sygnowane podpisami 100 osób/, dotycz cych;
a) braku zgody na zmian kategorii ul. Stoczni Gda skiej na odcinku od ul Zab udowskiej do ul Milowej na ulic o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym oraz pozostawienia jej
parametrów technicznych w istniej cej szeroko ci 12 m na odcinku od ul. Zab udowskiej do
ul. Dojlidy Górne,
b) braku zgody na poszerzenie ul. Milowej,
c) modernizacji i poszerzenia ul. Zab udowskiej z wykonaniem zjazdów lewo i prawoskr tnych do wszystkich obecnych ulic i firm, analogicznie do drogi krajowej nr 65 w Zaciankach;
23) Pana Romana Kanclerza, dotycz cej zmiany przebiegu drogi o szeroko ci 25 m projektowanej na odcinku od ul. Stoczni Gda skiej do ul. Zab udowskiej wzd
rowu melioracyjnego.
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