UCHWA A NR XXXIII/399/08
RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU
z dnia 27 pa dziernika 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Nowe
Miasto w Bia ymstoku (w rejonie ulic Pu askiego, S awi skiego i Wiadukt).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80,
poz. 541, Nr 191, poz. 1374) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225,
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala si , co nast puje:
DZIA

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno ci ustale ze „Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku”, uchwalonym uchwa Nr XX/256/99 Rady
Miejskiej Bia egostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwa Nr X/82/03 Rady
Miejskiej Bia egostoku z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwa Nr XLIV/502/05 Rady Miejskiej
Bia egostoku z dnia 27 czerwca 2005 r., uchwa
Nr XLV/520/05 Rady Miejskiej
Bia egostoku z dnia 25 lipca 2005 r., uchwa
Nr XXVIII/317/08 Rady Miejskiej
Bia egostoku z dnia 26 maja 2008 r. i uchwa Nr XXXI/373/08 Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 8 wrze nia 2008 r. uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
cz ci osiedla Nowe Miasto w Bia ymstoku (w rejonie ulic Pu askiego, S awi skiego i
Wiadukt), zwany dalej planem, sk adaj cy si z ustale zawartych w niniejszej uchwale i
rysunku planu, stanowi cego za cznik Nr 1 do niniejszej uchwa y.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni oko o 94 ha, po ony pomi dzy ulicami
Pu askiego, S awi skiego, Wiadukt i projektowan Alej I. J. Paderewskiego w Bia ymstoku,
z zastrze eniem ust. 3.
3. Tereny zamkni te nie s obj te ustaleniami planu.
§ 2. Przeznacza si na cele nierolnicze 4,4667 ha gruntów rolnych klas V i VI
znajduj cych si w granicach planu.
§ 3. Integraln cz ci niniejszej uchwa y s :
1) za cznik Nr 1 – zawieraj cy rysunek planu;
2) za cznik Nr 2 – zawieraj cy rozstrzygni cia w sprawie zg oszonych uwag w trakcie
wy enia planu do publicznego wgl du;
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3) za cznik Nr 3 – okre laj cy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych Gminy Bia ystok.
§ 4. 1. Ilekro w przepisach niniejszej uchwa y jest mowa bez bli szego okre lenia o:
1) linii rozgraniczaj cej – nale y przez to rozumie lini oddzielaj
tereny o ró nych
funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie lini , której nie mo e
przekroczy ciana budynku w kierunku ulicy, s siedniego terenu lub s siedniej dzia ki;
3) powierzchni zabudowy – nale y przez to rozumie sum powierzchni zabudowy
wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji lub dzia ki, liczonej po
zewn trznym ich obrysie z odst pstwem dla nast puj cych wyj tków: przedsionków,
wiatro apów, wind i klatek schodowych zewn trznych, obiektów ma ej architektury,
stacji transformatorowych oraz innych obiektów z zakresu infrastruktury technicznej;
4) strefie ochronnej obiektu lub urz dzenia budowlanego z zakresu infrastruktury technicznej
ogólnomiejskiej – nale y przez to rozumie pas terenu po ony wokó sieci
infrastruktury technicznej oraz obiektów z ni zwi zanych, na którym obowi zuj
ograniczenia w sposobie jego u ytkowania, okre lone w ustaleniach planu i przepisach
odr bnych;
5) sieci ogólnomiejskiej – nale y przez to rozumie sie infrastruktury technicznej s
celom publicznym realizowanym przez gmin lub uprawnione podmioty;
6) terenie – nale y przez to rozumie obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi;
7) terenie inwestycji – nale y przez to rozumie teren obj ty wnioskiem w sprawie
pozwolenia na budow obiektu lub obiektów budowlanych;
8) urz dzeniach towarzysz cych – nale y przez to rozumie urz dzenia budowlane i obiekty
ma ej architektury, o których jest mowa w prawie budowlanym;
9) zabudowie mieszkaniowo – us ugowej – nale y przez to rozumie obiekty o wiodacej
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub zespo y
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji us ugowej;
10) zabudowie us ugowej – nale y przez to rozumie obiekty, w których zaspokajane s
potrzeby ludno ci oraz obiekty, w których nie wytwarza si dóbr materialnych na skal
przemys ow tj. seryjn – w ramach us ug dopuszcza si wytwórczo drobn tj.
wytwarzanie produktów jednostkowych na zamówienie klienta detalicznego;
11) zabudowie produkcyjnej i us ugowej – nale y przez to rozumie obiekty, w których
wytwarza si dobra materialne na skal przemys ow tj. seryjn lub obiekty, o których
mowa w pkt 9 oraz wszelkie formy mieszane wymienionych typów zabudowy
2. Pozosta e okre lenia u yte w uchwale definiowane s w przepisach odr bnych.
3. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami obowi zuj cymi:
1) linie rozgraniczaj ce
zagospodarowania;

tereny

o

ró nym

przeznaczeniu

lub

ró nych

zasadach
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2) oznaczenia terenów o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania
nast puj cymi symbolami:
a) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – us ugowej,
b) MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej,
c) U – tereny zabudowy us ugowej,
d) UO – tereny us ug o wiaty,
e) OS – tereny us ug sakralnych,
f) PU – tereny zabudowy produkcyjnej i us ugowej,
g) ZD – tereny ogrodów dzia kowych,
h) KD – tereny dróg publicznych,
i) KS – teren zespo u gara owego,
j) ZP – tereny zieleni publicznej;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy z odst pstwem dla nast puj cych wyj tków:
a) docieple budynków istniej cych,
b) zewn trznych elementów budynków takich, jak: balkon, klatka schodowa, wykusz,
gzyms, loggia, okap, os ona przeciws oneczna (markiza), pilaster, aluzja zewn trzna
lub innych elementów tworz cych faktur zewn trzn i wystrój elewacji – o
maksymalnym wysi gu do 1,5 m poza cian (lico) budynku,
c) przedsionków, wiatro apów i zadasze przed wej ciem do budynków o maksymalnym
wysi gu do 3,0m poza cian (lico budynku),
d) parterowych portierni (do 25 m2 powierzchni ca kowitej) i zadasze lokalizowanych
przy wjazdach na okre lony teren,
e) obiektów tymczasowych, o ile ustalenia planu dopuszczaj lokalizacj takich obiektów
na okre lonym terenie,
f) stacji transformatorowych oraz innych obiektów i urz dze z zakresu infrastruktury
technicznej,
g) obiektów ma ej architektury;
4) wymiarowanie szeroko ci pasa drogowego oraz usytuowania linii zabudowy w stosunku
do linii rozgraniczaj cej (w przypadku braku wymiarowania stosowa odczyt
geometryczny – od osi linii rozgraniczaj cej do osi linii zabudowy);
5) klasyfikacja ulic – gminnych dróg publicznych;
6) trasy lokalizacji projektowanych sieciowych urz dze infrastruktury technicznej w pasach
drogowych ulic – gminnych dróg publicznych z zastrze eniem §27.
4. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami informacyjnymi:
1) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych (liniowych) urz dze
technicznej – do u ci lenia w projektach budowlanych inwestycji;

infrastruktury

2) lokalizacja oraz gabaryty obiektów i urz dze budowlanych zwi zanych z infrastruktur
techniczn (np. stacji transformatorowych) – do u cislenia w projektach budowlanych
inwestycji;
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3) oznaczenia liniowe projektowanych jezdni dróg publicznych oraz pozosta ych elementów
pasa drogowego (np. miejsc postojowych) – do u ci lenia w projektach budowlanych
inwestycji;
4) oznaczenia liniowe projektowanych cie ek rowerowych – do u ci lenia w projektach
budowlanych inwestycji
5) rednice lub inne parametry techniczne projektowanych sieciowych (liniowych) urz dze
infrastruktury technicznej – do u ci lenia w projektach budowlanych inwestycji.
§ 5. Celem planu jest wyznaczenie rezerwy terenu pod projektowany fragment
obwodnicy miejskiej – Alei I. J. Paderewskiego, ustalenie przeznaczenia dla terenów
wy czonych z terenu zamkni tego oraz uporz dkowanie poszczególnych kwarta ów
zabudowy.
DZIA

II

USTALENIA PLANU

Rozdzia 1
Przeznaczenie terenów, parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
§ 6. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MU, 2.1MU, 3.1MU i 4MU
przeznacza si pod zabudow mieszkaniowo - us ugow wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
;
2) w ka dym przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub dobudowy budynku
nowego do istniej cego, forma architektoniczna nowego budynku powinna by
dostosowana do budynku lub budynków istniej cych w zakresie parametrów,
zastosowanych materia ów i kolorystyki;
3) ustala si mo liwo lokalizacji us ug, w formie wbudowanej, dobudowanej lub jako
samodzielny budynek wolno stoj cy;
4) us ugi, o których mowa w pkt 3 mog by lokalizowane niezale nie lub
mieszkaniow ;

cznie z funkcj

5) wysoko zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - us ugowej – maksimum osiem
kondygnacji nadziemnych;
6) wysoko

budynków us ugowych – maksimum dwie kondygnacje nadziemne;

7) wska nik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji nie mo e przekroczy
30%;
8) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa do charakteru obiektów, z
uwzgl dnieniem zabudowy otaczaj cej;
9) powierzchnia terenu biologicznie czyna – minimum 25%;
2008-10-31 08:48:00

5

10) obs uga komunikacjna mo liwa jest od ulic: K. Pu askiego (KD-L), S. Duboisa (KD-5L),
W.Rzymowskiego (KD-4Z), S. eromskiego (KD-2Z);
11) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg
wska ników okre lonych w §25 pkt 7;
12) zakazuje si :
a) lokalizacji inwestycji mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko, dla których
sporz dzenie raportu o oddzia ywaniu na srodowisko jest wymagane lub mo e by
wymagane,
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
c) lokalizacji gara y wolno stoj cych i zespo ów gara owych z wyj tkiem podziemnych
lub wbudowanych,
d) dokonywania podzia ów dzia ek w celu wydzielania gara y ju istniej cych,
e) lokalizacji wolno stoj cych obiektów o powierzchni zabudowy mniejszej ni 200m2,
f) wznoszenia ogrodze od strony przestrzeni publicznych, z wyj tkiem grodzenia
istniej cych budynków technicznych je eli wymaga tego bezpiecze stwo.
3. Cz
terenu oznaczonego symbolem 4MU wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru
zabytków zespo u zabudowa
mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych,
gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku
(decyzja nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone
w rozdziale 4 dotycz cym zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó czesnej.
§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.2UO i 3.2UO przeznacza si
pod us ugi o wiaty wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami postojowymi i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) istniej ce obiekty przedszkoli pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu z
mo liwo ci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany i uzupe nie ;
2) dopuszcza si zmian funkcji na inne zwi zane z o wiat , kultur lub s

zdrowia;

3) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
;
4) w ka dym przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub dobudowy budynku
nowego do istniej cego, forma architektoniczna nowego budynku powinna by
dostosowana do budynku lub budynków istniej cych, w zakresie parametrów,
zastosowanych materia ów i kolorystyki;
5) wysoko

zabudowy – maksimum trzy kondygnacje nadziemne;

6) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 30%;
7) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 40%;
2008-10-31 08:48:00
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9) obs uga komunikacjna mo liwa jest od ulic K. Pu askiego (KD-L) i S. Duboisa (KD-5L);
10) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg
wska ników okre lonych w §25 pkt 7;
11) zakazuje si lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 5.1MN,U, 5.2MN,U, 5.3MN,U,
5.4MN,U i 5.5MN,U przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn i
us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
;
2) w ka dym przypadku przebudowy, rozbudowy nadbudowy oraz dobudowy budynku
nowego do istniej cego, forma i rozwi zania architektoniczne nowego budynku powinna
by dostosowana do budynku lub budynków istniej cych w zakresie parametrów,
zastosowanych materia ów i kolorystyki;
3) ustala si mo liwo
lokalizacji us ug w formie wbudowanej lub dobudowanej,
stanowi cej jedn bry z cz ci mieszkaln lub jako samodzielny budynek wolno
stoj cy;
4) us ugi, o których mowa w pkt 3 mog by lokalizowane niezale nie lub
mieszkaniow ;
5) wysoko

cznie z funkcj

zabudowy – maksimum trzy kondygnacje nadziemne;

6) ustala si maksymaln powierzchni zabudowan dzia ki:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolno stoj cego lub bli niaczego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy szeregowej, mieszkaniowo us ugowej oraz us ugowej;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynna w zabudowie:
a) mieszkaniowej wolno stoj cej lub bli niaczej – minimum 40%,
b) mieszkaniowej szeregowej, mieszkaniowo - us ugowej oraz us ugowej – minimum
25%;
8) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

9) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od istniej cych ulic miejskich;
10) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg
wska ników okre lonych w §25 pkt 7;
11) zakazuje si lokalizacji:
a) inwestycji mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko, dla których sporz dzenie
raportu o oddzia ywaniu na srodowisko jest wymagane lub mo e by wymagane,
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b) tymczasowych obiektów budowlanych,
c) us ug pogrzebowych.
3. Cz
terenu oznaczonego symbolem 5.4MN,U wchodzi w sk ad wpisanego do
rejestru zabytków zespo u zabudowa mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych,
gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku
(decyzja nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone
w rozdziale 4 dotycz cym zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó czesnej.
§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6KS przeznacza si j pod zespó
gara owy.
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) isniej ce gara e pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci
przebudowy, rozbudowy, wymiany i uzupe nie ;
2) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
.
3) wysoko

zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna;

4) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 40%;
5) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 10%;
7) obs uga komunikacyjna – od ulicy W.S awi skiego (KD-3Z) – maksymalnie jedno
czenie dla ca ego terenu.
§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 7.1U i 7.2U przeznacza si pod
zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami postojowymi i
zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) nale y d

do wymiany istniej cej zabudowy b

cej w z ym stanie technicznym;

2) nale y projektowa budynek lub zespó budynków o formie podkre laj cej kierunki
otaczaj cych ulic i rozwi zaniach materia owych i kolorystycznych tworz cych
kompozycyjn ca
;
3) dopuszcza si realizacj inwestycji, dla których sporzadzenie raportu oddzia ywania na
rodowisko mo e by wymagane;
4) wysoko

zabudowy – maksimum cztery kondygnacje nadziemne;

5) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 40%;
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6) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 15%;
8) obs uga komunikacyjna od projektowanej ulicy dojazdowej KD-9D;
9) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg wska ników
okre lonych w §25 pkt 7;
10) zakazuje si lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Cz
terenu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru
zabytków zespo u zabudowa
mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych,
gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku
(decyzja nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone
w rozdziale 4.
§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8U przeznacza si pod zabudow
us ugow , w tym z zakresu dzia alno ci policji (istniej cy zespó obiektów Komendy
Wojewódzkiej Policji) wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniej ce budynki i urz dzenia wykorzystywane w dzia alno ci policji pozostawia si w
dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy,
wymiany i uzupe nie ;
2) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form podkre laj
kierunki otaczaj cych ulic oraz rozwi zania materia owe i kolorystyczne tworz ce
kompozycyjn ca
;
3) dopuszcza si lokalizacj obiektów i instalacji wykorzystywanych w dzia alno ci policji;
4) dopuszcza si lokalizacj inwestycji, dla których sporzadzenie raportu oddzia ywania na
rodowisko mo e by wymagane;
5) wysoko

zabudowy – maksimum cztery kondygnacje nadziemne;

6) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 40%;
7) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 15%;
9) obs uga komunikacyjna – od projektowanwej ulicy dojazdowej KD-9D;
10) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg
wska ników okre lonych w §25 pkt 7.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru zabytków
zespo u zabudowa mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i
magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku (decyzja nr WKZ5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone w rozdziale 4.
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§ 12. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9MU przeznacza si pod
zabudow mieszkaniowo – us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami
postojowymi i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
;
2) ustala si mo liwo lokalizacji us ug w formie wbudowanej, dobudowanej lub jako
samodzielny budynek wolno stoj cy;
3) us ugi, o których mowa w pkt 2 mog by lokalizowane niezale nie lub
mieszkaniow ;

cznie z funkcj

4) wysoko zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - us ugowej – maksimum cztery
kondygnacje nadziemne;
5) wysoko

budynków us ugowych – maksimum dwie kondygnacje nadziemne;

6) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 30%;
7) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa do charakteru obiektów, z
uwzgl dnieniem zabudowy otaczaj cej;
8) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 25%;
9) obs uga komunikacyjna – od ulicy S awi skiego (KD-3Z);
10) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg
wska ników okre lonych w §25 pkt 7;
11) zakazuje si lokalizacji:
a) inwestycji mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko, dla których sporz dzenie
raportu o oddzia ywaniu na srodowisko jest wymagane lub mo e by wymagane,
b) nowych wolnostoj cych gara y i zespo ów gara owych w ilo ci miejsc gara owych
mniejszej ni 10, z wyj tkiem podziemnych lub wbudowanych,
c) tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru zabytków
zespo u zabudowa mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i
magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku (decyzja nr WKZ5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone w rozdziale 4.
§ 13. 1. Teren oznaczny na rysunku planu symbolem 10UO przeznacza si pod us ugi
wiaty wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami postojowymi i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniej cy obiekt przedszkola pozostawia si
zastrze eniem ust. 3 i 4;

w dotychczasowym u ytkowaniu, z
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2) dopuszcza si zmian funkcji na inne zwi zane z o wiat , kultur lub s

zdrowia;

3) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
;
4) wysoko

zabudowy – maksimum trzy kondygnacje nadziemne;

5) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 30%;
6) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 40%;
8) obs uga komunikacjna od ulicy Kawaleryjskiej (KD-Z);
9) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg wska ników
okre lonych w §25 pkt 7;
10) zakazuje si lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru zabytków
zespo u zabudowa mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i
magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku (decyzja nr WKZ5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone w rozdziale 4.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje si nast puj cy zabytek wpisany do
rejestru i podlegaj cy ochronie konserwatorskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w
rozdziale 4: przedszkole garnizonowe, ok. 1953 r.
§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11U przeznacza si pod zabudow
us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniej cy budynek poczty pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany i uzupe nie , z zastrze eniem ust. 3;
2) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
;
3) wysoko

zabudowy – maksimum dwie kondygnacje nadziemne;

4) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

5) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 50%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 5%;
7) obs uga komunikacjna od ulicy Wiadukt (KD-GP);
8) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg wska ników
okre lonych w §25 pkt 7.
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3. Teren, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru zabytków
zespo u zabudowa mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i
magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku (decyzja nr WKZ5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone w rozdziale 4.
§ 15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12OS przeznacza si pod us ugi
sakralne wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, miejscami postojowymi i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniej cy budynek ko cio a p. w. w. Stanis awa Biskupa M czennika, stanowi cy
lokaln dominant urbanistyczn pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu, z
zastrze eniem ust. 3 i 4;
2) istniej cy budynek plebanii pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu z
mo liwo ci przebudowy, rozbudowy, wymiany i uzupe nie ;
3) dopuszcza si realizacj towarzysz cych ko cio owi innych obiektów zwi zanych z
prowadzon dzia alno ci duszpastersk , takich, jak: placówek opieku czo –
wychowawczych (schronisko socjalne, schronisko dla nieletnich, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka), o wiaty, opieki spo ecznej i kultury;
4) realizacja zabudowy, o której mowa w pkt 3, wymaga przyj cia wysokiej jako ci
rozwi za projektowych, uwzgl dniaj cych eksponowane s siedztwo bry y ko cio a oraz
zachowania spójno ci architektonicznej w ramach zespo u zabudowy;
5) wysoko zabudowy – maksimum trzy kondygnacje nadziemne, z wyj tkiem obiektu
ko cio a;
6) wska nik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji nie mo e przekroczy 40%;
7) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 5%;
9) obs uga komunikacyjna od ulicy Wiadukt (KD-GP);
10) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg
wska ników okre lonych w §25 pkt 7.
3. Cz
terenu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru
zabytków zespo u zabudowa
mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych,
gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku
(decyzja nr WKZ-5340/4/95), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone w rozdziale 4.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje si nast puj cy zabytek wpisany do
rejestru i podlegaj cy ochronie konserwatorskiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w
rozdziale 4: dawna cerkiew garnizonowa, pó niej kaplica katolicka, obecnie ko ció
parafialny pw. w. Stanis awa, mur., ok. 1891 r.
§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13PU przeznacza si pod
zabudow produkcyjn i us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i
zieleni .
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2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) nale y d

do wymiany istniej cej zabudowy b

cej w z ym stanie technicznym;

2) do czasu realizacji zagospodarowania, o którym mowa w ust. 1, ustala si mo liwo
dotychczasowego u ytkowania oraz bie cych remontów istniej cych budynków
mieszkalnych; zakazuje si ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy w celu
kontynuacji funkcji mieszkaniowej;
3) istniej ce obiekty produkcyjne i us ugowe pozostawia si w dotychczasowym
ytkowaniu, z mo liwo ci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany i
uzupe nie ;
4) ustala si mo liwo lokalizacji obiektów przeznaczonych do dzia alno ci produkcyjnej,
sk adowania i magazynowania oraz obiektów us ugowych;
5) dopuszcza si realizacj inwestycji mog cych znacz co oddzia ywac na rodowisko, dla
których sporz dzenie raportu o oddzia ywaniu na rodowisko jest wymagane lub mo e
by wymagane;
6) obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia powinny posiada form , rozwi zania
materia owe i kolorystyczne, tworz ce kompozycyjn ca
, z uwzgl dnieniem
eksponowanej lokalizacji w rejonie skrzy owania ulic I. J. Paderewskiego i Wiadukt;
7) wysoko

zabudowy nie mo e przekracza 20m ponad poziom terenu;

8) wska nik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji nie
mo e przekroczy 40%;
9) geometri dachów w nowej zabudowie nale y dostosowa
istniej cych w zabudowie otaczaj cej;

do charakteru obiektów

10) powierzchnia terenu biologicznie czynna – minimum 10%;
11) obs uga komunikacjna od ulicy Wiadukt (KD-GP) projektowan ulic dojazdow KD10D, z zastrze eniem §26 pkt 8;
12) lokalizacja miejsc postojowych wy cznie w granicach terenu inwestycji, wg
wska ników okre lonych w §25 pkt 7.
§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14ZD utrzymuje si
przeznaczenie dotychczasowe – ogrody dzia kowe wraz z urz dzeniami towarzysz cymi.
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust.1:
1) istniej ce ogrody dzia kowe pozostawia si w dotychczasowym u ytkowaniu;
2) zakazuje si realizacji zabudowy, z zastrze eniem pkt 3;
3) dopuszcza si realizacj zabudowy tymczasowej, s
cej zaspokajaniu potrzeb
ytkowników w zakresie wypoczynku i rekreacji, z wy czeniem potrzeb
mieszkaniowych i wykonywania dzia alno ci gospodarczej;
4) obs uga komunikacyjna od ulicy Duboisa (KD-5L) projektowanym dojazdem w pasie
drogowym Al. I. J. Paderewskiego (KD-1GP);
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5) lokalizacja miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj cych Alei I. J. Paderewskiego (KD1GP) oraz mo liwe w granicach terenu 14ZD.
3. Cz
terenu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru
zabytków zespo u zabudowa
mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych,
gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w Bia ymstoku
(decyzja nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla którego obowi zuj ustalenia okre lone
w rozdziale 4.
§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15ZP przeznacza si pod ziele
publiczn o funkcji rekreacyjnej.
2. Ustala si nast puj ce zasady u ytkowania terenu, o którym mowa w ust.1:
1) wprowadza si obowi zek utrzymania istniej cego drzewostanu i struktury szaty ro linnej;
2) na obszarach pozbawionych zagospodarowania zieleni
nasadze zieleni;

dopuszcza si

wprowadzenie

3) dopuszcza si mo liwo lokalizacji terenowych urz dze rekreacji takich, jak: cie ki,
awki, place zabaw z urz dzeniami sportowo – zabawowymi, elementy o wietleniowe
itp.);
4) dopuszcza si prowadzenie sieci i instalacji infrastruktury technicznej podziemnej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza si zakaz zabudowy.
Rozdzia 2
Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego
§ 19. Ustala si nast puj ce zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
1) projektowana zabudowa lokalizowana wzd
ulic publicznych powinna charakteryzowa
si szczególn dba ci w zakresie projektowanych rozwi za architektonicznych i
materia owych;
2) nale y d
do uporz dkowania zabudowy w ramach poszczególnych terenów poprzez
stosowanie odpowiednich gabarytów i form obiektów oraz zbli onych materia ów
wyko czeniowych i kolorystyki;
3) na obszarze obj tym planem zakazuje si lokalizacji:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2,
b) obiektów oraz adaptacji pomieszcze pod inne funkcje ni okre lone w ustaleniach dla
poszczególnych terenów;
4) na obszarze obj tym planem nie ustala si stref ochronnych od terenów zamkni tych i nie
przewiduje si ogranicze w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów bezpo rednio
siaduj cych z terenami zamkni tymi – innych, ni wynikaj ce z przepisów odr bnych.
Rozdzia 3
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 20. 1. Na obszarze obj tym ustaleniami planu nie wyst puj obiekty obj te formami
szczególnej ochrony przyrody.
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2. W ramach ochrony lokalnych warto ci przyrodniczych i krajobrazowych, ustala si :
1) zachowanie istniej cego cieku wodnego jako odbiornika wód opadowych z obowi zkiem
podczyszczania przed odprowadzeniem z terenów zabudowy, dróg i parkingów;
2) zachowanie ci
ci powi za przestrzennych doliny rzeki Horodnianki oraz obszarów
wchodz cych w sk ad systemu terenów aktywnych biologicznie poprzez utrzymanie
otwartego koryta cieku wraz z biologiczn obudow ;
3) utrzymanie dro no ci przep ywu wód w korycie cieku.
3. W zakresie kszta towania terenów zieleni, ustala si :
1) obowi zek zachowania i piel gnacji zieleni niskiej oraz drzewostanu jako zieleni
towarzysz cej na terenach zabudowy oraz wzd ulic osiedlowych;
2) obowi zek zagospodarowania zieleni terenów nieutwardzonych i niezabudowanych;
3) obowi zek utworzenia pasów zwartej zieleni wielostopniowej (drzew i krzewów) w
obszarach oddzielaj cych jezdni od chodnika w liniach rozgraniczaj cych projektowanej
Alei I. J. Paderewskiego, w s siedztwie terenów zabudowy mieszkaniowo – us ugowej
(MU) i ogrodów dzia kowych (ZD);
4) w przypadku budowy parkingów terenowych obowi zek wprowadzenia zieleni wysokiej
w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych w obr bie parkingu lub po
jego obrysie zewn trznym.
4. W zakresie ochrony przed ha asem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,
ustala si :
1) dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowo – us ugowej (MU) – jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej (MN,U) – jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) na terenach ogrodów dzia kowych (ZD) i zieleni publicznej (ZP) – jak dla terenów
rekreacyjno – wypoczynkowych,
d) na terenach us ug o wiaty (UO) – jak dla terenów zwi zanych ze sta ym lub
czasowym pobytem dzieci i m odzie y;
2) dopuszczalny poziom nat enia pól elektromagnetycznych:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowo – us ugowej (MU), mieszkaniowej
jednorodzinnej i us ugowej (MN,U) i us ug o wiaty (UO) – jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow ,
b) na pozosta ych terenach – jak dla miejsc dost pnych dla ludno ci;
3) zaleca si renowacj akustyczn budynków mieszkalnych oraz budynków z
pomieszczeniami na sta y pobyt ludzi po onych w strefach uci liwo ci tras
komunikacyjnych;
4) wzd
projektowanego przebiegu Alei I. J. Paderewskiego, od strony zabudowy
mieszkaniowej i ogrodów dzia kowych, w miar potrzeby nale y realizowa urz dzenia
techniczne ochrony akustycznej.
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5. W zakresie gospodarki odpadami, ustala si :
1) prowadzenie zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o miejski program
gospodarki odpadami przez wyspecjalizowane firmy, z uwzgl dnieniem selektywnej
zbiórki odpadów;
2) zagospodarowanie odpadów przemys owych na podstawie zak adowych programów
gospodarki odpadami.
Rozdzia 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej
§ 21. 1. Fragment obszaru obj tego ustaleniami planu, wchodzi w sk ad wpisanego do
rejestru zabytków, pod nr 806, zespo u zabudowa mieszkalnych, koszarowych,
administracyjnych, gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w
Bia ymstoku (decyzja nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.).
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, wszelkie dzia ania polegaj ce na lokalizacji
nowej zabudowy, w tym obiektów tymczasowych, podzia u i scale nieruchomo ci,
lokalizacji reklam wolno stoj cych oraz inne okre lone w przepisach o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami, wymagaj pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
3. Na obszarze obj tym ustaleniami planu znajduj si zabytki wpisane do rejestru i
podlegaj ce ochronie konserwatorskiej, oznaczone odpowiednio na rysunku planu oraz
wymienione w ustaleniach dla poszczególnych terenów.
4. Ustala si nast puj ce zasady post powania z obiektami, o których mowa w ust. 3:
1) wszystkie prace przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz ich otoczeniu, a tak e inne
dzia ania okre lone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wymagaj
uzyskania zgody Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) w prowadzonych pracach remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do
rejestru nakazuje si zachowanie istniej cych form, gabarytów, rozwi za materia owych
i konstrukcyjnych oraz stosowanie materia ów tradycyjnych;
3) przy projektowaniu nowych obiektów w s siedztwie architektury zabytkowej nale y
zwróci szczególn uwag , by wprowadzone nowe elementy nie pozostawa y w
konflikcie estetycznym i przestrzennym z istniej cym uk adem kompozycyjnym;
4) zakazuje si sytuowania w s siedztwie zabytków masztów, kominów, wie nadawczych
oraz realizacji innych inwestycji mog cych zas ania lub szpeci zabytki, b
wprowadza nie ad w uk adzie przestrzennym.
5. Ze wzgl du na mo liwo wyst powania na obszarze obj tym planem zabytków
archeologicznych, w przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub
ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, nale y
wstrzyma wszelkie roboty, zabezpieczy przy u yciu dost pnych rodków ten przedmiot i
miejsce odkrycia oraz niezw ocznie zawiadomi o tym Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub Prezydenta Miasta.
Rozdzia 5
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych
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§ 22. 1. Ustala si , e na obszarze obj tym planem w sk ad przestrzeni publicznych
wchodz nast puj ce tereny i ulice oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 15ZP - teren zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej;
2) KD-1G, KD-2Z, KD-3Z, KD-4Z – ulice g ówna i zbiorcze;
3) KD-5L, KD-6D, KD-7D, KD-8D, KD-9D i KD-10D – ulice lokalna i dojazdowe.
2. Wymagania dotycz ce terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 okre lono w §18.
3. Ustala si nast puj ce wymagania dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3:
1) nakazuje si :
a) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic i placów miejskich,
b) stosowanie ujednoliconej formy obiektów przystanków komunikacji zbiorowej;
2) zakazuje si lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych z zastrze eniem
pkt 3;
3) dopuszcza si :
a) lokalizowanie obiektów tymczasowych zwi zanych bezpo rednio z obs ug
komunikacji zbiorowej (przystanki autobusowe, kioski z pras (1 kiosk przy jednym
przystanku – wy cznie w bezpo rednim jego s siedztwie),
b) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako no ników
reklamowych z zastosowaniem systemu ujednoliconego dla wszystkich przystanków,
c) lokalizowanie no ników reklamowych (np. tablice wolno stoj ce, s upy og oszeniowe)
z zastosowaniem ujednoliconych systemów dla tych obiektów, kabin telefonicznych
oraz innych obiektów ma ej architektury,
d) lokalizowanie ci gów i urz dze infrastruktury technicznej,
e) nasadzenia drzew li ciastych w liniach rozgraniczaj cych ulic.
4. Ustala si nast puj ce wymagania dotycz ce lokalizacji ogrodze
przestrzeni publicznych:
1) ogrodzenie nale y lokalizowa na w asnym
rozgraniczaj cych okre lonych na rysunku planu;

terenie,

z

uwzgl dnieniem

2) nale y stosowa ogrodzenia wy cznie a urowe o minimalnym prze wicie prz
3) wysoko
ogrodzenia nale y ograniczy
bezpo rednio przyleg ego terenu;

od strony
linii

a 30%;

do maksimum 1,60 m ponad poziom

4) wysoko coko u nale y ograniczy do maksimum 0,30 m ponad poziom bezpo rednio
przyleg ego terenu;
5) nale y stosowa (wg wyboru) materia y takie jak: ceg a, drewno, kamie , stal, ceramika,
klinkier itp.;
6) w przypadku zastosowania siatki ustala si obowi zek nasadzenia ywop otu;
7) zakazuje si stosowania prefabrykowanych prz se betonowych, elbetowych;
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8) zakazuje si
wznoszenia ogrodze
ograniczaj cych mo liwo
korzystania z
ogólnodost pnych przestrzeni publicznych, w tym ci gów pieszych i zieleni rekreacyjnej.
Rozdzia 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odr bnych
§ 23. 1. Fragment obszaru obj tego ustaleniami planu, wchodzi w sk ad wpisanego do
rejestru zabytków, pod nr 806, zespo u zabudowa mieszkalnych, koszarowych,
administracyjnych, gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku U anów Litewskich w
Bia ymstoku (decyzja nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.).
2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 oraz budynki wpisane do rejestru
oznaczono odpowiednio na rysunku planu.
3. Zasady zagospodarowania obszaru wpisanego do rejestru zabytków oraz zasady
post powania z obiektami zabytkowymi i ich otoczeniem zosta y okre lone w rozdziale 4,
dotycz cym zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó czesnej.
Rozdzia 7
Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem
miejscowym
§ 24. 1. Na obszarze obj tym planem nie wyznacza si terenów przeznaczonych do
scalenia.
2. Ustala si nast puj ce zasady i warunki podzia ów nieruchomo ci:
1) nieruchomo ci powsta e w wyniku podzia u powinny posiada
powierzchni
umo liwiaj
zrealizowanie pe nego programu towarzysz cego istniej cej lub
projektowanej zabudowie (w zakresie dojazdów, miejsc postojowych, zieleni itp.);
2) dopuszcza si koryguj ce podzia y nieruchomo ci, polegaj ce na wydzieleniu dzia ek
gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania dzia ek s siednich.
3. Linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu funkcjonalnym, z wyj tkiem
terenów publicznych, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia obligatoryjnych podzia ów
w miejscu ich przebiegu.
Rozdzia 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 25. Ustalenia z zakresu komunikacji:
1) obs ug komunikacyjn obszaru zapewniaj :
a) ulice uk adu podstawowego: projektowana Aleja I. J. Paderewskiego (KD-1GP –
ówna ruchu przyspieszonego), istniej ca Wiadukt (GP) – po ona poza granicami
planu, istniej ca S. eromskiego (KD-2Z – zbiorcza), istniej ca W. S awi skiego
(KD-3Z – zbiorcza), istniej ca W. Rzymowskiego (KD-4Z – zbiorcza), istniej ca
Kawaleryjska (KD-Z - zbiorcza) – po ona poza granicami planu,
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b) ulice uk adu obs uguj cego: istniej ca K. Pu askiego (KD-L – lokalna) – po ona
poza granicami planu, istniej ca S. Duboisa (KD-5L – lokalna), istniej ce KD-6D,
KD-7D i KD-8D – dojazdowe od ul. W. Rzymowskiego oraz projektowane KD-9D
(dojazdowa od ul. S awi skiego) i KD-10D (dojazdowa od ul. Wiadukt);
2) zak ada si obs ug obszaru komunikacj zbiorow ;
3) przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje si ulicami uk adu podstawowego, ulic
S. Duboisa (KD-5L) oraz K. Pu askiego (KD-L) - po on poza granicami planu;
4) wyró nione na rysunku planu oraz nie wyznaczone przebiegi ci gów rowerowych
zobowi zuj do urz dzenia odr bnych od chodników i jezdni pasów ruchu rowerowego, o
szeroko ci minimum 2,0m, z wy czeniem dróg wewn trznych, w których dopuszcza si
ruch rowerowy na jezdni;
5) obs uga komunikacyjna dzia ek budowlanych w oparciu o ulice istniej ce i projektowane;
6) miejsca postojowe lub gara e obs uguj ce projektowan zabudow nale y zapewni na
asnych dzia kach wed ug wska ników okre lonych w pkt 7;
7) ustala si nast puj ce wska niki zapewnienia miejsc postojowych:
a) minimum 15 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni u ytkowej dla funkcji
administracyjnej i biurowej (do bilansu nie wlicza si powierzchni u ytkowej zapleczy
socjalnych, magazynów i komunikacji wewn trznej budynków),
b) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni u ytkowej dla funkcji
handlowej i us ugowej (do bilansu nie wlicza si powierzchni u ytkowej zapleczy
socjalnych, magazynów i komunikacji wewn trznej budynków),
c) minimum 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla powierzchni u ytkowej
zapleczy socjalnych, magazynów itp.,
d) minimum 20 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych dla obiektów
gastronomicznych,
e) minimum 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla funkcji produkcyjnej,
f) minimum 1 miejsce parkingowe lub gara na 1 dom w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej,
g) minimum 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, w tym 20% miejsc ogólnodost pnych w poziomie terenu;
8) oznaczenia liniowe projektowanych jezdni, osi dróg publicznych, miejsc postojowych – do
ci lenia w projektach budowlanych inwestycji;
9) oznaczenia liniowe projektowanych ci gów pieszych i rowerowych okre laj ich
orientacyjny przebieg i nie precyzuj szczegó owej lokalizacji – do u ci lenia w
projektach budowlanych inwestycji.
§ 26. Ustala si nast puj
klasyfikacj oraz parametry techniczne ulic (dróg
publicznych), oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) KD-1GP – Aleja I. J. Paderewskiego – droga gminna, ulica g ówna ruchu
przyspieszonego o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od 50,0 m do 65,0 m, z jezdni
2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy cie ka rowerowa;
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2) KD-2Z – S. eromskiego – droga gminna, ulica zbiorcza o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 68,0 m, z jezdni 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy cie ka rowerowa;
3) KD-3Z – W. S awi skiego – droga gminna, ulica zbiorcza o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 30,0 m do 35,0 m, z jezdni 1x4 pasy ruchu; cz
terenu drogi
wchodzi w sk ad wpisanego do rejestru zabytków zespo u zabudowa mieszkalnych,
koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pu ku
anów Litewskich w Bia ymstoku (decyzja nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r.), dla
którego obowi zuj ustalenia okre lone w rozdziale 4;
4) KD-4Z – W. Rzymowskiego - droga gminna, ulica zbiorcza o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 35,0 m do 37,0 m, z jezdni 1x2 pasy ruchu;
5) KD-5L – S. Duboisa – droga gminna, ulica lokalna o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 25,0 m do 28,0 m z jezdni 1x2 pasy ruchu;
6) KD-6D, KD-7D i KD-8D – drogi gminne, ulice dojazdowe od ulicy W. Rzymowskiego o
szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od 9,0 m do 11,0 m, z jezdni 1x2 pasy ruchu;
7) KD-9D – projektowana– droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 18,0 m do 28,0 m, z jezdni 1x2 pasy ruchu; istnieje mo liwo
lokalizacji miejsc postojowych;
8) KD-10D – projektowana – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 10,0 m, z jezdni 1x2 pasy ruchu; dopuszcza si mo liwo rezygnacji
z realizacji tej drogi w przypadku pozyskania terenu 13P przez jednego w ciciela.
Rozdzia 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 27. Ustala si nast puj ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej, obowi zuj ce w odniesieniu do obiektów i
urz dze budowlanych z zakresu ogólnomiejskiej infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej
oraz zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj cych terenów publicznych lub terenów
przewidzianych pod lokalizacj infrastruktury:
1) utrzymuje si dotychczasowe lokalizacje obiektów i urz dze z zakresu infrastruktury
technicznej nie koliduj ce z ustalonym w planie docelowym zagospodarowaniem
terenów;
2) dopuszcza si utrzymanie istniej cej infrastruktury technicznej koliduj cej z ustalonym w
planie docelowym zagospodarowaniem terenu lub oznaczonej na rysunku planu jako
przeznaczona do przebudowy, do czasu jej wyeksploatowania;
3) nowe ogólnodost pne ci gi infrastruktury technicznej nale y lokalizowa w pasach
drogowych lub w granicach okre lonych terenów, uwzgl dniaj c ich projektowane
zagospodarowanie i elementy infrastruktury istniej cej, zgodnie ze schematem sieci i
zasadami rozrz du infrastruktury technicznej ustalonymi na rysunku planu;
4) zmiana przedstawionych na rysunku planu zasad rozrz du infrastruktury technicznej jest
mo liwa pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu obj tego
zmian – z uwzgl dnieniem wszystkich sieci istniej cych, sieci przewidywanych do
realizacji (na które wydano pozwolenie na budow lub uzgodniono ich lokalizacj przez
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jednostk koordynuj
usytuowanie sieci projektowanych) i przewidywanych w planie,
po uzgodnieniu z jednostk koordynuj
usytuowanie projektowanych sieci;
5) w pasach drogowych ulic – dróg publicznych – dopuszcza si lokalizacj sieci
infrastruktury technicznej nieuwzgl dnionej w rozrz dzie, pod warunkiem zachowania
priorytetu lokalizacji sieci przewidywanych do realizacji i przedstawionych na rysunku
planu;
6) parametry techniczne projektowanych ci gów infrastruktury technicznej nale y
dostosowa do przewidywanego pe nego zainwestowania na terenach obj tych
ustaleniami planu z uwzgl dnieniem istniej cych i przewidywanych potrzeb na obszarze
zasilania lub obszarze zlewni;
7) obs ug terenów i dzia ek budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej nale y
zapewni w oparciu o istniej ce i projektowane sieci i urz dzenia na warunkach
szczegó owych okre lonych przez gestorów sieci;
8) ustala si nast puj ce strefy ochronne dla poszczególnych rodzajów obiektów i urz dze
budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej (stosowa odczyt od osi sieci):
a) dla sieci wodoci gowej:
- o rednicy od Dn 100 do Dn 300 – 2,0 m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 500 – 4,0 m,
- o rednicy Dn> 600 w cznie – 6,0 m,
b) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:
- o rednicy od Dn 200 do Dn 300 – 2,0 m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 400 – 3,0 m,
- o rednicy Dn> 400 w cznie – 4,0 m,
c) dla kana ów sieci cieplnych – 2,0 m od kraw dzi kana u, komory ciep owniczej lub
innych obiektów budowlanych zwi zanych z funkcjonowaniem sieci cieplnej,
d) strefy ochronne wzd
gazoci gów, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych
nale y przyjmowa na podstawie przepisów odr bnych;
9) ustala si nast puj ce wymagania dla terenów stref wymienionych w pkt 8:
a) dopuszcza si , w uzgodnieniu z w cicielem sieci, lokalizacj nowych obiektów
budowlanych pod warunkiem zastosowania rozwi za technicznych gwarantuj cych
bezpiecze stwo istniej cej sieci i lokalizowanego obiektu,
b) roboty budowlane oraz sadzenie drzew i ro lin o rozbudowanych systemach
korzeniowych nale y prowadzi w uzgodnieniu z w cicielem sieci,
c)

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

10) przedstawiony na rysunku planu przebieg, rednice lub inne parametry ci gów
projektowanej infrastruktury technicznej maj charakter informacyjny – do u ci lenia na
etapie sporz dzania projektu budowlanego;
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11) lokalizacja i gabaryty obiektów i urz dze budowlanych zwi zanych z infrastruktur
techniczn (np. stacji transformatorowych) – do u ci lenia w projektach budowlanych
inwestycji.
§ 28. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wod :
1) ród em zaopatrzenia w wod odbiorców b dzie miejska sie wodoci gowa zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunku planu, z zastrze eniem pkt 4, 5 i 6;
2) przewiduje si mo liwo
bezpo redniego zasilania w wod z istniej cych i
projektowanych miejskich sieci wodoci gowych: z istniej cej magistrali wodoci gowej
Dn 600 w ulicach Rzymowskiego (KD-4Z) i S awi skiego (KD-2Z), projektowanych
magistrali wodoci gowych Dn 400 w ulicach Paderewskiego (KD-1GP), S awi skiego
(KD-2Z) i Wiadukt (KD-GP) – po onej poza granicami planu;
3) dopuszcza si zasilanie z w asnych uj wody zgodnie z ustaleniami pkt 4 i 5 lub z uj
innych podmiotów pod warunkiem spe nienia wymaga w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wod okre lonych w przepisach odr bnych;
4) dopuszcza si korzystanie z wód powierzchniowych, opadowych lub podziemnych
czerpanych z pierwszej warstwy wodono nej do celów zwi zanych z utrzymaniem zieleni
i potrzeb gospodarczych w zakresie okre lonym przepisami odr bnymi lub jako uj cie
tymczasowe w okresie prowadzenia robót budowlanych;
5) dopuszcza si budow uj czerpi cych wod z drugiej i trzeciej warstwy wodono nej dla
potrzeb: awaryjnych, zwi zanych z obronno ci kraju, zbiorowego zaopatrzenia w wod
(zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 3) i us ugowych (w przypadku, gdy woda z
miejskiej sieci wodoci gowej nie spe nia wymogów przedsi biorstwa us ugowego pod
wzgl dem ilo ci lub jako ci) na warunkach okre lonych przez organ administracji
wydaj cy pozwolenia wodnoprawne;
6) nie dopuszcza si budowy uj czerpi cych wod z drugiej i trzeciej warstwy wodono nej
nie wymagaj cych pozwolenia wodnoprawnego.
§ 29. Ustalenia z zakresu odprowadzenia cieków:
1) ustala si jako zasad odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej zgodnie
ze schematem przedstawionym na rysunku planu, z zastrze eniem pkt 4;
2) przewiduje si mo liwo
bezpo redniego odprowadzenia cieków do istniej cego
kolektora sanitarnego Dn 1.0 w Alei I. J. Paderewskiego (KD-1GP), z wykorzystaniem
istniej cych i projektowanych sieci magistralnych, osiedlowej kanalizacji grawitacyjnej
oraz lokalnych i indywidualnych przepompowni cieków;
3) dopuszcza si w okresie przej ciowym – do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnych w
ulicach I. J. Paderewskiego (KD-1GP) i W. S awi skiego (KD-3Z) wykorzystanie
istniej cych sieci kanalizacyjnych i przepompowni sieciowych w zakresie ich rezerw
przepustowo ci, zgodnie z warunkami, które nale y uzyska u w ciciela sieci;
4) dopuszcza si odprowadzenie cieków do innych systemów kanalizacji sanitarnej,
spe niaj cych warunki w zakresie zbiorowego odprowadzenia cieków okre lone w
przepisach odr bnych.
§ 30. Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych:
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1) ustala si odprowadzenie wód opadowych do rzeki Horodnianki, zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku planu lub do innych odbiorników, zgodnie z ustaleniami
pkt 3;
2) przewiduje si mo liwo bezpo redniego odprowadzenia wód opadowych do kana ów
zbiorczych Dn 0.8m w ulicach I. J. Paderewskiego (KD-1GP), W. Rzymowskiego (KD4Z), kana u deszczowego Dn 0.3m w ul. S. Duboisa (KD-5L) i Dn 0.4m w ul. W.
awi skiego (KD-3Z);
3) ustala si zasady odprowadzenia wód opadowych:
a) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe (odprowadzane z dróg, parkingów,
obszarów handlowych, us ugowych i innych zanieczyszczonych) nale y odprowadza
do miejskiej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez
przedsi biorstwo b ce w cicielem kanalizacji deszczowej lub do indywidualnego
systemu odprowadzenia wód opadowych, z zastrze eniem lit. b,
b) zanieczyszczone wody opadowe przed odprowadzeniem do cieków wodnych lub do
gruntu powinny by oczyszczone w stopniu okre lonym w przepisach odr bnych,
c) wody deszczowe o ma ym stopniu zanieczyszczenia (z terenów zieleni urz dzonej,
ci gów pieszych, rowerowych, dachów oraz innych powierzchni o ma ym stopniu
zanieczyszczenia) mog by odprowadzane do kanalizacji deszczowej, cieków
wodnych lub bezpo rednio do gruntu;
4) realizacja nowych obiektów budowlanych, a w szczególno ci dróg i inwestycji
powoduj cych powstanie powierzchni nieprzepuszczalnych powinna by poprzedzona
budow kanalizacji deszczowej lub zastosowaniem rozwi za , o których mowa w pkt 3.
§ 31. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w energi :
1) dostarczenie energii na potrzeby zwi zane z ogrzewaniem budynków, ogrzewaniem
powietrza wentylacyjnego, przygotowaniem ciep ej wody, przygotowaniem posi ków i na
potrzeby technologiczne ustala si ze róde po onych poza obszarem obj tym planem,
za pomoc
sieci (energetycznych, ciep owniczych), zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku planu oraz róde indywidualnych i lokalnych, zgodnie z
zasadami okre lonymi w pkt 3;
2) przewiduje si mo liwo bezpo redniego doprowadzenia energii cieplnej z miejskiej sieci
cieplnej – sieci magistralnych Dn 700 zlokalizowanej wzd
Alei I. J. Paderewskiego
(KD-1GP) i Dn 500 w ul. Rzymowskiego (KD-4Z) oraz sieci rozdzielczych
zlokalizowanych w ulicach Duboisa (KD-5L) i Pu askiego (KD-L), po onej poza
granicami planu;
3) dopuszcza si
lokalnych:

lokalizowanie na obszarze planu

róde ciep a indywidualnych lub

a) wykorzystuj cych energi solarn , odzyskuj cych energi (np. rekuperatorów, pomp
cieplnych) lub korzystaj cych z energii elektrycznej – bez ogranicze ,
b) wytwarzaj cych energi z procesu spalania gazu ziemnego lub oleju opa owego
niskosiarkowego, przy ograniczeniach okre lonych w przepisach odr bnych,
c) wykorzystuj cych jako paliwo propan – butan, drewno lub paliwa pochodne – przy
ograniczeniu stosowania tych paliw dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego w
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ród ach ciep a o mocy mniejszej ni
wynikaj cych z przepisów odr bnych.

30 kW, z uwzgl dnieniem ogranicze

§ 32. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz:
1) doprowadzenie gazu ziemnego przewiduje si z uk adu istniej cych i projektowanych sieci
gazowych, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu;
2) przewiduje si mo liwo doprowadzenia gazu z sieci gazowej redniego ci nienia Dn 100
w ulicach Wiadukt (KD-GP) i Kawaleryjskiej (KD-Z), Dn 150 w ulicach Pu askiego
(KD-L) i eromskiego (KD-2Z) oraz sieci gazowych niskiego ci nienia w ulicach
Pu askiego (KD-L), Duboisa (KD-5L) i Rzymowskiego (KD-4Z).
§ 33. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:
1) zasilanie w energi elektryczn planuje si z istniej cych stacji transformatorowo –
rozdzielczej 110/15kV RPZ-5 za po rednictwem rozdzielni redniego napi cia 15/15kV
RS „Nowe Miasto” i istniej cych linii kablowych 15kV;
2) dostaw energii elektrycznej do odbiorców planuje si z istniej cych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV wn trzowych zlokalizowanych na terenie opracowania,
stacji transformatorowej Nr 1601 zlokalizowanej w bezpo rednim s siedztwie terenu
opracowania oraz z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;
3) zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV planuje si
za
po rednictwem projektowanych linii kablowych 15 kV wyprowadzonych od istniej cych
linii kablowych 15kV i stacji transformatorowych 15/04 kV uk adu sieci rozdzielczej SN
osiedla Nowe Miasto;
4) bezpo redni dostaw energii elektrycznej do odbiorców ze stacji transformatorowych
15/04 kV planuje si realizowa za po rednictwem istniej cych oraz projektowanych linii
kablowych i napowietrznych niskiego napi cia;
5) istniej ce linie niskiego i redniego napi cia oraz stacj transformatorow Nr 267,
koliduj ce z planowanym zagospodarowaniem terenu, planuje si do przebudowy.
§ 34. Ustalenia z zakresu telekomunikacji:
1) obs ug odbiorców planuje si rozwi za w oparciu o istniej
central telefoniczn oraz
centrale projektowane za po rednictwem istniej cych i projektowanych sieci kanalizacji
telefonicznej magistralnej oraz kanalizacji i kabli doziemnych rozdzielczych;
2) 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 produkcyjnych i us ugowych, pod
warunkiem spe nienia wymaga wynikaj cych z przepisów odr bnych dotycz cych
lokalizacji w/w stacji.
Rozdzia 10
Naliczanie jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z
uchwaleniem planu
§ 35. 1. Ustala si stawk procentow s
naliczeniu jednorazowej op aty z tytu u
wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu dla terenów oznaczonych
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na rysunku planu symbolami : 1MU, 2.1MU, 2.2UO, 3.1MU, 3.2UO, 4MU, 5.1MN,U,
5.2MN,U, 5.3MN,U, 5.4MN,U, 5.5MN,U, 6KS, 7.1U, 7.2U, 8U, 9MU, 10UO, 11U, 12OS i
13PU - w wysoko ci 10% (s ownie: dziesi procent).
2. Dla pozosta ych terenów nie ustala si stawki procentowej s
cej naliczeniu
jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem
planu, poniewa nie przewiduje si wzrostu ich warto ci z tego tytu u.
Rozdzia 11
Ustalenia dotycz ce potrzeb obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa
§ 36. 1. W projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powy ej 20
mieszka , zamieszkania zbiorowego przeznaczonych na pobyt powy ej 15 osób, us ugowych
z zakresu u yteczno ci publicznej i produkcyjnych powy ej 15 pracowników, nale y
przewidzie mo liwo wykonania ukry w okresie podwy szonej gotowo ci obronnej
pa stwa.
2. Stacje transformatorowe nale y dostosowa do systemu wygaszania o wietlenia
zewn trznego.
3. Awaryjne uj cie wody pitnej, o wydajno ci min. 7,5 l na osob /dob , z istniej cej
studni g binowej na terenie 3.1MU – w rejonie budynku przy ul. Duboisa 18 oraz
projektowanej studni g binowej zlokalizowanej na terenie 14ZP; istniej ce studnie awaryjne
zabezpieczy przed likwidacj i przystosowa do sprawnego uruchomienia w sytuacjach
kryzysowych.
4. Alarmowanie ludno ci z istniej cych syren alarmowych zlokalizowanych na
budynkach przy ul. Pu askiego 51 i 91, Duboisa 19 oraz projektowanej na terenie 8U.
5. Likwidowanie lub zmiana sposobu u ytkowania istniej cych budowli ochronnych i
studni awaryjnych za zgod Szefa Obrony Cywilnej Województwa.
DZIA

III

PRZEPISY KO COWE

§ 37. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku
§ 38. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZ CY RADY
odzimierz Leszek Kusak
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Za cznik Nr 1
do Uchwa y Nr XXXIII/399/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 27 pa dziernika 2008 r.
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Za cznik Nr 2
do Uchwa y Nr XXXIII/399/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 27 pa dziernika 2008 r.
Sposób rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Nowe Miasto w Bia ymstoku (w rejonie
ulic Pu askiego, S awi skiego i Wiadukt):
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225,
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) nie uwzgl dnia si w ca ci uwagi wniesionej do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Nowe Miasto w
Bia ymstoku (w rejonie ulic Pu askiego, S awi skiego i Wiadukt), wniesionej przez Pana
drzeja Stefaniuka (dzia aj cego w imieniu firmy Pilkington IGP sp. z o.o.), dotycz cej
przebiegu projektowanej w planie drogi o symbolu KD-10D i nast pstw jej realizacji w
postaci konieczno ci wyburzenia budynków produkcyjnego, biurowo – socjalnego i
magazynowego, po onych na dzia ce nr 815 przy ul. Wiadukt oraz nierozwa enia
mo liwo ci poprowadzenia projektowanej drogi KD-10D po terenie jednostki wojskowej.
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Za cznik Nr 3
do Uchwa y Nr XXXIII/399/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 27 pa dziernika 2008 r.
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Nowe Miasto w Bia ymstoku (w rejonie
ulic Pu askiego, S awi skiego i Wiadukt) inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225,
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) stwierdza si , e na terenie obj tym planem przewiduje
si nast puj ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale ce do zada w asnych
Gminy Bia ystok:
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci wodoci gowej,
- o wietlenia ulic,
- nawierzchni dróg i innych powierzchni utwardzonych na terenach nale cych do
Gminy Bia ystok.
Realizacja powy szych inwestycji przewidziana jest ze rodków w asnych Gminy Bia ystok z
wykorzystaniem funduszy unijnych oraz przy wspó udziale gestorów sieci i inwestorów.
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