UCHWAŁA NR XXXIV/418/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki
w Białymstoku (rejon ulicy Bacieczki)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr
80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” uchwalonym uchwałą Nr XX/256/99 Rady
Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwałami: Nr X/82/03 z
dnia 30 czerwca 2003 r., Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XLV/520/05 z dnia
25 lipca 2005 r., Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r. oraz Nr XXXI/373/08 z dnia 8
września 2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulicy Bacieczki), zwany dalej planem, składający się
z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 24,6 ha położony pomiędzy: Al. Jana
Pawła II, ul. Bacieczki, projektowanym przedłużeniem ul. Komisji Edukacji Narodowej oraz
doliną rzeki Białej w Białymstoku.
§ 2. Przeznacza się na cele nierolnicze, pod funkcje ustalone w planie, wszystkie grunty
rolne, w tym:
1) na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją
Nr GZ.tr.057–602–272/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. 8,0729 ha gruntów rolnych klas III;
2) na podstawie zgód wyrażonych przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją
Nr GRM.III.7230-73/07/08 z dnia 21 stycznia 2008 r. 7,9961 ha gruntów rolnych klas IV
oraz decyzją Nr GRM.III.7230-4/08 z dnia 03 marca 2008 r. 1,1122 ha gruntów rolnych o
glebach pochodzenia organicznego, sklasyfikowanych jako łąka klasy ŁV.
§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
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2) załącznik nr 2 – zawierający sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – zawierający sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Białystok.
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może
przekroczyć ściana nowego budynku lub nowej części budynku rozbudowywanego w
kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki; ustalenia te nie dotyczą:
a) dociepleń budynków istniejących,
b) nadbudowy wyższych kondygnacji budynków nad
wykraczającym poza linię zabudowy w kierunku ulicy,

parterem

istniejącym

i

c) przedsionków, wiatrołapów, zadaszeń, itp.,
d) elementów zewnętrznych budynków takich jak: balkon, gzyms, klatka schodowa,
loggia, okap, pilaster, wykusz, żaluzja zewnętrzna, lub inne elementy tworzące
zewnętrzne wykończenie elewacji - o maksymalnym wysięgu do 1,5 m poza ścianę
budynku,
e) altan i obiektów małej architektury;
3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4) zabudowie usługowej, usługach - należy przez to rozumieć obiekty, w których
zaspokajane są potrzeby ludności oraz obiekty, w których nie wytwarza się dóbr
materialnych na skalę przemysłową tj. seryjną – w ramach usług dopuszcza się
wytwórczość drobną tj. wytwarzanie produktów jednostkowych na zamówienie klienta
detalicznego;
5) elewacjach uprzywilejowanych - należy przez to rozumieć elewacje wymagające
szczególnie starannego i atrakcyjnego traktowania w zakresie projektowanych rozwiązań
architektonicznych i materiałowych; od strony tych elewacji wyklucza się realizację
funkcji zapleczowych i dostawczych;
6) dachach płaskich - należy przez to rozumieć dachy o spadku maksymalnie do 15o;
7) strefie ochronnej obiektu lub urządzenia budowlanego z zakresu infrastruktury
technicznej ogólnomiejskiej - należy przez to rozumieć obszar położony wokół sieci
infrastruktury technicznej oraz obiektów z nią związanych, na którym obowiązują
ograniczenia w sposobie jego użytkowania, określone w ustaleniach planu i przepisach
odrębnych;
8) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z
prawidłowym funkcjonowaniem obiektów na terenie określonym liniami
rozgraniczającymi;
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9) terenowych urządzeniach sportowych - należy przez to rozumieć urządzone boiska,
bieżnie, tory wrotkarskie, korty tenisowe i podobne obiekty sportowe usytuowane na
wolnym powietrzu;
10) terenach zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny pokryte trwale
roślinnością drzewiastą, krzewami, pnączami, roślinami okrywowymi lub trawą,
przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, estetyczne, o charakterze
parkowym lub jako zieleń towarzysząca przy obiektach budowlanych.
DZIAŁ II
USTALENIA PLANU

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy.
§ 5. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1U przeznacza się pod zabudowę
usługową z zakresu użyteczności publicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
parkingami i zielenią urządzoną.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) należy projektować budynek lub zespół budynków o formie i rozwiązaniach
architektonicznych tworzących kompozycyjną całość w obrębie jednej działki
budowlanej oraz o kolorystyce nawiązującej do zabudowy przeważającej na danym
terenie lub na terenie sąsiednim (brąz, czerwień i grafit dla pokryć dachowych, biel, beż,
piaskowy, szary, ceglany dla elewacji);
2) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej (maksymalnie dwa mieszkania) jako
funkcji towarzyszącej, integralnie związanej z funkcją podstawową, służącej
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli lub użytkowników obiektów
usługowych – w formie wbudowanej, dobudowanej lub wolnostojącej;
3) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, lecz nie
więcej niż 10 m;
4) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o
kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30o do 45o;
5) dopuszcza się realizację budynków składających się z czytelnie wyodrębnionych brył o
różnej liczbie kondygnacji i różnych formach dachu, z zachowaniem ustaleń pkt 3 i 4;
6) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru od strony drogi publicznej na 1,0 m
ponad projektowany poziom terenu bezpośrednio wokół budynku;
7) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 60 %;
8) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną na 20 %;
9) ustala się obsługę komunikacyjną od otaczających istniejących i projektowanych ulic
miejskich, z wyłączeniem ulicy 2KD-Z;
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10) miejsca postojowe należy lokalizować w ilości i na zasadach określonych w §27.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji:
1) obiektów tymczasowych;
2) funkcji mieszkaniowej innej niż określona w ust. 1 pkt 2;
3) usług kolidujących z funkcją mieszkaniową, w tym magazynów oraz wyrobu i
składowania materiałów budowlanych, usług pogrzebowych oraz stacji paliw płynnych i
gazowych;
4) budowli wysokich takich jak maszty i stacje bazowe telefonii;
5) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z modułowych elementów betonowych.
§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2E przeznacza się pod urządzenia
elektroenergetyczne.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) projektuje się stację transformatorową kontenerową 15/04kV;
2) ustala się obsługę komunikacyjną od projektowanego ciągu pieszo-jezdnego 10K-PJ.
§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN i 4MN przeznacza
się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w formie wolnostojącej lub bliźniaczej,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) należy projektować budynki o formie i rozwiązaniach architektonicznych tworzących
kompozycyjną całość obiektów usytuowanych w obrębie jednej działki budowlanej oraz
o kolorystyce nawiązującej do zabudowy przeważającej na danym terenie lub na terenie
sąsiednim (brąz, czerwień i grafit dla pokryć dachowych, biel, beż, piaskowy, szary,
ceglany dla elewacji);
2) w każdym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy nowego obiektu do
budynku istniejącego, forma i rozwiązania architektoniczne nowego obiektu mają
tworzyć kompozycyjną całość z budynkiem istniejącym;
3) w istniejących i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza się lokalizację usług
niekolidujących z funkcją mieszkaniową, wyłącznie w formie wbudowanej lub
dobudowanej i stanowiącej jedną bryłę z częścią mieszkalną;
4) dopuszcza się pozostawienie istniejących usług, których forma wykracza poza ustalenia
zawarte w pkt 3;
5) ustala się wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej maksymalnie do
dwóch kondygnacji nadziemnych;
6) należy projektować budynki zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej
zwieńczone dachem symetrycznym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od
30o do 45o;
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7) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad projektowany poziom
terenu bezpośrednio wokół budynku;
8) garaże i budynki gospodarcze należy budować wyłącznie jako parterowe, z poddaszem
nieużytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwiązaniach
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wykończenia zewnętrznego
zharmonizowanych z obiektem podstawowym - budynkiem mieszkalnym;
9) powierzchnia użytkowa i kubatura obiektu towarzyszącego (gospodarczego, garażu) nie
może być większa odpowiednio od powierzchni użytkowej i kubatury budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na tej działce;
10) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej do
40 %;
11) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną na minimum 40 %;
12) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych
ulic miejskich, z wyłączeniem ulic 1KD-Z i 2KD-Z;
13) miejsca postojowe należy lokalizować w ilości i na zasadach określonych w §27.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 4MN
(z zachowaniem ustaleń zawartych w ust. 2):
1) nakazuje się podniesienie rzędnej terenu i dostosowanie jej do poziomu projektowanej
drogi o symbolu 4KD-D;
2) przy stosowaniu rozwiązań, o których mowa w pkt 1, ukształtowanie terenu oraz
stosowane rozwiązania techniczne winne zabezpieczyć przed odprowadzeniem wód na
sąsiednie tereny budowlane;
3) istniejące rowy zbiorcze przewiduje się do przebudowy oraz przeniesienia w linie
rozgraniczające dróg gminnych.
4. Na terenie o symbolu 2MN znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru, posiadający
kartę adresową – dom, ul. Bacieczki nr 57, murowany, początek XX w.
5. Na terenie o symbolu 4MN znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru, posiadający
kartę adresową – dom, ul. Bacieczki nr 71, murowany, początek XX w.
6. Zasady postępowania z obiektami, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, oraz w ich
otoczeniu, zawierają ustalenia zawarte w rozdziale 4.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji:
1) usług kolidujących z funkcją mieszkaniową, w tym magazynów oraz wyrobu i
składowania materiałów budowlanych, usług pogrzebowych oraz stacji paliw płynnych i
gazowych;
2) budowli wysokich takich jak maszty i stacje bazowe telefonii;
3) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z modułowych elementów betonowych.
§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.1MN,ZP i 5.2MN,ZP
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w formie wolnostojącej lub
bliźniaczej, wraz z urządzeniami i usługami towarzyszącymi oraz z dużym udziałem
przydomowej zieleni urządzonej.
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2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) istniejące rowy zbiorcze przewiduje się do przebudowy oraz przeniesienia w linie
rozgraniczające dróg gminnych;
2) dopuszcza się podniesienie poziomu części terenu przewidzianego pod zabudowę i
dostosowanie go do poziomu projektowanej drogi o symbolu 4KD-D oraz zastosowanie
rozwiązań technicznych służących do odprowadzenia wód opadowych i gruntowych do
rowów zbiorczych;
3) przy stosowaniu rozwiązań, o których mowa w pkt 2, ukształtowanie terenu oraz
stosowane rozwiązania techniczne winne zabezpieczyć przed odprowadzeniem wód na
sąsiednie tereny budowlane;
4) należy projektować budynki o formie i rozwiązaniach architektonicznych tworzących
kompozycyjną całość obiektów usytuowanych w obrębie jednej działki budowlanej oraz
o kolorystyce nawiązującej do zabudowy przeważającej na danym terenie lub na terenie
sąsiednim (brąz, czerwień i grafit dla pokryć dachowych, biel, beż, piaskowy, szary,
ceglany dla elewacji);
5) ustala się wysokość zabudowy mieszkaniowej maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych, lecz nie więcej niż 10 m;
6) należy projektować budynki zabudowy mieszkaniowej zwieńczone dachem symetrycznym
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30o do 45o;
7) ze względu na naturalne obniżenie istniejącego terenu i płytkie zaleganie wód gruntowych
realizacja obiektów wymaga dokładnych badań gruntowych i specjalistycznych
rozwiązań budowlanych dotyczących posadowienia budynku i jego izolacji;
8) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0m ponad projektowany poziom
terenu bezpośrednio wokół budynku;
9) garaże i budynki gospodarcze należy budować wyłącznie jako parterowe, z poddaszem
nieużytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwiązaniach
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wykończenia zewnętrznego
zharmonizowanych z obiektem podstawowym - budynkiem mieszkalnym;
10) powierzchnia użytkowa i kubatura obiektu towarzyszącego (gospodarczego, garażu) nie
może być większa odpowiednio od powierzchni użytkowej i kubatury budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na tej posesji;
11) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej do
40 %;
12) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną na minimum 40 %;
13) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych
ulic miejskich, z wyłączeniem ulicy 1KD-Z;
14) miejsca postojowe należy lokalizować w ilości i na zasadach określonych w §27.
3. Na terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji:
1) budowli wysokich takich jak maszty i stacje bazowe telefonii;
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2) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z modułowych elementów betonowych.
§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.3K przeznacza się pod teren
infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, stanowiący gminny teren
publiczny.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) urządzenia infrastruktury technicznej należy lokalizować zgodnie z ustaleniami zawartymi
w §32;
2) zaleca się realizację ciągu pieszego lub drogi eksploatacyjnej.
§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.4E przeznacza się pod
urządzenia elektroenergetyczne.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) projektuje się stację transformatorową kontenerową 15/04 kV;
2) ustala się obsługę komunikacyjną od projektowanej ulicy 4KD-D.
§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 6MN, 7MN,E i 8.1MN,E
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w formie wolnostojącej lub
bliźniaczej, wraz z urządzeniami i usługami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) należy projektować budynki o formie i rozwiązaniach architektonicznych tworzących
kompozycyjną całość obiektów usytuowanych w obrębie jednej działki budowlanej oraz
o kolorystyce nawiązującej do zabudowy przeważającej na danym terenie lub na terenie
sąsiednim (brąz, czerwień i grafit dla pokryć dachowych, biel, beż, piaskowy, szary,
ceglany dla elewacji);
2) w każdym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy nowego obiektu do
budynku istniejącego, forma i rozwiązania architektoniczne nowego obiektu mają
tworzyć kompozycyjną całość z budynkiem istniejącym;
3) w istniejących i projektowanych budynkach mieszkalnych dopuszcza się lokalizację usług
niekolidujących z funkcją mieszkaniową, wyłącznie w formie wbudowanej lub
dobudowanej i stanowiącej jedną bryłę z częścią mieszkalną;
4) dopuszcza się pozostawienie istniejących usług, których forma wykracza poza ustalenia
zawarte w pkt 3;
5) ustala się wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej maksymalnie do
dwóch kondygnacji nadziemnych;
6) należy projektować budynki zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej
zwieńczone dachem symetrycznym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od
30o do 45o;
7) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad projektowany poziom
terenu bezpośrednio wokół budynku;
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8) garaże i budynki gospodarcze należy budować wyłącznie jako parterowe, z poddaszem
nieużytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwiązaniach
kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wykończenia zewnętrznego
zharmonizowanych z obiektem podstawowym - budynkiem mieszkalnym;
9) powierzchnia użytkowa i kubatura obiektu towarzyszącego (gospodarczego, garażu) nie
może być większa odpowiednio od powierzchni użytkowej i kubatury budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na tej działce;
10) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej do
40 %;
11) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną na minimum 40 %;
12) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych
ulic miejskich, z wyłączeniem ulicy 1KD-Z;
13) miejsca postojowe należy lokalizować w ilości i na zasadach określonych w §27.
3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów o symbolach 7MN,E i
8.1MN,E w pasie linii elektroenergetycznych WN:
1) obszar położony w pasie linii WN przeznacza się głównie pod dojazdy, parkingi i zieleń
urządzoną;
2) dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych i urządzeń towarzyszących pod
warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z gestorami linii elektroenergetycznych oraz
spełnienia obowiązujących:
a) przepisów i norm dotyczących budowy obiektów w sąsiedztwie linii WN,
b) warunków w zakresie eksploatacji linii WN,
c) warunków przebywania osób w sąsiedztwie linii WN.
4. Na terenie o symbolu 6MN znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru, posiadający
kartę adresową – krzyż przy ul. Bacieczki, na posesji nr 95, żelbetowo-kamienny, 1902 r.
5. Na terenie o symbolu 7MN,E znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru,
posiadający kartę adresową – krzyż przy ul. Bacieczki, na posesji nr 131, betonowożelbetowy, 1934 r.
6. Zasady postępowania z obiektami, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, oraz w ich
otoczeniu, zawierają ustalenia zawarte w rozdziale 4.
7. Na terenie oznaczonym symbolem 7MN,E znajdują się drzewa cenne ze względu na
znaczne rozmiary i interesujący pokrój, dla których zasady postępowania zostały określone w
§19 ust. 3.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji:
1) usług kolidujących z funkcją mieszkaniową, w tym magazynów oraz wyrobu i
składowania materiałów budowlanych, usług pogrzebowych oraz stacji paliw płynnych i
gazowych;
2) budowli wysokich takich jak maszty i stacje bazowe telefonii, z wyłączeniem linii
elektroenergetycznych 110 kV;
3) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z modułowych elementów betonowych.
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§ 12. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8.2E przeznacza się pod
urządzenia elektroenergetyczne.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) projektuje się stację transformatorową kontenerową 15/04 kV;
2) ustala się obsługę komunikacyjną od projektowanej ulicy 7KD-D.
§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9MN,ZP przeznacza się pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w formie wolnostojącej lub bliźniaczej, wraz z
urządzeniami i usługami towarzyszącymi oraz z dużym udziałem przydomowej zieleni
urządzonej.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) istniejące rowy zbiorcze przewiduje się do przebudowy i przeniesienia w linie
rozgraniczające dróg gminnych;
2) dopuszcza się podniesienie poziomu terenu maksymalnie do rzędnej 119,0 m n.p.m. oraz
zastosowanie rozwiązań technicznych służących do odprowadzenia wód opadowych i
gruntowych do rowów zbiorczych;
3) przy stosowaniu rozwiązań, o których mowa w pkt 2, ukształtowanie terenu oraz
stosowane rozwiązania techniczne winne zabezpieczyć przed odprowadzeniem wód na
sąsiednie tereny budowlane;
4) należy projektować budynki o formie i rozwiązaniach architektonicznych tworzących
kompozycyjną całość obiektów usytuowanych w obrębie jednej działki budowlanej oraz
o kolorystyce nawiązującej do zabudowy przeważającej na danym terenie lub na terenie
sąsiednim (brąz, czerwień i grafit dla pokryć dachowych, biel, beż, piaskowy, szary,
ceglany dla elewacji);
5) w każdym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy nowego obiektu do
budynku istniejącego, forma i rozwiązania architektoniczne nowego obiektu mają
tworzyć kompozycyjną całość z budynkiem istniejącym;
6) ustala się wysokość zabudowy mieszkaniowej maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych, lecz nie więcej niż 10 m;
7) należy projektować budynki zabudowy mieszkaniowej zwieńczone dachem symetrycznym
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30o do 45o;
8) ze względu na naturalne obniżenie istniejącego terenu i płytkie zaleganie wód gruntowych
realizacja obiektów wymaga dokładnych badań gruntowych i specjalistycznych
rozwiązań budowlanych dotyczących posadowienia budynku i jego izolacji;
9) zaleca się realizację budynków nie podpiwniczonych;
10) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad projektowany poziom
terenu bezpośrednio wokół budynku;
11) garaże i budynki gospodarcze należy budować wyłącznie jako parterowe, z poddaszem
nieużytkowym lub dachem płaskim, o formie architektonicznej, rozwiązaniach
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kolorystycznych, materiałowych oraz elementach wykończenia zewnętrznego
zharmonizowanych z obiektem podstawowym - budynkiem mieszkalnym;
12) powierzchnia użytkowa i kubatura obiektu towarzyszącego (gospodarczego, garażu) nie
może być większa odpowiednio od powierzchni użytkowej i kubatury budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na tej posesji;
13) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej do
40 %;
14) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną na minimum 40 %;
15) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych
ulic miejskich, z wyłączeniem ulicy 1KD-Z;
16) miejsca postojowe należy lokalizować w ilości i na zasadach określonych w §27.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się:
1) podnoszenia rzędnej terenu powyżej 119,0 m n.p.m.;
2) lokalizacji budowli takich jak maszty i stacje bazowe telefonii;
3) lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z modułowych elementów betonowych.
§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10U,E,ZP przeznacza się pod
zabudowę usługową z zakresu użyteczności publicznej, sportu i rekreacji oraz zamieszkania
zbiorowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami oraz z dużym udziałem zieleni
urządzonej.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust.1:
1) teren objęty jednym zamierzeniem budowlanym nie może być mniejszy niż 3000 m2;
2) należy projektować budynek lub zespół budynków stanowiący architektonicznie i
funkcjonalnie zamkniętą całość w ramach jednej działki budowlanej;
3) dopuszcza się etapowanie realizacji zamierzeń budowlanych;
4) forma architektoniczna projektowanego obiektu powinna uwzględniać wyjątkowe
położenie terenu i wymaga szczególnego opracowania architektonicznego;
5) elewacje budynków lokalizowanych od strony Al. Jana Pawła II oraz od rzeki Białej są
elewacjami uprzywilejowanymi;
6) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, lecz nie
więcej niż 12 m;
7) ze względu na naturalne obniżenie istniejącego terenu i płytkie zaleganie wód gruntowych
realizacja obiektów wymaga dokładnych badań gruntowych i specjalistycznych
rozwiązań budowlanych dotyczących posadowienia budynku i jego izolacji;
8) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 40 %;
9) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną na 30 %;
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10) zaleca się powiązanie zagospodarowania terenu z sąsiadującym terenem o symbolu
11ZP;
11) w obszarze wyznaczonym liniami zabudowy dopuszcza się lokalizację stacji bazowych
telefonii cyfrowej;
12) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych
ulic miejskich, z wyłączeniem Al. Jana Pawła II;
13) miejsca postojowe należy lokalizować w ilości i na zasadach określonych w §27.
3. Ustala się następujące
elektroenergetycznych WN:

warunki

zagospodarowania

terenu

w

pasie

linii

1) obszar położony w pasie linii WN przeznacza się głównie pod dojazdy, parkingi i zieleń
urządzoną;
2) dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych i urządzeń towarzyszących pod
warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z gestorami linii elektroenergetycznych oraz
spełnienia obowiązujących:
a) przepisów i norm dotyczących budowy obiektów w sąsiedztwie linii WN,
b) warunków w zakresie eksploatacji linii WN,
c) warunków przebywania osób w sąsiedztwie linii WN.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji:
1) obiektów tymczasowych;
2) usług kolidujących z funkcją mieszkaniową, w tym magazynów oraz wyrobu i
składowania materiałów budowlanych, usług pogrzebowych oraz stacji paliw płynnych i
gazowych;
3) inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na wytwarzane ścieki,
emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady;
4) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z modułowych elementów betonowych.
§ 15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11ZP przeznacza się pod zieleń
urządzoną.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) zaleca się zagospodarowanie terenu jako zieleń towarzyszącą terenowi o symbolu
10U,E,ZP;
2) zaleca się stosowanie nasadzeń zieleni niskiej i średnio wysokiej (krzewy i drzewa
niskopienne) oraz nawierzchnie trawiaste;
3) dopuszcza się lokalizację ogródków letnich do 20 miejsc konsumpcyjnych, zadaszeń i
obiektów małej architektury;
4) dopuszcza się realizację terenowych urządzeń sportowych oraz zmianę ukształtowania
terenu;
5) dopuszcza się realizację podziemnych ciągów infrastruktury technicznej, napowietrznych
linii 110 kV, słupów oświetleniowych, komunikacji pieszej i rowerowej;
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6) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych
ulic miejskich, z wyłączeniem Al. Jana Pawła II.
3. Przy zagospodarowaniu terenu należy wziąć pod uwagę przebieg liniii
elektroenergetycznych 110 kV.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji:
1) zabudowy;
2) ogródków działkowych;
3) budowli takich jak maszty, nadziemne urządzenia infrastruktury technicznej - np. stacje
bazowe telefonii (z wyłączeniem słupów oświetleniowych i linii 110 kV) oraz bilbordów
i reklam wolnostojących;
4) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z modułowych elementów betonowych.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
§ 16. Obszar planu stanowi strefę przejściową od otwartego krajobrazu doliny rzeki
Białej do terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku z
powyższym zasady ochrony i kształtowania krajobrazu obowiązują na całym obszarze planu i
stanowią podstawę kształtowania ładu przestrzennego.
§ 17. Na obszarze objętym planem ustala się zasadę dostosowania formy
architektonicznej do krajobrazu i wartości przyrodniczych, poprzez szczególne wymagania
dla wprowadzanej i istniejącej zabudowy.
§ 18. W celu ochrony istniejących wartości krajobrazowych oraz prawidłowego
kształtowania ładu przestrzennego w granicach obszaru objętego planem obowiązują zasady
zawatre w rozdziale 1.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 19. 1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty objęte formą ochrony
przyrody.
2. Na terenie oznaczonym symbolem 7MN,E znajdują się drzewa cenne ze względu na
znaczne rozmiary i interesujący pokrój.
3. W celu ochrony drzew, o których mowa w ust. 2, ustala się następujące warunki:
1) zachowanie drzew z dopuszczeniem realizacji niezbędnych cięć pielęgnacyjnych;
2) wokół pni drzew należy zachować teren biologicznie czynny w obrębie systemu
korzeniowego o powierzchni nie mniejszej niż w obrysie korony drzewa;
3) w sąsiedztwie terenu biologicznie czynnego wokół drzew należy zachować powierzchnię
przepuszczalną, przy czym łączna powierzchnia przepuszczalna i biologiczne czynna
powinna wynosić min. 400 m2;
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4) na terenie biologicznie czynnym wokół pni drzew nie należy prowadzić przewodów
infrastruktury technicznej i innych prac ziemnych mogących naruszyć system korzeniowy
drzewa;
5) dopuszcza się wycinkę drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w
sąsiedztwie obiektów budowlanych.
4. W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych ustala się:
1) w miarę możliwości zachowanie i ochronę pojedynczych cennych okazów drzew przy ul.
Bacieczki oraz w rejonie ulicy 7KD-D;
2) zróżnicowanie intensywności zabudowy według zasady: najniższa intensywność w pasie
przyległym do doliny rzeki Białej, wzrastająca w miarę oddalania się terenu od doliny;
3) zachowanie i ochronę istniejącego źródła wypływu wód podziemnych na terenie
oznaczonym symbolem 7MN,E na podstawie przepisów odrębnych;
4) zakaz budowy masztów i innych budowli wysokich, (z wyłączeniem terenu o symbolu
10U,E,ZP oraz pasa linii elektroenergetycznych 110 kV) ;
5) zakaz lokalizowania inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na
wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady;
6) zachowanie istniejących cieków wodnych – z możliwością przebudowy – jako
odbiorników wód opadowych, z bezwzględną koniecznością podczyszczania ich przed
odprowadzeniem z terenów zabudowy oraz utwardzonych terenów dróg i parkingów;
5. W przypadku budowy parkingów przy terenach usługowych ustala się
wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych w
obrębie parkingu lub po jego obrysie.
6. W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi:
1) w zakresie ochrony akustycznej dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN,ZP i
MN,E przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
2) w zakresie ochrony akustycznej dla terenów oznaczonych symbolem 11ZP przyjmuje się
poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym na terenach zabudowy
mieszkaniowej przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych jak dla
terenów mieszkaniowych;
4) na pozostałych obszarach przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych
jak dla miejsc dostępnych dla ludności;
5) wyłącza się z funkcji przewidzianych na stały pobyt ludzi tereny w strefach uciążliwości
komunikacyjnej oraz pod liniami elektroenergetycznymi 110 kV poprzez odsunięcie
zabudowy w zależności od rodzaju ulicy oraz spełnienia przepisów odrębnych
dotyczących przebywania osób w sąsiedztwie linii WN;
6) napowietrzne linie elektroenergetyczne należy projektować i wykonywać w sposób
zapewniający zachowanie walorów krajobrazowych środowiska oraz ochronę przed
szkodliwymi uciążliwościami dla środowiska.
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7. Zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzone będzie w oparciu o miejski
plan gospodarki odpadami przez wyspecjalizowane firmy, z uwzględnieniem selektywnej
zbiórki odpadów.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 20. 1. Obszar objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską.
2. Na terenie objętym planem występują zabytki nie wpisane do rejestru zabytków, nie
ujęte w wojewódzkiej ewidencji, posiadające karty adresowe. Oznaczono je na rysunku planu
oraz wymieniono w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów.
3. Właściciele mają obowiązek dbania o właściwy wygląd i stan zachowania zabytków
nie wpisanych do rejestru; prace remontowo-konserwatorskie powinny być prowadzone z
użyciem tradycyjnych materiałów.
4. Przy projektowaniu nowych obiektów w sąsiedztwie wspomnianych zabytków
należy nawiązywać do historycznej zabudowy uwzględniając jej gabaryty, formy
architektoniczne, rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne.
5. W przypadku odkrycia - podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać
wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków i niezwłocznie
zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Prezydenta Miasta.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
§ 21. 1. Na obszarze objętym planem miejscowym znajdują się tereny wchodzące w skład
przestrzeni publicznych.
2. Ustala się, że w skład gminnych przestrzeni publicznych wchodzą:
a) ulice zbiorcze o symbolach: 1KD-Z (ul. H. Kołłątaja) i 2KD-Z (przedłużenie ul.
Komisji Edukacji Narodowej),
b) ulica lokalna o symbolu 3KD-L (ul. Bacieczki),
c) projektowane ulice dojazdowe o symbolach: 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D i 8KDD,
d) drogi dojazdowe do pól i łąk pełniące jednocześnie rolę ciągów pieszo-jezdnych i
rowerowych o symbolach: 9K-PJ i 10K-PJ,
e) teren infrastruktury technicznej o symbolu 5.3K.
3. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych,
o których mowa w ust. 2 pkt a, b, c, d:
1) nakazuje się:
a) stosowanie wyłącznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,
b) stosowanie obiektów małej architektury o ujednoliconym charakterze;
2) dopuszcza się:
17.12.2019 13:40:00

15

a) lokalizację przystanków autobusowych oraz związanych z nimi wiat, zadaszeń i
kiosków,
b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w oparciu o rozrząd przedstawiony na
rysunku planu – do uszczegółowienia w projektach technicznych;
3) zakazuje się:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych (z wyłączeniem obiektów opisanych w pkt 2),
b) lokalizowania reklam wolnostojących i wielkopowierzchniowych tzw. billboardów.
4. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej, o której mowa w ust. 2
pkt e, zawarte zostały w §32.
Rozdział 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.
§ 22. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także
narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 7
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.
§ 23. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków
scalania.
2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady podziału działek:
1) postulowane na rysunku planu granice podziału terenu (oznaczone linią przerywaną) nie
są obligatoryjne; mogą stanowić zasadę podziału terenu w przypadku wystąpienia
właściciela działki z wnioskiem o podział zgodnie z rysunkiem planu;
2) inny podział może nastąpić po przedstawieniu przez właściciela terenu propozycji
uwzględniającej możliwość realizacji budynków – wraz z programem towarzyszącym –
na wydzielonych działkach z zachowaniem odległości nowoprojektowanych budynków
od granic działek, odległości od ulic (linie zabudowy), wysokości budynków w stosunku
do zabudowy sąsiadującej (zgodnie z przepisami szczególnymi);
3) zaleca się korygujące podziały działek służące poprawie warunków zagospodarowania
działek sąsiednich;
4) zaleca się przyłączenie działek o nienormatywnych parametrach, uniemożliwiających
realizację samodzielnej zabudowy, do sąsiednich działek budowlanych;
5) najmniejsza powierzchnia działek budowlanych uzyskanych w wyniku wtórnego podziału
terenu (z pominięciem działek przeznaczonych do przyłączenia do innych działek na
polepszenie warunków zagospodarowania i pod stacje transformatorowe, działek
powstałych po wydzieleniu przestrzeni publicznych oraz już wydzielonych) nie może być
mniejsza niż:
a) 500 m2 dla zabudowy usługowej (z wyłączeniem terenu o symbolu 10U,E,ZP) i
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
17.12.2019 13:40:00

16

b) 400 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.
3. Linie rozgraniczające tereny, z pominięciem przestrzeni publicznych, nie stanowią
podstawy do przeprowadzenia obligatoryjnego podziału w miejscu ich przebiegu.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
§ 24. Obsługę komunikacyjną obszaru zapewniają:
1) ulice układu podstawowego:
a) ul. H. Kołłątaja – (1KD-Z - zbiorcza),
b) przedłużenie ul. Komisji Edukacji Narodowej – (2KD-Z - zbiorcza);
2) ulice układu uzupełniającego:
a) ul. Bacieczki – (3KD-L – lokalna),
b) projektowane ulice dojazdowe: 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D i 8KD-D,
c) drogi dojazdowe do pól i łąk pełniące jednocześnie rolę ciągów pieszych i
rowerowych: 9K-PJ i 10K-PJ.
§ 25. Obsługę komunikacyjną działek budowlanych należy zapewnić w oparciu o ulice
istniejące i projektowane.
§ 26. 1. Zakłada się obsługę obszaru komunikacją zbiorową.
2. Przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje się ulicami zbiorczymi i lokalną.
§ 27. Miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić
na własnych nieruchomościach według wskaźników:
1) 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej: handlowej i usługowej /do
bilansu miejsc postojowych nie wlicza się powierzchni użytkowej zapleczy socjalnych,
magazynów i komunikacji wewnątrz budynków/;
2) 15 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych na jednej zmianie;
3) minimum 1 miejsce parkingowe lub 1 garaż na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
§ 28. Ustala się następującą klasyfikację i parametry techniczne dróg gminnych
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) 1KD-Z – ul. H. Kołłątaja - ulica zbiorcza, o szerokości w liniach rozgraniczających od
54,0 m do 48,0 m z jezdnią 2×2 pasy ruchu, w przekroju ulicy ścieżka rowerowa;
2) 2KD-Z – przedłużenie ul. Komisji Edukacji Narodowej - ulica zbiorcza o szerokości w
liniach rozgraniczających 20,0 m z jezdnią 1×2 pasy ruchu, w przekroju ulicy ścieżka
rowerowa;
3) 3KD-L – ul. Bacieczki - ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających od 9,0 m
do 10,0 m z jezdnią 1×2 pasy ruchu;
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4) 4KD-D – ulica dojazdowa, o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m z jezdnią 1×2
pasy ruchu, nakazuje się podniesienie rzędnej do min. 119,0 m n.p.m.;
5) 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D i 8KD-D – ulice dojazdowe, o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m z jezdnią 1×2 pasy ruchu;
6) 9K-PJ – droga gruntowa, dojazdowa do pól i łąk, zakończona placem do zawracania,
przechodząca w ciąg pieszo-jezdny o szerokości od 5,0 m do 13,0 m, pełniąca dodatkową
funkcję ciągu pieszego i rowerowego; zakazuje się podnoszenia rzędnej powyżej 118,0 m
n.p.m.; w liniach rozgraniczających drogi planuje się realizację rowu odwadniającego zgodnie z rysunkiem planu;
7) 10K-PJ – droga gruntowa, dojazdowa do pól i łąk o szerokości od 9,0 m do 11,0 m,
pełniąca dodatkową funkcję ciągu pieszego i rowerowego; zakazuje się podnoszenia
rzędnej powyżej 118,0 m n.p.m.; w liniach rozgraniczających drogi planuje się realizację
rowu odwadniającego - zgodnie z rysunkiem planu.
Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
§ 29. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej obowiązujące w odniesieniu do obiektów i urządzeń budowlanych
z zakresu infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej oraz zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających terenów publicznych, np. ulic, placów, zieleni urządzonej o charakterze
parkowym oraz terenów infrastruktury technicznej:
1) utrzymuje się dotychczasowe lokalizacje obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury
technicznej nie kolidujące z zagospodarowaniem terenów ustalonym w planie;
2) dopuszcza się utrzymanie dotychczasowych lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej kolidujących z ustalonymi w planie docelowym zagospodarowaniem terenów
lub oznaczonych na rysunku planu jako przeznaczone do przebudowy, do czasu ich
wyeksploatowania;
3) nowe ogólnodostępne ciągi infrastruktury technicznej należy lokalizować w pasach
drogowych ciągach pieszych, placach, w granicach terenów zieleni urządzonej
o charakterze parkowym lub w granicach innych terenów określonych na rysunku planu,
zgodnie projektowanym zagospodarowaniem i zasadami rozrządu sieci ogólnomiejskich
przedstawionymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem w pkt 4;
4) dopuszcza się lokalizowanie sieci ogólnomiejskich na innych terenach w przypadku braku
możliwości ich lokalizacji, np.: w pasie drogowym, ciągu pieszym lub terenie zieleni;
5) przedstawione na rysunku planu zasady rozrządu sieci ogólnomiejskich, np. w pasach
drogowych ulic - dróg publicznych, mogą być zmienione na etapie opracowania projektu
budowlanego pod warunkiem uwzględnienia wszystkich rodzajów sieci przewidywanych
do realizacji przedstawionych na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7;
6) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej nie uwzględnionych w
rozrządzie pod warunkiem zachowania priorytetu lokalizacji sieci ogólnomiejskich
przedstawionych na rysunku planu;
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7) zmiana przedstawionych na rysunku planu zasad rozrządu wymaga uzyskania pozytywnej
opinii właściwej do spraw koordynacji sieci, jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku;
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej należy zapewnić w oparciu o istniejące i
projektowane sieci i urządzenia na warunkach szczegółowych określonych przez
gestorów sieci;
9) parametry techniczne projektowanych sieci ogólnomiejskich należy dostosować do
przewidywanego pełnego zainwestowania na terenach objętych ustaleniami planu z
uwzględnieniem przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze funkcjonalnym
(np. zlewni, obszaru zasilania);
10) ustala się następujące strefy ochronne dla poszczególnych rodzajów obiektów i urządzeń
budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej o poniżej ustalonych szerokościach od
osi sieci lub od krawędzi zewnętrznej innego obiektu budowlanego:
a) dla sieci wodociągowej:
- o średnicy od Dn 100 do Dn 300 włącznie – 2,0 m,
- o średnicy od Dn 300 do Dn 500 włącznie – 4,0 m,
- o średnicy od Dn >500 – 6,0 m,
b) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:
- o średnicy od Dn 200 do Dn 300 włącznie – 2,0 m,
- o średnicy od Dn 300 do Dn 400 włącznie – 3,0 m,
- o średnicy Dn >400 – 4,0 m,
c) dla kanałów sieci cieplnych – 2,0 m od krawędzi kanału lub innych obiektów
budowlanych związanych z funkcjonowaniem sieci cieplnej,
d) strefy ochronne wzdłuż gazociągów, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych
należy przyjmować na podstawie przepisów odrębnych;
11) ustala się następujące wymagania dla terenów stref wymienionych w pkt 10:
a) dopuszcza się, w uzgodnieniu z właścicielem sieci, lokalizację nowych obiektów
budowlanych pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących
bezpieczeństwo istniejącej sieci i lokalizowanego obiektu,
b) roboty budowlane oraz sadzenie drzew i roślin o rozbudowanych systemach
korzeniowych należy prowadzić w uzgodnieniu z właścicielem sieci,
c) właściciel lub użytkownik terenu położonego w strefie ochronnej jest zobowiązany do
zagospodarowania terenu strefy w sposób umożliwiający prowadzenie robót
budowlanych i remontów;
12) przedstawione w planie średnice, spadki, rzędne i inne parametry projektowanej
infrastruktury technicznej – nie służące opisowi jej lokalizacji w planie, mają charakter
informacyjny i wymagają uściślenia na etapie sporządzania projektu budowlanego
zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela sieci, w dostosowaniu do
przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze funkcjonalnym (np.: zlewni,
obszaru zasilania).
§ 30. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę:
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1) ustala się, że źródłem zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie objętym planem jest
miejska sieć wodociągowa z zastrzeżeniem pkt 3, 4 i 5;
2) przewiduje się możliwość bezpośredniego zasilania w wodę z wykorzystaniem
istniejących i projektowanych sieci wodociągowych;
3) dopuszcza się zasilanie z własnych ujęć wody zgodnie z ustaleniami w ust. 4 i 5 lub z ujęć
innych podmiotów pod warunkiem spełnienia przez te podmioty wymagań w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę określonych w przepisach odrębnych;
4) dopuszcza się korzystanie z wód powierzchniowych, opadowych lub podziemnych
czerpanych z pierwszej warstwy wodonośnej do celów związanych z utrzymaniem zieleni
i potrzeb gospodarczych w zakresie określonym przepisami odrębnymi lub jako ujęcie
tymczasowe w okresie prowadzenia robót budowlanych;
5) dopuszcza się budowę ujęć czerpiących wodę z drugiej i trzeciej warstwy wodonośnej dla
potrzeb: awaryjnych, związanych z obronnością kraju, zbiorowego zaopatrzeniu w wodę
(zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3) i usługowych - w przypadku, gdy woda z
miejskiej sieci wodociągowej nie spełnia wymogów przedsiębiorstwa usługowego pod
względem ilości lub jakości, na warunkach określonych przez organ administracji
wydający pozwolenia wodno-prawne; nie dopuszcza się budowy ujęć czerpiących wodę z
drugiej i trzeciej warstwy wodonośnej nie wymagających pozwolenia wodno-prawnego
i ujęć nie spełniających powyższych kryteriów z zastrzeżeniem pkt. 6;
6) dopuszcza się tymczasowo - w okresie przed wybudowaniem sieci wodociągowej
ogólnomiejskiej, budowę indywidualnych ujęć wody zaopatrujących budownictwo
jednorodzinne dla potrzeb socjalno-bytowych, pod warunkiem zachowania wymogów
określonych w przepisach odrębnych; po wybudowaniu sieci wodociągowej
ogólnomiejskiej w ulicy przyległej do posesji ujęcie wody należy zlikwidować.
§ 31. Ustalenia z zakresu odprowadzenia ścieków:
1) na terenie objętym planem ustala się jako zasadę odprowadzenie ścieków sanitarnych do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 4;
2) przewidziano możliwość odprowadzenia ścieków komunalnych do istniejącego kolektora
sanitarnego Dn 0.8 m zlokalizowanego w ul. Hugo Kołłątaja (1KD-Z) z wykorzystaniem
istniejących i projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej;
3) z terenów 7MN,E; 6MN; 10U,E,ZP; 8.1MN,E; 9MN,ZP przewiduje się odprowadzenie
ścieków sanitarnych kanałami grawitacyjnymi do przepompowni ścieków sanitarnych
zlokalizowanej w ciągu pieszo-jezdnym o symbolu 9K-PJ, która będzie tłoczyć ścieki do
kanału w ul. Hugo Kołłątaja (1KD-Z);
4) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do innych, niż określony w pkt 1, systemów
kanalizacji sanitarnej, spełniających warunki określone w przepisach odrębnych z zakresu
zbiorowego odprowadzania ścieków, z zastrzeżeniem pkt. 5;
5) dopuszcza się dla potrzeb gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych,
w okresie przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej ogólnomiejskiej, budowę
tymczasowych indywidualnych zbiorników szczelnych do gromadzenia fekaliów przed
ich wywiezieniem do punktów zlewnych pod warunkiem zachowania wymogów
określonych w przepisach odrębnych; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
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ogólnomiejskiej w ulicy przyległej do posesji instalację kanalizacyjną budynku należy
przyłączyć do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
§ 32. Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do istniejących rzek i cieków za pomocą
kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z poniższymi ustaleniami;
2) wody opadowe odbierane będą przez istniejące i projektowane sieci kanalizacji
deszczowej, zlokalizowane w planowanych pasach drogowych oraz na terenie o symbolu
5.3K, odbiornikiem wód deszczowych będzie rzeka Biała;
3) wody opadowe i roztopowe z dróg, parkingów, składów, terenów przemysłowych,
handlowych, usługowych, składowych i innych obszarów zanieczyszczonych należy
odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez
przedsiębiorstwo będące właścicielem kanalizacji deszczowej lub do indywidualnego
systemu odprowadzenia wód opadowych;
4) zanieczyszczone wody opadowe przed odprowadzeniem do cieków wodnych lub do
gruntu powinny być oczyszczone w stopniu określonym przepisami szczególnymi;
5) odprowadzenie wód deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowej, zieleni
urządzonej, ciągów pieszych i rowerowych oraz innych terenów i nawierzchni o małym
stopniu zanieczyszczenia, przewiduje się bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, cieków
wodnych, rowów lub do gruntu;
6) właściciel lub użytkownik terenu jest zobowiązany do zachowania powierzchni
przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym zapewnienie przesiąkania wód
deszczowych na użytkowanym terenie oraz kształtowania terenu i stosowania rozwiązań
technicznych uniemożliwiających spływ wód na grunty sąsiednie;
7) na terenach, gdzie wykonanie kanalizacji deszczowej nie będzie możliwe ze względu na
małe zagłębienie odbiorników wód opadowych, dopuszcza się stosowanie rowów,
odwodnień liniowych lub lokalnie odprowadzenie wód powierzchniowo.
§ 33. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciepło:
1) zaopatrzenie w energię odbiorców na potrzeby związane z ogrzewaniem budynków,
ogrzewaniem powietrza wentylacyjnego, przygotowaniem ciepłej wody, przygotowaniem
posiłków i na potrzeby technologiczne przewiduje się za pomocą sieci (energetycznych,
ciepłowniczych, parowych) doprowadzających energię ze źródeł położonych poza
obszarem objętym planem - zgodnie z ustaleniami pkt. 2 lub źródeł indywidualnych i
lokalnych - zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3; budynki na terenie o symbolu
10U,E,ZP należy ogrzewać przy wykorzystaniu ciepła z miejskiej sieci cieplnej;
2) bezpośrednie doprowadzenie ciepła z miejskiej sieci cieplnej do odbiorców możliwe jest z
istniejącej sieci cieplnej 2Dn400 w ul. Hugo Kołłątaja (1KD-Z) i projektowanych sieci
cieplnych w Al. Jana Pawła - położonych poza granicami planu;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną w zakresie określonym w pkt. 1 za pomocą
źródeł ciepła indywidualnych lub lokalnych, wykorzystujących energię elektryczną,
solarną lub urządzeń odzyskujących energię (np. pomp cieplnych) - bez ograniczeń, lub
źródeł wytwarzających energię z procesu spalania gazu ziemnego, oleju opałowego
niskosiarkowego, propanu - butanu, paliw stałych służących do o indywidualnego
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ogrzewania budynków jednorodzinnych lub usługowych, z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z przepisów odrębnych.
§ 34. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz:
1) doprowadzenie gazu ziemnego przewiduje się z istniejących sieci gazowych;
2) przewidziano możliwość zasilenia przewidywanych odbiorców z sieci gazowej średniego
ciśnienia w ulicy Bacieczki (3KD-L) oraz gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Al. Jana
Pawła II na wysokości skrzyżowania z ulicą Elewatorską.
§ 35. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:
1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców planuje się docelowo z istniejących stacji
transformatorowo – rozdzielczych 110/15 kV RPZ-Fasty i 220/110/15 kV GPZ-1
położonych poza terenem opracowania;
2) doprowadzenie energii ze stacji transformatorowo-rozdzielczej wymienionych w ust. 1
planuje się liniami kablowymi średniego napięcia 15 kV istniejącymi i projektowanymi;
3) układ linii średniego napięcia SN 15 kV będą tworzyły istniejące i projektowane linie
kablowe SN 15 kV oraz istniejące i projektowane stacje transformatorowe SN/nn, których
ilość i zasady połączeń w tworzonej sieci SN należy określić każdorazowo wg potrzeb w
opracowaniach realizacyjnych;
4) bezpośrednie zasilanie odbiorców energii elektrycznej odbywało się będzie ze stacji
transformatorowych wymienionych w pkt 3, za pośrednictwem projektowanych linii
kablowych niskiego napięcia;
5) istniejące stacje transformatorowe SN/nn napowietrzne i linie napowietrzne SN kolidujące
z planowanym zagospodarowaniem terenu planuje się do likwidacji;
6) docelowo przez obszar objęty planem przebiegać mają następujące odcinki istniejących i
projektowanych linii napowietrznych 110 kV:
a) istniejąca linia 110kV relacji GPZ-NAREW - GPZ-1,
b) istniejąca linia 110 kV relacji RPZ-8 - RPZ-FASTY,
c) istniejący i projektowany odcinek linii 2x110 kV relacji RPZ-8 - RPZ-Fasty i RPZ5 - GPZ-1,
d) projektowany odcinek linii 110 kV relacji RPZ-5 - GPZ-1,
e) dopuszcza się zmianę lokalizacji linii 110kV w granicach terenów o symbolach
10U,E,ZP, 11ZP, 7MN,E i KD-7D;
7) nie zaleca się lokalizacji obiektów wysokich oraz obiektów kubaturowych,
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w pasie linii elektroenergetycznych wyznaczonym
w odległości 20 m od osi linii napowietrznej 110 kV;
8) w uzasadnionych przypadkach wymagających zbliżenia projektowanych obiektów do linii
110 kV na odległość mniejszą niż 20 m należy: uwzględnić obowiązujące przepisy i
normy dotyczące budowy obiektów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych, warunków
eksploatacji linii elektroenergetycznych, warunków dotyczących przebywania ludzi w
sąsiedztwie linii elektroenergetycznych w aspekcie stref ochronnych od
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elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, itp. oraz uzgodnić ww.
lokalizację z użytkownikiem linii.
§ 36. Ustalenia z zakresu telekomunikacji:
1) obsługę w zakresie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych planuje się za
pośrednictwem istniejącej sieci kanalizacji i kabli telefonicznych oraz z projektowanej
sieci kanalizacji kablowej i kabli rozdzielczych;
2) obsługę w zakresie urządzeń teletechnicznych (internet, telewizja kablowa, itp.) planuje
się za pośrednictwem sieci kanalizacji i kabli doziemnych;
3) na terenie usługowym oznaczonym symbolem 10U,E,ZP, w liniach zabudowy, dopuszcza
się lokalizację stacji bazowych telefonii cyfrowej.
Rozdział 10
Ustalenia z zakresu obrony cywilnej.
§ 37. Na terenie objętym planem ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu obrony
cywilnej:
1) w okresie podwyższonej gotowości obronnej R.P. w budynkach usługowych należy
przewidzieć możliwość wykonania ukrycia;
2) alarmowanie mieszkańców /promień słyszalności syreny do 300 m/ zapewniają syreny
alarmowe istniejące i projektowane na osiedlu Bacieczki – poza granicami planu;
3) zaopatrzenie w wodę pitną /norma wynosi 7,5 l na osobo-dobę, promień obsługi do 800 m/
zapewniają studnie awaryjne istniejące i projektowane na osiedlu Bacieczki – poza
granicami planu;
4) istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego
uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych;
5) oświetlenie zewnętrzne /np. ulice, budynki/ należy przystosować do systemu wygaszania;
6) szerokości ulic istniejących i projektowanych uniemożliwiają ich zagruzowanie;
7) ulice istniejące oraz ulice projektowane po ich realizacji zapewniają sprawną ewakuację
ludności w okresie zagrożenia.
Rozdział 11
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
uchwaleniem planu.
§ 38. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na 30 % (słownie:
trzydzieści procent) dla całego obszaru objętego ustaleniami planu.
DZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
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§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/418/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 24 listopada 2008 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/418/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 24 listopada 2008 r.
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulicy Bacieczki).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się,
że do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/418/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 24 listopada 2008 r.
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulicy
Bacieczki).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; ze zmianami) stwierdza się, że na
terenie objętym planem przewiduje się realizację następujących inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Białystok:
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- wodociągu,
- oświetlania ulic,
- nawierzchni dróg i parkingów.
Realizacja powyższych inwestycji przewidziana jest ze środków własnych Gminy
Białystok z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz przy współudziale gestorów sieci,
inwestorów prywatnych i komitetów mieszkańców.
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