
&-* ofBialystok, listopada 2021r

DUA-rI.6721.3.9.2021

PODSUMOWANIE i UZASADNIENIE
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgSci osiedla Mickie-

wicza w Bialymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej), uchwalonego
uchwal4 Nr XLIV/629121Rady Miasta Bialystok z dnia 25 patdziernika 2021r.

(Dz. U. z dnia 2 listopada 2021 r. poz. 4083); wynikajqce z art. 42 pkt2 i art.55 ust. 3
ustawy z dnia 3 partdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247 ze zm.)

I. Uzasadnienie wyboru przyjgtego dokumentu (uchwalonej zmiany planu)
w odniesieniu do rozp atryw anych r ozw iqzafi altern atywnych.

Uwzglgdniaj4c lokalizacjg najblizszych (wzglgdem poloZenia obszaru zmiany planu)
obszar6w Natura 2000 - Puszczg Knyszynsk4 i Ostojg Knyszyrisk4, ich zadania ochronne,
a takhe cel i geografrczny zasigg zmtany planu, nie przewiduje siE negatywnych oddzialywari
wynikaj4cychzreahzacji dokumentu na cele i przedmiot ochrony obszar6w Natura 2000 oraz
integralnoSd tych obszar6w. Scisla wsp6lpraca zespol6w autorskich sporzEdzajEcych projekt
zmiany planu i prognozg oddzialywania na Srodowisko pozwolily na uniknigcie potencjalnych
znacz4cych kolizji i konflikt6w przestrzennych, doprowadzaj4c do wyboru najbardziej
poZ4danych i optymalnych dla Srodowiska rozwi4zan planistycznych, czego wynikiem byl
ostateczny dokument poddany procedurze planistycznej i strategicznej ocenie oddzialywania
na Srodowisko, a w efekcie przyjgty przez Radg Miasta Bialystok.

II. Informacje, w jaki spos6b zostaty wzigte pod uwagg i w jakim zakresie zostaty
uwzglgdnione ustalenia zrw arte w prognozie oddzialywania na Srodowisko.

Zmian4 planu zostal objgty obszar o powierzchni ok. 0,5 ha, obejmuj4cy dzialki nr ewid.:
2057 , 2058, 2059 , 204311 i 204312 polo2one przy ul. Parkowej .

Na przedmiotowym obszarze obowi4zujq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czgSci osiedla Mickiewicza w Bialymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera
i Parkowej) uchwalonego uchwal4 Nr LVl842l18 Rady Miasta Bialystok z dnia
12 pafldziernika2}l8 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4360).

Potrzeba sporzqdzenia przedmiotowej zmiany planu wynikala przede wszystkim
zkoniecznoSci doprowadzenia do zgodnoSci ustaleri planu miejscowego zwydan1 decyzjq
o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Parkowej. W planie
miejscowym uchwalonym uchwal4 Nr LV/842l18 Rady Miasta Bialystok z dnia
12pa2dziernika 2018r. uwzglgdniono parametry zabudowy dzialki nr geod.2059ustalone
w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomoSci. JednoczeSnie, w celu
zwigkszeni a liczby og6lnodostEpnych miejsc postojowych na osiedlu Mickiewrcza, fragment
tej dzialki zostal. przeznaczony pod poszerzenie ulicy Parkowej. Ograniczenie powierzchni
dzialki wplynglo jednak bezpoSrednio nal4czn4 powierzchnig uzytkow4 mieszkai znacznie jq
zmniejszaj4c.

Opracowuj4c projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadbano,

by rozwiyzania planistyczne nie naruszaly ustaleri Studium uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Bialegostoku oraz dokument6w o zasiggu lokalnym,
regionalnym i krajowlnn, na kt6re przekladaj1 sig cele ustanowione na szczeblu



migdzynarodowlnn i wsp6lnotowym. UwzglEdniono takze wyniki monitoringu Srodowiska

odnosz4ce sig do terenu opracowania.

Zabregi ograniczqqce lub minimalizuj4ce negatywne oddzialywania na elementy Srodowiska

zostaly okreSlone w obowi4zuj4cym miejscowSnn planie zagospodarowania przestrzennego

czgsci osiedla Mickiewicza w Bialymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej)

poprzez ochrong lokalnych wartoSci przyrodniczych i krajobrazowych, ochrong w6d
powierzchniowych i gruntowych, ochrong przed halasem i polami elektromagnetycznymi,

ochrong klimatu i powietrza, ochrong dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie

prawidlowej gospodarki odpadami. Wprowadzone w nim rozwiqzania ograniczajEce lub

eliminuj4ce negatywny wplyw na Srodowisko oraz zdrowie i Zycie ludzi zostaly dostosowane

do planowanej funkcji oraz s4siedztwa omawianego terenu. CzESt, zapis6w ustaleri

obowi4zuj4cego planu zostalo zaktualizowanych i uzupelnionych w zmianie przedmiotowego

planu.

W zmianie planu utrzymano wysokoSc projektowanego budynku. Dostosowano maksymaln4
powierzchnig zabudowy dzialki budowlanej i wskaznik intensywnoSci na czgSci terenu

8.2MW,U wyztaczonej lini4 wydzielenia wewngtrznego ,,B" do mo2liwoSci inwestycyjnych
okreSlonych w ww. decyzji o warunkach zabudowy.

W zmianie planu utrz5rmano przeznaczenie teren6w:

- czgsci terenu 8.2MW,U wyznaczonej liniE wydzielenia wewngtrznego ,,8" - pod zabudowg
mieszkaniow4 wieloro dzinn4 uslugowq wraz z obiektami i urzEdzeniami towarzyszqcpr oraz

zieleniq urzqdzonq,

- terenu 9.1MW pod zabudowE mieszkaniow4 wielorodzinn4 wraz z obiektami
i urzqdzeniami tow arzysz4cymi or az zieleni4 ur zqdzony,

- fragment6w dzialek nr ewid.: 2058 i2059 pod poszerzenie ulicy Parkowej
i og6lnodostgpne miejsca postojowe.

Jedynie fragment dzialki nr ewid. 2057 przy ul. Mickiewicza20ll, wobowi4zujqcym planie
polozony na terenie 7MN, wl4czono do terenu 8.2MW,U i oznaczono wydzieleniem
wewngtrzn5rm ,,C", zachowuj4c wszystkie parametry oraz wskaZniki zabudowy
i zagospodarowania - jak w planie obowi4zuj4cym. Dla czgSci terenu 8.2MW,U wyznaczonej
lini4 wydzielenia wewngtrznego ,,C" zostal ustalony minimalny procent powierzchni
biologicznie czynnej wynosz4cy 25 %. Oznacza to, 2e czgS6 powierzchni wok6l budynku
nalezy zagospodarowac w formie zieleni urz4dzonej. W zmianie planu zrezygnowano
r6wnie2 zprzeznaczenia fragmentu dzialki nr ewid. 2058 pod drogg wewngtrzn4 9I(DW.
Wyznaczona w obowiEzuj1cym planie miejscowym droga wewngtrzna byla niezbgdna,
poniewaZ zapewniala dojazd do dzialki nr geod. 2057 przy ul. Mickiewrcza2}ll zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Aktualny stan wlasnoSciowy terenu ulegl zmianie
r dzialka ta nie stanowi odrgbnej wlasnoSci, lecz planowana jest do zagospodarowania lqcznie
z nieruchomoSciami niezabudowanymi polo2onymi na czgSci terenu wyznaczonej lini4
wydzielenia wewngtrznego ,,B" symbolem 8.2MW,U. Przedmiotowa czES6 terenu bgdzie
miala zapewnion4 obslugg komunikacyjn4 bezpoSrednio od ulicy Parkowej. W zwi4zku
zpowy2szym na rysunku zmiany planu skorygowano przebieg linii rozgraniczaj4cej migdzy
terenami 8.2MW,U i 9.1MW - zuwzglgdnieniem istniej4cej granicy dzialek nr ewid.
20s8 i 20431t.

Zmiana planu uwzglgdnia przyjEt4 dla tego osiedla w obowi4zuj4cym na tym obszarze zasadE

kontynuacji i uzupelnienia uporzqdkowanego ukladu urbanistycznego istniejqcego osiedla
mieszkaniowego. Zasady ksztaltowania teren6w zieleni urz4dzonej i ochrony wartoSciowego
drzewostanu oraz zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych okreSlone
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w obowi4zuj4cym planie zostaly utrzymane. Wskazniki lokalizacji miejsc postojowych oraz
zasady obslugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru r6wniez nie ulegly zmranie.

UwzglEdniajEc aktualne przepisy prawa, w odniesieniu do obszaru objgtego zmian4 planu
dodano ustalenie dotycz4ce ksztaltowania przestrzeni publicznych, budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci publicznej oraz ich otoczenia
w spos6b uwzglgdniaj4cy standardy projektowania uniwersalnego zapewniaj4ce powszechn4
dostgpnoSi.

Na obszarze objgtym zmianq planu nie znajduj4 sig obiekty zabytkowe (ujgte w gminnej
ewidencji zabytk6w ani w rejestrze zabyk6w), podlegaj4ce ochronie konserwatorskiej.
Jedynie budynki mieszkalne wielorodzinne polozone na terenie 9.1MW, wpierzei ulicy
Parkowej, w obowi4zuj4cym planie zostaly objgte ochron4. Dotyczqce ich ustalenia nie ulegly
zmianie w stosunku do ustaleri planu obowi4zuj4cego. Jedynie wskaZnik intensywnoSci
zabudowy zostal ponownie przehczony, w zwrqzku z korekt4 przebiegu linii rozgraniczaj7cej
migdzy terenami 8.2MW,U i 9.lMW.

Nie przewiduje sig, 2e zaloheniazmiany planu przyczyniq sig do zmian klimatu.

W wyniku realizacji ustaleri zmiany planu nie przewiduje sig zagroZen wzglgdem
niekorzystnego wplywu na zdrowie i Zycie ludzi.

III. Informacje, w jaki spos6b zostaly wzigte pod uwagg i w jakim zakresie zostaly
uwzglgdnione opinie wla5ciwych organ6w, o kt6rych mowa w art. 57 i 58.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg5ci osiedla
Mickiewicza w Bialymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej) uzyskal pozytywne
opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
(WPN.4I 0.1.13.2021.M52 z dnia 04.05.2021 r.) oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bialymstoku (nr N2.0522.9.2021 z dnia 29.04.2021 r.). Projekt zaopiniowany
przez ww. organy zostal poddany dalszej procedurze planistycznej i strategicznej ocenie
oddzialywania na Srodowisko.

IV. Informacje, w jaki spos6b zostaly wzigte pod uwagg i w jakim zakresie zostaly
uwzglgdnione zgloszone uwagi i wnioski.

W celu zapewnieniaudzialu spolecznego w opracowaniu projektu zmrany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenrrego czgSci osiedla Mickiewicza w Bialymstoku (w rejonie ulic
Artura Grottgera i Parkowej):

1. Ogloszono o przyst4pieniu do jego sporzqdzenia:

1) ogloszenie w wydaniu lokalnyrn ,,Gazety Wyborczej" - w dniu 05.05.2020 r.;

2) obwieszczenie na tablicy ogloszefi Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w terminie
od 05.05. do 06.06. 2020 r.;

3) obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w dniu 28.04.2020 r.

4) do projektu zmiany planu wplynElo 6 wniosk6w, kt6re rozpatrzono zarz1dzeniem
Nr 666/20 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 29 lipca 2020 r., zmienionym
zarzqdzeniem Nr 2lll2l Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 29 marca
2021r. Uwzglgdniono I wniosek, nie uwzglgdniono 2 wniosk6w, 3 wnioski uznano

zabezprzedmiotowe.

Uwzglgdniono wniosek dotyczqcy wl4czenia cal.ej dzialki nr geod. 2057 przy ul. Mickiewi-
cza2Oll do czgsci terenu 8.2MW,U wyznaczonej w oplanie obowi4zuj4cym lini4 wydzielenia
wewngtrznego ,,B" lub dopuszczenia na ww. dzialce zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej.

J



Nie uwzglgdniono wniosk6w dotycz4cych:

I ) pozostawienia w niezmienionej formie ustaleri obowi4zuj4cego planu;

2) pozostawienia drogi wewngtrznej zapewniaj4cej dojazd do dzialki nr geod.
2057 przy ul. Mickiewicza20ll.

Uzasadnienie nieuwzglgdnienia ww. wniosk6w:

Ad. pkt 1 Potrzeba sporz1dzenia zmiany obowi4zuj4cego planu dla tego terenu wynikala
przede wszystkim zkoniecznoSci doprowadzenia do zgodnoSci ustalefr planu miejscowego
zwydanq decyzjq o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy
Parkowej. W planie miejscowym uchwalonym uchwal4 Nr LVl842l18 Rady Miasta Bialystok
z dnia 12 paldziemika 2018 r. uwzglgdniono parametry zabudowy dzialki nr geod.
2059 (czgS6 terenu 8.2MW,U wyznaczona lini4 wydzielenia wewngtrznego ,,B") ustalone
w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomoSci. JednoczeSnie, w celu
zwigkszenialiczby og6lnodostEpnych miejsc postojowych na osiedlu Mickiewicza, fragment
tej dzialki zostal przeznaczony pod poszerzenie ulicy Parkowej. CzgSciowe ograniczenie
powierzchni dzialki wplynglo jednak bezpoSrednio na niekt6re parametry i wskazniki
zabudowy i zagospodarowania terenu, kt6re po wejSciu w Zycie planu miejscowego zostaly
zmniejszone w stosunku do moZliwych do zrealizowania na podstawie decyzji
administracyjnej. Bior4c pod uwagg aktualne orzecznictwo s4d6w w podobnych przypadkach
istnieje prawdopodobieristwo uzasadnionych roszczefl finansowych. W celu ich unikniEcia
ustalenia planu dostosowano do moZliwoSci inwestycyjnych wynikaj4cych z wydanej decyzji
o warunkach zabudowy.

W projekcie zmiany planu utrzymano wysokoSci projektowanego budynku oraz odpowiednie
dostosowanie maksymalnej powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej dzialki
budowlanej i wskaznika intensywno5ci zabudowy do mo2liwoSci inwestycyjnych okreslonych
w ww. decyzji administracyjnej.

W zwiEzku zpowyZszym utrzymanie wszystkich ustaleri obowiqzuj4cego planu
w niezmienionej formie nie bylo moZliwe.

W obowi4zuj4cym planie pod zabudowg mieszkaniow4 wielorodzinn4 i uslugow4 (czgSd

terenu 8.2MW,U wyznaczona lini4 wydzielenia wewngtrznego ,,B") przeznaczona jest tylko
czg\c dzialki nr geod. 2057. Pozostaly jej fragment zabudowany budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnyrn przy ul. Mickiewicza 2011 w obowi4zuj?cym planie znajduje sig na terenie
o symbolu 7MN przeznaczonp pod zabudowg mieszkaniow4 jednorodzinn4 wraz
z obiektami i wzEdzeniami towarzyszqcymi oraz zieTeniq wzqdzonq. W zwiEzku ze sposobem
rozpatrzenia wniosku, okt6rym mowa w$ lpkt2cala dzialka m geod. 2057przy
ul. Mickiewicza 20ll zostanie przeznaczona pod zabudowg mieszkaniow4 wielorodzinrq.
JednoczeSnie, w odniesieniu do tej czEilci dzialki nr geod. 2057, ze wzglEdu na jej
usytuowanie pomigdzy istniej4cymi budynkami wielorodzinnymi przy ul. Parkowej
3 i Grottgera 4, zwr6conymi w kierunku granicy z dzialkq nr geod. 2057 Scianami z otworami
okienn5rmi, parametry zabudowy i zagospodarowania terenu okreslone w obowi4zui4cym
planie miejscowym zostanly utrzymane. Intensyfikacja zabudowy na tej czESci dzialki
nie bylaby uzasadniona i moglaby rodzic konflikty nie tylko funkcjonalno-przestrzenne,lecz
r6wnie2 spoleczne.

Ad. pkt 2Wyznaczona w obowi4zuj4cyrn planie miejscowym droga wewngtrzna byla nie-
zbEdna, poniewaZ zapewniala dojazd do dzialki nr geod. 2057 przy ul. Mickiewicza2Oll za-
budowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Aktualny stan wlasnoSciowy terenu
uleg] zmianie i dzialka ta nie stanowi odrgbnej wlasnoSci, lecz planowana jest do zagospoda-
rowania lqcznie z nieruchomoSciami niezabudowanSrmi poloZonymi na czgsci terenu wyzna-
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czonej lini4 wydzielenia wewngtrznego ,,B" syrnbolem 8.2MW,U. Przedmiotowa czEic terenu
bgdzie mialazapewnion4 obslugg komunikacyjnqbezpoSrednio od ulicy Parkowej.

Uznano za bezprzedmiotowe wnioski dotyczqce:

1) przywr6cenia ulicy Parkowej jako jednokierunkowej na calq dlugoSci od
ul. Mickiewiczado ul. PodleSnej;

2) pozostawienia zieleni urzqdzonej wraz z istniej4cyrni starymi drzewami od strony
ul. Parkowej w rejonie budynku przy Parkowej 14, bez poszerzania ulicy pod
miejsca postojowe;

3) nieposzerzania ulicy Parkowej w rejonie budynku rtr 74 w zwiqzku z budow4
drogi po2arowej do tego budynku od strony klatek schodowych.

Uzasadnienie uznani a za bezprzedmiotowe ww. wniosk6w:

Ad. pkt l, 2 i 3 Teren, kt6rego dotyczE przedmiotowe wnioski, nie jest objgty niniejsz4 zmta-
n4 planu. Procedowana zmrana planu miejscowego obejmuje jedynie obszar o powierzchni
ok. 0,5 ha, obejmuj4cy dzialki nr geod.: 2057,2058, 2059,204311 i204312 poloZone przy ul.
Parkowej, nie obejmuje zaS samej ulicy Parkowej (w istniej4cym przebiegu i szerokoSci) ani
dzialki nr geod. 2287 (na kt6rej polozony jest budynek ff 14), kt6rej fragment
w obowi4zuj4cyrn planie zostal przeznaczony pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Parko-
wej.

Parametry techniczne ulicy Parkowej zostaly analizowane caloSciowo, z uwzglgdnieniem
docelowego zagospodarowania teren6w przyleg)ych i zabudowy oraz wykonanej drogi poZa-
rowej. Zmiarra ustaleri dotyczqcych pasa drogowego ulicy Parkowej nie byta jednak moZliwa
w ramach prowadzonej aktualnie procedury planistycznej.

Nale2y przy tym zaznaczy(, 2e plan miejscowy ustala jedynie szerokoSci dr6g w liniach roz-
graniczajqcych i klasyfikacjg techniczn4. Organrzacja ruchu (czy ulica funkcjonuje jako jed-
no- czy dwukierunkowa) nie jest przedmiotem ustaleri planu miejscowego.

Szczeg6lowe rozwiqzania techniczne (geometia skrzyhowaf, jezdm, chodnik6w, dr6g rowe-
rowych) oraz rozwiEzania organizacji ruchu (strefy uspokojonego ruchu, prowadzenie jedne-
go kierunku ruchu) r6wniez nie s4 przedmiotem ustaleri planu miejscowego i s4 rozstrzygane
na etapie koncepcji lub budowlanych projekt6w drogowych.

2. Ogloszono o wyloZeniu projektu zmiany planu wraz prognoz4 do pu-
blicznego wgl4du:

1) ogloszenia w wydaniu lokalnym ,,Gazety Wyborczej" - w dniu 2l .05.2021r.;

2) obwieszczenia na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w termi-
nach od 2l .05 . do 01 .07 .2021 r.;

3) obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - 21.05.2021 r.

3. Zamieszczono informacjg o projekcie zmiany planu i prognozie
w og6lnodostgpnym wykazie danych o Srodowisku (EKOPORTAL-
BIP) w dniu 19.04.2021 r.

W terminie okreslonym w ogloszeniu i obwieszczeniu o wyloZeniu projektu do publicznego
wgl4du wniesiono uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennp oraz art. 39 i 40 ustawy z dma 3 paLdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefrstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.
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Projekt zmiany planu zostal wyloZony do publicznego wgl4du w dniach od 28 maja do
17 czerwca 2021r. Uwagi wniesione w przewidzianym ustawowo terminie (do 01 lipca
2021r.) rozpatrzono zarzqdzeniem Nr 599/21 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
19 lipca 2021r.,zgodnie zkt6rym3 uwagi zostaly nieuwzglgdnione.

Nie uwzglgdniono uwag dotycz4cych:

l) przeznaczenia czgsci terenu 8.2MW,U wyznaczonej lini4 wydzielenia wewnEtrz-
nego ,,C" pod zabudowg mieszkaniow4 jednorodzinnq;

2) przywr6cenia zakant zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie innej ni2
wolno stoj4ca;

3) niezgodnoSci ustaleir projektu zmiany planu dotycz4cych dzialki przy ul. Mickie-
wtcza 2011 ze Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bialegostoku.

Uzasadnienie nieuwzglgdnienia ww. uwag:

Ad. pkt I i2 CzES(, dzialki nr ewid. 2057 przy ul. Mickiewicza 2017 juZ w obowi4zuj4cym
planie miejscowym zostala przezfiaczorra pod zabudowg mieszkaniow4 wielorodzinn4
i uslugow4 (teren 8.2MW,U wydzielenie wewngtrzne ,,B"). W zmianie planu pozostaly
fragment tej dzialki, dotychczas polo2ony na terenie 7MN, zabudowany obecnie budynkiem
przy ul. Mickiewicza 2011, r6wniez wl4czono do terenu 8.2MW,U i przeznaczono pod zabu-

dowg mieszkaniow4 wielorodzinn4 i uslugow4.

W celu rozr6Znienia ustaleri planistycznych dla tej czgSci dziaLki nr ewid. 2057, migdzy in-
nymi ze wzglgdu na jej polo2enie mrgdzy istniej4cymi budynkami mieszkalnymi wieloro-
dzinnymi przy ul. Grottgera 4 i Parkowej 3, zostala ona wyznaczona jako wydzielenie we-
wngtrzne ,,C". 

'W jego granicach utrzymano parametry zabtdowy tJ. maksymaln4 wysokoS6

budynku i powierzchnig zabudowy oraz minimalnq powierzchnig biologicznie czyrrre - jak
w obowi4zuj4cym planie.

Wl4czenie dzialki nr ewid. 2057 w caloSci do terenu 8.2MW,U mialo na celu umozliwienie
lEcznego zagospodarowania przedmiotowej dzialki pod zabudowg mieszkaniow4 wieloro-
dzinnq (z dopuszczeniem uslug) i wydzielenie czy to w istniej4cyrn, czy teZ

w projektowanym budynku, wigcej niz dw6ch lokali. Zgodnie z definicjq zawartq
w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ilekroi jest mowa o budynku
mieszkalnym jednorodzinnym naleZy przez to rozumie6 budynek wolno stoj4cy albo budynek
w zabudowie bli2niaczej, szeregowej lub grupowej, slu24cy zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych, stanowi4cy konstrukcyjnie samodzieln4 caloS6, w kt6ryrn dopuszcza sig wydziele-
nie nie wigcej niZ dw6ch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajqcej 30% powierzchni calkowitej bu-
dynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny to budynek o wigcej niz dw6ch wydzielonych
lokalach.

Przeznaczenie czgSci dzialki nr ewid. 2057 zabudowanej budynkiem przy tl. Mickiewicza
20ll pod zabudowg mieszkaniowq jednorodzinnq byloby jedynie usankcjonowaniem stanu
istniej4cego, podczas gdy ustalenia projektu zmiany planu dopuszczaj4 pelniejsze wykorzy-
stanie przedmiotowej nieruchomoSci lub jej zbilansowanie w ramach wymaganej minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej. JednoczeSnie dopuszcza siE remont, przebudowg, rozbu-
dowg oraz zmiang sposobu uzytkowania istniej4cego budynku przy ul. Mickiewicza20ll.

Nowa zabudowa jednorodzinna na tej nieruchomoSci nie bgdzie jednak mozliwa, w zwiqzku
ztym wprowadzenie na terenie 8.2MW,U (zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i uslugowej) zakazu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie innej niz wolno sto-
j4ca r6wnieZ me mialo uzasadnienia.
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Ad. pkt 3 Uwaga dotycz1ca niezgodnoSci zmtany planu z ustaleniami studium,
awszczeg6lnoSci ze stron4 333dokumentu, niemogla zostac uwzglgdniona. Wskazan4
w treSci uwagi ww. strong stanowi Rys. I ,,Uwarunkowania zagospodarowania przestrzetne-
go - Zagospodarowanie terenu". Jest to mapa odwzorowuj4ca istniejqce zagospodarowanie
terenu, awigc uwarunkowania, na ktorej, zgodnie ze stanem faktycznyrn, dzialkE nr ewid.
2057 przy ul. Mickiewicza 20ll wskazano jako zabudowan4 budynkiem mieszkalnyrn jedno-
rodzinnym.

Uwarunkowania studium nie stanowi4 jednak podstawy do rozstrzygania o zgodno5ci planu
miejscowego ze studium. Tak4 podstawg stanowi4 kierunki zagospodarowania miasta, kt6re
zilustrowane zostaly w czgSci drugiej dokumentu mrgdzy innymi na Rys. 1 ,,Kierunki zago-
spodarowa nia pr zestr zennego - struktura fu nkcj onalno -przestrzenna".

W ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Bialego-
stoku" uchwalonym uchwal4 Nr XII/165/19 Rady Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2019 r.
przedmiotowy obszar, wtym dzialkE nr ewid. 2057, okreSlono jako 1CS - tereny centrum
Sr6dmiejskiego, zaliczane do obszar6w urbanizacji. Na tych terenach funkcje podstawowe to:
zabudowa uslugowa, wytw6rczoS6 drobna, zabudowa mieszkaniowa wysokiej intensywnoSci
oraz zabudowa wielofunkcyjna (ustugowo-mieszkaniowa). Funkcje uzupelniaj4ce to: zabu-
dowa mieszkaniowa Sredniej intensylvno5ci, tereny zieleni urzqdzonej, tereny przestrzeni pu-
blicznych, komunikacja, infrastruktura techniczna oraz istniej4ce enklawy zabudowy o innych
funkcjach.

Kierunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania na obszarze ICS:

o d4Zenie do ksztaltowania zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim
(zw artym, ci 4gl ym, intensywn ym),

o ksztaltowanie zabudowy uslugowej sluZ4cej reahzacjr cel6w publicznych,

o ksztaltowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o r6znorodnych formach
(w tym apartamentowej, na wynajem),

. zachowanie i tworzenie powiqzah najwazniejszych przestrzeni publicznych z terenami
otwartymi tworz4cymi system przyrodni c zy mrasta,

o ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowania zuwzglEdnieniem historycznych osi
kompozycyjnych i widokowych oraz dominant,

. ochrona i ksztaltowanie miejskichprzestrzeni publicznych, powiqzanych z programem

uslugowym,

o ochrona uklad6w przestrzennych o wartoSciach historycznych i kulturowych,

o ksztaltowanie standard6w komunikacyjnych (w tym zasad ruchu samochodowego,
parkowania, obslugi komunikacj4 zbiorow4).

Ustalenia przedmiotowej zmiany planu nie naruszaj4 ustaleri ,,Studium uwarunkowafi
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Bialegostoku" uchwalonego uchwal4
Nr XII/165/19 Rady Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uwagi wymienione poniZej uznano za bezprzedmiotowe, poniewa2 ustalenia projektu
zmiany planu wypelniajq zawarte w ich treSci postulaty. Jednak2e treS6 zawarta
w uwagach zostala szczeg6lowo przeanalizowana. Poni2ej przedstawiono nastgpui1ca
argumentacjg.

Uznano za bezprzedmiotowe uwagi dotyczqce'.
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1) dopuszczenia remontu, przebudowy i rozbudowy budynku istniej4cego na dzialce przy
ul. Mickiewicza 20ll polozonego na czgsci terenu 8.2MW,U wyzflaczofiej lini4 wydzielenia
wewngtrznsgo ,,C";

2) utrzymama na czgsci terenu 8.2MW,U wyzfiaczonej lini4 wydzielenia wewngtrznego ,,C"
parametr6w i wska2nik6w zabudowy okreSlonych w obowi4zuj4cym planie dla terenu 7MN;

3) przywr6cenia nieprzekraczalnq linii zabudowy na czElci terenu 8.2MW,U wyznaczonej
lini4 wydzielenia wewngtrznego ,,C" od granicy z dzialk4 nr ewid. 2055 przy ul. Grottgera 4.

Ad. pkt 1 i 2 W zmianie planu fragment dzialki nr ewid. 2057, zabudowanej obecnie budyn-
kiem przy ul. Mickiewicza20ll, polo2ony w obowi4zuj4cym planie na terenie 7MN, wlqczo-
no do terenu 8.2MW,U (jako czES6 tego terenu wyznaczona lini4 wydzielenia wewngtrznego

,,C") i przeznaczono pod zabudowg mieszkaniow4 wielorodzinn4 i uslugow4. Parametry
i wskazniki zabudowy tj. maksymalna wysokoSi budynku, maks5rmalna powierzchnia zabu-
dowy dzialki budowlanej, minimalna powierzchnia biologicznie czynna oraz forma dachu

i spos6b wyznaczenia nieprzekraczahych linii zabudowy, okreSlone dla tej dzialki w planie
obowi4zuj4cyrn, zostaly utrzymane. Jedynie przeznaczenie z zabtdowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej zmieniono na wielorodziwt4 i uslugow4, co nie wyklucza dalszego uzytkowania
istniej4cego budynku.

W ustaleniach szczeg6lowych dotyczqcych czgSci terenu 8.2MW,U wyznaczonej lini4 wy-
dzielenia wewngtrznego ,,C" nie powt6rzono zawartego w obowiEzuj4cym planie dopuszcze-
nia remontu, przebudowy i rozbudowy budynku istniej4cego na dzialce przy ul. Mickiewicza
2011. Niebylo to konieczne, poniewaZ zgodnie z$ 6ust.3pkt2 obowiEzuj4cego planu cyt.:

,,Na obszarze objgtym planem dopuszcza sig remont, przebudowg, rozbudowq oraz zmianE
sposobu uZlkowania istniej4cych budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych". Zapis ten ob-
owi4zuje i nie zostal zmieniony ustaleniami zmiany planu.

Ad. pkt 3 W wyloZonym do publicznego wgl4du projekcie zmiany planu nieprzel<raczalne
linie zabudowy na czgSci terenu 8.2MW,U wyznaczonej lini4 wydzielenia wewngtrznego,,C",
wtym wyznaczona od strony granicy zdzialkq nr ewid. 2055, ustalone wobowi4zujqcym
planie, zostaly utrzymane. Przedmiotowa nieprzel<raczalna linia zabudowy posiada swoj4
kontynuacjg na terenach s4siednich 7MN oraz na czgSci terenu 8.2MW,U wyznaczonej lini4
wydzielenia wewngtrznego ,,A", poloZonych poza granicami zmiany planu. Na rysunku linia
ta byla uwidoczniona, jednak w celu poprawy czytelnoSci rysunku zmiany planu kolor nie-
przekraczalnych linii zabudowy zostal zmieniony w spos6b nie budz4cy w4tpliwoSci.

V. Transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko.

Postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko nie przeprowadzono,
poniewa2 nie przewiduje siE transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w wyniku
r eahzacji ustal eri zmiany planu.

VI. Metody i czgstotliwoS6 przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji ustaleri
planu.

Monitoring skutk6w realizacjr ustaleri planu prowadzony bgdzie w ramach analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku co najmniej raz w kadencji rady. Zastosowane bgd4 metody analityczno-
por6wnawcze stanu zagospodarowania terenu oraz wynikaj4cych z tego zmian w Srodowisku
w oparciu o prowadzone na biezqco rejestry wydanych pozwoleri na budowg, rejestry
obiekt6w oddanych do uZytku, zestawienia rozbi6rek obiekt6w oraz wydanych zezwolen
narealizacjg dr6g, ortofotomapg Bialegostoku oraz raporty i dokumenty opracowywane
na potrzeby ochrony Srodowiska.
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