
aArIZ4DZENTE Nn . . 5.)/. .rzz
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia ...91,.. slae.a*..... 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czg5 ci o siedla Sienkiewic za w Bialymstoku

w rejonie ulic Towarowej i W4skiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
IJ. z 2022 r. poz. 559 zm.l), w zwi2zku z art. 77 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrryrn (Dz. U. z 2022 r. poz.503) oraz art. 42 pkt I
ustawy z dnia 3 puldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. 22022 r. poz. 1029) zarzqdzam, co nastgpuje:

$1

RozstrzygniEcia w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgSci osiedla Sienkiewicza w Bialymstoku w rejonie ulic
Towarowej i W4skiej oraztzasadnienia zawiera tabela, stanowi4ca zalqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.

s2

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZYDENT IASTA

dr heb, ,tadu
ftuskolaskt

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. 22022 r. poz. 583, poz. 1005 i
poz.1079
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Zalacznik
do zarzqdzenia N r... kbi.../22
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia ....AL-S*rP.*-2022 r.

Lp.
TreSd uwagi

Oznaczenie
nieruchomo5ci,
kt6rej dotyczy

uwaga

Ustalenia projektu planu
dla terenu, ktrirego uwaga

dotyczy

Rozstrzygnigcie
Prezydenta Miasta

Bialegostoku
w sprawie

rozpatrzenia uwag

Uzasadnienie

l. ) 3. 4. 5. 9.
1. Odst4pienie od przedlu2enia

ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej
w zdfuZ budynk6 w F abry czna
24i57

obrgb 17

dzialka nr 122
7KD-D

$ 23 ust. 4 pkt 1 lit. h
projektu planu 7KD-D
ulica dojazdowa o przekroju
jednojezdniowym lx2 pasy
ruchu

uwzglgdniona

", Zmianaprzeznaczenia
proj ektowane go pr zedluilenia
ulicy Fabrycztej przy budynku
Fabryczna 57 i przeznaczenia
pod zieleri trzqdzonq
(polqczenie terenu 8ZP i28ZP
jako jednego terenu zieleni
wzqdzonej)

obrgb 17

dzialkinr 134812,
122.120113

7KD-D

$ 23 ust. 4 pkt 1 lit. h
projektu planu 7KD-D
ulica dojazdowa o przekroju
jednojezdniowym lx2 pasy
ruchu

uwzglgdniona

3 Ustalenie projektowanego
przedfuzenia ul. Fabrycznej
w zdluZ budynku F abry czna 24
jako drogi wewngtrznej i
powiEzanie jej z drogami
wewngtrznymi 8KDW i
lOKDW

obrgb 17

tereny 8KDW,
7KD-D, IOKDW

$ 23 ust. 4 pkt 1 lit. h
projektu planu 7KD-D
ulica dojazdowa o przekroju
jednojezdniowym lx2 pasy
ruchu.

$ 23 ust. 4 pkt2 - 8KDW,
I0KDW - drogi wewngtrzne
wraz z infrastruktur4
techniczn4

nieuwzglgdniona Przewiduje sig likwidacjg planowanej drogi 7KD-D (u1. Fabryczna) wzdlu|
bloku Fabryczna 24 oraz na istniejqcym terenie zielonym przed budynkiem
Fabryczna 57. Obsluga komunikacyjna teren6w bgdzie realizowatana
dotychczasowych zasadach orazpoprzez istniej4ce drogi publiczne i drogi
wewngtrze. Ponadto, spos6b zagospodarowania terenu przed budynkiem
Fabryczna 24 nie ulegnie zmianie i mozliwy bgdzie dojazdpoprzez drogg
wewngtrznq oznaczorLq w projekcie planu symbolem 8KDW.

4. Dopuszczenie lokalizacj i uslug
w parterach istniej4cych
budynk6w mieszkalnych

Obr 17

4MW,7MW,
10MW, l4MW,

Tereny o si.rnbolu MW-
zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna wraz z

uwzglgdniona
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wielorodzinnych 25MW,27}lW ob iektami i urzqdzeniami
tow arzy szqcymi or az zieleniq
trzadzona

5. Rozs zerzenie pr zeznac zenia
teren6w zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
o zabudowg uslugow4

Tereny o symbolu MW -
zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna wraz z
obiektami i urzqdzeniami
tow arzy szqcpi oraz zieleniq
vrz4dzofil

uwzglgdniona

6. Zmtana lub usunigcie zapisu
projekru planu w odniesieniu
do budynk6w mieszkalnych
wielorodzinnych
dopuszczaj qcego lokalizacj g

element6w technicznego
wlposa2enia budynk6w
wylqcznie na dachach
budynk6w

Obr. 17

4MW,7MW,
1oMW, 14MW,
25MW,21}'lW,

18U,MW,
5U,KX,29U,KX

$ 7 ust. 3 ,,W zakresie
lokalizacji element6w
technicznego wyposazenia
budynkow, tj. urzqdzeh i
instalacj i : wentylacyj nych,
klimatyzacyj nych, sfu z4cych
do pozyskiwania energii z
promieniowania slonecznego
or az arlten sate li tarnych
ustala sig ich umieszczanie
wylacznie na dachach.

uwzglgdniona

7 Umozliwienie lokalizacii
szlaban6w na drogach
wewngtrznych oraz
istniej 4cych i proj ektowanych
ci4gach pieszych.

Obr. 17

4MW,7MW,
l0MW, l4MW,
25MW,27}lIW

$6ust6-wzakresie
zagospodarowania gl6wnych
ci4g6w pieszych,

$ 23 ust. I pkt 2przeznacza
sig pod drogi wewngtrzne
wraz z infrastrukturq
techniczn4

bezprzedmiotowa Zakaz grodzenia dotyczy zakazu lokalizacji ogrodzefi (plot6w)
ograticzajqcych przejScie. Szlaban, rozumiany jako bariera ruchoma na
doj e2dzie, nie j est traktowany j ako o grodzenie. Lokalizacj a szlaban6w i
innych element6w organizacji ruchu w drogach wewngtrznych i ciqgach
pieszych jest mozliwa.

8 Doprecyzowanie zapisu
projektu planu, ze w przypadku
realizacji parkingu,
zagospodarowanie terenu ma
by( realizowane z
uwzglgdnieniem zieleni
wysokiej w proporcji co
najmniej I drzewo na 5 miejsc
nostoiowvch

Obr. 17

4MW,7MW,
10MW, 14MW,
25MW,27}i4W

$ 8 ust. I pkt 4 ,,w przypadku
budowy parking6w
zagospodarowanie terenu z
uwzglgdnieniem zieleni
wysokiej wproporcji co
najmniej I drzewo na 5
miejsc postojowych w
obrgbie parkingu lub jego
obrysie;"

uwzglgdniona

9. Dopuszczenie na terenach
zieleni urzqdzonei lokalizac j i

Obr. 17

6ZP, I|ZP, ISZP,
$ 40 ust 5, $ 43 ust. 5 tereny
ZP przeznacza sig pod zieleri

nieuwzglgdniona Istniej4ce tereny zieleni osiedlowej powinny byi zagospodarowane w
formie plac6w zabaw, slrver6w i boisk sportowych, kt6re sfuz4

J

{

Obr. 17

4MW,7MW,
loMw, l4Mw,
25MW,27}|IW



obiekt6w tymczasowych typu
,,kiosk" oraz gara2y tspu
,,blaszak" na czas prowadzenia
rob6t budowlanych

8ZP,28ZP \rzqdzonE wraz z obiektami i
lurzEdzeflial[lli

tow arzy szqcpr, zakazuj e sig
budowy budynk6w

mieszkaricom osiedla. Tereny zielone pozytywnie wplywaj4 na jakoSi
Srodowiska przyr o dniczego or az poziom 2ycia mieszkaric6w.
Wprowadzenie jakiejkolwiek zabudowy na terenach zielonych
funkcjonuj4cego juZ osiedla nie powinno odbywai sig kosztem teren6w
zieleni urzqdzonej. W zwi4zku zpowylszym na terenach ZP, jako zasadg,

wprowadzon o zakaz budowy budynk6w.

Ponadto nale?y wziq( pod uwagg, 2elokalizacja obiekt6w tymczasowych
zwiEzarrych z prowadzonlrmi pracami budowlanymi, rra czas ich trwania,
nie jest regulowana ustaleniami plan6w miejscowych, lecz przepisami
odrgbnymi dotyczqcymi prowadzenia budowy, obowi4zuj4cymi niezaleznie
od ustaleri planistycznych.

10. Usunigcie ustalenia
zakazuj 4c e go lokalizacj i gar aty
typu ,,blaszak"

Obr. 17

4MW,7MW,
l0Mw, l4Mw,
25MW,2t}'{W

$ 19 pkt 4 ,,Na calym
obszarze obj gtym p lanem
zakazuj e sig lokalizacj i
garaZy tlpu ,,blaszak"

nieuwzglgdniona Zadaniem plan6w miej scowych j est ksztaltowanie zago spodarowania terenu
zgodnie zwymaganiami ladu przestrzernego. Wprowadzone ustalenia -
nakazy izakazy,w tymzakaz lokalizacji garaZy typu ,,blaszak", majq na
celu uporz4dkowanie zagospodarowania teren6w oraz okreSlenie zasad

uzupelniei istniej4cej tkanki urbanistycznej o nowQ zabudowg i
zagospodarowanie, niejednokrotnie wskazuj4 takhe rozwiqzania
materialowe i kolorystykg obiekt6w. NaleZy dqzyt, do likwidacji malo
estetycznych garaZy blaszanych przeksztalcaj4c je w miarg mo2liwoSci,
stopniowo w trwale budynki gara2owe lub w parkingi wielopoziomowe.
Zakaz lokalizacji garaZy tlpu ,,blaszak" dotyczy lokalizacji nowych garaiy ,

rrie oznacza jednak nakazu likwidacji juz istniejqcych obiekt6w tego tlpu.
Jest to zasada przyjgta we wszystkich planach miejscowych sporzqdzanyah
ta obszarze Sr6dmieScia Bialegostoku.

11. Odst4pienie od likwidacji
garaLy oraz parking6w na
terenie 5U,KX

Obr. 17

Teren 5U,KX
$ 38 teren 5U,KX przeznacza
sig pod zabudowg usfugowq i
parkingi wraz z obiektami i
urzqdzeniami
tow arzy szqapi or az zieleniq
iurz4dzonq.

bezprzedmiotowa W projekcie planu teren przezrraazony jest pod zabudowg ustugowq i
parkingi wraz z obiektami i wz1dzeniami towarzyszqcymi. Obecnie
przedmiotowy teren jest wykorzystywany jako parking. Ustalenia planu nie
nakazuj1likwidacji istniejqcych garaLy, a jedynie rozszerzajq i uzupelniajq
istniej4c4 funkcjg parkingowq. Ponadto, zgodnie z ustaleniami projektu
planu $ 6 dopuszcza sig remont i przebudowg istniej4cych budynk6w
posiadajqcych parametry i wskaZniki zabudowy i zagospodarowania inne,
niz okreSlone ustaleniach szczeg6lowychoraz remont i przebudowg
istniej4cych obiekt6w tymczasowych.

t2 Ustalenia dla teren6w
przeznaazoiych pod zabudowg
mieszkaniowq wielorodzinna

Obr. 17

4MW,7MW,
10MW,14MW,

$ 37 ust. 5, $ 38 ust.4, $ 41

ust.4, $ 45 ust. 5, $ 49 ust.4,
$ 50 ust. 4 ustala sig stawkg

nieuwzglgdniona Obowi4zek ustalania w planie stawki wynika z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z.

dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzerrnym,
zgodnie z kt6rym iezeli w zwi4zka z uchwaleniem planu mieiscowego albo
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stawki procentowej sluZ4cej

naliczaniu jednorazowej oplaty
z tytutu wzrostu wartoSci
nieruchomoS ci w zwiqzktt z
uchwaleniemplanu -Uoh
(slownie zero procent)

25MW,27MW procentow4 stul4cq
naliczaniu j ednorazowej
oplaty z tytutu wzrostu
wartoSci nieruchomoSci w
zwiqzku z uchwaleniem
planu - 30% (slownie
trzydzieici procent).

jego zmian4 wartoSi nieruchomoSci wzrosla, a wlaSciciel lub u2ytkownik
wieczysty zbywa tg nieruchomoSc, w6jt, burmistrz albo prezydent miasta
pobierajednorazowq oplatg ustalon4 w tym planie, okreSlon4 w stosunku
procentowym do wzrostu wartoSci nieruchomoSci. Oplata ta jest dochodem
wlasnym gminy. WysokoSi oplaty nie mohe by(, wyZsza niz 30 o/o wzrostu
wartoSci nieruchomo S ci. Zasady okreSlania wartoSci nieruchomo S ci zaw arto
w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomoSciami. Oplata planistyczna
zostaje naliczona zgodnie z wycenq rzeczoztrawcy maj4tkowego, wigc
ewentualne naliczanie oplaty planistycznej wynikad bgdzie z fal<tycznego
wzrostu wartoSci nieruchomoSci, a nie z samego zapisu planu miejscowego.

Warto5i rynkowa nieruchomoSci, dla potrzeb ustalenia oplaty planistycznej,
bgdzie badana w odniesieniu do r62nicy przeznaczenia pomigdzy
ustaleniami wynikaj4cymi z planu obowi4zuj4cego i obecnie
sporzqdzatego. W projektach miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennego na obszarze miasta Bialegostoku przyjgto zasadg, 2e dla
teren6w przezflaczottych pod zabudowg - zwylqczeniem teren6w
inwestycji celu publicznego oraz zieleniwz4dzonej - okreSla sig jednakow4
wartoSd stawki urynoszEcq30 Yo.

13 Zmianaprzebiegu linii
r ozgraniczajEcej ul. Poleskiej
na odcinku od ul. Fabrycznej
do ul. Wqskiei

Obr 17

1KD-G
ul. Poleska

W projekcie $ 23 ust. 1 pkt 1

- ulica glowna o przekroju
dwujezdniowym2x2 pasy

ruchu w przekroju ulicy
droga rowerowa

nieuwzglgdniona Ulica PoleskaleZy w ci4gu obwodnicy Sr6dmiejskiej i jest jedn4 z
wazniejszych ulic ukladu podstawowego miasta. Ustalenia projektu planu
uwzglgdniaj4 mo2liwoSi rozbudowy ulicy Poleskiej do odpowiednich
parametr6w technicznych wynikaj 4cych z jej cech fu nkcj onalnych. P rzyjgta
w projekcie planu szerokoSi pasa drogowego zapewni mo2liwoSi
umieszczenia wszystkich element6w drogi i urzEdzen z niq zwiEzatych,
wynikaj4cych zprzyjgtej dla niej funkcji (klasa drogi G - gl6wna, 2x2 pasy
ruchu). Szczeg6lowe r ozwiqzania zagospodarowania pasa dro gowego
zosta:nE rozstrzygnigte na etapie sporz4dzatia projektu budowlanego drogi.
Do czasu rozpoczgcia rozbudowy ulicy Poleskiej, istniejqce garaZe oraz
miejsca postojowe mogq byi uzytkowane na dotychczasowych zasadach.

PREZYDENT MIASTA
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