
LARZ4DZENTE Np. . t! !.1.i.. rzz
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia....? )....p" t dziernika 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czg5ci osiedla Nowe Miasto w Bialymstoku w rejonie ulic K. Pulaskiego

i Transportowej

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 z pohn. zm. t), w zwi4zku z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r- poz. 503 z poln.
zm.2\ oraz art. 42 pkt I ustawy z dnia 3 pa2dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. tJ. z 2022 r. poz. 1029 z po1n. zm. 3) zarzqdzam, co
nastgpuje:

$l
Rozstrzygnigcia w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgSci osiedla Nowe Miasto w Bialymstoku w rejonie ulic
K. Pulaskiego i Transportowej oraz uzasadnienia zawiera tabela, stanowi4ca zalqcznlk do
nini ej szego zarz4dzenia.

$2

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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I Z^iuny tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. 22022 r. poz. 583, 1005, 1079

i 1561.
2 Zmiaray tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2022 r. poz.l846
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 7260, 1261, 1783

i 1846.
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Zalqcznik
do Zarz4dzenia Nr.. ti / i.!... tzz
Prezydenta Miasta Bialegostoku

' 
^1z dnia .... J.t.. ...paLdziernika 2022 r.

Lp. TreSd uwagi Oznaczenie
nieruchomoSci,
kt6rej dotyczy

uwaga

Ustalenia projektu planu dla
terenu, kt6rego uwaga
dotyczy

Rozstrzygnigcie
Prezydenta

Miasta
Bialegostoku
w sprawie

rozpatrzenia
uwag

Uzasadnienie nieuwzglgdnienia uwagi
lub uznania za bezprzedmiotow4

I a 3. 4. 5. 6.
I Dopuszczenie lokalizacj i

parterowego budynku
uslugowego.

dzialki nr
6t5nl i 616t7
obr. 7

teren
IMN,IT,ZP

lMN,IT,ZP - teren
przeznaczony pod zabudowg
mieszkaniowq jednorodzinnq
szeregowE, infrastrukturg
techniczn4 wrazz obiektami i
urz4dzeniami towarzysz4cymi
oraz zielef urzqdzonq.

uwzglgdniona

) Korekta przebiegu linii
zabudowy
nieprzekraczalnej
ulatwiaj4ca
zagospodarowanie
dzialek.

dzialki nr
615ltt i 61617

obr. 7

teren
IMN.IT,ZP

I ) odlegloSi linii zabudowy
nieprzekraczalnej od linii
rozgraniczajqcej 1KD-GP- 5 m;
2) odlegloSc linii zabudowy
nieprzekraczalnej od I inii
rozgraniczaiqcei I 5KDW - 6 m.

uwzglgdniona

3. Dopuszczenie lokalizacji
samochodowych
warsztat6w
mechanicznych przy
zachowaniu
nieuci42liwoSci i

dzialka nr 65912
obr. 7

teren
7MW,U,lT,ZP

Zakazuje sig lokalizacj i :

l) obiekt6w obsfugi
komunikacji:
a) stacji paliw plynnych i
gazowych,
b) stacii obsfuei poiazdow,

uwzglgdniona
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okreSlonej odlegloSci od
teren6w mieszkalnych.

lakierni,
c) myjni,
d) warsztat6w:
samochodowych,
mechanicznych,
wulkanizacyjnych i
naprawczych;
2) warsztat6w stolarskioh,
Slusarskich i kamieniarskich;
3) ustug pogrzebowych;
4) wyrobu trumien i nagrobk6w
oraz spopielarni zwlok;
5) spalarni odpad6w;
6) gara|y typu ,,blaszak";
7) tymczasowych obiekt6w
budowlanych - z zastr zeleniem
ustaleri szcze golowy ch or az

obiekt6w wymienionych w $ l3
ust. 2 pkt 2;

8) obiekt6w budowlanych oraz
ich rozbudowy, sprzyj aj4cych
wystgpowaniv zwierzqt
stwarzaj 4cych zagrolenie dla
ruchu statk6w powietrznych;
9) uslug zwiqzanych z
gospodarowaniem odpadami, tj.
dzialalnoSci polegajqcej na

zbieraniu, przetw arzartiv,
odzysku oraz magazynowaniu i
skladowaniu odpad6w.
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