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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Gospodarskiej i Kujawskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla 
Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Gospodarskiej i Kujawskiej. 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru do objęcia 
planem, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Opracowanie i uchwalenie planu, o którym mowa w § 1, może następować odrębnie dla poszczególnych 
fragmentów obszaru określonego w załączniku graficznym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1846 i poz. 2185. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2022 r. 
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Uzasadnienie 

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze późn. zmianami). 

Na przedmiotowym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej), uchwalonego uchwałą Nr 
VII/54/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. 

W 2021 roku wpłynął wniosek Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku w sprawie 
zmiany przeznaczenia nieruchomości o nr ewid. 1076/13 (obręb 19) położonej przy ul. Gospodarskiej 
6 z zabudowy usługowej na zabudowę mieszkaniową z usługami. Na przedmiotowym obszarze dawniej 
funkcjonowała piekarnia, a obecnie budynki użytkowane są jako hurtownia i magazyn z pomieszczeniami 
biurowymi. Celem PSS „Społem” jest rezygnacja z prowadzenia ww. funkcji na części osiedla zagospodarowanego 
przede wszystkim zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

Zgodnie z obowiązującym planem teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową, 
z dopuszczeniem pozostawienia funkcji produkcyjnej (zakład piekarniczy), z możliwością jej przebudowy oraz 
rozbudowy. Dopuszczenie na działce nr ewid. 1076/13 (obręb 19) zabudowy mieszkaniowej nawiązującej 
parametrami do istniejącej zabudowy mieszkaniowej umożliwiłoby ujednolicenie zagospodarowania terenu 
i zmniejszenie uciążliwości związanych z istniejącym użytkowaniem. W projekcie planu przewiduje się 
rozszerzenie usługowego przeznaczenia terenu o zabudowę mieszkaniową. 

W opracowanej Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Białegostoku nie stwierdzono 
potrzeby aktualizacji planu obejmującego przedmiotowy obszar. Jednakże we wnioskach zawartych w ww. 
dokumencie, wskazano na konieczność prowadzenia dalszych działań mających na celu m. in. weryfikację obecnie 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uznanych za aktualne. Przeprowadzona 
weryfikacja wykazała zasadność aktualizacji tego opracowania planistycznego. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wykonana analiza 
dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu i stopnia zgodności przewidywanych 
rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”. 
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