
 

 

UCHWAŁA NR XIV/202/15 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Piasta I i Skorupy 

w Białymstoku (rejon ulic: Piastowskiej i Ciołkowskiego) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 i 1890) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 1. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

osiedli Piasta I i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Piastowskiej i Ciołkowskiego), nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” uchwalonego uchwałą 

nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionego uchwałami  

Rady Miejskiej Białegostoku: 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., nr XXXI/373/08 

z dnia 8 września 2008 r. oraz uchwałami Rady Miasta Białystok nr XXXV/405/12 z dnia 26 listopada 2012 r. 

i nr LV/634/14 z dnia 10 lutego 2014 r. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Piasta I  

i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Piastowskiej i Ciołkowskiego), uchwalonego uchwałą nr VI/37/11 Rady 

Miejskiej Białegostoku z dnia 17 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 62, poz. 724), zwaną dalej zmianą 

planu, składającą się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale. 

3. Zmiana planu nie powoduje zmian na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały  

nr VI/37/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 stycznia 2011 r. 

4. Zmiana planu nie wpływa na sposób oraz zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych gminy, określonych w załączniku nr 3 do uchwały nr VI/37/11 

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 stycznia 2011 r. 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik zawierający rozstrzygnięcia w sprawie uwag 

wniesionych do projektu zmiany planu. 

§ 3. W uchwale nr VI/37/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części osiedli Piasta I i Skorupy w Białymstoku  

(rejon ulic: Piastowskiej i Ciołkowskiego) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) spopielarni zwłok (krematoriów);”; 

„5) usług pogrzebowych, z wyjątkiem terenów: 1.2UOS, 5.3P,U,UC, 5.4P,U,UC, 11P,U.”; 

2) w § 33 w ust. 5 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
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„12) dopuszcza się możliwość bilansowania ogólnodostępnych miejsc postojowych obsługujących 

projektowaną zabudowę, realizowanych przez inwestora w liniach rozgraniczających ulic  

(z wyłączeniem ulicy 1KD-Z) na odcinku ulicy, który przylega bezpośrednio do określonego terenu.”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 
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Załącznik do uchwały nr XIV/202/15 

Rady Miasta Białystok 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

 

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części osiedli Piasta I i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Piastowskiej 

i Ciołkowskiego) 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) w związku z art. 18 ww. ustawy oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), 

rozstrzyga się, co następuje: 

Nie uwzględnia się w całości uwag dotyczących: 

1) wyodrębnienia w okolicy ulicy Ciołkowskiego miejsca przeznaczonego na rejon działalności związanej 

z usługami pogrzebowymi; 

2) utrzymania dotychczasowego przeznaczenia terenów 5.3P, U, UC w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 
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