
UCHWAŁA NR XXXI/298/13
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), art.4 ust. 1, art.14 ust.8, art.15, 
art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/208/12 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 
19 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany I-go etapu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”,  Rada Miasta Biała 
Podlaska uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała Podlaska zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta Biała Podlaska 
z dnia 21 kwietnia 2010r. (z późn. zm.), uchwala się zmianę I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała Podlaska terenu „Centrum”, obejmującą tereny położone pomiędzy: ul. Gabriela 
Narutowicza, ul. Prostą, ul. Brzeską oraz zachodnią granicą terenu kościelnego Parafii Rzymsko-Katolickiej p. 
w. NNMP – oznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu zmiany planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Celem zawartych w zmianie planu regulacji jest wskazanie granic terenów pod budowę obiektów 
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) wskazanych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska oraz doprecyzowanie 
zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego niniejszą zmiana planu. 

§ 3. W uchwale Nr VI/141/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2004r. w sprawie 
uchwalenia I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska 
obejmującego teren „Centrum” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005r., nr 25, poz. 818), w granicach określonych 
w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 1, w § 5 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:„9) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) wskazanych w studium”; 
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2) w Rozdziale 1, w § 6 ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:„11) granice terenów pod budowę obiektów 
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) wskazanych w studium”; 

3) w Rozdziale 1, w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:„4) intensywności zabudowy netto – należy przez to 
rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków istniejących i projektowanych do powierzchni działki budowlanej”; 

4) w Rozdziale 2, w § 33 ust. 2, skreśla się obiekty mieszkalne przy ul. Prostej 5 i ul. Prostej 7/9; 

5) w Rozdziale 3, w § 84 pkt 2, pkt 7 i pkt 8 otrzymują brzmienie:„2) Wysokość zabudowy od dwóch 
kondygnacji do dwóch kondygnacji z poddaszem użytkowym w pierzei ul. Brzeskiej i do trzech 
kondygnacji w pierzei ul. Narutowicza”;„7) Obowiązek dostosowania nowych obiektów – sytuacją, skalą, 
bryłą i artykulacją elewacji – do zabudowy zabytkowej, harmonijne wkomponowanie nowych obiektów 
w krajobraz miasta”;„8) ustala się granice pod budowę obiektu handlowego, o którym mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) wskazanego w studium”; 

6) w Rozdziale 3, w § 122 skreśla się pkt 1; 

7) w Rozdziale 3, w § 122 pkt 8 otrzymuje brzmienie:„8) obowiązek dostosowania nowych obiektów – 
sytuacją, skalą, bryłą i artykulacją elewacji – do zabudowy zabytkowej, harmonijne wkomponowanie 
nowych obiektów w krajobraz miasta oraz kształtowanie pierzei przyulicznych w formie zespołu kamienic, 
których podział elewacji odzwierciedla historycznie ukształtowane podziały działek; 

8) w Rozdziale 3, w § 123 symbol „ 59UB/U” zastępuje się symbolem „ 59U”; 

9) w Rozdziale 3, w § 123 pkt 6 otrzymuje brzmienie:„6) obowiązek dostosowania nowych obiektów – 
sytuacją, skalą, bryłą i artykulacją elewacji – do zabudowy zabytkowej, harmonijne wkomponowanie 
nowych obiektów w krajobraz miasta oraz kształtowanie pierzei przyulicznych w formie zespołu 
kamienic”; 

10) w Rozdziale 3, w § 123 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:„14) ustala się granice rozmieszczenia obiektu 
handlowego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) wskazanego w studium”; 

11) rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/141/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 
28 października 2004r. zmienia się w części określonej w załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pozostałe ustalenia planu miejscowego nie ulegają zmianie. 

§ 5. W zakresie objętym niniejszą uchwałą w obszarze wskazanym na załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, tracą moc ustalenia I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 
Podlaska obejmującego teren „Centrum”, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/141/04 Rady Miejskiej w Białej 
Podlaskiej z dnia 28 października 2004 r.(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005r., Nr 25, poz. 818). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. 

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Adam Wilczewski 
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Załącznik nr 2 do 
uchwały Nr XXXI/298/13 
Rady Miasta Biała Podlaska  
z dnia 8 listopada 2013 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany I-go 
etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska  

obejmującego teren „Centrum” 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska 

stwierdza, Ŝe w okresie wyłoŜenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu  

oraz w okresie 14 dni po wyłoŜeniu, w przewidzianym na składanie uwag do projektu zmiany 

I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska 

obejmującego teren „Centrum”, nie wpłynęła Ŝadna uwaga. 
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Załącznik nr 3 
        do uchwały Nr XXXI/298/13 

Rady Miasta Biała Podlaska  
        z dnia 8 listopada 2013r.   
 

 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

 
Na terenie objętym zmianą I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”, nie przewiduje się konieczności 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych 
gminy. 
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