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UCHWAŁA NR IX/72/11 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU 

 z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci osiedla Wygoda w Białymstoku 
(rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; 
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116  
poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128;  
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180  
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 , poz. 113) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. 
Nr 6 poz. 41; Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954; Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319;  
Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227; Nr 201  
poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155 poz. 1043) uchwala się, co następuje:  
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DZIAŁ I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” uchwalonym uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwałą Nr X/82/03 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., uchwałą 
Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r., uchwałą Nr XXVIII/317/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia  
26 maja 2008 r. i uchwałą Nr XXVIII/317/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 wrzeņnia 2008 r., 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego częņci osiedla Wygoda 
w Białymstoku (rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta), z wyłączeniem terenów zamkniętych, zwany 
dalej planem, składający się z częņci tekstowej stanowiącej treņć uchwały i rysunku planu 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 85,15 ha ograniczony od północy  
– ul. Gen. W. Andersa, ul. Zygmunta Augusta, ul. Łokietka, działkami zabudowy jednorodzinnej przy 
skrzyżowaniu ul. Wasilkowskiej z ul. Gen. W. Andersa, ul. Kątową oraz ul. 27 Lipca, od wschodu  
– ul. Ks. Syczewskiego do ul. Pustej i granicą terenu huty szkła, od południa –ul. Towarową  
i ul. Poleską, od zachodu – bocznicą kolejową przy elektrociepłowni, z wyłączeniem terenów 
zamkniętych (tereny kolejowe wzdłuż ul. Towarowej i ul. Poleskiej). 

3. Integralną częņcią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – stanowiący rysunek planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 – zawierający rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – okreņlający sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych Gminy Białystok. 

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego okreņlenia o: 

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do płaszczyzny 
poziomej od 0° do 15°, z wyjątkiem zadaszeń; 

2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach, którego główne połacie, z wyjątkiem 
lukarn i zadaszeń, mają tan sam kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej; 

3) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego częņć, który 
koncentruje uwagę obserwatorów, wyróżniający się w stosunku do otaczającej zabudowy lub 
zagospodarowania terenu usytuowaniem, gabarytami, formą architektoniczną lub 
reprezentacyjnym charakterem; 

4) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci, urządzenia oraz inne obiekty 
budowlane służące do przesyłania i dystrybucji płynów, gazów, paliw, energii oraz sygnałów; 

5) infrastrukturze technicznej ogólnomiejskiej – należy przez to rozumieć infrastrukturę 
techniczną służącą realizacji celów publicznych; 

6) kiosku – należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany o funkcji usługowej, 
posiadający jedną kondygnację nadziemną o wysokoņci nie większej niż 3,5 m i o powierzchni 
zabudowy nie większej niż 15 m2; 

7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

8) linii wydzielenia wewnętrznego – należy przez to rozumieć linię wydzielającą częņć terenu, na 
której obowiązują ustalenia szczególne w stosunku do pozostałej częņci terenu; 

9) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć linię, której nie możne przekroczyć 
ņciana zewnętrzna budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki, 
z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 6, w tym nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

10) noņniku reklamy – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, ze stałą lub zmienną 
powierzchnią ekspozycyjną, przeznaczone do eksponowania reklamy, niebędące znakiem 
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w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem SIMB lub pojazdem 
samobieżnym; do noņników reklamy zalicza się m.in.: 

a) format mały – noņnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2 włącznie (np. city light 
poster o formacie 120 x 180 cm), 

b) format ņredni – noņnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 3 m2 do 9 m2 włącznie, 

c) format standard– noņnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 m2 do 18 m2 włącznie 
(np. format 504 x 238 cm, 400 x 300 cm i 600 x 300 cm), 

d) format wielki – noņnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 18 do 48 m2 włącznie  
(np. formaty 800 x 400 cm, 1200 x 300 cm i 1200 x 400 cm), 

e) banner (transparent) – rodzaj urządzenia reklamowego na noņniku tekstylnym, pcw lub 
innym podobnym, rozpięty na niezależnej konstrukcji z mocowaniem noņnika na jego 
obrzeżu, 

f) reklamę remontowo-budowlaną – noņnik reklamy umieszczony na rusztowaniu, ogrodzeniu 
lub wyposażeniu placu budowy, stosowany wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych 
robót budowlanych, 

g) reklamę semaforową – noņnik reklamy mocowany prostopadle do płaszczyzny ņciany 
budynku, 

h) słup ogłoszeniowo-reklamowy – rodzaj noņnika reklamy, w formie walca lub graniastosłupa, 
o ņrednicy lub szerokoņci od 120 do 160 cm (na wysokoņci częņci ekspozycyjnej) 
i maksymalnej wysokoņci nie przekraczającej 470 cm, służący do umieszczania ogłoszeń 
i informacji o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, oņwiatowych lub edukacyjnych oraz 
reklam, 

i) przestrzenną formę reklamową – rodzaj noņnika reklamy w formie kompozycji przestrzennej, 
pylonu, witacza itp. 

11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
(budynki) w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
budynku (budynków) na powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem powierzchni: 
obiektów budowlanych lub ich częņci niewystających ponad powierzchnię terenu, schodów 
zewnętrznych, ramp zewnętrznych, pochylni, balkonów, daszków, markiz oraz występów 
dachowych; 

12) produkcji – należy przez to rozumieć wytwarzanie dóbr materialnych na skalę przemysłową 
oraz bazy i składy; 

13) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję dominującą na terenie 
w sposób okreņlony w ustaleniach planu; 

14) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć funkcję uzupełniającą przeznaczenie 
podstawowe w sposób okreņlony w ustaleniach planu; 

15) SIMB – należy przez to rozumieć elementy Systemu Informacji Miejskiej Białegostoku  
tj. tablice i znaki informacyjne, w tym nazwy ulic i numeracja porządkowa nieruchomoņci; 

16) strefie technicznej – należy przez to rozumieć przestrzeń wokół infrastruktury technicznej, 
w której obowiązują ograniczenia w sposobie użytkowania wprowadzone w ustaleniach planu 
lub w przepisach odrębnych; 

17) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
działalnoņci gospodarczej lub siedziby np.: biur, instytucji, urzędów, w formie tablicy 
informacyjnej o powierzchni nie większej niż 0,3 m2, umieszczonej płasko na ņcianie bądź 
prostopadle do płaszczyzny ņciany budynku (szyld semaforowy) przy wejņciu/wejņciach do 
budynku, w którym prowadzona jest działalnoņć gospodarcza lub znajduje się siedziba  
np.: biur, instytucji, urzędów; 
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18) terenie – należy przez to rozumieć obszar o okreņlonym przeznaczeniu, wyznaczony  
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony wyróżniającym go spoņród 
pozostałych terenów symbolem; 

19) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć obszar objęty wnioskiem w sprawie pozwolenia 
na budowę lub inną formą administracyjną zgłoszenia budowy, przy czym w przypadku jego 
wydzielenia z większej nieruchomoņci pozostała jej czeņć musi spełniać wymagania odnoņnie 
powierzchni zabudowy, terenu biologicznie czynnego oraz iloņci miejsc postojowych 
okreņlonych w planie; 

20) terenowych urządzeniach sportowych – należy przez to rozumieć urządzone boiska, bieżnie, 
tory wrotkarskie, „ņcieżki zdrowia” oraz inne obiekty usytuowane poza budynkami,  
na wolnym powietrzu; 

21) obiektach i urządzeniach towarzyszących –należy przez to rozumieć budynki garażowe, 
gospodarcze itp. oraz urządzenia budowlane i obiekty małej architektury związane 
z prawidłowym funkcjonowaniem terenu; 

22) usługach – należy przez to rozumieć zaspokajanie potrzeb ludnoņci – w tym funkcje z zakresu 
użytecznoņci publicznej i zamieszkania zbiorowego, oraz wytwórczoņci drobnej tj. wytwarzanie 
produktów jednostkowych na zamówienie klienta detalicznego, np: krawiec, szewc; 

23) willi miejskiej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny wolno stojący, 
o liczbie mieszkań nie większej niż 6, dostępnych z jednej klatki schodowej i wysokoņci od 
2 do 3 kondygnacji; 

24) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozumieć wysokoņć głównej bryły budynku o funkcji 
okreņlonej w ustaleniach planu (nie dotyczy rozbudowy istniejących budynków oraz obiektów 
towarzyszących); 

25) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

26) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć budynki usytuowane wzdłuż ulic lub innych 
przestrzeni publicznych, zgodnie z linią zabudowy na całej szerokoņci działki lub w sposób 
okreņlony na rysunku planu, przy czym przerwy dopuszcza się jedynie w miejscach przejņć 
i przejazdów bramowych; 

27) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń pełniącą funkcje ochronne, ograniczające 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w formie zróżnicowanych 
nasadzeń drzew i krzewów, stanowiącą pas zwartej zieleni wysokiej, oddzielający 
funkcjonalnie i optycznie obiekty uciążliwe od terenów sąsiednich; 

28) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć tereny pokryte roņlinnoņcią, ņwiadomie 
kształtowaną przez człowieka, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, 
estetyczne, o charakterze parkowym lub jako zieleń towarzysząca przy obiektach 
budowlanych. 

2. W odniesieniu do innych okreņleń i pojęć użytych w uchwale, niewymienionych w ust. 1, 
należy stosować definicje zawarte w innych obowiązujących przepisach. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające; 

3) symbole i oznaczenia terenów; 

4) linie wydzielenia wewnętrznego; 

5) obszary ochrony konserwatorskiej; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne oraz linie zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczalne, 
z odstępstwem dla następujących wyjątków: 

a) dociepleń budynków istniejących, 
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b) nadbudowy wyższych kondygnacji budynków nad parterem istniejącym i wykraczającym 
poza linię zabudowy w kierunku ulicy, lecz nie wykraczających poza linię rozgraniczającą, 

c) elementów zewnętrznych budynków takich jak np.: balkon, wykusz, zadaszenie, markiza, 
okap oraz elementów tworzących fakturę zewnętrzną i wystrój elewacji takich jak  
np. pilaster, gzyms, parapet, żaluzja zewnętrzna – o maksymalnym wysięgu do 1,5 m poza 
ņcianę zewnętrzną budynku, lecz nie wykraczających poza linię rozgraniczającą, 

d) obiektów tymczasowych, 

e) przedsionków, wiatrołapów i klatek schodowych przed wejņciami do budynków 
o maksymalnym wysięgu do 1,5 m poza ņcianę zewnętrzną budynku, lecz  
nie wykraczających poza linię rozgraniczającą, 

f) parterowych portierni (do 25 m2 powierzchni zabudowy) lokalizowanych przy wjazdach na 
okreņlony teren, 

g) stacji transformatorowych i innych budowli oraz urządzeń budowlanych z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury; 

7) zasady rozrządu – tj. układ i rodzaje projektowanej infrastruktury technicznej w pasach 
drogowych dróg publicznych i wewnętrznych – do uņciņlenia w projektach budowlanych. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają 
charakter informacyjny. 

§ 4. 1. Poszczególnym terenom wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
przypisuje się symbole cyfrowo-literowe, w których człon cyfrowy jest porządkowy (numerujący 
poszczególne tereny), a człon literowy okreņla następujące podstawowe przeznaczenie terenów:  

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) U – tereny usług, w tym z zakresu, o którym mowa w pkt 4; 

4) UOS – tereny usług z zakresu kultu religijnego; 

5) UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

6) P – tereny produkcji, w tym tereny handlu hurtowego lub produktami wielkogabarytowymi 
itp.; 

7) ZP – tereny zieleni urządzonej; 

8) KD – tereny dróg publicznych; 

9) KPJ – tereny wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych; 

10) KP – tereny wydzielonych ciągów pieszych; 

11) KX – tereny wydzielonych miejsc postojowych (parkingi, garaże); 

12) IT – tereny infrastruktury technicznej. 

2. Połączenie oznaczeń literowych w symbolu przecinkiem oznacza równorzędnoņć danych 
funkcji, przy czym funkcje te mogą występować łącznie w dowolnych proporcjach lub wymiennie, 
w zależnoņci od zamierzeń inwestora. 

3. Symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, które może być uzupełnione 
przeznaczeniem uzupełniającym terenu – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi obowiązującymi dla 
poszczególnych terenów.   



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 133 – 12726 – Poz. 1497  
 

DZIAŁ II. 
USTALENIA OGÓLNE PLANU 

Rozdział 1. 
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. 

§ 5. 1. W obrębie jednej działki budowlanej należy projektować budynki o jednorodnej formie 
architektonicznej, rodzaju wykończenia i kolorystyce. 

2. Zabrania się montażu elementów technicznego wyposażenia budynków tj. urządzeń 
służących do wentylacji, klimatyzacji, łącznoņci i innych na elewacjach budynków widocznych 
z przestrzeni publicznych. 

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady kolorystyki zabudowy: 

1) ņciany zewnętrzne budynków, jeżeli są tynkowane należy projektować białe, w odcieniach 
beżu lub żółci, z dopuszczeniem akcentów w innych kolorach; 

2) dachy, o ile stanowią element elewacji, powinny być w odcieniach czerwieni, brązu, lub 
grafitu. 

2. Dopuszcza się inną kolorystykę obiektu: 

1) jeżeli wynika ona z zastosowania materiałów takich jak kamień, okładzina ceramiczna, cegła, 
drewno, szkło; 

2) na terenach przeznaczonych pod usługi lub produkcję, jeżeli kolorystyka obiektu wynika 
z barw patronackich danego przedsięwzięcia. 

§ 7. 1. W zakresie lokalizacji noņników reklamy: 

1) ustala się możliwoņć umieszczania noņników reklamy: 

a) na budynkach – zgodnie z zasadami okreņlonymi w ust. 2, 

b) na kioskach i przystankach autobusowych – zgodnie z zasadami okreņlonymi w ust. 3, 

c) jako wolno stojących – zgodnie z zasadami okreņlonymi w ust. 4, 

d) reklam remontowo-budowlanych – bez ograniczeń; 

2) zabrania się umieszczania noņników reklamy: 

a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych i oznakowania SIMB, 

b) w miejscach i w sposób ograniczający widocznoņć z kamer wizyjnych systemu monitoringu 
miejskiego, 

c) na terenach oznaczonych symbolami 1UOS, 5ZP, 11U,MW i obiektach objętych ochroną 
konserwatorską, z wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych, 

d) w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków na obiekty zabytkowe 
wpisane do rejestru zabytków lub inne zabytki architektury i budownictwa (oznaczone na 
rysunku planu) lub będące dobrem kultury współczesnej, 

e) na drzewach i w szpalerach drzew, 

f) na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych, 

g) na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i jednorodzinnych z funkcją usługową, jeżeli 
treņć reklamy nie jest związana z działalnoņcią prowadzoną w tym budynku. 

2. Ustala się zasady umieszczania szyldów, reklam i noņników reklamy na budynkach:  

1) szyldy należy umieszczać wyłącznie w kondygnacji parteru w rejonie wejņcia do budynku, 
z obowiązkiem stosowania ujednoliconych formatów w ramach poszczególnych budynków; 

2) noņniki reklamy należy umieszczać na elewacjach frontowych budynków, w kondygnacji 
parteru, poniżej gzymsu, a w przypadku braku gzymsu oddzielającego parter od wyższych 
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kondygnacji – poniżej stropu parteru, płasko na ņcianie budynku, przy czym szerokoņć tak 
umieszczanego noņnika reklamy nie może przekraczać 0,6 m; 

3) minimalna odległoņć między noņnikiem reklamy a elementami SIMB zlokalizowanymi na tej 
samej ņcianie budynku nie może wynosić mniej niż 1,2 m; 

4) łączna powierzchnia wszystkich powierzchni szyldów i noņników reklam na jednej ņcianie 
budynku nie może przekraczać 15 % powierzchni tej ņciany; 

5) noņniki reklam umieszczane na jednej ņcianie budynku muszą mieć jednorodne gabaryty 
i wysokoņć mocowania; 

6) dopuszcza się: 

a) umieszczanie na markizach wyłącznie nazwy lokalu lub znaku firmowego (bez reklam 
wyrobów), 

b) stosowanie reklam semaforowych o maksymalnej powierzchni do 1 m2, mocowanych na 
wysokoņci co najmniej 2,5 m powyżej poziomu gruntu, o wysięgu od ņciany maksimum  
1,0 m, 

c) umieszczanie noņników reklam powyżej ņcian, w licu ņciany frontowej budynku, wyłącznie 
w przypadku budynków o dachach płaskich, z obowiązkiem zachowania w obrębie budynku 
jednakowej wysokoņci reklam, równych odstępów między nimi i jednakowej odległoņci od 
górnej krawędzi elewacji, przy czym maksymalna wysokoņć noņników reklam 
umieszczanych powyżej ņcian nie może wynosić więcej niż: 

- 1/5 wysokoņci budynku i nie więcej niż 1,2 m dla budynków o wysokoņci do 6 m,  

- 1/6 wysokoņci budynku i nie więcej niż 1,5 m dla budynków o wysokoņci od 6 do 12 m,  

- 1/8 wysokoņci budynku i nie więcej niż 2,5 m dla budynków o wysokoņci powyżej 12 m;  

7) zabrania się przesłaniania szyldami i reklamami okien, drzwi i innych istotnych elementów 
budynku oraz detali ich wystroju architektonicznego m.in. balustrad, gzymsów, pilastrów, 
portali (nie dotyczy reklam remontowo-budowlanych). 

3. Ustala się zasady umieszczania noņników reklam i szyldów na kioskach oraz na 
przystankach komunikacji miejskiej:  

1) na kioskach można umieszczać: 

a) noņniki reklamy wyłącznie formatu małego, o łącznej powierzchni nie większej niż 15 % 
łącznej powierzchni ņcian obiektu, 

b) szyldy wyłącznie na attyce o wysokoņci nie przekraczającej wysokoņci attyki, 

2) na wiacie przystanku komunikacji miejskiej (tj. na osłonie wiaty) można umieszczać 
maksymalnie dwa, dwustronne noņniki reklamy wyłącznie formatu małego; 

3) zabrania się stosowania noņników reklamy i szyldów semaforowych wystających poza obrys 
ņciany kiosku lub osłony wiaty o więcej niż 0,5 m. 

4. Ustala się zasady lokalizacji wolno stojących noņników reklamy:  

1) wolnostojące noņniki reklamy można lokalizować wyłącznie w liniach rozgraniczających dróg 
i terenach przyległych do dróg (z wyłączeniem terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej) oznaczonych symbolami: 1KD-GP, 2KD-G, 3KD-G, 6KD-G, 7KD-G, 8KD-G,  
9KD-G i 10KD-G; 

2) wysokoņć wolno stojących noņników reklamy, z wyjątkiem słupów ogłoszeniowo  
- reklamowych, nie może przekraczać 9 m;  

3) należy zachować odległoņć: 

a) między wolno stojącymi noņnikami reklamy, usytuowanymi po tej samej stronie drogi: 

- nie mniejszą niż 75 m dla noņników reklamy o powierzchni większej niż format ņredni,  
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- nie mniejszą niż 30 m dla noņników reklamy o powierzchni od formatu małego do 
formatu ņredniego włącznie oraz słupami ogłoszeniowymi,  

b) między wolno stojącymi noņnikami reklamy a innymi obiektami: 

- nie mniejszą niż 50 m od pomników i miejsc pamięci oraz pomników przyrody,  

- nie mniejszą niż 20 m od znaków drogowych zlokalizowanych po tej samej stronie drogi,  

- nie mniejszą niż 2,5 m od krawężników jezdni,  

c) wolno stojących noņników reklamy od skrzyżowań (od obszaru wyznaczonego przez linie 
zatrzymania i krawężniki jezdni): 

- nie mniejszą niż 20 m dla reklam formatu małego oraz słupów ogłoszeniowo  
- reklamowych,  

- nie mniejszą niż 50 m dla pozostałych formatów reklam, z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych i odrębnych;  

4) dopuszcza się zmniejszenie odległoņci pomiędzy obiektami formatu ņredniego lub 
mniejszego, jeżeli obiekty te umieszczone są w ramach zorganizowanych zespołów; 

5) zabrania się stosowania: 

a) wolno stojących noņników reklam ze zmienną ekspozycją obrazu lub oņwietlenia (np. ekran 
led) – z wyjątkiem terenów 15.1U, 24.1U, 25P,U,UC i 26U,UC oraz odcinków ulic przyległych 
do tych terenów, 

b) noņników reklam większych niż format ņredni, z wyjątkiem terenów 15.1U, 24.1U i 25P,U,UC 
oraz odcinków ulic przyległych do tych terenów, 

c) bannerów, z wyjątkiem terenu 26U,UC. 

Rozdział 2. 
Ochrona ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

§ 8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5ZP i 12MN,MW,U występują 
okazy drzew objęte prawną formą ochrony przyrody – wpisane do rejestru pomników przyrody: 

1) grupa 10 drzew w rejonie dawnego cmentarza ewangelickiego: 8 dębów szypułkowych, 
1 kasztanowiec zwyczajny i 1 jesion wyniosły (wysokoņć ok. 18 – 20 m, wiek 80 – 120 lat)  
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5ZP; 

2) buk zwyczajny (wys. 20 m, wiek ok. 100 lat) i klon zwyczajny (wys. 18 m, wiek ok. 100 lat)  
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MN,MW,U (posesja przy  
ul. Traugutta 11). 

2. W celu ochrony drzew, o których mowa w ust. 1: 

1) należy zachować teren biologicznie czynny wokół pni drzew o ņrednicy nie mniejszej niż 
wynosi ņrednica ich korony (w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się na 20 % tego terenu 
stosowanie przepuszczalnych powierzchni utwardzonych); 

2) na terenie biologicznie czynnym wokół pnia drzewa pomnikowego wprowadza się zakaz 
prowadzenia przewodów infrastruktury technicznej i innych prac ziemnych mogących 
naruszyć system korzeniowy drzewa; 

3) teren biologicznie czynny wokół drzewa pomnikowego należy chronić przed 
zanieczyszczeniem gleby, a tereny sąsiednie należy kształtować w sposób uniemożliwiający 
spływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych narażonych na spłukiwanie 
zanieczyszczeń ropopochodnych (np. z parkingów, jezdni). 

§ 9. Ustala się zasady kształtowania zieleni:  

1) zachowanie i pielęgnacja: 

a) drzew pomnikowych, o których mowa w § 8, 
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b) innych szczególnie wartoņciowych drzew, wskazanych na rysunku planu; 

2) w celu ochrony drzew, o których mowa w pkt 1 lit. b – utrzymanie terenu biologicznie 
czynnego o ņrednicy minimum 5 m wokół pnia lub, przy braku takiej możliwoņci, stosowanie 
nawierzchni przepuszczalnych; 

3) zachowanie i zagospodarowanie skupisk zieleni – jako zieleni towarzyszącej zabudowie; 

4) dopuszczenie wycinki istniejących drzew, wyłącznie ze względu na koniecznoņć realizacji 
niezbędnych rozwiązań infrastruktury technicznej i drogowej, względy sanitarne oraz 
zagrożenie ludzi i mienia; 

5) wykonanie 3 nowych nasadzeń za każde wycięte drzewo w obrębie terenu inwestycji; 

6) przy lokalizacji nowych obiektów budowlanych – obowiązek zachowania odległoņci nie 
mniejszej niż 5 m od pnia drzew wskazanych na rysunku planu do zachowania oraz 
pozostałych o ņrednicy pnia powyżej 50 cm (nie dotyczy drzew rosnących w pasach 
drogowych ulic); 

7) w przypadku budowy parkingów naziemnych – obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej 
w proporcji, co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych w obrębie parkingu lub po jego 
obrysie. 

§ 10. Ustala się zasady gospodarki odpadami: 

1) prowadzenie zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o miejski plan gospodarki 
odpadami; 

2) zakaz unieszkodliwiania (w tym składowania) odpadów. 

§ 11. 1. Przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowisku:  

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 12MN,MW,U, 20.1MN, 20.2MN, 20.3MN, 21.1MN, 21.2MN, 21.3MN, 
21.4MN, 21.5MN, 21.6MN i 21.7MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11U,MW, 13MN,U, 23.1U,MW 
i 23.2U,MW – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MW, 16MW, 22.1MW, 22.2MW 
i 22.3MW – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
i zamieszkania zbiorowego; 

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5ZP – jak dla terenów przeznaczonych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz na pozostałych terenach 
przeznaczonych do zabudowy: 

1) wyklucza się lokalizację szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku nie zapewnienia wymaganego 
poziomu hałasu w ņrodowisku; 

2) w przypadku przekroczenia norm hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
należy zastosować stosowne zabezpieczenia akustyczne. 

Rozdział 3. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków, 
oznaczone na rysunku planu: 

1) dawna cerkiew garnizonowa, obecnie koņciół rzymsko – katolicki pod wezwaniem 
Najņwiętszego Serca Jezusowego przy ul. Traugutta 25, na terenie o symbolu 1UOS; 

2) dawna siedziba sztabu 61 Kazańskiego Pułku Piechoty, obecnie Oņrodek Taneczny przy  
ul. Traugutta 3, na terenie o symbolu 11U,MW. 
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2. Prowadzenie robót budowlanych i innych prac przy zabytkach, o których mowa w ust 1 
 i w ich otoczeniu wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. W sąsiedztwie terenów 1UOS i 11U,MW nie należy lokalizować wolno stojących masztów, 
słupów, wież i innych urządzeń w sposób przysłaniający widoki z przestrzeni publicznych na obiekty 
zabytkowe.  

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem znajdują się zabytki, które w planie obejmuje się ochroną 
konserwatorską: 

1) wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu:  

a) budynki mieszkalne w zespole dworca kolejowego, przy ul. Traugutta 8 i 14, stanowiące 
zabytki architektury i budownictwa na terenie o symbolu 13MN,U,  

b) cmentarz ewangelicki przy ul. Wasilkowskiej na terenie o symbolu 5ZP; 

2) inne budynki, stanowiące zabytki architektury i budownictwa, oznaczone na rysunku planu. 

2. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę zabytków, o których mowa w ust. 1 wydaje się 
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

3. Pozostałe zasady ochrony zabytków, o których mowa w ust. 1, zawarte są w ustaleniach 
szczegółowych.  

§ 14. 1. Obejmuje się ochroną obelisk z tablicą pamiątkową z 1989 r., zlokalizowany przy  
ul. Traugutta, w ogrodzeniu koņcioła przy budynku nr 25, na terenie 1UOS, stanowiący dobro kultury 
współczesnej. 

2. Obelisk, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się do zachowania z zakazem lokalizowania 
obiektów przysłaniających tablicę pamiątkową od strony ul. Traugutta. 

§ 15. W obszrze planu nie okreņlono występowania stanowisk archeologicznych, jednak kto 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie 
zawiadomić o tym odpowiednie wojewódzkie służby konserwatorskie lub Prezydenta Miasta 
Białegostoku. 

Rozdział 4. 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

§ 16. 1. W skład przestrzeni publicznych wchodzą: 

1) drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne i piesze; 

2) place na terenach oznaczonych symbolami na terenach 14.1U i 26U,UC; 

3) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem 5ZP; 

4) przestrzenie ogólnodostępne pomiędzy budynkami o funkcji usługowej, a linimi 
rozgraniczającymi ulic. 

2. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) ustala się stosowanie wyłącznie ujednoliconej formy: 

a) systemu oznakowania SIMB, 

b) obiektów małej architektury (w tym wiat przystanków autobusowych), 

c) kiosków (lokalizowanych wyłącznie w bezpoņrednim sąsiedztwie istniejących 
i projektowanych przystanków autobusowych); 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) noņników reklamowych – zgodnie z ustaleniami § 7, 

b) noņników reklamowych – zgodnie z ustaleniami § 7, 
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3) zabrania się lokalizacji budynków, w tym tymczasowych, z wyjątkiem obiektów, o których 
mowa w pkt 1 lit. c. 

3. Ustala się zagospodarowanie terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w powiązaniu 
z zagospodarowaniem sąsiadujących przestrzeni publicznych poprzez dostosowanie poziomu 
ukształtowania terenu oraz powiązanie ciągów pieszych i rowerowych z możliwoņcią lokalizacji 
dojazdów, miejsc postojowych, chodników, zieleni itp. 

§ 17. W zakresie aranżacji i wystroju sezonowych ogródków gastronomicznych: 

1) ustala się: 

a) zachowanie wolnej przestrzeni chodnika nie mniejszej niż 1,5 m, 

b) lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych wyłącznie w promieniu maksimum  
20 m od wejņcia do lokalu posiadającego pełne zaplecze gastronomiczne i sanitarne do 
obsługi klientów i pracowników, 

c) stosowanie wyłącznie jednego typu (wielkoņć i kolorystyka) parasoli na terenie danego 
ogródka; 

2) dopuszcza się: 

a) umieszczanie napisów lub znaków firmowych sponsorów ogródków gastronomicznych  
– wyłącznie na lambrekinach parasoli, 

b) lokalizację tymczasowych rozbieralnych podestów, 

c) realizację ogrodzeń nietrwale związanych z gruntem, o wysokoņci do 0,9 m, o konstrukcji 
ażurowej wykonanej z metalu, drewna lub kompozycji roņlinnych, 

d) umieszczanie na ogrodzeniach sezonowych ogródków gastronomicznych nazwy własnej 
lokalu lub sponsora z zastrzeżeniem, że wkomponowana tabliczka z logo nie przekroczy 15 % 
powierzchni przęsła; 

3) zabrania się: 

a) umieszczania parasoli oraz innych elementów wyposażenia ogródków gastronomicznych 
wystających poza obrys sezonowego ogródka gastronomicznego, 

b) stosowania elementów takich jak np: namioty i rolety. 

§ 18. W zakresie lokalizacji ogrodzeń: 

1) ustala się maksymalną wysokoņć ogrodzeń na 1,8 m od poziomu terenu, ograniczenie 
wysokoņci nie dotyczy ogrodzeń terenowych obiektów sportowych i sezonowych ogródków 
gastronomicznych (obowiązują ustalenia § 17 pkt 2 lit. c); 

2) zabrania się stosowania prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych oraz z blachy 
falistej. 

Rozdział 5. 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrĉbnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem siĉ mas ziemnych. 

§ 19. Na obszarze objętym planem nie występują inne, niż wymienione § 8, § 12 i § 13, obiekty 
lub tereny podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych. 

Rozdział 6. 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoņci objĉtych planem miejscowym. 

§ 20. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów do scalenia i podziału 
nieruchomoņci.  

2. Linie rozgraniczające tereny, z wyjątkiem terenów publicznych, nie stanowią podstawy do 
przeprowadzenia obligatoryjnego podziału w miejscu ich przebiegu.  

3. Dopuszcza się podziały geodezyjne:  
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1) w celu wydzielenia działek budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej;  

2) służące poprawie warunków zagospodarowania działek istniejących. 

Rozdział 7. 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy. 

§ 21. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową (MN, MW i U) 
zabrania się lokalizacji zakładów usługowych i innych przedsięwzięć mogących pogorszyć stan 
ņrodowiska i mogących obniżyć standard zamieszkania w zakresie podwyższonego poziomu hałasu, 
emisji zanieczyszczeń, zwiększonego poziomu promieniowania itp. ponad wielkoņci normowe 
okreņlone dla funkcji tych terenów. 

§ 22. 1. Ustala się strefę ochronną od terenów zamkniętych (obszar kolejowy), oznaczoną na 
rysunku planu. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania w strefie, o której mowa 
w ust. 1 (z uwzględnieniem przepisów obowiązujących): 

1) budynki i budowle należy sytuować w odległoņci minimum 10 m od granicy obszaru 
kolejowego, lecz nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego; 

2) drzewa i krzewy należy lokalizować w odległoņci nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru 
kolejowego; 

3) roboty ziemne należy wykonywać w odległoņci nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru 
kolejowego; 

4) roboty ziemne wykonywane w odległoņci od 4 do 20 m od obszaru kolejowego należy 
każdorazowo uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej. 

3. Dopuszcza się stosowanie innych odległoņci niż wymienione w ust. 1, jeżeli obowiązujące 
przepisy dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie linii kolejowej będą 
stanowiły inaczej lub zostanie uzyskane odstępstwo od tych przepisów.  

§ 23. 1. Ustala się strefy techniczne wzdłuż infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej 
o podanych poniżej szerokoņciach:  

1) dla sieci wodociągowej: 

a) o ņrednicy od Dn 100 do Dn 300 włącznie – 2,0 m od osi sieci, 

b) o ņrednicy od Dn 300 do Dn 500 włącznie – 4,0 m od osi sieci, 

c) o ņrednicy od Dn > 500 – 6,0 m od osi sieci; 

2) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej: 

a) o ņrednicy od Dn 200 do Dn 300 włącznie – 2,0 m od osi sieci, 

b) o ņrednicy od Dn 300 do Dn 400 włącznie – 3,0 m od osi sieci, 

c) o ņrednicy Dn > 400 – 4,0 m od osi sieci; 

3) dla kanałów sieci cieplnych – 2,0 m od krawędzi kanału, komory ciepłowniczej lub innych 
obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem sieci cieplnej; 

4) dla gazociągów, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i innych należy przyjmować 
szerokoņci stref technicznych na podstawie przepisów szczególnych. 

2. W strefach technicznych, o których mowa w ust. 1: 

1) przestrzeń należy zagospodarować i użytkować w sposób umożliwiający prowadzenie robót 
budowlanych i remontów sieci; 

2) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych, po uzgodnieniu z właņcicielem sieci, 
pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo 
istniejącej sieci i lokalizowanego obiektu. 
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§ 24. W celu zabezpieczenia warunków obrony cywilnej: 

1) należy przewidzieć możliwoņć wykonania ukryć, w okresie podwyższonej gotowoņci obronnej 
RP, w budynkach (z dopuszczeniem lokalizacji ukryć na terenach przyległych do budynków) 
mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 20 mieszkań, zamieszkania zbiorowego 
przeznaczonych na pobyt powyżej 15 osób, usługowych z zakresu użytecznoņci publicznej 
i produkcyjnych powyżej 15 pracowników; 

2) stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oņwietlenia 
zewnętrznego; 

3) awaryjne ujęcia wody pitnej ustala się z projektowanych studni o wydajnoņci min. 7,5 l na 
osobę/dobę i promieniu dojņcia od budynków mieszkalnych nie większym niż 800 m, 
planowanych na terenach oznaczonych symbolem 14.1U i 26U,UC; 

4) system alarmowania mieszkańców w przypadku zagrożenia ustala się przez syreny 
o promieniu słyszalnoņci nie większym niż 300 m: 

a) istniejące – zlokalizowane na terenie opracowania przy ul. Pułkowej 5, Wasilkowskiej 47 oraz 
poza terenem opracowania przy ul. Jesiennej 8 i Wąskiej4; 

b) projektowaną – zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem 26U,UC. 

5) ustala się lokalizację tras przelotowych: 

a) zapewniających sprawną ewakuację ludnoņci w okresie zagrożenia drogą 2KD-G, 

b) do przejazdów pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi drogą oznaczoną 
symbolem 1KD-GP (Gen. Andersa - 27 Lipca). 

§ 25. Przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii zagrożenia 
ludzi na terenie objętym planem należy zapewnić m.in. wymagania w zakresie dojazdów pożarowych 
oraz zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych. 

Rozdział 8. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

§ 26. 1. Obsługę komunikacyjną zapewniają:  

1) ulice układu podstawowego: modernizowana ul. Gen. Andersa i 27 Lipca (1KD-GP), istniejąca 
Wasilkowska (2KD-G), istniejąca Poleska (3KD-G); 

2) ulice układu obsługującego – istniejące i projektowane ulice lokalne (KD-L) i dojazdowe  
(KD-D); 

3) istniejące ciągi pieszo – jezdne (KPJ) i ciągi piesze (KP). 

2. Ustala się przebieg tras komunikacji zbiorowej ulicami układu podstawowego. 

§ 27. 1. Ustala się następującą klasyfikację i parametry techniczne dróg:  

1) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

a) 1KD-GP – fragment ul. Gen. Andersa i ul. 27 lipca - droga krajowa, ulica główna ruchu 
przyņpieszonego o szerokoņci w liniach rozgraniczających od 40 m do 80 m (wg odczytu 
geometrycznego na rysunku planu) z jezdnią 2 x 2 pasy ruchu, w przekroju ulicy ņcieżka 
rowerowa, 

b) 2KD-G – ul. Wasilkowska - droga krajowa, ulica główna, o szerokoņci w liniach 
rozgraniczających od 30 m do 50m (wg odczytu geometrycznego na rysunku planu) z jezdnią 
2 x 2 pasy ruchu w przekroju ulicy ņcieżka rowerowa, 

c) 3KD-G – fragment ul. Towarowej (droga wojewódzka) – Poleskiej (droga krajowa),  
ulica główna, o szerokoņci w liniach rozgraniczających 30 m, jezdnia 2 x 2 pasy ruchu, 
w przekroju ulicy ņcieżka rowerowa, 
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d) 4KD-L – ul. Kapralska – droga gminna, ulica lokalna, o szerokoņci w liniach rozgraniczających 
od 11 m do 14 m (wg odczytu geometrycznego na rysunku planu), z jezdnią 1 x 2 pasy 
ruchu, 

e) 5KD-L – ul Pułkowa – droga gminna, ulica lokalna, o szerokoņci w liniach rozgraniczających 
13 m, z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu, 

f) 6KD-L, 7KD-L – ul Traugutta – droga gminna, ulica lokalna, o szerokoņci w liniach 
rozgraniczających od 10 m do 13 m (wg odczytu geometrycznego na rysunku planu), 
z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu, 

g) 8KD-L – ul. projektowana – droga gminna, ulica lokalna, o szerokoņci w liniach 
rozgraniczających od 12 m do 14 m (wg odczytu geometrycznego na rysunku planu), 
z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu, 

h) 9KD-L – ul. projektowana – droga gminna, ulica lokalna, o szerokoņci w liniach 
rozgraniczających od 12 m do 15 m (wg odczytu geometrycznego na rysunku planu), jezdnia 
1 x 2 pasy ruchu, 

i) 10KD-L – ul. Węglowa i jej projektowane przedłużenie - droga gminna, ulica lokalna, 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających od 12 m do 15 m (wg odczytu geometrycznego na 
rysunku planu), z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu, 

j) 11KD-L – ul. Warneńczyka – droga gminna, ulica lokalna – w istniejących liniach 
rozgraniczających, z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu, o szerokoņci 7 m, obustronne chodniki, 

k) od 12KD-D do 14KD-D i od 19KD-D do 28KD-D – istniejące i projektowane ulice – drogi 
gminne, ulice dojazdowe, o szerokoņci w liniach rozgraniczających wg odczytu 
geometrycznego na rysunku planu z jezdnią 1 x 2 pasy ruchu; 

2) pozostałych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

a) od 15KPJ do 18KPJ oraz 29KPJ i 30KPJ – istniejące ciągi pieszo-jezdne, o szerokoņci 
w liniach rozgraniczających wg odczytu geometrycznego na rysunku planu, 

b) 31KP i 32KP – istniejące ciągi piesze o szerokoņci w liniach rozgraniczających wg odczytu 
geometrycznego na rysunku planu. 

2. Szczegółowy przebieg jezdni, infrastruktury technicznej, ņcieżek rowerowych oraz innych 
elementów zlokalizowanych w drogach publicznych - do uņciņlenia w projektach budowlanych. 

§ 28. 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki urządzenia miejsc postojowych w granicach 
inwestycji:  

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, w tym  
20 % miejsc postojowych w formie ogólnodostępnej, 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie, 

3) usługi: 

a) administracja – 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

b) handel – 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

c) obiekty gastronomiczne – 15 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych, 

d) żłobki, przedszkola, szkoły, z wyjątkiem szkół wyższych – 15 - 25 miejsc postojowych  
na 100 zatrudnionych, 

e) obiekty widowiskowe i sakralne – 20 miejsc postojowych na 100 użytkowników, 

f) inne obiekty użytecznoņci publicznej – 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej; 

4) produkcja i usługi inne – nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej. 
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2. Do bilansu miejsc postojowych nie wlicza się powierzchni użytkowej komunikacji, zapleczy 
magazynowych i zapleczy socjalnych oraz powierzchni miejsc postojowych wbudowanych. 

Rozdział 9. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej 

oraz infrastruktury zlokalizowanej w drogach publicznych. 

§ 29. W zakresie zasad lokalizacji i okreņlania parametrów infrastruktury technicznej: 

1) ustala się: 

a) lokalizację infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej w drogach publicznych i na terenach 
przewidzianych pod lokalizację infrastruktury, zgodnie z zasadami rozrządu sieci 
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenów; w przypadku braku możliwoņci 
lokalizacji na terenie wskazanym na rysunku planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
na innych terenach; 

b) dostosowanie parametrów projektowanej infrastruktury technicznej do przewidywanego 
pełnego zainwestowania na terenach objętych ustaleniami planu z uwzględnieniem 
przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze obsługiwanym przez tą infrastrukturę 
(np. zlewni, obszaru zasilania); 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę przedstawionych na rysunku planu zasad rozrządu sieci ogólnomiejskich pod 
warunkiem uwzględnienia wszystkich rodzajów sieci planowanych do realizacji 
przedstawionych na rysunku planu, 

b) lokalizację infrastruktury technicznej nieuwzględnionej w rozrządzie, pod warunkiem 
opracowania nowych zasad rozrządu i zachowania priorytetu lokalizacji infrastruktury 
technicznej ogólnomiejskiej przedstawionej na rysunku planu. 

§ 30. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się: 

a) podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę: z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie ze 
schematem przedstawionym na rysunku planu i warunkami szczegółowymi okreņlonymi 
przez właņciciela sieci, 

b) bezpoņrednie zasilanie w wodę: z magistrali wodociągowej Dn 600 przebiegającej wzdłuż  
ul. Gen. Andersa (KD-GP) i magistrali wodociągowej Dn 350 przebiegającej wzdłuż  
ul. Wasilkowskiej (2KD-G) za poņrednictwem istniejących i projektowanych sieci 
rozdzielczych; 

2) dopuszcza się: 

a) zaopatrzenie w wodę z innych systemów wodociągowych, spełniających warunki w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę okreņlone w przepisach odrębnych, 

b) korzystanie z własnych ujęć wody zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach odrębnych. 

§ 31. W zakresie odprowadzenia ņcieków komunalnych: 

1) ustala się: 

a) podstawowy odbiornik ņcieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu i warunkami szczegółowymi 
okreņlonymi przez właņciciela sieci, 

b) bezpoņrednie odprowadzenie ņcieków komunalnych do kolektora sanitarnego Dn 0,4 m 
w ul. Gen. Andersa, istniejącym kanałem sanitarnym Dn 0,25 m w ul. Traugutta  
i w ul. Wasilkowskiej oraz do istniejących i projektowanych miejskich sieci kanalizacji 
sanitarnej w sąsiadujących ulicach; 
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2) dopuszcza się odprowadzenie ņcieków do innych systemów kanalizacji sanitarnej, 
spełniających warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania ņcieków okreņlone w przepisach 
odrębnych. 

§ 32. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) ustala się: 

a) podstawowym odbiornikiem wód opadowych jest grunt przy wykorzystaniu systemów 
retencji oraz rzeka Biała za poņrednictwem zbiorników retencyjnych, sieci kanalizacji 
deszczowej, drenażowej, cieków i rowów wodnych, zgodnie ze schematem przedstawionym 
na rysunku planu i warunkami szczegółowymi okreņlonymi przez właņciciela sieci i właņciwy 
zarząd gospodarki wodnej, 

b) odprowadzenie wód opadowych o małym stopniu zanieczyszczenia (z terenów zieleni 
urządzonej, ciągów pieszych, dachów oraz innych powierzchni o małym stopniu 
zanieczyszczenia – układ czysty) bezpoņrednio do gruntu, cieków wodnych lub systemów 
kanalizacyjnych okreņlonych w pkt 2, 

c) odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych (z terenów dróg, 
parkingów oraz obszarów produkcyjno – usługowych i innych zanieczyszczonych – układ 
brudny): 

- do gruntu i cieków wodnych wyłącznie po ich uprzednim oczyszczeniu w stopniu 
okreņlonym w obowiązujących przepisach,  

- do systemów kanalizacyjnych okreņlonych w pkt 2;  

2) dopuszcza się: 

a) bezpoņrednie odprowadzenie wód opadowych ustala się do kolektora zbiorczego Dn 1,2 m 
przebiegającego w ul. Gen. Andersa oraz do istniejących i projektowanych miejskich sieci 
kanalizacji deszczowej, 

b) odprowadzenie wód opadowych do innych systemów kanalizacji deszczowej, spełniających 
warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania wód opadowych okreņlone w przepisach 
odrębnych zgodnie z zasadami okreņlonymi w pkt 1, 

c) odprowadzenie wód opadowych do indywidualnego systemu odprowadzania wód 
opadowych zgodnie z zasadami okreņlonymi w pkt 1. 

§ 33. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się: 

a) podstawowym źródłem zaopatrzenia w ciepło są miejskie sieci ciepłownicze - wodna 
i parowa, doprowadzające energię ze źródeł położonych poza terenem objętym planem, 
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu i warunkami szczegółowymi 
okreņlonymi przez właņciciela sieci, 

b) bezpoņrednie doprowadzenie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 500 mm,  
Dn 600 mm, 2 x Dn 200 mm zlokalizowanych wzdłuż ul. Gen. Andersa, sieci ciepłowniczej  
2 x Dn 600 mm zlokalizowanej w południowej częņci terenu 26U,UC oraz z istniejących 
i projektowanych sieci ciepłowniczych w sąsiadujących ulicach, 

c) bezpoņrednie doprowadzenie pary z miejskiej sieci parowej Dn 400 mm zlokalizowanej 
w południowej częņci terenu 26U,UC oraz z istniejących i projektowanych sieci parowych 
w sąsiadujących ulicach; 

2) dopuszcza się: 

a) korzystanie z innych systemów i czynników służących do przesyłania energii, 

b) stosowanie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła wytwarzanego w procesach: 

- odzyskiwania energii (solarnej, gruntowej, wodnej lub zawartej w innych noņnikach),  
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- spalania gazu ziemnego, oleju opałowego niskosiarkowego, propanu-butanu  
- z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,  

- spalania paliw stałych na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN, 13MN,U, 18U, 19.1U, 19.2U, 19.3U, 20.1MN, 20.2MN, 20.3MN, 21.3MN, 21.4MN 
i 21.5MN – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.  

§ 34. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny: 

1) ustala się: 

a) podstawowym źródłem zaopatrzenia w gaz jest miejska sieć gazowa zasilana gazem 
ziemnym z systemu gazowniczego poza obszarem planu, zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku planu i warunkami szczegółowymi okreņlonymi przez 
właņciciela sieci, 

b) bezpoņrednie doprowadzenie gazu z istniejącej magistralnej sieci gazowej ņredniego 
ciņnienia Dn 250 w ul. Gen. Andersa i sieci rozdzielczych w ulicach przyległych do terenu 
objętego planem; 

2) dopuszcza się: 

a) doprowadzenie gazu z innych systemów, spełniających warunki w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w gaz okreņlone w przepisach odrębnych, 

b) stosowanie indywidualnych zbiorników paliw gazowych na zasadach okreņlonych 
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§ 35. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się: 

a) zasilanie w energię elektryczną należy realizować z istniejących stacji transformatorowo  
- rozdzielczych 110/15 kV RPZ-ECII i 110/15 kV RPZ-9 głównego systemu zasilania miasta za 
poņrednictwem istniejących i projektowanych linii kablowych 15 kV; 

b) dostawę energii elektrycznej do odbiorców z istniejących stacji transformatorowych 15/04 
kV wnętrzowych Nr 91, 1239, 9W, 322, 1195, 485, 213, 69, 227, 1350, 629,  
779 zlokalizowanych na terenie opracowania, stacji transformatorowych 15/04 kV 
zlokalizowanych w bezpoņrednim sąsiedztwie terenu opracowania oraz z projektowanych 
stacji transformatorowych 15/04 kV; 

c) zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV za poņrednictwem 
projektowanych linii kablowych 15 kV wyprowadzonych od istniejących linii kablowych  
15 kV i stacji transformatorowych 15/04 kV układu sieci rozdzielczej SN osiedla; 

d) dostawę energii elektrycznej do odbiorców ze stacji transformatorowych 15/04 kV 
istniejących i projektowanych za poņrednictwem istniejących oraz projektowanych linii 
kablowych niskiego napięcia (istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia przeznacza się 
do likwidacji i zastąpienia ich liniami kablowymi); 

2) dopuszcza się: 

a) przebudowę istniejących stacji transformatorowych 15/04 kV oraz linii ņredniego i niskiego 
napięcia kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, 

b) zmianę lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV i projektowanych linii 
kablowych w granicach okreņlonego terenu (przedstawiona na rysunku planu ich lokalizacja 
ma charakter orientacyjny). 

§ 36. 1. W zakresie zasad obsługi telekomunikacyjnej ustala się:  

1) obsługę stacjonarną – w oparciu o istniejące i projektowane centrale za poņrednictwem 
istniejącej oraz projektowanej magistralnej i rozdzielczej sieci kanalizacji kablowej lub kabli 
doziemnych; 
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2) obsługę bezprzewodową – poprzez istniejące i projektowane stacje bazowe telefonii cyfrowej 
oraz sieci internetowe. 

2. Maszty antenowe służące do zapewnienia łącznoņci publicznej należy lokalizować wyłącznie 
na budynkach i kominach, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 25P,U,UC, 26U,UC i 29IT, 
na których dopuszcza się maszty antenowe wolno stojące. 

3. Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łącznoņci publicznej odbywać się będzie 
na warunkach okreņlonych w przepisach odrębnych. 

Rozdział 10. 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 37. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu jest niezgodne z ustalonym w planie, dopuszcza 
się użytkowanie terenów zgodnie ze stanem istniejącym do czasu realizacji ustaleń planu. 

Rozdział 11. 
Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci 

nieruchomoņci. 

§ 38. Dla całego obszaru objętego planem nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w związku z uchwaleniem planu, 
ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartoņci nieruchomoņci z tego tytułu.  

DZIAŁ III. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 12. 
Przeznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz ustalenie 

warunków ich zabudowy i zagospodarowania. 

§ 39. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UOS przeznacza się pod usługi z zakresu 
kultu religijnego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające: 

1) administrację i inne funkcje usługowe nie kolidujące z funkcją sakralną; 

2) funkcje mieszkaniowe lub zamieszkania zbiorowego związane z funkcją podstawową. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się:  

1) zabytkowy koņciół pod wezwaniem Najņwiętszego Serca Jezusowego, wpisany do rejestru 
zabytków wraz z terenem, objęty ochroną zgodnie z ustaleniami § 12; 

2) obelisk z tablicą pamiątkową, objęty ochroną zgodnie z ustaleniami § 14. 

4. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

5. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 30 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć budynków o funkcji uzupełniającej – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40o; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

6. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) nowe lub przebudowywane budynki w sąsiedztwie koņcioła nie powinny skalą, formą 
i detalem konkurować z zabytkowym koņciołem; 
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2) przy budowie lub przebudowie należy stosować tradycyjne rozwiązania konstrukcyjne 
i materiałowe oraz stonowaną kolorystykę; 

3) ustala się obsługę komunikacyjną z ulic przyległych. 

§ 40. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN i 2.8MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie uzupełniające: 

1) zabudowę o funkcji usługowej lub usługowo-mieszkaniowej, którą należy lokalizować: 

a) na częņci terenu oznaczonego symbolem 2.1MN – na działkach przyległych do ulicy 27 Lipca 
(1KD-GP), 

b) na częņci terenu oznaczonego symbolem 2.2MN – na działce narożnikowej przy 
skrzyżowaniu ulic Kapralskiej i Pustej, 

c) na częņci terenu oznaczonego symbolem 2.5MN – na działce narożnikowej przy 
skrzyżowaniu ulic Pułkowej i Kapralskiej, 

d) na częņci terenów oznaczonych symbolami 2.7MN i 2.8MN – na działkach przyległych  
do ul. Traugutta (6KD-L); 

2) zabudowę usługową (np. sklep, gabinet lekarski, biuro) o powierzchni użytkowej do 60 m2, 
lokalizowaną w kubaturze budynków mieszkalnych – na pozostałych terenach. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 2.8MN przy ul. Traugutta 15 i 19 znajdują się budynki 
mieszkalne, które obejmuje się ochroną konserwatorską zgodnie z ustaleniami § 13 i następującymi 
warunkami:  

1) przy remontach, przebudowach i rozbudowach należy zachować historyczną formę 
architektoniczną budynków; 

2) zabrania się nadbudowy tych budynków. 

4. Na terenie, oznaczonym symbolem 2.2MN przy ul. Pustej 14 i 16 oraz na terenie 
oznaczonym symbolem 2.6MN przy ul. Sekcyjnej 6, 8, 10, 12 i 14 znajdują się budynki mieszkalne 
o wartoņciach architektonicznych, dla których ustala się:  

1) dopuszczenie rozbudowy pod warunkiem zachowania modernistycznego charakteru 
budynków; 

2) zakaz nadbudowy. 

5. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

6. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej, 

b) 50 % terenu inwestycji – przypadku zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 

c) 60 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej, 

b) 30 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

c) 15 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

3) wysokoņć zabudowy – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 
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4) dachy – dostosowane kątem nachylenia do dachów na budynkach istniejących na działkach 
sąsiednich; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

7. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1:  

1) projektowaną zabudowę należy dostosować gabarytami i formą do zabudowy istniejącej, 
spełniającej wymagania planu; 

2) budynki gospodarcze i garażowe należy projektować o wysokoņci do 3,5 m przy dachach 
płaskich i do 5 m w kalenicy przy dachach dwuspadowych; 

3) budynki gospodarcze i garażowe rodzajem wykończenia i kolorystyką należy dostosować do 
pozostałej zabudowy na działce; 

4) istniejące obiekty usługowe, spełniające wymagania, o których mowa w § 20, pozostawia się 
do dalszego użytkowania; 

5) wejņcia do lokali usługowych, główne i gospodarcze, należy lokalizować od strony ulic; 

6) dopuszcza się wejņcia do lokali usługowych w ņcianach bocznych, jeżeli sąsiadują one 
z funkcją usługową na działce przyległej; 

7) w zagospodarowaniu działki z funkcją usługową sąsiadującą z funkcją mieszkaniową na 
działce przyległej należy uwzględnić pas zieleni izolacyjnej; 

8) ustala się obsługę komunikacyjną z ulic przyległych z wykluczeniem ulicy 1KD-GP. 

§ 41. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KX przeznacza się pod wydzielone 
miejsca postojowe w formie zespołu garaży.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 5 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 5 m (1 kondygnacja nadziemna); 

4) dachy płaskie lub symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) garaże należy realizować jako zespół boksów garażowych w oparciu o jeden projekt 
architektoniczno – budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu; 

2) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić pas zwartej zieleni izolacyjnej o szerokoņci nie 
mniejszej niż 1 m od strony zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem 2.3MN. 

§ 42. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MW przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią 
urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające, ustala się zabudowę 
usługową realizowaną jako lokale wbudowane w partery zabudowy wielorodzinnej lub jako 
samodzielne budynki o powierzchni zabudowy co najmniej 120 m2. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  
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1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 25 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 20 m (max. 6 kondygnacji nadziemnych); 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) w zagospodarowaniu terenu należy utrzymać istniejące ciągi piesze oraz komunikację 
wewnętrzną; 

2) istniejącą zieleń pozostawia się do dalszego utrzymania i uzupełnień zwłaszcza od strony  
ulicy Wasilkowskiej jako zieleń izolacyjną; 

3) garaże na samochody osobowe należy lokalizować w formie garaży wielopoziomowych  
lub zespołów boksów garażowych o ujednoliconej formie architektonicznej; 

4) ustala się obsługę komunikacyjną z ul. Traugutta i Pułkowej oraz z ul. Wasilkowskiej 
istniejącym zjazdem na tzw. „prawoskręty” oraz ciągiem pieszo-jezdnym 29KPJ. 

§ 43. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP przeznacza się pod zieleń urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje się zabytkowy cmentarz, który obejmuje się 
ochroną konserwatorską zgodnie z ustaleniami § 13. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się następujące zasady i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) należy zachować i utrzymywać w należytym stanie: 

a) istniejącą kaplicę, nagrobki i mur z wmurowanymi pozostałoņciami dawnych nagrobków; 

b) istniejący drzewostan wraz z grupą drzew położoną na granicy z terenem 8U, uznaną za 
pomnik przyrody, objętą ochroną zgodnie z ustaleniami § 8; 

2) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić alejki spacerowe i elementy małej 
architektury; 

3) wprowadza się zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych i noņników reklamowych; 

4) dopuszcza się lokalizację ziemnej infrastruktury technicznej pod nadzorem archeologicznym. 

§ 44. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się funkcję 
mieszkaniową wyłącznie na najwyższej kondygnacji projektowanego budynku w narożniku  
ulic Kapralskiej i 27 Lipca. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 15 % terenu inwestycji; 

3) minimalna powierzchnia zabudowy budynku usługowego – 150 m2; 

4) wysokoņć zabudowy – do 15 m (max. 4 kondygnacje nadziemne); 

5) dachy płaskie; 
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6) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) w przypadku pozostawienia funkcji przedszkola w budynku przy ul 27 Lipca 8, należy utrzymać 
istniejącą zieleń oraz wprowadzić zieleń izolacyjną i parkan spełniający rolę ekranu 
akustycznego; 

2) w narożniku ul. 27 Lipca i Kapralskiej należy lokalizować zabudowę usługową, stanowiącą 
dominantę przestrzenną; 

3) ustala się obsługę komunikacyjną – z ulicy Kapralskiej i jednym zjazdem z ul. 27 Lipca na 
potrzeby parkingu, o którym mowa w § 42 i istniejącego przedszkola. 

§ 45. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7KX przeznacza się pod wydzielone 
miejsca postojowe w formie parkingu ogólnodostępnego.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Przez teren, o którym mowa w ust 1. dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejącego 
budynku przy ul. 27 Lipca 2 położonego na terenie oznaczonym symbolem 8U.  

§ 46. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 5 % terenu inwestycji; 

3) minimalna powierzchnia zabudowy budynku usługowego – 400 m2; 

4) wysokoņć zabudowy – od 12 do 25 m ( min. 3, max. 7 kondygnacji nadziemnych); 

5) dachy płaskie; 

6) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) teren pomiędzy fasadami frontowymi budynków, a linią rozgraniczającą ulic należy 
pozostawić jako teren ogólnodostępny i zagospodarować łącząc integralnie z chodnikiem 
i zielenią przyległych ulic; 

2) ogrodzenie dopuszcza się wyłącznie w miejscu przysłaniającym funkcje gospodarcze; 

3) istniejącą stację transformatorową nr 227 należy przebudować uwzględniając zmianę jej 
lokalizacji poza ekspozycję widokową narożnika ulic;  

4) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ograniczenia wynikające z obowiązku ochrony 
drzew pomnikowych, położonych w sąsiedztwie na terenie oznaczonym symbolem 5ZP, 
zgodnie z ustaleniami § 8; 

5) ustala się obsługę komunikacyjną ciągiem 29KPJ od ulicy Wasilkowskiej z dopuszczeniem 
dojazdu do budynku przy ul. 27 Lipca 2 przez parking ogólnodostępny na terenie oznaczonym 
symbolem 7KX. 

§ 47. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  
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2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 20 % terenu inwestycji; 

3) minimalna powierzchnia zabudowy budynku usługowego – min. 600 m2; 

4) wysokoņć zabudowy – do 15 m (max. 4 kondygnacje nadziemne); 

5) dachy płaskie; 

6) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) w przypadku utrzymywania funkcji związanej z opieką zdrowotną lub oņwiatą należy utrzymać 
istniejącą zieleń i wprowadzić zieleń izolacyjną od strony ul. Wasilkowskiej; 

2) ustala się obsługę komunikacyjną istniejącym zjazdem z ulicy Wasilkowskiej  
na tzw. „prawoskręty”. 

§ 48. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako funkcję uzupełniającą, ustala się zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną pod warunkiem jej lokalizacji od trzeciej kondygnacji nadziemnej 
wzwyż i zagospodarowania jako jednego zamierzenia inwestycyjnego całego terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania teren, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 5 % terenu inwestycji; 

3) minimalna powierzchnia zabudowy budynku usługowego – min. 600 m2; 

4) wysokoņć zabudowy: 

a) do 14 m (max. 4 kondygnacje nadziemne) – dla zabudowy zlokalizowanej w odległoņci do 25 
m od strony terenu oznaczonego symbolem 11U,MW, 

b) do 20 m (max. 6 kondygnacji nadziemnych) – dla zabudowy lokalizowanej w odległoņci 
większej niż 25 m od strony terenu oznaczonego symbolem 11U,MW; 

5) dachy płaskie; 

6) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Traugutta.  

§ 49. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11U,MW przeznacza się pod zabudowę 
usługową i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz 
zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje się budynek przy ul. Traugutta 3, wpisany do 
rejestru zabytków, objęty ochroną konserwatorską wraz z terenem, zgodnie z ustaleniami § 12.  

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  
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4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 25 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 10 m; 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną należy realizować w formie willi miejskiej; 

2) przy projektowaniu nowej zabudowy należy nawiązać do budynku zabytkowego 
uwzględniając jego skalę, gabaryty, formę architektoniczną, rozwiązania materiałowe 
i konstrukcyjne; 

3) nowa zabudowa nie powinna skalą, formą i detalem konkurować z obiektem zabytkowym;  

4) ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Traugutta. 

§ 50. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12MN,MW,U przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową jedno- lub wielorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przy ul. Traugutta 11 znajduje się budynek mieszkalny 
o wartoņciach historycznych (drewniany, z końca XIX w.), który obejmuje się ochroną 
konserwatorską zgodnie z ustaleniami § 13 i następującymi warunkami: 

1) przy remoncie, przebudowie i ewentualnej rozbudowie należy zachować historyczną formę 
architektoniczną budynku, 

2) ustala się zakaz nadbudowy; 

3) dopuszcza się rozbiórkę budynku pod warunkiem sporządzenia dokumentacji inwetaryzacyjnej 
lub przeniesienie budynku w inne miejsce. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się drzewa uznane za pomniki przyrody, 
objęte ochroną zgodnie z ustaleniami § 8.  

4. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

5. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej, 

b) 50 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 

c) 60 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) 25 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

c) 20 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 

d) 15 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

3) wysokoņć zabudowy – do 12 m (max. 3 kondygnacji nadziemnych); 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 133 – 12745 – Poz. 1497  
 

4) dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

6. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną należy realizować w formie wili miejskich; 

2) ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Traugutta i Pułkowej dojazdem wewnętrznym na 
terenie 4MW. 

§ 51. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13MN,U przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz 
zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przy ul. Traugutta: nr 8, 10, 12, 14 i 16 znajdują się 
budynki mieszkalne o wartoņciach historycznych (drewniane, z końca XIX w. będące przykładem 
dawnego budownictwa mieszkaniowego dla pracowników kolei), które obejmuje się ochroną 
konserwatorską zgodnie z ustaleniami § 13 i następującymi warunkami: 

1) remonty, przebudowy i rozbudowy budynków powinny zachować ich historyczną formę 
architektoniczną; 

2) przy wykorzystaniu poddaszy do celów użytkowych należy stosować okna połaciowe; 
dopuszcza się stosowanie lukarn pod warunkiem zachowania symetrii kątów spadku połaci 
dachowych, symetrii elewacji i szerokoņci lukarn nie większej niż 2 m ; 

3) przy remontach, przebudowach lub rozbudowach budynków zabytkowych należy stosować 
tradycyjne materiały: ņciany zewnętrzne drewniane, dachy kryte dachówką lub ewentualnie 
z blachy w kolorze zbliżonym do dachówki naturalnej; 

4) należy zachować tradycyjne detale architektoniczne lub dążyć do ich odtworzenia (np. ganki, 
okiennice); 

5) należy stosować tradycyjną w wyglądzie stolarkę drzwiową i okienną. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) 50 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
lub usługowej; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) 30 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej z usługami 
lub usługowej; 

3) wysokoņć zabudowy – nie wyższa od istniejącej (parter z poddaszem użytkowym); 

4) dachy symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35 do 42o; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) możliwa jest adaptacja istniejących budynków mieszkalnych na cele usługowe; w przypadku 
lokalizacji usługi gastronomicznej zmiana sposobu użytkowania musi dotyczyć całoņci 
budynku; 
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2) wejņcia do lokali usługowych, zarówno główne jak i gospodarcze należy lokalizować od strony 
ulicy; 

3) dopuszcza się wejņcia do lokali usługowych w ņcianach bocznych, jeżeli sąsiadują one 
z funkcją usługową na działce przyległej; 

4) w zagospodarowaniu działki z funkcją usługową sąsiadującą z funkcją mieszkaniową na 
działce przyległej należy uwzględnić pas zieleni izolacyjnej z roņlin zimozielonych; 

5) zabudowa gospodarcza powinna nawiązywać formą do zabytkowej zabudowy mieszkaniowej 
– z dachami symetrycznymi, dwuspadowymi (za wyjątkiem budynków lokalizowanych po 
granicy z działką przyległą), o kącie nachylenia połaci podobnych jak na budynkach 
mieszkalnych i wysokoņci do 5 m w kalenicy; 

6) wskazana jest lokalizacja budynków gospodarczych wspólnie z właņcicielami działek 
przyległych; 

7) ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Traugutta. 

§ 52. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14.1U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 10 m ( max. 2 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) projektowaną zabudowę należy kształtować pierzejowo wzdłuż ul. Traugutta z zachowaniem 
okreņlonej linii zabudowy i wyznaczeniem przestrzeni ogólnodostępnej – placu naprzeciw 
koņcioła; 

2) plac należy integralnie powiązać z zabudową usługową i ulicą Traugutta; 

3) kształtując zabudowę należy uwzględnić: 

a) połączenie ruchu pieszego z istniejącą nad torami kładką z ulicą Traugutta i projektowanym 
placem, 

b) przystanek kolejowy; 

4) zaplecze techniczne i gospodarcze należy przewidywać od strony torów kolejowych 
z wjazdami od strony wschodniej przy granicy planu i od strony zachodniej w sąsiedztwie 
terenu 14.2U; 

5) ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Traugutta. 

5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu możliwe jest wykorzystanie 
terenu pod bazar osiedlowy.  

§ 53. 1. Teren oznaczone na rysunku planu symbolem 14.2U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 
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3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 8 m w kalenicy (2 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28 . 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) inwestycję należy prowadzić jako maksymalnie cztery zamierzenia inwestycyjne; 

2) podział terenu na działki budowlane wymaga wydzielenia wewnętrznej drogi dojazdowej 
obsługującej wydzielone działki, prowadzonej wzdłuż terenów kolejowych; 

3) zabudowę należy kształtować elewacją frontową od strony wewnętrznej drogi dojazdowej; 

4) projektowane budynki powinny być proste w formie, aby nie konkurować z zabytkowymi 
budynkami na terenie 13MN,U; 

5) projektowane budynki należy lokalizować w sposób umożliwiający widok na zabytkowe 
budynki na terenie 13MN,U od strony ulicy Towarowej; 

6) ustala się obsługę komunikacyjną drogą wewnętrzną z ulicy Traugutta i drogi 10KD-L. 

§ 54. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15.1U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 15 m (max. 4 kondygnacje nadziemne) ; 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) zabudowę należy kształtować uwzględniając skarpę i ekspozycję widokową narożnika ulicy 
projektowanej 10KD-L i Wasilkowskiej 2KD-G; 

2) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi 10KD-L; 

3) wskazane jest zagospodarowanie terenu łącznie z terenem oznaczonym symbolem 15.2U. 

§ 55. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15.2U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się nową 
funkcję mieszkaniową na najwyższej kondygnacji realizowanej zabudowy usługowej. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  
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1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 15 m (max. 4 kondygnacje nadziemne); 

4) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) nową zabudowę należy kształtować uwzględniając ekspozycję widokową narożnika ulicy 
Wasilkowskiej 2KD-G i Traugutta 6KD-L; 

2) wskazane jest zagospodarowanie terenu łącznie z terenem oznaczonym symbolem 15.1U; 

3) przed wyburzeniem budynków przy ul. Traugutta 2 i 6 należy opracować dokumentację 
inwetaryzacyjną budynków lub przenieņć je w inne miejsce; 

4) do czasu realizacji nowej inwestycji kolidującej z zabudową istniejącą dopuszcza się remonty, 
przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych do 20 % powierzchni ich 
zabudowy. 

§ 56. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 16MW przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią 
urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się zabudowę 
usługową realizowaną jako lokale wbudowane w partery zabudowy wielorodzinnej lub jako 
samodzielne budynki o powierzchni zabudowy co najmniej 120 m2. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 25 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – nie wyższa od istniejących budynków wielorodzinnych w narożniku 
ulicy Wasilkowskiej i Gen. Andersa; 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) w zagospodarowaniu terenu należy utrzymać istniejące ciągi piesze oraz komunikację 
wewnętrzną; 

2) istniejącą zieleń pozostawia się do dalszego utrzymania i uzupełnień – od strony ulicy 
Wasilkowskiej i Gen. W. Andersa jako zieleń izolacyjną; 

3) garaże na samochody osobowe należy lokalizować w formie garaży wielopoziomowych lub 
zespołów boksów garażowych o ujednoliconej formie architektonicznej; 

4) ustala się obsługę komunikacyjną dojazdem od ul. Traugutta i ul. Fabrycznej oraz istniejącym 
zjazdem z ulicy Wasilkowskiej. 

§ 57. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 17U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 
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3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) istniejący budynek mieszkalny przeznacza się do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
i zmiany funkcji na usługową; 

2) w przypadku czasowego pozostawienia istniejącej funkcji mieszkaniowej należy wprowadzić 
ogrodzenie pełne o wys. do 2,2 m od strony ul. Wasilkowskiej lub zastosować inne 
rozwiązania zmniejszające uciążliwoņci komunikacyjne; 

3) ustala się obsługę komunikacyjną na tzw. „prawoskręty” z ul. Wasilkowskiej. 

§ 58. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 18U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się 
zabudowę mieszkaniową realizowaną od strony przy ul. Kątowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnej 
linii zabudowy mieszkaniowej. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przy ul. Wasilkowskiej 32 znajduje się budynek 
mieszkalny o wartoņciach historycznych (murowany z I ćw. XX w.), który obejmuje się ochroną 
konserwatorską zgodnie z ustaleniami § 13 i następującymi warunkami:  

1) przy remontach i przebudowach należy zachować historyczną formę architektoniczną 
budynku; 

2) zabrania się nadbudowy budynku; 

3) dopuszcza się rozbudowę budynku w kierunku południowo – wschodnim. 

4. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

5. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy – na budynkach od strony ul. 27 Lipca płaskie z attyką, na pozostałych – o kącie 
nachyleniu głównych połaci dachowych do 40°; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

6. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) istniejącą od strony ul. 27 Lipca zabudowę mieszkaniową przeznacza się do likwidacji lub 
przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania na funkcje usługowe; 

2) w przypadku czasowego pozostawienia istniejącej funkcji mieszkaniowej należy wprowadzić 
ogrodzenie pełne o wys. do 2,2 m od strony ul. 27 Lipca lub zastosować inne rozwiązania 
zmniejszające uciążliwoņci komunikacyjne; 
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3) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Kątowej oraz dla działek budowlanych nie mających 
dostępu do ul. Kątowej ciągiem pieszo–jezdnym w liniach rozgraniczających ul. 27 Lipca 
(drogi 1KD-GP). 

§ 59. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19.1U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19.1U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 15 m (max. 4 kondygnacje nadziemne w narożniku  
ulicy Wasilkowskiej i Gen. Andersa jako dominanta przestrzenna i max. 3 kondygnacje na 
pozostałej częņci terenu); 

4) dachy – na budynkach od strony narożnika ulicy Wasilkowskiej i Gen. W. Andersa płaskie 
z attyką, na pozostałych (od strony dojazdu 20KD-D) – o kącie nachyleniu głównych połaci 
dachowych do 42°; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 27. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) zabudowę usługową należy kształtować pierzejowo z możliwoņcią lokalizacji budynków od 
strony ulic Gen. Andersa i Wasikowskiej jako zabudowy zwartej, uwzględniając ekspozycję 
widokową narożnika ulic; 

2) w narożniku ulic Gen. Andersa i Wasilkowskiej wskazana dominanta przestrzenna; 

3) ustala się obsługę komunikacyjną projektowanym dojazdem 20KD-D od strony  
ul. Wasilkowskiej oraz ulicą Błękitną 21KD-D. 

6. Teren, o którym mowa w ust 1, w zależnoņci od potrzeb inwestycyjnych może zostać 
powiększony o przyległe do zabudowy usługowej działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na terenie oznaczonym symbolem 20.1MN.  

§ 60. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 19.2U, 19.3U, 19.4U i 19.5U przeznacza 
się pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią 
urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów, o których mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy – w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej i przyjętych rozwiązań architektonicznych; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1:  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 133 – 12751 – Poz. 1497  
 

1) istniejącą zabudowę mieszkaniową przeznacza się do przebudowy i zmiany sposobu 
użytkowania na funkcje usługowe; 

2) zabudowę usługową należy kształtować pierzejowo od strony ulic Gen. Andersa; 

3) wejņcia do lokali usługowych, zarówno główne jak i gospodarcze należy lokalizować od strony 
ulicy Gen. Andersa; 

4) dopuszcza się wejņcia do lokali usługowych w ņcianach bocznych, jeżeli sąsiadują one 
z funkcją usługową na działce przyległej; 

5) w zagospodarowaniu działki z funkcją usługową sąsiadującą z funkcją mieszkaniową na 
działce przyległej należy uwzględnić pas zieleni izolacyjnej z roņlin zimozielonych; 

6) ustala się obsługę komunikacyjną z ulic dojazdowych i lokalnej. 

5. Tereny, o których mowa w ust 1, w zależnoņci od potrzeb inwestycyjnych można 
powiększyć o przyległe do zabudowy usługowej działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

§ 61. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 20.1MN, 20.2MN i 20.3MN przeznacza 
się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) zabudowę usługową na działkach przyległych do zabudowy usługowej na terenach 19.1U, 
19.2U i 19.3U oraz następnych, jeżeli sąsiadują z istniejącą zabudową usługową; 

2) zabudowę usługową (np. sklep, gabinet lekarski, biuro) o powierzchni użytkowej do 60 m2, 
lokalizowaną w kubaturze budynków mieszkalnych na pozostałych działkach. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów, o których mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej, 

b) 50 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

c) 60 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej, 

b) 30 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

c) 15 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

3) wysokoņć zabudowy – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy dostosowane kątem nachylenia do dachów na budynkach istniejących na działkach 
sąsiednich; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 27. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust.1:  

1) projektowaną zabudowę należy dostosować gabarytami i formą do zabudowy istniejącej, 
spełniającej wymagania planu; 

2) istniejące budynki gospodarcze w złym stanie technicznym przeznacza się do sukcesywnej 
likwidacji – na działkach o powierzchni mniejszej niż 500 m2 należy dążyć do zapewnienia 
funkcji garażowej i gospodarczej w ramach nowobudowanych lub przebudowywanych 
i rozbudowywanych budynków mieszkalnych; 
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3) nowe budynki gospodarcze należy projektować o wysokoņci do 3,5 m przy dachach płaskich 
i 5 m w kalenicy przy dachach dwuspadowych; budynki te rodzajem wykończenia i kolorystyki 
należy dopasować do pozostałej zabudowy na działce; 

4) istniejące obiekty usługowe niekolidujące z funkcją mieszkaniową pozostawia się do dalszego 
użytkowania; 

5) wejņcia do lokali usługowych, główne i gospodarcze, należy lokalizować od strony ulic; 

6) dopuszcza się wejņcia do lokali usługowych w ņcianach bocznych, jeżeli sąsiadują one 
z funkcją usługową na działce przyległej; 

7) w zagospodarowaniu działki z funkcją usługową sąsiadującą z funkcją mieszkaniową na 
działce przyległej należy uwzględnić pas zieleni izolacyjnej; 

8) ustala się obsługę komunikacyjną ze wszystkich ulic dojazdowych i lokalnych. 

§ 62. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 21.1MN, 21.2MN, 21.3MN, 21.4MN, 
21.5MN, 21.6MN i 21.7MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz 
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) zabudowę o funkcji usługowej, którą należy lokalizować od strony ulicy Traugutta (7KD-L), 
Węglowej (10KD-L) w pierzei ul. Gen. Andersa oraz na działkach przyległych do zabudowy 
usługowej na terenach 19.4U i 19.5U; 

2) zabudowę usługową (np. sklep, gabinet lekarski, biuro) o powierzchni użytkowej do 60 m2, 
lokalizowaną w kubaturze budynków mieszkalnych na pozostałych terenach. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów, o których mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej, 

b) 50 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

c) 60 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej, 

b) 30 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

c) 15 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej; 

3) wysokoņć budynków – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy dostosowane kątem nachylenia do dachów na budynkach istniejących na działkach 
sąsiednich; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1: 

1) projektowaną zabudowę należy dostosować gabarytami i formą do zabudowy istniejącej, 
spełniającej wymagania planu; 

2) istniejące budynki gospodarcze w złym stanie technicznym przeznacza się do sukcesywnej 
likwidacji – na działkach o powierzchni mniejszej niż 500 m2 należy dążyć do zapewnienia 
funkcji garażowej i gospodarczej w ramach nowobudowanych lub przebudowywanych 
i rozbudowywanych budynków mieszkalnych; 
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3) nowe budynki gospodarcze należy projektować o wysokoņci do 3,5 m przy dachach płaskich 
i 5 m w kalenicy przy dachach dwuspadowych; budynki te rodzajem wykończenia i kolorystyki 
należy dopasować do pozostałej zabudowy na działce; 

4) istniejące obiekty usługowe niekolidujące z funkcją mieszkaniową pozostawia się do dalszego 
użytkowania; 

5) wejņcia do lokali usługowych, zarówno główne jak i gospodarcze należy lokalizować od strony 
ulic; 

6) dopuszcza się wejņcia do lokali usługowych w ņcianach bocznych, jeżeli sąsiadują one 
z funkcją usługową na działce przyległej; 

7) w zagospodarowaniu działki z funkcją usługową sąsiadującą z funkcją mieszkaniową na 
działce przyległej należy wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej z roņlin zimozielonych; 

8) ustala się obsługę komunikacyjną z ulic dojazdowych i lokalnych. 

§ 63. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 22.1MW, 22.2MW i 22.3MW przeznacza 
się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się 
zabudowę usługową realizowaną jako lokale wbudowane w partery zabudowy wielorodzinnej. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów, o których mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 25 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć budynków – nie wyższa od istniejących; 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1:  

1) na terenach 22.1MW i 22.2MW od strony sąsiadującej z zabudową jednorodzinną należy 
wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie szerokoņci co najmniej 5 m; 

2) ustala się obsługę komunikacyjną z ulic przyległych. 

§ 64. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 23.1U,MW i 23.2U,MW przeznacza się 
pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów, o których mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 50 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej, 

b) 30 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) 15 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej, 

b) 25 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
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3) wysokoņć budynków: 

a) do 14 m (max. 4 kondygnacje nadziemne) – w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
w pasie szerokoņci 30 m przy granicy z terenem 21.6MN, 

b) do 20 m (max. 6 kondygnacji nadziemnych) – na pozostałych terenach; 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1:  

1) w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, przy granicy z terenem 21.6MN należy dokonać 
nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie szerokoņci co najmniej 5 m, a w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej co najmniej 8 m; 

2) zabudowę należy lokalizować frontem do ul. 8KD-L; 

3) ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy 8KD-L. 

§ 65. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 24.1U i 24.2U przeznacza się pod 
zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenów, o których mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć budynków – do 15 m (max. 4 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 27. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1:  

1) od strony sąsiadującej z zabudową mieszkaniową należy dokonać nasadzenia zieleni 
izolacyjnej w pasie szerokoņci co najmniej 3 m; 

2) ustala się obsługę komunikacyjną z ulic przyległych. 

§ 66. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 25P,U,UC przeznacza się pod zabudowę 
produkcyjną i usługową z możliwoņcią lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną .  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 5 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć budynków – do 20 m za wyjątkiem urządzeń technologicznych, których wysokoņć 
wynikać będzie z potrzeb technologicznych; 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 
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4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1, zostały okreņlone w dziale II.  

5. Ustala się obsługę komunikacyjną projektowaną ulicą lokalną 9KD-L.  

§ 67. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 26U,UC przeznacza się pod 
wielofunkcyjne centrum kulturalno-usługowe z możliwoņcią lokalizacji obiektu handlowego 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz 
zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się 
produkcję niekolidującą z funkcją usługową. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się istniejące budynki zespołu magazynów 
wojskowych, o wartoņciach historycznych, które obejmuje się ochroną konserwatorską zgodnie 
z ustaleniami § 13 i przeznacza się do adaptacji na cele usługowe z możliwoņcią przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy z obowiązkiem zachowania ich historycznego charakteru.  

4. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

5. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 30 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 15 m; 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 27. 

6. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) zabudowę należy kształtować w ekspozycji do ul. Poleskiej, przeznaczając na ewentualną częņć 
gospodarczą i dostawy obszar w sąsiedztwie terenu oznaczonego symbolem 29IT; 

2) nową zabudowę należy lokalizować przy ul. Węglowej oraz w sąsiedztwie terenu 29IT; 

3) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić: 

a) plac powiązany z pasażami pieszymi jako miejsce organizacji wystaw i imprez masowych, 

b) wewnętrzny układ komunikacyjny z miejscami postojowymi i wydzielonymi parkingami, 

c) istniejące bocznice kolejowe, które można wykorzystać do ekspozycji np. zabytkowego 
taboru kolejowego, 

d) powiązanie ruchu pieszego i rowerowego z ulicą Poleską bezkolizyjnym przejņciem, 

e) zachowanie i pielęgnację istniejącego drzewostanu i dalsze nasadzenia zieleni, 

f) ewentualny przystanek kolejowy; 

4) ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Węglowej i drogami wewnętrznymi. 

§ 68. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 27U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się 
zabudowę mieszkaniową lokalizowaną przy ul. Siedleckiego oraz jako lokal mieszkalny dla 
właņciciela wbudowany w kubaturę budynku usługowego na działkach przyległych do  
ul. Wasilkowskiej. 

3. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II.  
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4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania teren, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 15 m (max. 4 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy – w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej i przyjętych rozwiązań architektonicznych; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 28. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) projektowaną zabudowę należy kształtować w powiązaniu z zabudową istniejącą, w narożniku 
ul. Węglowej (10KD-L) i ul. Wasilkowskiej (2KD-G) jako zabudowę zwartą ; 

2) obszar pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą ul. Wasikowskiej należy traktować jak 
przestrzeń publiczną, bez prawa realizacji ogrodzeń i przeznaczyć na dojazd do projektowanej 
zabudowy, połączony z pasażem pieszym na skarpie od strony ul. Wasilkowskiej, pomiędzy  
ul. Traugutta i Węglową; 

3) ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Traugutta, Siedleckiego i Węglowej. 

§ 69. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 28U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania teren, 
o którym mowa w ust. 1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % terenu inwestycji; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 10 % terenu inwestycji; 

3) wysokoņć zabudowy – do 12 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

4) dachy płaskie; 

5) miejsca postojowe – zgodnie z § 27. 

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust. 1, na dotychczasowych 
warunkach z ulicy Towarowej.  

§ 70. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 29IT przeznacza się pod infrastrukturę 
techniczną.  

2. Ustalenia ogólne obowiązujące dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zostały okreņlone 
w dziale II. 

3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) istniejącą bocznicę i inne urządzenia techniczne pozostawia się do dalszego użytkowania; 

2) w przypadku zaniechania dalszego użytkowania bocznicy do transportu kolejowego 
możliwoņć zagospodarowania terenu jak terenu oznaczonego symbolem 25P,U,UC. 

DZIAŁ IV. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 71. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 72. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Leszek Kusak 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr IX/72/11 

Rady Miejskiej Białegostoku 

z dnia 28 marca 2011 r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr IX/72/11 

Rady Miejskiej Białegostoku 

z dnia 28 marca 2011 r. 

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czĉņci osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i oraz art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o ņrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
ņrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ņrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami):  

1. Nie uwzględnia się uwag wniesionych przez: 

1) osobę fizyczną w sprawie ustalenia opłaty z tytułu spadku wartoņci nieruchomoņci, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w związku z realizacją węzła komunikacyjnego; 

2) Polskie Koleje Państwowe w sprawie: 

a) projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 010KD-L dotyczącej likwidacji tej ulicy na 
odcinku od ul. Wasilkowskiej do Traugutta, 

b) ustaleń terenu oznaczonego symbolem 13U dotyczącej umożliwienia na tym terenie lokalizacji 
obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i nie wskazywania konkretnej 
lokalizacji placu na rysunku planu; 

3) Stowarzyszenie Federacji Zielonych w Białymstoku w sprawie: 

c) wykonania dróg rowerowych przy przebudowie i modernizacji ulic, 

d) ochrony terenów zielonych przed zabudową i dewastacją oraz ustaleniu w planie 
minimalnego udziału procentowego powierzchni terenów zielonych, 

e) prowadzenia procedury oceny oddziaływania na ņrodowisko, z udziałem społeczeństwa, 
w przypadku lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego; 

4) osobę fizyczną w sprawie ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 11U,MW, dotyczących 
zwiększenia maksymalnej powierzchni zabudowy do 60 % inwestycji, zmniejszenia minimalnej 
powierzchni terenu biologicznie czynnego, zwiększenia wysokoņci zabudowy do 14 m oraz 
wykreņlenia ograniczeń wynikających z § 49 ust. 5 i w ich miejsce wpisanie, że zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną należy realizować w taki sposób, aby korespondowała z istniejącym 
budynkiem zabytkowym; 

5) osobę fizyczną w sprawie ustaleń planu dla terenu oznaczonego symbolem 27U dotyczących 
warunków obsługi komunikacyjnej ewentualnej zabudowy na działkach 1832/3, 1832/4, 1832/5/832/6 
i 1832/9. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr IX/72/11 

Rady Miejskiej Białegostoku 

z dnia 28 marca 2011 r. 

 
Sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do 

zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czĉņci osiedla 
Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się, że na terenie objętym planem 
przewiduje się realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących  
do zadań własnych Gminy Białystok: 

- kanalizacji sanitarnej 

- kanalizacji deszczowej 
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- sieci wodociągowej 

- sieci ciepłowniczej 

- oņwietlenia terenów publicznych 

- nawierzchni dróg publicznych i innych powierzchni utwardzonych na terenach należących do 
Gminy Białystok. 

Realizacja powyższych inwestycji przewidziana jest ze ņrodków własnych Gminy Białystok 
z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz przy współudziale gestorów sieci i inwestorów 
prywatnych. 
1497

 
 

 

 

1498 
1498  

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie okreņlenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie 
oraz szczegółowych zasad czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r.  
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 135, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223,  
poz. 1458, Nr 52, poz. 420; Nr 159, poz. 1241 z 2010 r.157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 1, 2, 3, 5, 6 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 09 Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 40,  
poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Okreņla się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zakres czynnoņci wchodzących w skład usług opiekuńczych, 
stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Okreņla się szczegółowe warunki ustalania wysokoņci odpłatnoņci za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu pobierania tych odpłatnoņci, a także zasady częņciowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr XVI/124/04 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 października  
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częņciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania oraz Nr XXXI/223/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie 
zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częņciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady  
Marian Rogowiec

  


