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UCHWADA NR VI/56/11

 RADY MIASTA BIADA PODLASKA

 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BiaEa Podla-
ska pod nazwą ｧMDYFSKAｦ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.), art. 15, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o paG-
stwowej inspekcji sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, 
poz. 871) oraz uchwaEy Nr XXI/36/08 Rady Miasta 
BiaEa Podlaska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
BiaEa Podlaska pod nazwą ｧMDYFSKAｦ, Rada Mia-
sta BiaEa Podlaska uchwala, co następuje:

DZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania zmiany planu miejscowe-

go

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci zmiany planu 
miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
BiaEa Podlaska, przyjętego uchwaEą Nr XXVI/116/10 
Rady Miasta BiaEa Podlaska z dnia 21 kwietnia 2010 
r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta BiaEa Podlaska, uchwala się zmianę miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
BiaEa Podlaska pod nazwą ｧMDYFSKAｦ zwaną dalej 
ｧzmianą planu miejscowegoｦ.

2. Granice zmiany planu miejscowego wyznaczo-
ne są na rysunku, sporządzonym w skali 1:1000, 
stanowiącym integralną czę[ć zmiany planu miej-
scowego (zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy).

3. Integralną czę[cią uchwaEy jest ponadto za-
Eącznik Nr 2 ｠ rozstrzygnięcie Rady Miasta BiaEa 
Podlaska o sposobie realizacji zapisanych w planie 
miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych.

§2. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu 
objętego zmianą planu miejscowego pod zabudowę 

przemysEowo-skEadową z towarzyszącą infrastruk-
turą techniczną. Jako funkcję uzupeEniającą ustala 
się usEugi i produkcję.

§3. Celem zmiany planu miejscowego jest ustale-
nie przebiegu ulic lokalnych, które umorliwią powią-
zanie komunikacyjne terenów poEoronych w pobliru 
ul. MEyGskiej. Celem regulacji zawartych w zmianie 
planu miejscowego jest równier umorliwienie dzia-
Ealno[ci rórnorodnych podmiotów przy jednoczesnej 
minimalizacji wzajemnych konfliktów, wynikających 
z rórnego przeznaczenia terenów i rórnych zasad 
zagospodarowania.

§4. W zmianie planu miejscowego ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

3) zasady ochrony [rodowiska przyrodniczego,
4) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych,
5) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów, 
wskapniki intensywno[ci zabudowy, minimalny 
udziaE terenów biologicznie czynnych na dziaEkach 
zabudowy mieszkaniowej,

6) zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci oraz parametry, wskapniki i warunki zagospo-
darowania terenu,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji,

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów,

10) stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opEatę związaną ze wzrostem warto[ci 
nieruchomo[ci.

§5. 1. Rysunek zmiany planu miejscowego odnosi 
ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu 
objętego granicami zmiany planu miejscowego (gra-
nicami opracowania).

2. Ustaleniami zmiany planu miejscowego są na-
stępujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku 
zmiany planu: 

1) granica zmiany planu miejscowego,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnych funkcjach 



lub sposobach urytkowania,
3) linie zabudowy, wyznaczone jako nieprzekra-

czalne,
4) budynki do rozbiórki,
5) klasyfikacja funkcjonalna ulic.

§6. Decyzje administracyjne sEurące realizacji 
zmiany planu miejscowego powinny być wydawane 
na podstawie ｧUstaleG szczegóEowychｦ dla poszcze-
gólnych terenów, wyodrębnionych liniami rozgrani-
czającymi z uwzględnieniem wszystkich ustaleG dla 
caEego obszaru objętego zmianą planu miejscowego 
zawartych w niniejszej uchwale oraz ustaleG miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta BiaEa Podlaska pod nazwą ｧMDYFSKAｦ za-
twierdzonego uchwaEą Nr I/69/04 z dnia 28 stycz-
nia 2004r.

§7. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o:

1) planie miejscowym - nalery przez to rozumieć 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta BiaEa Podlaska terenu ｧMDYFSKAｦ,

2) zmianie planu miejscowego - nalery przez to 
rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska pod na-
zwą ｧMDYFSKAｦ,

3) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miasta BiaEa Podlaska, w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska pod 
nazwą ｧMDYFSKAｦ,

4) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 
przez to rozumieć przepisy odpowiednich ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi,

5) liniach rozgraniczających - nalery przez to ro-
zumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone dla 
rórnych funkcji lub o rórnych sposobach zagospo-
darowania,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć dominujące przeznaczenie terenu, wyod-
rębnionego liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenie terenu inne nir pod-
stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają prze-
znaczenie podstawowe,

8) obszarze - nalery przez to rozumieć obszar 
funkcjonalny o okre[lonym przeznaczeniu podsta-
wowym, wyznaczony na rysunku zmiany planu 
miejscowego liniami rozgraniczającymi,

9) liniach proponowanych podziaEów parcelacyj-
nych - nalery przez to rozumieć zalecane w zmianie 
planu miejscowego linie podziaEu terenów zainwe-
stowania przemysEowo-skEadowego na dziaEki bu-
dowlane,

10) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - nale-
ry przez to rozumieć linię, poza którą zmiana planu 
miejscowego zakazuje sytuowania zabudowy,

11) powierzchni biologicznie czynnej - nale-
ry przez to rozumieć czę[ć dziaEki budowlanej na 

gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana 
powierzchniowo lub kubaturowo, zagospodarowa-
ną wedEug zasad okre[lonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,

12) poprawie standardu zamieszkania ｠ nalery 
przez to rozumieć remont oraz rozbudowę istnie-
jącego budynku mieszkalnego, których celem jest 
podniesienie warunków zamieszkania poprzez reali-
zację pomieszczeG sanitarnych i technicznych ta-
kich jak: Eazienka, kotEownia, wiatroEap.

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne dotyczące zasad uryEkowania, 

zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego 
ustaleniami zmiany planu miejscowego

§8. 1. Na obszarze objętym zmianą planu miej-
scowego ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 

1) tereny skEadów i magazynów, symbol SM,
2) tereny handlu hurtowego, symbol SH,
3) tereny usEug innych, symbol UI,
4) tereny funkcji produkcyjnych, symbol P,
5) tereny dróg publicznych, symb KD.
2. Rozmieszczenie tych funkcji oznaczono na ry-

sunku zmiany planu miejscowego symbolami litero-
wymi.

§9. 1. Dla terenów, o których mowa w §8 ustala 
się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach okre[la się przeznaczenie dopuszczal-
ne oraz warunki jego dopuszczenia.

2. Tereny, o których mowa w §8 mogą być w 
caEo[ci wykorzystane na cele zgodne z ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub czę[ciowo na cele 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na 
zasadach ustalonych w dalszych przepisach uchwa-
Ey.

3. Dla terenów, o których mowa w §8 ustala się 
ponadto zasady zagospodarowania, które okre[lają 
przepisy w odniesieniu do poszczególnych terenów, 
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi

§10. Ustala się obowiązek ochrony warto[ci przy-
rodniczych i krajobrazowych występujących na te-
renie opracowania, to znaczy:

1) flory i fauny,
2) stosunków wodnych - wód podziemnych i po-

wierzchniowych
3) uksztaEtowania terenu,
4) powietrza.

§11. Ustala się ochronę uksztaEtowania terenu po-
przez zakaz nasypywania i tworzenia wyrobisk.

§12. Ustala się ochronę istniejących zasobów wód 
podziemnych, w tym wód gruntowych poprzez:

1) zakaz odprowadzania [cieków sanitarnych do 
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wód gruntowych i do gruntu,
2) realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaEy,
3) odprowadzanie wód opadowych z dachów bu-

dynków oraz tetenów utwardzonych ｠ ulic i placów 
powierzchniowo do gruntu poprzez pozostawienie 
okre[lonej w niniejszej uchwale powierzchni biolo-
gicznie czynnej oraz budowę [cierek i doj[ć do bu-
dynków o nawierzchniach przepuszczalnych,

4) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych placów, ulic i parkingów do kanaliza-
cji deszczowej.

§13. W zakresie umieszczania reklam na terenach 
prywatnych ustala się:

1) zakaz umieszczania reklam na drzewach,
2) dopuszcza się umieszczanie reklam i znaków 

plastycznych w obrębie prywatnych dziaEek, jedynie 
w wypadku, kiedy dotyczą one dziaEalno[ci prowa-
dzonej w obrębie dziaEki, na której się znajdują oraz 
nakazuje uzgadnianie projektów reklam z Urzędem 
Miasta.

§14. W zakresie realizacji ogrodzeG ustala się:
1) w obrębie przestrzeni publicznych nakaz loka-

lizacji ogrodzeG w liniach rozgraniczających ulice, 
przy czym nie uwara się za ogrodzenia elementów 
detalu urbanistycznego takich jak: pachoEki, sEupki, 
pojemniki na ro[liny.

2) nakaz uzgodnienia z Urzędem Miasta projektów 
ogrodzeG od strony terenów publicznych ｠ ulic.

3) zakaz wykonywania ogrodzeG peEnych oraz z 
prefabrykowanych elementów relbetonowych,

4) maksymalna wysoko[ć ogrodzenia ｠ 160 cm.

§15. Do czasu realizacji ustaleG zmiany planu 
miejscowego dopuszcza się dotychczasowe wyko-
rzystanie terenu.

RozdziaE 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i 

komunikacji

§16. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zaopatrzenie w wodę nastąpi z wodociągu miej-
skiego, w oparciu o istniejącą sieć w ul. Sidorskiej 
oraz sieć nowoprojektowaną,

2) obowiązek podEączenia nowych urytkowników 
do sieci wodociągowej,

3) odprowadzenie [cieków nastąpi do sieci miej-
skiej poprzez skanalizowanie caEego terenu do ul. 
MEyGskiej,

4) morliwo[ć urytkowania istniejących bezodpEy-
wowych osadników [cieków do czasu realizacji sie-
ci kanalizacyjnej,

5) morliwo[ć realizacji bezodpEywowych osadni-
ków [cieków jedynie w sytuacji kiedy zarządca sieci 
nie more zrealizować sieci kanalizacyjnej do wnio-
skowanej inwestycji,

6) budowę sieci kanalizacji deszczowej grawita-
cyjnej,

7) ogrzewanie nowowybudowanych budynków w 
sposób niepowodujący pogorszenia [rodowiska w 
oparciu o ciepEo miejskie, energię elektryczną, gaz i 
olej opaEowy,

8) zakaz ogrzewania obiektów systemami oparty-
mi o paliwa staEe nieodnawialne,

9) zasilanie terenu objętego planem w energię 
elektryczną zgodnie z warunkami zarządcy sieci,

10) zasilanie terenu objętego opracowaniem w 
gaz ziemny zgodnie z warunkami zarządcy sieci.

11) przyEączenie nowych abonentów do sieci tele-
komunikacyjnej w oparciu o istniejące i projektowa-
ne linie telekomunikacyjne,

12) utrzymanie istniejącej infrastruktury teleko-
munikacyjnej (urządzeG i sieci) oraz jej modernizację 
i rozbudowę.

13) realizację, przebudowę oraz rozbudowę sieci 
i urządzeG telekomunikacyjnych wedEug zasad okre-
[lonych w przepisach odrębnych,

14) morliwo[ć lokalizacji urządzeG telekomunika-
cyjnych na obiektach kubaturowych.

15) obowiązek lokalizacji kilku urządzeG infra-
struktury telekomunikacyjnej na jednym obiekcie lub 
konstrukcji.

§17. Ustala się objęcie zorganizowaną formą usu-
wania odpadów caEego terenu opracowania, zgod-
nie z ｧRegulaminem utrzymania porządku i czysto[ci 
na terenie miasta BiaEa Podlaskaｦ.

§18. Ustala się przebiegi i szeroko[ci w liniach 
rozgraniczających następujących ulic publicznych:

1) lokalna ul. MEyGska - 4 KL 1/2 - 12,0 m Ustala 
się zagospodarowanie pasa drogowego ul. MEyG-
skiej: jezdnia (1 x 2) o szer. 6,0 m, chodniki szer. 
2,00 po dwóch stronach jezdni + pasy zieleni, nie-
przekraczalna linia zabudowy 6,0m.

2) lokalne - 5 KL 1/2, 6 KL 1/2 - 12,0 m Ustala się 
zagospodarowanie pasów drogowych: jezdnie (1 x 
2) o szer. 6,0 m, chodniki po dwóch stronach jezdni 
o szer. 1,50 m + pasy zieleni, nieprzekraczalna linia 
zabudowy 6,0m.

§19. Dla terenów ulic publicznych ustala się:
1) rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inrynieryj-

nego,
2) wprowadzenie zieleni przyulicznej w formie 

szpalerów drzew, rywopEotów i krzewów,
3) morliwo[ć realizacji inwestycji celu publiczne-

go, w tym budowę i przebudowę sieci kablowych.

§20. Nakazuje się zapewnienie odpowiedniej licz-
by miejsc parkingowych w granicach poszczegól-
nych lokalizacji wEasnych przy zastosowaniu wskap-
ników:

1) biura - 5 mp/100 m2 p.u.
2) zakEady produkcyjne - 20 mp/100 zatrudnio-

nych
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3) magazyny, skEady hurtowe i inne - 10 mp/100 
m2 p.u.

4) obiekty handlu i innych usEug - 20 mp/100 m2 
p.u.

RozdziaE 4
Ogólne zasady i warunki podziaEu terenów na 

dziaEki budowlane

§21. W zakresie podziaEu nieruchomo[ci ustala 
się:

1) wszelkie podziaEy dziaEek muszą być dokony-
wane przy Eącznej analizie terenów oznaczonych 
symbolami 12SH,SM,P, 13SM/P, 14SH,UI, 16SM/P 
wedEug zasad okre[lonych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta BiaEa Podla-
ska pod nazwą ｧMDYFSKAｦ oraz w niniejszej zmia-
nie planu miejscowego.

2) morliwo[ć podziaEu terenów przy zachowaniu 
minimalnej powierzchni - 2000 m2,

3) kąt poEorenia granic nowotworzonych dziaEek 
w stosunku do pasa drogowego - 90°.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 12 
SH, SM, P jako podstawowe przeznaczenie ustala 
się tereny handlu hurtowego oraz skEady i magazyny 
z urządzeniami towarzyszącymi.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
zgodnie z warunkami okre[lonymi w ust. 3, na te-
renie o którym mowa w ust. 1, ustala się funkcję 
produkcyjną.

3. Dla zabudowy nowoprojektowanej ustala się 
następujące warunki: 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, 
nie związanych z realizacją inwestycji docelowych. 
Lokalizowanie obiektów tymczasowych morliwe 
jest jedynie w czasie warno[ci pozwolenia na bu-
dowę.

2) zakaz lokalizacji na terenie opracowania obiek-
tów szkodliwych dla [rodowiska i zdrowia ludzi lub 
mogących pogorszyć stan [rodowiska. Uciąrliwo[ć 
tych obiektów nie more przekraczać granic terenu 
18 UR wskazanego w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska 
pod nazwą ｧMDYFSKAｦ.

3) ograniczenie wysoko[ciowe zabudowy prze-
mysEowo- skEadowej do trzech kondygnacji z pod-
daszem urytkowym (maximum 12 m licząc od 
poziomu terenu do poziomu kalenicy), dachy prze-
strzennie ksztaEtowane o nachyleniu max. 30° lub 
dachy pEaskie.

4) minimalny udziaE terenów biologicznie czyn-
nych na 20 % powierzchni dziaEek.

5) wskapnik intensywno[ci zabudowy netto na 
0,3 ｠ 0,8.

6) lokalizacja obiektów na dziaEkach ustala się 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przy 

uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy: 
a) od linii rozgraniczającej ul. MEyGskiej oznaczonej 

symbolem 4 KD 1/2 - 6,0 m,
b) od linii rozgraniczającej ul. oznaczonej symbo-

lem 5 KL 1/ 2 ｠ 6,0m
7) nakaz zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc 

parkingowych w granicach poszczególnych lokaliza-
cji wEasnych przy zastosowaniu wskapników: 

a) biura - 5 mp/100 m2 p.u.
b) zakEady produkcyjne - 15 mp/100 zatrudnio-

nych
c) magazyny, skEady hurtowe i inne - 10 mp/100 

m2 p.u.

§23. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 13 
SM/P jako podstawowe przeznaczenie ustala się 
skEady i magazyny z urządzeniami towarzyszącymi.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
zgodnie z warunkami okre[lonymi w ust. 3, na te-
renie o którym mowa w ust. 1, ustala się funkcję 
produkcyjną.

3. Dla zabudowy nowoprojektowanej oraz dla bu-
dynków modernizowanych i przebudowywanych 
ustala się następujące warunki: 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, 
nie związanych z realizacją inwestycji docelowych. 
Lokalizowanie obiektów tymczasowych morliwe 
jest jedynie w czasie warno[ci pozwolenia na bu-
dowę.

2) zakaz lokalizacji na terenie opracowania obiek-
tów szkodliwy dla [rodowiska i zdrowia ludzi lub 
mogących pogorszyć stan [rodowiska. Uciąrliwo[ć 
tych obiektów nie more przekraczać granic terenu 
18 UR wskazanego w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska 
pod nazwą ｧMDYFSKAｦ.

3) ograniczenie wysoko[ciowe zabudowy do 
trzech kondygnacji z poddaszem urytkowym (ma-
ximum 12 m licząc od poziomu terenu do poziomu 
kalenicy), dachy przestrzennie ksztaEtowane o na-
chyleniu max. 30° lub dachy pEaskie.

4) minimalny udziaE terenów biologicznie czyn-
nych na 20 % powierzchni dziaEek.

5) wskapnik intensywno[ci zabudowy netto na 
0,3 - 08.

6) lokalizacja obiektów zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego i przy uwzględnieniu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej ul. MEyGskiej oznaczonej 
symbolem 4 KD 1/2 ｠ 6,0m

b) od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej sym-
bolem 5 KL 1/2 ｠ 6,0m

7) nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych w granicach poszczególnych lokaliza-
cji wEasnych przy zastosowaniu wskapników: 

a) biura - 5 mp/100 m2 p.u.
b) zakEady produkcyjne - 15 mp/100 zatrudnio-

nych
c) magazyny, skEady hurtowe i inne - 10 mp/100 

m2 p.u.
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4. Zabudowa mieszkaniowa istniejąca na terenie 
o którym mowa w ust. 1 more być zachowana z 
dopuszczeniem remontów poprawiających standard 
zamieszkania lub dobudowy poprawiającej stan-
dard.

§24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 14 SH/UI jako podstawowe przeznacze-
nie ustala się tereny handlu hurtowego z urządzenia-
mi towarzyszącymi.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
zgodnie z warunkami okre[lonymi w ust. 3, na tere-
nie o którym mowa w ust. 1, ustala się inne usEugi.

3. Dla zabudowy nowoprojektowanej ustala się 
następujące warunki: 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, 
nie związanych z realizacją inwestycji docelowych. 
Lokalizowanie obiektów tymczasowych morliwe 
jest jedynie w czasie warno[ci pozwolenia na bu-
dowę.

2) zakaz lokalizacji na terenie opracowania obiek-
tów szkodliwy dla [rodowiska i zdrowia ludzi lub 
mogących pogorszyć stan [rodowiska. Uciąrliwo[ć 
tych obiektów nie more przekraczać granic terenu 
18 UR wskazanego w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska 
pod nazwą ｧMDYFSKAｦ.

3) ograniczenie wysoko[ciowe zabudowy do 
dwóch kondygnacji z poddaszem urytkowym (ma-
ximum 9 m licząc od poziomu terenu do poziomu 
kalenicy), dachy przestrzennie ksztaEtowane o na-
chyleniu max. 30° lub dachy pEaskie.

4) minimalny udziaE terenów biologicznie czyn-
nych na 20 % powierzchni dziaEek.

5) wskapnik intensywno[ci zabudowy netto na 
0,3 - 08.

6) lokalizacja obiektów zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego i przy uwzględnieniu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej ul. MEyGskiej oznaczonej 
symbolem 4 KD 1/2 ｠ 6,0m

b) od linii rozgraniczającej ul. oznaczonej symbo-
lem 6 KL 1/ 2 ｠ 6,0m

7) nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych w granicach poszczególnych lokaliza-
cji wEasnych przy zastosowaniu wskapników: 

a) biura - 5 mp/1000 m2 p.u.
b) zakEady produkcyjne - 15 mp/100 zatrudnio-

nych
c) magazyny, skEady hurtowe i inne - 10 mp/100 

m2 p.u.

§25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 16 SM/P jako podstawowe przezna-
czenie ustala się skEady i magazyny z urządzeniami 
towarzyszącymi.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne realizowane 
zgodnie z warunkami okre[lonymi w ust. 3, na te-
renie o którym mowa w ust. 1, ustala się funkcję 
produkcyjną.

3. Dla zabudowy nowoprojektowanej oraz dla bu-
dynków modernizowanych i przebudowywanych 
ustala się następujące warunki: 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, 
nie związanych z realizacją inwestycji docelowych. 
Lokalizowanie obiektów tymczasowych morliwe 
jest jedynie w czasie warno[ci pozwolenia na bu-
dowę.

2) zakaz lokalizacji na terenie opracowania obiek-
tów szkodliwy dla [rodowiska i zdrowia ludzi lub 
mogących pogorszyć stan [rodowiska. Uciąrliwo[ć 
tych obiektów nie more przekraczać granic terenu 
18 UR wskazanego w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska 
pod nazwą ｧMDYFSKAｦ.

3) ograniczenie wysoko[ciowe zabudowy do 
dwóch kondygnacji z poddaszem urytkowym (ma-
ximum 9 m licząc od poziomu terenu do poziomu 
kalenicy), dachy przestrzennie ksztaEtowane o na-
chyleniu max. 30° lub dachy pEaskie.

4) minimalny udziaE terenów biologicznie czyn-
nych na 20 % powierzchni dziaEek.

5) wskapnik intensywno[ci zabudowy netto na 
0,3 - 08.

6) lokalizacja obiektów zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego i przy uwzględnieniu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej ul. MEyGskiej oznaczonej 
symbolem 4 KD 1/2 ｠ 6,0m

b) od linii rozgraniczającej ul. oznaczonej symbo-
lem 6 KL 1/ 2 ｠ 6,0m

7) nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych w granicach poszczególnych lokaliza-
cji wEasnych przy zastosowaniu wskapników: 

a) biura - 5 mp/100 m2 p.u.
b) zakEady produkcyjne - 15 mp/100 zatrudnio-

nych
c) magazyny, skEady hurtowe i inne - 10 mp/100 

m2 p.u.

DZIAD III
PRZEPISY KOFCOWE I PRZEJZCIOWE

§26. Ustala się stawkę procentową w wysoko[ci 
0% sEurącą naliczaniu jednorazowej opEaty z tytu-
Eu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci na rzecz Gminy 
Miejskiej BiaEa Podlaska, będącej skutkiem uchwale-
nia zmiany planu miejscowego.

§27. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wej[cia w ry-
cie zmiany planu miejscowego, a nie zakoGczonych 
decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia zmiany 
planu miejscowego.

§28. W obszarze objętym zmianą planu miejsco-
wego tracą moc ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska 
pod nazwa ｧMDYFSKAｦ zatwierdzonego uchwaEą 
Nr I/69/04 Rady Miasta BiaEa Podlaska z dnia 28 
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stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
BiaEa Podlaska pod nazwą ｧMDYFSKAｦ (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego Nr 58, poz. 111).

§29. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta BiaEa Podlaska.

§30. UchwaEa podlega ogEoszeniu na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta BiaEa Podlaska.

§31. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Miasta 
Adam Wilczewski
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Uchwała Nr VI/57/11 
 Rady Miasta Biała Podlaska 

 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska 
pod nazwą „RZEŹNIANA". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 15, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XXI/35/08 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „RZEŹNIANA", 
Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 


