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UCHWADA NR V/33/11

 RADY MIASTA BIADA PODLASKA

 z dnia 25 lutego 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 w 
związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ust. 1, usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.), 
art. 4 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) w związku z 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2010 o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o paGstwowej inspekcji sanitar-
nej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwaEy 
Nr XXXI/60/09 Rady Miasta BiaEa Podlaska z dnia 
23 wrze[nia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska 
pod nazwą ｧZIELONAｦ, Rada Miasta BiaEa Podlaska 
uchwala, co następuje:

DZIAD I
USTALENIA DLA CADEGO OBSZARU OBJĘTEGO 

PLANEM MIEJSCOWYM

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania planu miejscowego

§1. Stwierdzając zgodno[ć ze studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta BiaEa Podlaska uchwala się zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta BiaEa Podlaska pod nazwą ｧZIELONAｦ zwaną da-
lej w tre[ci uchwaEy ｧzmianą planu miejscowegoｦ. 
Granice zmiany planu miejscowego wyznaczają:

1) od wschodu ul. Domaska,
2) od poEudnia granica terenów kolejowych,
3) od zachodu ul. Witoroska i ul. Stodolna,
4) od póEnocy ul. Zielona.

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

2. Do zmiany planu miejscowego doEącza się: 
1) Rozstrzygnięcie nieuwzględnionych uwag wnie-

sionych do projektu planu, stanowiące ZaEącznik nr 
2 do niniejszej uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy i za-
sadach ich finansowania, stanowiące ZaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

§3. Jako wiodące funkcje terenu objętego zmianą 
planu miejscowego ustala się:

1) usEugi ponadpodstawowe z zakresu handlu, w 
tym wielkopowierzchniowego, administracji i biur, 
obsEugi finansowej, rozrywki, kultury, obsEugi ruchu 
turystycznego, gastronomii, rzemiosEa nieprodukcyj-
nego,

2) mieszkalnictwo, w formie zabudowy jednoro-
dzinnej wraz z towarzyszącymi usEugami podstawo-
wymi i infrastrukturą techniczną.

§4. Celem zmiany planu jest stworzenie warun-
ków dla usEug komercyjnych z zakresu handlu wiel-
kopowierzchniowego o charakterze ogólnomiejskim, 
przy jednoczesnej ochronie warto[ci kulturowych, 
przyrodniczych i krajobrazowych. Celem regulacji 
zawartych w zmianie planu jest równier umorli-
wienie dziaEalno[ci rórnorodnych podmiotów przy 
jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów, 
wynikających z rórnego przeznaczenia terenów i 
rórnych zasad zagospodarowania.

§5. 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) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, kra-

jobrazu kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych,

6) 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 i usEugowej,

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

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

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej,
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10) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów,

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

§6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) budynkach gospodarczych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do przecho-
wywania materiaEów, narzędzi i sprzętu sEurących 
do obsEugi budynku mieszkalnego, zamieszkania 
zbiorowego, uryteczno[ci publicznej, rekreacji indy-
widualnej, a takre ich otoczenia,

2) detalu urbanistycznym ｠ nalery przez to rozu-
mieć elementy, sEurące rozwiązaniu styku przestrze-
ni otwartej i zamkniętej oraz wyposarenie terenów 
otwartych, mające na celu nadanie jej cech indywi-
dualnych, np.: elementy związane z wypoczynkiem 
i zabawą ｠ Eawki, stoliki, hu[tawki, przeplotnie itp., 
o[wietlenie terenu, mury oporowe, schody tereno-
we, rampy, donice, pergole, ogrodzenia, balustrady, 
kosze na [mieci, elementy plastyczne ｠ rzepby, fon-
tanny, oczka wodne itp.

3) dominancie przestrzennej ｠ nalery przez to ro-
zumieć budynek lub jego czę[ci wyrórniające się ga-
barytami z otoczenia, uEatwiające orientację i iden-
tyfikację danego miejsca w przestrzeni miejskiej,

4) drogach publicznych ｠ nalery przez to rozumieć 
drogi stanowiące inwestycje celu publicznego w ro-
zumieniu przepisów ustawy o gospodarce nierucho-
mo[ciami,

5) gararach ｠ nalery przez to rozumieć budynki 
przeznaczone jedynie do przechowywania samo-
chodów, o maksymalnej powierzchni caEkowitej do 
50 m2,

6) granicach stref wysoko[ci zabudowy ｠ nale-
ry przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku 
zmiany planu miejscowego, stanowiące nieprzekra-
czalne linie zabudowy dla obiektów o maksymalnej 
wysoko[ci zgodnej z oznaczeniami, podanymi na 
tych liniach,

7) handlu wielkopowierzchniowym ｠ nalery przez 
to rozumieć obiekty budowlane, stanowiące caEo[ć 
techniczno-urytkową, przeznaczone do prowadze-
nia sprzedary detalicznej, w których ogólnodostęp-
na powierzchnia, na której odbywa się bezpo[rednia 
sprzedar towarów przekracza 2000m2,

8) liniach rozgraniczających ｠ nalery przez to ro-
zumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone dla 
rórnych funkcji lub o rórnych zasadach zagospoda-
rowania,

9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych ｠ nale-
ry przez to rozumieć wyznaczone na dziaEce linie, 
okre[lające najmniejszą dopuszczalną odlegEo[ć bu-
dynku od ulicy, ciągu pieszego, granicy dziaEki lub 
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 
ustalone dla obiektów naziemnych i podziemnych. 
W przypadku nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

wyznaczonych na rysunku planu od strony dróg pu-
blicznych, budynki nalery sytuować równolegle do 
tych linii,

10) liniach zabudowy umiejscowionych ｠ nalery 
przez to rozumieć wyznaczone na dziaEce linie, w 
których zmiana planu nakazuje usytuowanie ze-
wnętrznej, najblirszej w stosunku do ulicy, [ciany 
budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii i we-
rand wystających poza obrys budynku nie więcej 
nir 1,3 m,

11) maksymalnej wysoko[ci zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy 
mierzony od poziomu terenu do górnej najwyrszej 
krawędzi dachu,

12) maksymalnym wskapniku intensywno[ci 
zabudowy ｠ nalery przez to rozumieć wskapnik 
zdefiniowany jako stosunek sumy powierzchni 
caEkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków zlokalizowanych na dziaEce, 
do powierzchni tej dziaEki,

13) modernizacji zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć prace remontowo-budowlane mające na 
celu dostosowanie zabudowy do potrzeb obecnych 
urytkowników,

14) obiektach lub budynkach prowizorycznych ｠ 
nalery przez to rozumieć budynki posadowione bez 
fundamentów a takre wiaty, za wyjątkiem wiat ga-
rarowych przy zabudowie jednorodzinnej,

15) obiektach lub budynkach tymczasowych ｠ 
nalery przez to rozumieć wszelkie obiekty i budynki 
przeznaczone do czasowego urytkowania w okre-
sie krótszym od jego trwaEo[ci technicznej, przewi-
dziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a takre obiekty budowlane nie poEączone trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedary ulicznej i wystawowe, przekrycia namio-
towe i powEoki pneumatyczne, urządzenia rozryw-
kowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

16) obiektach lub usEugach uciąrliwych ｠ nalery 
przez to rozumieć wszelkie obiekty i usEugi, które 
wywoEują lub mogą wywoEywać uciąrliwo[ci dla 
[rodowiska oraz takie, które mogą znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko, wymienione w rozporządze-
niu Rady Ministrów w sprawie okre[lenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko oraz szczegóEowych kryteriów związa-
nych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporzą-
dzenia raportu oddziaEywania na [rodowisko,

17) zmianie planu miejscowego ｠ nalery przez to 
rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska, o któ-
rej mowa w §1, o ile z tre[ci przepisu nie wynika 
inaczej,

18) powierzchni terenu biologicznie czynnego ｠ 
nalery przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
[linno[cią oraz wodę powierzchniową na dziaEce bu-
dowlanej zorganizowaną wedEug zasad okre[lonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie,
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19) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nale-
ry przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi,

20) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie terenu, które prze-
wara na danym obszarze, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi,

21) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu inne nir 
podstawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe,

22) punktach charakterystycznych ｠ nalery przez 
to rozumieć eksponowane, wyrórniające się czę-
[ci budynku, mające indywidualną formę architek-
toniczną, np. unikalne detale, podcienia, wykusze, 
rzepby, lub szczególne elementy detalu urbani-
stycznego nie związane z budynkiem (np. pomniki, 
rzepby, fontanny), uEatwiające identyfikację danego 
miejsca w przestrzeni miejskiej,

23) reklamach ｠ nalery przez to rozumieć grafi-
kę, umieszczoną na materialnym podEoru lub forma 
przestrzenna, niosąca wizualny przekaz informacyj-
no-reklamowy,

24) szyldach ｠ nalery przez to rozumieć element 
informacji wizualnej, zewnętrzne oznaczenie staEego 
miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę dziaEal-
no[ci gospodarczej,

25) ro[linno[ci niskiej ｠ nalery przez to rozumieć 
grupy krzewów o wysoko[ci nie przekraczającej 2,0 
m,

26) terenach przeznaczonych na cele publiczne ｠ 
nalery przez to rozumieć te tereny, których zain-
westowanie będzie w caEo[ci lub w czę[ci finanso-
wane ze [rodków publicznych, zgodnie z ustawą o 
gospodarce nieruchomo[ciami,

27) 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ZIELONAｦ,

28) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć obiekty 
budowlane, pomieszczenia w budynkach o innych 
funkcjach nir usEugowe i urządzenia, sEurące do 
dziaEalno[ci nie wytwarzającej bezpo[rednio, meto-
dami przemysEowymi dóbr materialnych, której ce-
lem jest zaspokajanie potrzeb ludno[ci,

29) usEugach komercyjnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budyn-
kach o innych funkcjach nir usEugowe i urządzenia, 
sEurące do rynkowej dziaEalno[ci nieprodukcyjnej z 
zakresu handlu, gastronomii, rzemiosEa, obsEugi ru-
chu turystycznego, transportu, administracji, obsEu-
gi finansowej itp.

30) usEugach stopnia ogólnomiejskiego ｠ nalery 
przez to rozumieć usEugi, sEurące zaspokajaniu po-
trzeb ludno[ci caEego miasta, Eącznie z mieszkaGca-
mi jego strefy wpEywów,

31) usEugach podstawowych ｠ nalery przez to ro-
zumieć te funkcje usEug bytowych, które są bezpo-
[rednio związane z obsEugą mieszkaGców terenu w 

granicach zmiany planu i w najblirszym otoczeniu 
(w granicach doj[cia pieszego),

32) usEugach wbudowanych ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wydzieloną w budynku miesz-
kalnym, przeznaczoną na funkcje usEugowe, która 
stanowi nie więcej nir 30% powierzchni urytkowej 
budynku,

33) zabudowie jednorodzinnej ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki jednorodzinne wolnostojące i blip-
niacze.

§7. 1. Rysunek zmiany planu miejscowego odnosi 
ustalenia zawarte w tek[cie planu do terenu objęte-
go granicami zmiany planu miejscowego (granicami 
opracowania).

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

1) Granica zmiany planu miejscowego (obszaru 
opracowania),

2) linie rozgraniczające tereny o rórnych funkcjach 
lub sposobach urytkowania, stosownie do ustaleG 
zawartych w tek[cie zmiany planu, przy uryciu 
oznaczeG stosowanych w rysunku planu (legenda),

3) linie wewnętrznych podziaEów funkcjonalnych,
4) linie zabudowy umiejscowione,
5) linie zabudowy nieprzekraczalne,
6) granice stref wysoko[ci zabudowy,
7) granica strefy ochrony konserwatorskiej,
8) obiekty zabytkowe, objęte ewidencją Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków,
9) budynki do przeniesienia,
10) budynki do wyburzenia,
11) lokalne dominanty przestrzenne,
12) punkty charakterystyczne,
13) zamknięcia widokowe ｠ pierzeje zabudowy/

szpalery drzew,
14) tereny prywatne, wymagające urządzenia do-

stosowanego do zagospodarowania sąsiednich tere-
nów publicznych,

15) granica nasadzeG zieleni wysokiej na terenie 
ZP,

16) projektowane szpalery drzew na terenach pu-
blicznych i prywatnych,

17) ro[linno[ć niska,
18) gEówne wjazdy na teren usEug komercyjnych,
19) wjazdy techniczne na teren usEug komercyj-

nych,
20) klasyfikacja funkcjonalna ulic.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są informacjami lub zaleceniami, których speE-
nienie będzie sprzyjać optymalnemu zagospodaro-
waniu terenu lub jego fragmentu: 

1) przystanki autobusowe,
2) osie i krawęrniki jezdni,
3) osie kompozycyjne,
4) granica terenu ochrony po[redniej strefy 

ochronnej ujęcia wody,
5) pomniki przyrody.
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§8. Decyzje administracyjne sEurące realizacji pla-
nu miejscowego powinny być wydawane na podsta-
wie ｧUstaleG szczegóEowychｦ dla poszczególnych 
terenów, wyodrębnionych liniami rozgraniczający-
mi (DZIAD II niniejszej UchwaEy) z uwzględnieniem 
wszystkich ustaleG dla caEego obszaru objętego 
zmianą planu miejscowego zawartych w DZIALE I 
niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 2
Przeznaczenie terenów

§9. Na obszarze objętym zmianą planu miejsco-
wego ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

1) tereny usEug komercyjnych, oznaczone na ry-
sunku zmiany planu miejscowego symbolem U,

2) teren usEug komercyjnych, skEadów i magazy-
nów, oznaczony na rysunku zmiany planu miejsco-
wego symbolem U/S,

3) teren usEug z zakresu o[wiaty i wychowania, 
oznaczony na rysunku zmiany planu miejscowego 
symbolem UO,

4) teren usEug z zakresu kultury z dopuszczeniem 
usEug o[wiaty i wychowania, oznaczony na rysunku 
zmiany planu miejscowego symbolem UK/UO,

5) teren usEug z zakresu ochrony zdrowia z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczony na rysunku zmiany planu miejscowe-
go symbolem UZ/MN,

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usEug podstawowych, oznaczone 
na rysunku zmiany planu miejscowego symbolem 
MN/U,

7) teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielo-
rodzinnej z dopuszczeniem usEug podstawowych, 
oznaczony na rysunku planu miejscowego symbo-
lem M/U,

8) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku 
zmiany planu miejscowego symbolem ZP,

9) teren urządzeG elektroenergetycznych, ozna-
czony na rysunku zmiany planu miejscowego sym-
bolem E,

10) tereny dróg publicznych: ulice zbiorcze ｠ sym-
bol KDZ, ulice lokalne ｠ symbol KDL, ulice dojazdo-
we ｠ symbol KDD, ciągi piesze ｠ symbol KDP,

11) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku zmiany planu miejscowego symbolem KDW.

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

2. Tereny, o których mowa w §9 mogą być w 
caEo[ci wykorzystywane 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 §9 ustala się 

ponadto szczegóEowe zasady zagospodarowania, 
które okre[lają przepisy, zawarte w DZIALE II, w 
odniesieniu do poszczególnych terenów, wyodręb-
nionych liniami rozgraniczającymi.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§11. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego na obszarze ob-
jętym zmianą planu miejscowego:

1) zachowanie i uzupeEnienie zabudowy miesz-
kaniowej i usEugowej oraz sytuowanie zabudowy 
zgodnie z ustalonymi na rysunku zmiany planu miej-
scowego liniami zabudowy,

2) podkre[lenie kompozycji zespoEu usEugowo-
handlowego i jego powiązania z miastem poprzez 
wprowadzenie nowych otwarć widokowych i nasa-
dzeG zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,

3) indywidualizację przestrzeni, poprzez wprowa-
dzenie zgodnie z rysunkiem planu miejscowego lo-
kalnych dominant przestrzennych i punktów charak-
terystycznych.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska przyrodniczego

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

1) istniejącego drzewostanu,
2) flory i fauny,
3) stosunków wodnych ｠ wód powierzchniowych 

i podziemnych,
4) uksztaEtowania terenu,
5) powietrza.

§13. 1. Obejmuje się szczególną ochroną praw-
ną pomnik przyrody ｠ dąb szypuEkowy wskazany 
na rysunku zmiany planu miejscowego i ustala się 
obowiązek uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Zrodowiska wszelkich dziaEaG inwestycyj-
nych w strefie oddziaEywania na pomnik przyrody.

2. Ustala się zakaz niszczenia istniejącej zieleni 
｠ pojedynczych drzew lub ich skupisk, krzewów i 
rywopEotów na terenach prywatnych i publicznych, 
obsadzeG ulic itp. na caEym terenie objętym zmianą 
planu miejscowego.

3. Dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów za-
mierających, zagrarających bezpieczeGstwu ludzi 
oraz uzasadnioną ze względu na realizację inwesty-
cji infrastrukturalnych ustalonych w zmianie planu i 
nakazuje się wprowadzenie nasadzeG zastępczych 
z zastosowaniem gatunków dostosowanych do lo-
kalnego ekosystemu i aktualnych warunków [rodo-
wiska.

§14. W przypadku realizacji nowej zabudowy, na-
kazuje się taką jej lokalizację, która nie spowoduje 
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zniszczenia istniejącego drzewostanu. Wycinanie 
drzew niezbędne dla realizacji zabudowy, zgodnej 
z ustaleniami zmiany planu miejscowego, nakazuje 
się ograniczyć tak, aby w jak najmniejszym stopniu 
ingerować w istniejący drzewostan, a w przypadku 
koniecznej wycinki nakazuje się wprowadzenie na-
sadzeG zastępczych z zastosowaniem gatunków do-
stosowanych do lokalnego ekosystemu i aktualnych 
warunków [rodowiska. Zgodę na wycięcie drzewa 
nalery uzyskać w Urzędzie Miasta BiaEa Podlaska w 
odrębnym postępowaniu (nie dotyczy drzew owo-
cowych).

§15. Ustala się zakaz stosowania prefabrykowa-
nych ogrodzeG betonowych oraz ogrodzeG peEnych, 
z wyEączeniem ekranów akustycznych oraz ogro-
dzeG od strony ulicy 1KDZ.

§16. Nakazuje się ochronę istniejących zasobów 
wód podziemnych, w tym wód gruntowych oraz 
podjęcie dziaEaG, mających na celu ochronę i zapo-
bieganie obniraniu się zwierciadEa wód gruntowych 
poprzez:

1) zakaz odprowadzania [cieków sanitarnych do 
wód gruntowych i do gruntu,

2) realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
zgodnie z §44 i §45 niniejszej uchwaEy,

3) odprowadzenie wód opadowych z dachów bu-
dynków oraz z terenów utwardzonych ulic i placów 
miejskich zgodnie z §46,

4) ograniczenie wprowadzania powierzchni utwar-
dzonych na terenach prywatnych i publicznych, 
zgodnie z §37.

§17. Wskazuje się teren ochrony po[redniej strefy 
ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Naruto-
wicza, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§18. Na caEym obszarze objętym zmianą planu 
miejscowego zakazuje się lokalizacji obiektów i 
urządzeG, które wymagają tworzenia stref ograni-
czonego urytkowania, wykraczających poza grani-
ce dziaEki, na której przewiduje się ich lokalizację 
oraz takich, które mogą znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, dla których wykonanie raportu o od-
dziaEywaniu na [rodowisko jest obligatoryjne z wy-
Eączeniem tych, które sEurą obsEudze mieszkaGców, 
w tym: inwestycji infrastrukturalnych i komunika-
cyjnych, przy zastosowaniu najkorzystniejszego dla 
[rodowiska wariantu, wskazanego w raporcie od-
dziaEywania przedsięwzięcia na [rodowisko.

§19. Dopuszcza się lokalizację inwestycji mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla któ-
rych raport o oddziaEywaniu na [rodowisko more 
być wymagany, wyEącznie na terenach usEug ko-
mercyjnych, oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolami 1U i 4U/S.

§20. Ustala się obowiązek ochrony przed haEasem 

i promieniowaniem istniejącej i zapewnienia wEa[ci-
wego standardu akustycznego dla nowopowstają-
cej zabudowy mieszkaniowej, poprzez przestrzega-
nie w poszczególnych budynkach dopuszczalnych 
poziomów haEasu, okre[lonych przepisami Prawa 
ochrony [rodowiska, przy czym tereny M/U i MN/U 
kwalifikuje się w rozumieniu przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Zrodowiska w sprawie warto[ci 
progowych poziomów haEasu jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej a tereny UO i UK/UO 
jako tereny zabudowy związanej ze staEym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i mEodziery.

§21. Ustala się objęcie zorganizowaną formą 
usuwania odpadów caEego obszaru opracowania 
(wszystkich wytwórców odpadów).

RozdziaE 5
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej

§22. 1. Obejmuje się ochroną znajdujące się na 
obszarze opracowania następujące obiekty, objęte 
ewidencją konserwatorską: 

1) ul. Domaska 11, 21, 30,
2) ul. Stodolna 12,
3) ul. Zielona 20/22, 26, 28.
2. Wskazuje się granicę strefy ochrony konserwa-

torskiej wokóE obiektu zabytkowego ｠ budynku ad-
ministracyjnego, poEoronego przy ul. Domaskiej 21, 
w której obowiązuje: obowiązek opiniowania wszel-
kich dziaEaG inwestycyjnych planowanych w stre-
fie w tym równier polegających na realizacji detalu 
urbanistycznego, umieszczaniu reklam, wprowadza-
niu nowych nawierzchni oraz dziaEaG dotyczących 
pielęgnacji drzewostanu i nowych nasadzeG.

3. W odniesieniu do obiektów objętych ewiden-
cją Konserwatora Zabytków ustala się obowiązek 
uzyskania akceptacji i zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w przypadku: 

1) wszelkich prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych,

2) robót budowlanych w otoczeniu obiektu obję-
tego ewidencją,

3) badaG konserwatorskich, architektonicznych 
lub archeologicznych,

4) zmiany przeznaczenia lub sposobu korzystania 
z obiektu objętego ewidencją,

5) umieszczania urządzeG technicznych, tablic, 
szyldów itp.,

6) podejmowania innych dziaEaG, które mogEyby 
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wy-
glądu obiektu objętego ewidencją,

7) zgodnego z ustaleniami zmiany planu przenie-
sienia lub wyburzenia obiektu, które będzie morliwe 
po opracowaniu stosownej dokumentacji obiektu, 
zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków oraz uzgodnieniu z WKZ projektu no-
wego budynku, na etapie wystąpienia o pozwolenie 
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na budowę.

§23. W razie stwierdzenia reliktów archeologicz-
nych, zmiana planu nakEada obowiązek przerwania 
wszelkich prac budowlanych i udostępnienia terenu 
do badaG archeologicznych, których wyniki zdecy-
dują o morliwo[ci kontynuowania prac lub o ich za-
niechaniu i zmianie przeznaczenia terenu.

RozdziaE 6
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§24. 1. Na terenie objętym zmianą planu miejsco-
wego nie wskazuje się obszaru przestrzeni publicz-
nej w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

2. Wyznacza się zasięg terenów przeznaczonych 
na cele publiczne: 

1) tereny usEug z zakresu o[wiaty i wychowania 
(UO) oraz usEug z zakresu kultury z dopuszczeniem 
usEug o[wiaty i wychowania (UK/UO),

2) tereny usEug z zakresu ochrony zdrowia (UZ),
3) tereny poEorone w liniach rozgraniczających 

ulic, wyznaczonych na rysunku zmiany planu miej-
scowego i oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD, 
KDP.

4) tereny zieleni parkowej (ZP).

§25. Na terenach przeznaczonych w zmianie pla-
nu na cele publiczne, ustala się:

1) pielęgnację i ochronę istniejącej ro[linno[ci 
wysokiej i niskiej oraz jej wzbogacenie, z zastoso-
waniem gatunków dobranych do potrzeb lokalnego 
ekosystemu i aktualnych warunków [rodowiska,

2) ksztaEtowanie zieleni przyulicznej w ramach 
modernizacji i urządzania ulic miejskich,

3) zapewnienie niezbędnych warunków do korzy-
stania przez osoby niepeEnosprawne, w szczególno-
[ci poruszające się na wózkach inwalidzkich,

4) wyposarenie w elementy detalu urbanistycz-
nego, podnoszące jako[ć urytkową i estetyczną 
przestrzeni, w oparciu o indywidualne opracowania 
studialno-projektowe,

5) zakaz umieszczania indywidualnych wolno sto-
jących no[ników reklamowych oraz reklam na po-
mnikach i drzewach.

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

1) zakaz umieszczania reklam na pomnikach i 
drzewach,

2) zakaz lokalizacji wolnostojących no[ników re-
klamowych oraz reklam na budynkach i obiektach 
budowlanych, z wyEączeniem: 

a. szyldów o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2, 
b. reklam na terenach oznaczonych symbolami 1U 

i 4US
3) obowiązek dostosowania kompozycji, wielko-

[ci, kolorystyki i grafiki szyldów i reklam umieszcza-
nych na elewacjach budynków do kompozycji archi-
tektonicznej, charakteru budynku i przekroju ulicy;

4) dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów 
w obrębie prywatnych dziaEek, jedynie w wypadku, 
kiedy dotyczą one dziaEalno[ci prowadzonej w obrę-
bie dziaEki, na której się znajdują,

5) w przypadku terenów MN/U i M/U dopuszcza 
się umieszczanie szyldów na elewacjach budynku, 
wyEącznie w obrębie kondygnacji parteru i pod wa-
runkiem, re pozostają one w funkcjonalnym związ-
ku z urytkownikiem budynku;

6) zakazuje się umieszczania szyldów: mających 
pod[wietlane i o[wietlone powierzchnie ekspozycyj-
ne, ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych 
oraz o[wietlenia wystaw, które mogą być uciąrliwe 
dla urytkowników budynków w obszarze oddziaEy-
wania, jak równier urytkowników drogi;

§27. Wyklucza się lokalizację ogrodzeG na tere-
nach poEoronych w obrębie pasów drogowych ulic 
publicznych i placów, przy czym nie uwara się za 
ogrodzenia elementów detalu urbanistycznego ta-
kich jak: pachoEki, sEupki, pojemniki na ro[liny, okre-
sowe ogródki kawiarniane.

RozdziaE 7
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy

§28. Ustala się umiejscowione i nieprzekraczalne 
linie zabudowy.

§29. Istniejącą zabudowę dziaEek mieszkanio-
wych i usEugowych, która nie stanowi samowoli 
budowlanej i nie jest wskazana na rysunku zmia-
ny planu miejscowego ｧdo wyburzeniaｦ, traktuje 
się jako adaptowaną, z dopuszczeniem jej moder-
nizacji i rozbudowy, pod warunkiem, re zachowany 
zostaje procent powierzchni biologicznie czynnej w 
obrębie dziaEki budowlanej oraz wszystkie warun-
ki, dotyczące zabudowy, ustalone w zmianie planu 
miejscowego.

§30. 1. Nakazuje się sytuowanie zabudowy zgod-
nie z wyznaczonymi na rysunku zmiany planu miej-
scowego liniami zabudowy.

2. O ile na rysunku zmiany planu miejscowego nie 
ustala się umiejscowionej linii zabudowy, nakazuje 
się lokalizację budynków na dziaEce zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego, przy zachowaniu sze-
roko[ci ulicy dojazdowej i uwzględnieniu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy.

§31. Ustala się maksymalne wskapniki intensyw-
no[ci zabudowy dla terenów:

1) usEug komercyjnych (U) ｠ 1,0, z uwzględnie-
niem etapowej realizacji inwestycji dla terenu 1U ｠ 
zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi

2) usEug komercyjnych, skEadów i magazynów 
(U/S) ｠ 1,0,
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3) usEug z zakresu usEug o[wiaty i wychowania 
(UO) ｠ 0,8,

4) usEug z zakresu kultury, z dopuszczeniem usEug 
o[wiaty i wychowania (UK/UO) ｠ 0,8,

5) usEug zakresu ochrony zdrowia (UZ)｠ 1,0,
6) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do-

puszczeniem usEug podstawowych (MN/U)｠ 0,8,
7) zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzin-

nej z dopuszczeniem usEug podstawowych (M/U)｠ 
1,0.

§32. Ustala się maksymalną wysoko[ć nowej za-
budowy oraz granice stref wysoko[ci zabudowy:

1) usEugowej ｠ na terenach U, U/S, UO, UK/UO i 
UZ ｠ zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi dla po-
szczególnych terenów,

2) mieszkaniowej jednorodzinnej MN/U ｠ do 
dwóch kondygnacji, nie więcej jednak nir 8,5 m od 
poziomu terenu do poziomu gzymsu lub okapu dla 
dachów pEaskich i 4,0 m dla dachów spadzistych 
oraz nie więcej nir 8,5 m od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu,

3) mieszkaniowej wielorodzinnej MN/U ｠ do trzech 
kondygnacji, nie więcej jednak nir 10m od poziomu 
terenu do najwyrszego punktu dachu.

§33. Ustala się zachowania i renowację istniejącej 
oraz usytuowanie nowej lokalnej dominanty prze-
strzennej o wysoko[ci do 23 m i punktów charakte-
rystycznych, wskazanych na rysunku zmiany planu 
miejscowego.

§34. Ustala się zasady ksztaEtowania architektury 
budynków mieszkalnych i usEugowych, towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej:

1) dopuszcza się stosowanie dachów pEaskich i 
spadzistych o symetrycznym kącie nachylenia poEa-
ci do 40o. W przypadku dachów spadzistych naka-
zuje się stosowanie dachówki lub materiaEów ją na-
[ladujących w gamie czerwieni, brązów i szaro[ci.

2) Kolorystyka elewacji winna nawiązywać do na-
turalnych materiaEów budowlanych, tj. w tonacjach 
bieli, bery, szaro[ci i brązów; zakazuje się stosowa-
nia jaskrawej ceramiki i okEadzin.

§35. Ustala się zasady lokalizowania ogrodzeG:
1) zakazuje się stosowania ogrodzeG peEnych i 

ogrodzeG z prefabrykowanych elementów relbe-
towych, z wyEączeniem ekranów akustycznych od 
strony linii kolejowej oraz ogrodzeG od strony ulic 
1KDZ,

2) zaleca się stosowanie ogrodzeG arurowych o 
minimum 60% prze[wicie w przę[le lub rywopEo-
tów,

3) ogrodzenia realizowane na terenie objętym 
zmianą planu nie mogą być wyrsze nir 1,8m od 
poziomu terenu, przy dopuszczeniu lokalnego pod-
wyrszenia dla organizacji bram, furtek, wjazdów, z 
wyEączeniem terenu UO, dla którego dopuszcza się 
podwyrszenie ogrodzeG urządzeG i terenów sporto-

wych,
4) w przypadku ogrodzeG sąsiadujących z terena-

mi, przeznaczanymi w zmianie planu miejscowego 
na cele publiczne, nakEada się obowiązek przedsta-
wienia wEa[ciwemu organowi projektu ogrodzenia 
przy zgEaszaniu jego budowy.

RozdziaE 8
Zasady i warunki scalania i podziaEu nieruchomo-

[ci oraz parametry, wskapniki i warunki zagospoda-
rowania terenu

§36. 
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
a) wolnostojącej na terenach M/U i MN/U ｠ 600 

m2,
b) blipniaczej na terenach M/U i MN/U ｠ 400 m2.
2) zabudowy usEugowej na terenach U i US ｠ 

5000 m2

§37. 1. Ustala się minimalny udziaE powierzch-
ni terenów biologicznie czynnych: PozostaEa czę[ć 
dziaEki przeznaczona jest na zabudowę oraz po-
wierzchnie doj[ć i dojazdów.

1) na terenach MN/U i M/U ｠ 40%,
2) na terenach UO i UZ ｠ 25%,
3) na terenach UK/UO ｠ 40%,
4) na terenach ZP ｠ 70%,
5) na terenach U ｠ 10%.
2. Ustala się kąt poEorenia granic dziaEek uzyski-

wanych w wyniku podziaEu nieruchomo[ci w sto-
sunku do pasa drogowego w granicach od 85o do 
95o

§38. 1. Istniejącą zabudowę dziaEek mieszkanio-
wych i usEugowych, która nie stanowi samowoli bu-
dowlanej, traktuje się jako adaptowaną. Dopuszcza 
się modernizację i rozbudowę zabudowy adaptowa-
nej pod warunkiem, re zachowany zostaje procent 
powierzchni biologicznie czynnej w obrębie dziaEki 
budowlanej oraz wszystkie warunki, dotyczące za-
budowy, ustalone w planie miejscowym.

2. Na wszystkich terenach MN/U i M/U dopuszcza 
się lokalizację usEug podstawowych, wbudowanych 
w budynki mieszkalne i w odrębnych obiektach, 
nieuciąrliwych i nie wymagających codziennych 
dostaw towarów, pod warunkiem zachowania w 
obrębie dziaEki minimalnego wskapnika powierzch-
ni biologicznie czynnej i wszystkich pozostaEych 
warunków i wskapników ustalonych w niniejszej 
uchwale.

3. Na wszystkich terenach, z wyEączeniem terenu 
1U, dopuszcza się realizację w obrębie dziaEek bu-
dowlanych, staEych budynków gospodarczych lub 
garary (po jednym obiekcie na dziaEce, o Eącznej po-
wierzchni nie większej nir 50m2), pod warunkiem 
dostosowania ich lokalizacji do istniejącego drze-
wostanu i uksztaEtowania terenu oraz zachowania 
wszystkich innych ustaleG zmiany planu miejscowe-
go, dotyczących zabudowy.
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RozdziaE 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mu komunikacji

§39. Ustala się powiązanie terenu z innymi obsza-
rami miasta BiaEa Podlaska ulicami 1KDZ i 2KDZ.

§40. Ustala się rozwiązanie komunikacji na tere-
nie opracowania poprzez istniejącą i projektowaną 
sieć ulic lokalnych: L 1/2 i dojazdowych: D 1/2 oraz 
projektowane drogi wewnętrzne.

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

1) zbiorcze (Z) oznaczone na rysunku zmiany pla-
nu miejscowego symbolami 1KDZ i 2KDZ ｠ zgodnie 
z ustaleniami szczegóEowymi (RozdziaE 21 niniejszej 
uchwaEy),

2) lokalne (L) oznaczone na rysunku zmiany planu 
miejscowego symbolami 3KDL i 4KDL ｠ od 15m do 
20m,

3) dojazdowe (D) oznaczone na rysunku zmiany 
planu miejscowego symbolami od 5KDD do 9KDD ｠ 
zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi,

4) ciągi piesze (P) oznaczone na rysunku zmiany 
planu miejscowego symbolami 10KDP i 11KDP ｠ 
zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi

5) drogi wewnętrzne (W) oznaczone na rysunku 
zmiany planu miejscowego symbolami 12KDW i 
13KDW ｠ zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi.

§42. Ustala się obsEugę terenu usEug komercyj-
nych 1U poprzez wyznaczone w zmianie planu miej-
scowego drogi wewnętrzne.

§43. W zakresie obsEugi parkingowej w obszarze 
objętym zmianą planu miejscowego ustala się:

1) realizację programu parkingowego w formie: 
a) parkingów niepublicznych na terenach posesji 

prywatnych;
b) zatok parkingowych oraz pasów do parkowa-

nia wzdEur ulic, z konieczno[cią zapewnienia miejsc 
parkingowych dla osób niepeEnosprawnych,

2) realizację potrzeb parkingowych wg następują-
cych wskapników: 

a) parkowanie mieszkaGców: 2 miejsca parkingo-
we (mp)/1 budynek mieszkalny jednorodzinny i 1 
miejsce parkingowe (mp)/1 mieszkanie w zabudo-
wie mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) parkowanie przyjezdnych (go[ci): 20 mp/1000 
m2 powierzchni urytkowej usEug,

c) parkowanie przyjezdnych (go[ci): 20 mp/1000 
m2 powierzchni urytkowej usEug,

d) parkowanie sEurb miejskich, technicznych i 
taxi ｠ 3% miejsc parkingowych przeznaczonych dla 
przyjezdnych i zatrudnionych.

RozdziaE 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mu infrastruktury

§44. W zakresie zaopatrzenia terenu objętego 
zmianą planu miejscowego w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-
gowej z ujęcia przy ul. Narutowicza;

2) rozbudowę sieci wodociągowej w pasach dro-
gowych ulic publicznych,

3) dopuszcza się prowadzenie rozdzielczej sieci 
wodociągowej na terenach prywatnych, w grani-
cach dróg wewnętrznych;

4) przekroje rur będą uwzględniać zapotrzebowa-
nie wody dla celów przeciwporarowych.

§45. W zakresie odprowadzenia [cieków komu-
nalnych ustala się:

1) skanalizowanie w systemie grawitacyjno-pom-
powym caEego terenu objętego zmianą planu miej-
scowego;

2) odprowadzenie [cieków do oczyszczalni miej-
skiej.

§46. W zakresie odprowadzenia [cieków deszczo-
wych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych z dachów bu-
dynków na terenach MN/U, M/U, UO, UK/UO, UZ 
powierzchniowo do gruntu, poprzez pozostawienie 
okre[lonych w §36 powierzchni biologicznie czyn-
nych w obrębie dziaEki oraz budowanie [cierek i 
doj[ć do budynków o nawierzchniach przepuszczal-
nych;

2) odprowadzenie wód opadowych z dachów bu-
dynków na terenach U i U/S do kanalizacji deszczo-
wej, a następnie do rzeki Krzny,

3) dla terenów U i U/S dopuszcza się stosowanie 
rozwiązaG alternatywnych polegających na odpro-
wadzeniu wód deszczowych z dachów budynków 
do gruntu, za po[rednictwem otwartych rowów me-
lioracyjnych bądp zbiorników retencyjnych,

4) odprowadzenie wód opadowych z ulic, placów 
i parkingów o nawierzchniach utwardzonych do 
kanalizacji deszczowej, a następnie, po uprzednim 
podczyszczeniu w separatorach do rzeki Krzny;

5) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w pa-
sach drogowych ulic lokalnych, dojazdowych i dróg 
wewnętrznych.

§47. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zaopatrzenie obszaru objętego zmianą planu 

miejscowego w gaz [redniopręrny z istniejącej sta-
cji redukcyjnej gazu IIo, w oparciu o istniejącą i pro-
jektowaną sieć gazową, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

2) prowadzenie sieci gazowej w pasach drogo-
wych publicznych ulic lokalnych i dojazdowych, z 
zachowaniem odlegEo[ci 0,5 m pomiędzy gazocią-
giem a ogrodzeniem;
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3) warunki jakim winny odpowiadać sieci gazo-
we i usytuowanie wokóE nich obiektów terenowych 
będą zgodne z obowiązującymi przepisami;

4) wykonanie montaru szafek gazowych, umiej-
scowionych w ogrodzeniach (otwierane na zewnątrz 
od strony ulicy) lub na budynku zgodnie z warunka-
mi okre[lonymi przez zarządzającego siecią.

§48. W zakresie systemu ciepEowniczego ustala 
się:

1) rozbudowę dystrybucyjnej sieci ciepEowniczej, 
w ulicach lokalnych i dojazdowych, w miarę morli-
wo[ci terenowych;

2) ogrzewanie nowobudowanych budynków 
wznoszonych na terenach usEug z sieci ciepEowni-
czej;

3) dopuszcza się ogrzewanie gazem sieciowym 
z wEasnych pródeE ciepEa indywidualnych lub lokal-
nych, na warunkach eksploatatora sieci;

4) dopuszcza się inne, indywidualne lub lokal-
ne systemy grzewcze, z wykluczeniem systemów 
opartych o paliwa staEe nieodnawialne;

5) zaleca się przyEączenie do sieci ciepEowniczej 
budynków istniejących, zlokalizowanych na obsza-
rze zasięgu sieci ciepEowniczej, dotychczas ogrze-
wanych w inny sposób.

§49. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną ustala się:

1) zasilanie terenu w energię elektryczną 15kV 
poprzez istniejące i nowobudowane stacje transfor-
matorowe;

2) zasilanie istniejącego i projektowanego zainwe-
stowania z istniejącej sieci, stopniowo kablowanej i 
robudowywanej jako kablowa, prowadzonej wzdEur 
ulic istniejących i projektowanych, wyprowadzo-
nych z istniejących i projektowanych stacji transfor-
matorowych;

3) sukcesywną, dostosowaną do rosnących wraz 
z realizacją zmiany planu miejscowego potrzeb od-
biorców, budowę stacji transformatorowych, w 
formie stacji wnętrzowych lub obudowywanych, w 
obrębie dziaEek wEasnych inwestycji.

4) o[wietlenie uliczne z sieci kablowej, zasilanej 
z istniejących i projektowanych stacji transforma-
torowych;

5) stopniową przebudowę istniejącej napowietrz-
nej sieci NN i SN na sieć kablową, prowadzoną w 
ulicach.

§50. 1. Ustala się przyEączanie nowych abonen-
tów do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istnie-
jące i projektowane linie telekomunikacyjne, oraz o 
morliwo[ci lokalnych operatorów.

2. Zakazuje się budowy nowych napowietrznych 
linii telekomunikacyjnych oraz ustala się stopniową 
wymianę sieci napowietrznej na kablową;

3. Ustala się morliwo[ć sytuowania stacji bazo-
wych i masztów telefonii cyfrowej wyEącznie na 
budynkach na terenach usEug, oznaczonych symbo-

lami 1U i 4U/S. Stacje obsEugiwane przez rórnych 
operatów mogą być montowane wyEącznie na jed-
nej, wspólnej konstrukcji masztowej, w miejscach 
niedostępnych dla ludzi.

§51. Ustala się, re zasady utrzymania porządku 
i czysto[ci na terenie opracowania będą zgodne z 
ｧRegulaminem utrzymania porządku i czysto[ci na 
terenie miasta BiaEa Podlaskaｦ.

RozdziaE 11
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i 

urytkowanie terenów

§52. 1. Zabrania się lokalizowania obiektów tym-
czasowych i prowizorycznych, nie związanych z 
realizacją inwestycji docelowych. Lokalizowanie 
obiektów tymczasowych morliwe jest jedynie w ob-
rębie dziaEki budowlanej, na której realizowana jest 
inwestycja docelowa w czasie warno[ci pozwolenia 
na budowę.

2. Dopuszcza się etapową realizację inwestycji na 
terenie usEug komercyjnych 1U z wykorzystaniem 
jako dojazdu do parkingów dla klientów oraz dojaz-
dów technicznych i dostawczych drogi wewnętrz-
nej oznaczonej na rysunku zmiany planu miejscowe-
go symbolem 12KDW. Maksymalną intensywno[ć 
zabudowy dla terenu 1U dla tego etapu inwestycji 
ustala się na 0,12.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE DLA POSZCZEGÓL-

NYCH TERENÓW

RozdziaE 1
Ustalenia szczegóEowe dla terenów usEug komer-

cyjnych (U)

§53. Wyznacza się tereny usEug komercyjnych, 
oznaczone na rysunku zmiany planu miejscowego 
symbolami: 1U, 2U.

§54. 1. Na terenach U ustala się rozwój komer-
cyjnych funkcji usEugowych z zakresu: handlu, w 
tym wielkopowierzchniowego, administracji i biur, 
obsEugi finansowej, rozrywki, obsEugi ruchu tury-
stycznego, kultury, rzemiosEa nieprodukcyjnego, ga-
stronomii.

2. Na terenach U dopuszcza się: 
1) lokalizowanie staEych budynków gospodar-

czych i garary, zgodnie z ustaleniami §38 niniejszej 
uchwaEy,

3. Na terenach U wyklucza się: 
1) lokalizowanie obiektów i urządzeG, które wy-

magają tworzenia stref ograniczonego urytkowania, 
wykraczających poza granice dziaEki, na której prze-
widuje się ich lokalizację oraz takich, które mogą 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
wykonanie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko 
jest obligatoryjne z wyEączeniem tych, które sEurą 
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obsEudze mieszkaGców, w tym: inwestycji infra-
strukturalnych i komunikacyjnych, przy zastosowa-
niu najkorzystniejszego dla [rodowiska wariantu, 
wskazanego w raporcie oddziaEywania przedsię-
wzięcia na [rodowisko,

2) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i funk-
cji chronionych

3) lokalizowanie obiektów tymczasowych i prowi-
zorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji 
docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczaso-
wych morliwe jest jedynie w obrębie dziaEki budow-
lanej, na której realizowana jest inwestycja docelo-
wa w czasie warno[ci pozwolenia na budowę.

§55. Na terenach U nakazuje się realizację po-
trzeb parkingowych dla samochodów osobowych 
na dziaEkach wEasnych, zgodnie z przepisami §43 
niniejszej uchwaEy.

§56. Dla terenów U ustala się:
1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 1,0, z zastrzereniem ustaleG §52 ust. 2 niniej-
szej uchwaEy

2) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku zmiany planu miejscowego liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z 
uwzględnieniem wszystkich ustaleG zmiany planu, 
dotyczących ochrony i ksztaEtowania [rodowiska 
przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej 
uchwaEy,

3) kolorystyka elewacji ｠ zgodnie z ustaleniami 
§34 ust. 2 niniejszej uchwaEy

4) lokalizację ogrodzeG ｠ zgodnie z ustaleniami 
§35 niniejszej uchwaEy.

§57. Ustalenia §54 ｠ §56 obowiązują dla wszyst-
kich terenów U, wyznaczonych na rysunku planu 
miejscowego. Ponadto ustala się:

1) Dla terenu 1U: 
a) morliwo[ć lokalizacji inwestycji mogących zna-

cząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których ra-
port o oddziaEywaniu na [rodowisko more być wy-
magany,

b) ksztaEtowanie zabudowy w formie wielofunk-
cyjnego zespoEu usEugowo-handlowego o jednorod-
nej kompozycji urbanistycznej oraz ujednoliconych 
rozwiązaniach formalnych, materiaEowych i kolo-
rystycznych, zorganizowanego wokóE placu o cha-
rakterze ogólnodostępnego placu póEpublicznego o 
wysokich walorach estetycznych i informacyjnych,

c) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ zgodnie z 
rysunkiem planu oraz dla usytuowanej w obrębie ze-
spoEu dominanty przestrzennej ｠ 23 m,

d) wprowadzenie nasadzeG ro[linno[ci wysokiej 
w formie szpalerów drzew oraz ro[linno[ci niskiej 
zgodnie z rysunkiem planu, w oparciu o indywidu-
alne opracowania studialno-projektowe. Lokalizacja 
drzew na rysunku planu ma charakter orientacyjny 
i more zostać dostosowana do projektowanego za-
gospodarowania, pod warunkiem zachowania czy-

telno[ci zaEorenia,
e) obsEugę komunikacyjną zgodnie z §40 niniejszej 

uchwaEy. Lokalizację gEównego wjazdu na parking 
dla klientów zespoEu usEugowego od strony ulicy 
5KDD,

f) Na terenie 1U zakazuje się lokalizacji wolno-
stojących staEych budynków gospodarczych lub 
garary. W liniach rozgraniczających terenu 1U, 
dopuszcza się realizację garary podziemnych lub 
parkingów wielopoziomowych pod warunkiem za-
chowania wszystkich innych ustaleG zmiany planu 
miejscowego, dotyczących zabudowy.

g) dopuszcza się etapową realizację inwestycji na 
terenie usEug komercyjnych 1U z wykorzystaniem 
jako dojazdu do parkingów dla klientów oraz dojaz-
dów technicznych i dostawczych drogi wewnętrz-
nej oznaczonej na rysunku zmiany planu miejscowe-
go symbolem 12KDW. Maksymalną intensywno[ć 
zabudowy dla terenu 1U dla tego etapu inwestycji 
ustala się na 0,12.

2) Dla terenu 2U: 
a) zakaz lokalizacji inwestycji wymienionych w 

§54 ust. 3, pkt 1 oraz inwestycji mogących znaczą-
co oddziaEywać na [rodowisko, dla których raport o 
oddziaEywaniu na [rodowisko more być wymagany,

b) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ do dwóch 
kondygnacji, jednak nie więcej nir 8,5 m od pozio-
mu terenu do poziomu gzymsu lub okapu dla da-
chów pEaskich i 4,0 m dla dachów spadzistych oraz 
nie więcej nir 8,5 m od poziomu terenu do najwyr-
szego punktu dachu,

c) dopuszcza się stosowanie dachów pEaskich i 
spadzistych o symetrycznym kącie nachylenia poEa-
ci do 40o. W przypadku dachów spadzistych naka-
zuje się stosowanie dachówki lub materiaEów ją na-
[ladujących w gamie czerwieni, brązów i szaro[ci.

RozdziaE 2
Wyznacza się teren usEug komercyjnych, skEa-

dów i magazynów, oznaczony na rysunku zmiany 
planu miejscowego symbolem: 4U/S.

§58. Wyznacza się teren usEug komercyjnych, 
skEadów i magazynów, oznaczony na rysunku zmia-
ny planu miejscowego symbolem: 4U/S.

§59. 1. Na terenie U/S ustala się rozwój komercyj-
nych funkcji usEugowych z zakresu: handlu (w tym 
hurtowego), administracji i biur, obsEugi finansowej, 
rozrywki, obsEugi ruchu turystycznego, kultury, rze-
miosEa nieprodukcyjnego, gastronomii oraz funkcji 
magazynowo-skEadowych.

2. Na terenie U/S dopuszcza się: 
1) lokalizowanie inwestycji mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko, dla których raport o 
oddziaEywaniu na [rodowisko more być wymagany.

2) lokalizowanie staEych budynków gospodar-
czych i garary, zgodnie z ustaleniami §38 niniejszej 
uchwaEy.

3. Na terenie U/S wyklucza się: 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 51 ｠ 5187 ｠ Poz. 1073 

1) lokalizowanie obiektów i urządzeG, które wy-
magają tworzenia stref ograniczonego urytkowania, 
wykraczających poza granice dziaEki, na której prze-
widuje się ich lokalizację oraz takich, które mogą 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
wykonanie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko 
jest obligatoryjne z wyEączeniem tych, które sEurą 
obsEudze mieszkaGców, w tym: inwestycji infra-
strukturalnych i komunika¬cyjnych, przy zastoso-
waniu najkorzystniejszego dla [rodowiska wariantu, 
wskazanego w raporcie oddziaEywania przedsię-
wzięcia na [rodowisko,

2) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i funk-
cji chronionych,

3) lokalizowanie obiektów tymczasowych i prowi-
zorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji 
docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczaso-
wych morliwe jest jedynie w obrębie dziaEki budow-
lanej, na której realizowana jest inwestycja docelo-
wa w czasie warno[ci pozwolenia na budowę.

§60. Na terenie U/S nakazuje się realizację po-
trzeb parkingowych dla samochodów osobowych 
na dziaEkach wEasnych, zgodnie z przepisami §43 
niniejszej uchwaEy.

§61. Dla terenu U/S ustala się:
1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 1,0,
2) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ do 3 kon-

dygnacji, jednak nie więcej nir 7m do poziomu 
gzymsu lub okapu w przypadku dachów pEaskich i 
10 m od poziomu terenu do najwyrszego punktu 
dachu w przypadku dachów spadzistych

3) dopuszcza się stosowanie dachów pEaskich i 
spadzistych o symetrycznym kącie nachylenia po-
Eaci do 40o.

4) kolorystyka elewacji ｠ zgodnie z ustaleniami 
§34 ust. 2 niniejszej uchwaEy

5) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku zmiany planu miejsco¬wego liniami 
zabudowy, zgodnie z przepisami prawa budowlane-
go i z uwzględ¬nieniem wszystkich ustaleG zmiany 
planu, dotyczących ochrony i ksztaEtowania [rodo-
wiska przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 ni-
niejszej uchwaEy

6) ochronę pomnika przyrody ｠ dębu szypuEko-
wego wskazanego na rysunku planu miejscowego, 
zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 niniejszej uchwaEy.

7) zasady lokalizowania ogrodzeG ｠ zgodnie z 
ustaleniami §35 niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 3
Ustalenia szczegóEowe dla terenu usEug zakresu 

o[wiaty i wychowania (UO)

§62. Wyznacza się teren usEug z zakresu o[wiaty 
i wychowania, oznaczony na rysunku zmiany planu 
miejscowego symbolem: 6UO.

§63. Dla terenu UO ustala się:
1) adaptację istniejącego zagospodarowania, z 

morliwo[cią modernizacji i rozbudowy istniejących 
obiektów, przy przestrzeganiu wszystkich przepi-
sów niniejszej uchwaEy, w zakresie ustaleG DZIADU 
I,

2) dopuszcza się lokalizowanie staEych budynków 
gospodarczych i garary, zgodnie z §38 niniejszej 
uchwaEy.

§64. Na terenie UO nakazuje się realizację potrzeb 
parkingowych dla samochodów zgodnie z przepi-
sami §43 niniejszej uchwaEy, przy czym dopusz-
cza się, re 50% programu parkingowego more być 
umieszczone w pasach drogowych ulic publicznych 
klasy D.

§65. Dla terenu UO ustala się:
1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 0,8,
2) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ do 3 kon-

dygnacji, jednak nie więcej nir 15 m od poziomu 
terenu do najwyrszego punktu dachu,

3) dopuszcza sie stosowanie dachów pEaskich i 
spadzistych o symetrycznym kącie nachylenia po-
Eaci do 40o.

4) kolorystyka elewacji ｠ zgodnie z ustaleniami 
§34 ust. 2 niniejszej uchwaEy

5) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku zmiany planu miejscowego liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z 
uwzględnieniem wszystkich ustaleG zmiany planu, 
dotyczących ochrony i ksztaEtowania [rodowiska 
przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej 
uchwaEy

6) minimalny udziaE powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego ｠ 25%,

7) zasady lokalizowania ogrodzeG ｠ zgodnie z 
ustaleniami §35 niniejszej

RozdziaE 4
Ustalenia szczegóEowe dla terenu usEug z zakresu 

kultury z dopuszczeniem usEug o[wiaty i wychowa-
nia (UK/UO)

§66. Wyznacza się teren usEug z zakresu kultu-
ry z dopuszczeniem usEug o[wiaty i wychowania, 
oznaczony na rysunku zmiany planu miejscowego 
symbolem: 5UK/UO.

§67. Dla terenu usEug z zakresu kultury z dopusz-
czeniem usEug o[wiaty i wychowania ustala się:

1) adaptację istniejącego zagospodarowania, z 
morliwo[cią modernizacji i rozbudowy istniejących 
obiektów, przy przestrzeganiu wszystkich przepi-
sów niniejszej uchwaEy, w zakresie ustaleG DZIADU 
I, w szczególno[ci RozdziaE 5 ,

2) dopuszcza się lokalizowanie staEych budynków 
gospodarczych i garary, zgodnie z ustaleniami §38 
niniejszej uchwaEy.
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§68. Na terenie UK/UO nakazuje się realizację 
potrzeb parkingowych dla samochodów na dziaE-
kach wEasnych, zgodnie z przepisami §43 niniejszej 
uchwaEy.

§69. Na terenie UK/UO nakazuje się realizację 
potrzeb parkingowych dla samochodów na dziaE-
kach wEasnych, zgodnie z przepisami §43 niniejszej 
uchwaEy.

1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0,8,

2) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ do 3 kon-
dygnacji, jednak nie więcej nir 7m do poziomu 
gzymsu lub okapu i 10 m od poziomu terenu do 
najwyrszego punktu dachu,

3) dopuszcza się stosowanie dachów pEaskich i 
spadzistych o symetrycznym kącie nachylenia po-
Eaci do 40o.

4) kolorystyka elewacji ｠ zgodnie z ustaleniami 
§34 ust. 2 niniejszej uchwaEy

5) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku zmiany planu miejscowego liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z 
uwzględnieniem wszystkich ustaleG zmiany planu, 
dotyczących ochrony i ksztaEtowania [rodowiska 
przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej

6) minimalny udziaE powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego ｠ 40%,

7) ochronę istniejącej ro[linno[ci, poddanie jej 
zabiegom pielęgnacyjnym i porządkującym oraz 
wprowadzenie nowych nasadzeG i detalu urbani-
stycznego w oparciu o szczegóEowe opracowania 
studialno-projektowe, w powiązaniu z urządzeniem 
zieleni na terenie 7ZP,

8) zasady lokalizowania ogrodzeG ｠ zgodnie z 
ustaleniami §35 niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 5
Ustalenia szczegóEowe dla terenu usEug z zakre-

su ochrony zdrowia z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (UZ/MN)

§70. Wyznacza się teren usEug z zakresu ochrony 
zdrowia z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczony na rysunku zmiany planu 
miejscowego symbolem: 3UZ/MN.

§71. Dla terenu usEug z zakresu ochrony zdrowia 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ustala się:

1) adaptację istniejącego zagospodarowania, z 
morliwo[cią modernizacji i rozbudowy istniejących 
obiektów, przy przestrzeganiu wszystkich przepi-
sów niniejszej uchwaEy, w zakresie ustaleG DZIADU 
I, w szczególno[ci RozdziaE 5,

2) dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkal-
nej, jako towarzyszącej usEugom z zakresu ochrony 
zdrowia, w obrębie tego samego obiektu,

3) dopuszcza się lokalizowanie staEych budynków 

gospodarczych i garary, zgodnie z ustaleniami §38 
niniejszej uchwaEy.

§72. Na terenie UZ/MN nakazuje się realizację 
potrzeb parkingowych dla samochodów na dziaE-
kach wEasnych, zgodnie z przepisami §43 niniejszej 
uchwaEy.

§73. Dla terenu UZ/MN ustala się:
1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 1,0,
2) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ do 2 kon-

dygnacji, jednak nie więcej nir 8m od poziomu tere-
nu do najwyrszego punktu dachu,

3) kolorystyka elewacji ｠ zgodnie z ustaleniami 
§34 ust. 2 niniejszej uchwaEy,

4) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku zmiany planu miejscowego liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z 
uwzględnieniem wszystkich ustaleG zmiany planu, 
dotyczących ochrony i ksztaEtowania [rodowiska 
przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej

5) minimalny udziaE powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego ｠ 25%,

6) zasady lokalizowania ogrodzeG ｠ zgodnie z 
ustaleniami §35 niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 6
Ustalenia szczegóEowe dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usEug podstawowych (MN/U)

§74. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem usEug podsta-
wowych, oznaczone na rysunku zmiany planu miej-
scowego symbolami: 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 
12MN/U, 13MN/U.

§75. 1. Na terenach MN/U ustala się utrzymanie 
funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego w formie 
budynków wolnostojących i blipniaczych oraz funk-
cji usEugowych

2. Na terenach MN/U dopuszcza się: 
1) lokalizowanie usEug podstawowych, jako po-

mieszczeG w budynkach mieszkalnych oraz zabu-
dowy usEugowej, w formie oddzielnych budynków, 
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej i budyn-
ków usEugowych na wydzielonych dziaEkach, zgod-
nie z ustaleniami §37 niniejszej uchwaEy

2) lokalizowanie staEych budynków gospodar-
czych i garary, zgodnie z ustaleniami §38 niniejszej 
uchwaEy.

3. Na terenach MN/U wyklucza się: 
1) lokalizowanie obiektów i urządzeG, które wy-

magają tworzenia stref ograniczonego urytkowania, 
wykraczających poza granice dziaEki, na której prze-
widuje się ich lokalizację oraz takich, które mogą 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
wykonanie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko 
more być wymagane lub jest obligatoryjne z wyEą-
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czeniem tych, które sEurą obsEudze mieszkaGców, 
w tym: inwestycji infrastrukturalnych i komunika-
cyjnych, przy zastosowaniu najkorzystniejszego dla 
[rodowiska wariantu, wskazanego w raporcie od-
dziaEywania przedsięwzięcia na [rodowisko

2) lokalizowanie obiektów tymczasowych i prowi-
zorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji 
docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczaso-
wych morliwe jest jedynie w obrębie dziaEki budow-
lanej, na której realizowana jest inwestycja docelo-
wa w czasie warno[ci pozwolenia na budowę.

§76. Na terenach MN/U nakazuje się realizację 
potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych 
na dziaEkach wEasnych, zgodnie z przepisami §43 
niniejszej uchwaEy.

§77. Dla terenów MN/U ustala się:
1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 0,8,
2) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ zgodnie z 

ustaleniami §32 niniejszej
3) ksztaEtowanie architektury budynków ｠ zgod-

nie z ustaleniami §34 niniejszej uchwaEy,
4) minimalną powierzchnię nowotworzonych dzia-

Eek budowlanych ｠ zgodnie z §36 niniejszej uchwa-
Ey,

5) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego ｠ 40

6) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku zmiany planu miejscowego liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z 
uwzględnieniem wszystkich ustaleG zmiany planu, 
dotyczących ochrony i ksztaEtowania [rodowiska 
przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej

7) zasady lokalizowania ogrodzeG ｠ zgodnie z 
ustaleniami §35 niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 7
Ustalenia szczegóEowe dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszcze-
niem usEug podstawowych (M/U)

§78. Wyznacza się teren zabudowy mieszkanio-
wej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem usEug 
podstawowych, oznaczony na rysunku zmiany pla-
nu miejscowego symbolem 8M/U.

§79. 1. Na terenie M/U ustala się utrzymanie 
funkcji mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego w 
formie budynków wolnostojących i blipniaczych 
oraz funkcji usEugowych.

2. Na terenie M/U dopuszcza się: 
1) lokalizowanie usEug podstawowych, jako po-

mieszczeG w budynkach mieszkalnych i w formie 
oddzielnych budynków, towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej oraz budynków usEugowych na wy-
dzielonych dziaEkach, zgodnie z ustaleniami §37 ni-
niejszej uchwaEy.

2) lokalizowanie staEych budynków gospodar-

czych i garary, zgodnie z ustaleniami §38 niniejszej 
uchwaEy.

3. Na terenach M/U wyklucza się: 
1) lokalizowanie obiektów i urządzeG, które wy-

magają tworzenia stref ograniczonego urytkowania, 
wykraczających poza granice dziaEki, na której prze-
widuje się ich lokalizację oraz takich, które mogą 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
wykonanie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko 
more być wymagane lub jest obligatoryjne z wyEą-
czeniem tych, które sEurą obsEudze mieszkaGców, 
w tym: inwestycji infrastrukturalnych i komunika-
cyjnych, przy zastosowaniu najkorzystniejszego dla 
[rodowiska wariantu, wskazanego w raporcie od-
dziaEywania przedsięwzięcia na [rodowisko,

2) lokalizowanie obiektów tymczasowych i prowi-
zorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji 
docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczaso-
wych morliwe jest jedynie w obrębie dziaEki budow-
lanej, na której realizowana jest inwestycja docelo-
wa w czasie warno[ci pozwolenia na budowę.

§80. Na terenach M/U nakazuje się realizację po-
trzeb parkingowych dla samochodów osobowych 
na dziaEkach wEasnych, zgodnie z przepisami §43 
niniejszej uchwaEy.

§81. Dla terenów M/U ustala się:
1) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 1,0,
2) maksymalną wysoko[ć zabudowy ｠ zgodnie z 

ustaleniami §32 niniejszej
3) ksztaEtowanie architektury budynków ｠ zgod-

nie z ustaleniami §34 niniejszej
4) minimalną powierzchnię nowotworzonych dzia-

Eek budowlanych ｠ zgodnie z §36 niniejszej uchwa-
Ey,

5) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego ｠ 40%,

6) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku zmiany planu miejscowego liniami zabu-
dowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z 
uwzględnieniem wszystkich ustaleG zmiany planu, 
dotyczących ochrony i ksztaE¬towania [rodowiska 
przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej

7) zasady lokalizowania ogrodzeG ｠ zgodnie z §35 
niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 8
Ustalenia szczegóEowe dla terenu zieleni parko-

wej (ZP)

§82. Wyznacza się teren zieleni parkowej, ozna-
czony na rysunku zmiany planu miejscowego sym-
bolem 7ZP.

§83. Dla terenu ZP ustala się:
1) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy, z 

wyEączeniem elementów detalu urbanistycznego i 
obiektów infrastruktury, związanych z podstawową 
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funkcją terenu,
2) ochronę istniejącej ro[linno[ci, poddanie jej 

zabiegom pielęgnacyjnym i porządkującym oraz 
wprowadzenie nowych nasadzeG i detalu urbani-
stycznego w oparciu o szczegóEowe opracowania 
studialno-projektowe, w powiązaniu z urządzeniem 
zieleni na terenie 5UK/UO,

3) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej, zgodnie 
z granicą wskazaną na rysunku zmiany planu miej-
scowego,

4) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego ｠ 70%,

5) obowiązek przestrzegania przepisów §22, ust. 
2 niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 9
Ustalenia szczegóEowe dla terenu urządzeG elek-

troenergetycznych (E)

§84. Wyznacza się teren urządzeG elektroenerge-
tycznych, oznaczony na rysunku planu miejscowe-
go symbolem 14E.

§85. Na terenie E ustala się adaptację istniejącego 
zagospodarowania ｠ podstacji transformatorowej.

RozdziaE 10
Ustalenia szczegóEowe dla terenów komunikacji 

(KD)

2. Ustala się, re minimalne szeroko[ci wewnętrz-
nych ulic dojazdowych, nie mających charakteru 
dróg publicznych: 

1) oznaczona na rysunku planu miejscowego sym-
bolem 12 KDW ｠ 16m,

2) oznaczona na rysunku planu miejscowego sym-
bolem 13 KDW ｠21-27m.

DZIAD III

RozdziaE 1
Skutki prawne planu miejscowego w zakresie 

warto[ci nieruchomo[ci

§87. Okre[la się, re w wyniku uchwalenia zmiany 
planu warto[ć terenów wzro[nie dla terenów ozna-
czonych na rysunku zmiany planu miejscowego 
symbolami 1U, 2U, 4U/S. Wysoko[ć stawki procen-
towej, sEurącej naliczaniu opEaty związanej ze wzro-
stem warto[ci nieruchomo[ci okre[la się dla tych 
terenów ustala się na 30%.

RozdziaE 2
Przepisy przej[ciowe i koGcowe

§88. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wej[cia w ry-
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2. Na terenie M/U dopuszcza się:  

 lokalizowanie usług podstawowych, jako pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i w formie 
oddzielnych budynków, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej oraz budynków usługowych na 
wydzielonych działkach, zgodnie z ustaleniami §37 niniejszej uchwały. 
2  lokalizowanie stałych budynków gospodarczych i garaży, zgodnie z ustaleniami §38 niniejszej 
uchwały. 
3. Na terenach M/U wyklucza się:  
 
§86. 1.  

Lp.  Symbol 
terenu  Nazwa obiektu  Funkcja 

ulicy  
Szerokość w liniach 
rozgraniczających  

Zasady zagospodarowania przekroju 
poprzecznego  

1  2  3  4  5  6  

1.  1KDZ  Projektowana  Zbiorcza  28-31m  

Przekrój 1x2 do 1x4, jezdnia bitumiczna, od 
strony północnej linii rozgraniczającej – 
nasadzenia roślinności niskiej, ścieżka 
rowerowa, podwójny szpaler drzew; od 

strony południowej – wydzielony chodnik, 
podwójny szpaler drzew.  

2.  2KDZ  ul. Łomaska  Zbiorcza  15-19m  Przekrój 1x2, jezdnia bitumiczna, wydzielone 
chodniki, pas drzew.  

3.  3KDZ  ul. Kolejowa  Zbiorcza  15m  
Przekrój 1x2, jezdnia bitumiczna, wydzielone 

chodniki, pasy zieleni po obu stronach 
jezdni.  

4. 4KDL  ul. Witoroska  Lokalna  20m  Przekrój 1x2, jezdnia bitumiczna, wydzielone 
chodniki.  

5.  5KDD  Projektowana  Dojazdowa  
na odcinku pn.-pd. – 

36m; na odcinku 
wsch-zach. – 11m  

Przekrój: odcinek pn.-pd. – 1x4, wsch.-zach. 
1x2, jezdnia bitumiczna, wydzielone 

chodniki.  

6. 6KDD  
ul. Stodolna, 
południowy 

odcinek  
Dojazdowa  10m  Przekrój 1x2, jezdnia bitumiczna, wydzielone 

chodniki.  

7. 7KDD  ul. Zielona  Dojazdowa  9-10m  Przekrój 1x2, jezdnia bitumiczna, wydzielone 
chodniki.  

8. 8KDD  ul. Sportowa  Dojazdowa  10-15m, wg stanu 
istniejącego  

Przekrój 1x2, jezdnia bitumiczna, 
jednostronny chodnik, szpalery drzew, 

miejsca postojowe.  

9. 9KDD  
ul. Stodolna, 

północny 
odcinek  

Dojazdowa  10-11m  
Przekrój 1x2, nawierzchnia utwardzona 

rozbieralna, z wydzieloną strefą dla 
pieszych.  

10. 10KDP  Bez nazwy  Piesza  5,5m  Nawierzchnia utwardzona rozbieralna  
11.  11KDP  Bez nazwy  Piesza  3m  Nawierzchnia utwardzona rozbieralna  
 
2. Ustala się, że minimalne szerokości wewnętrznych ulic dojazdowych, nie mających charakteru dróg 
publicznych:  
1) oznaczona na rysunku planu miejscowego symbolem 12 KDW – 16m, 
2) oznaczona na rysunku planu miejscowego symbolem 13 KDW –21-27m. 

DZIAŁ III 
Rozdział 1 

 

Skutki prawne planu miejscowego w zakresie wartości nieruchomości 

§87. Określa się, że w wyniku uchwalenia zmiany planu wartość terenów wzrośnie dla terenów 
oznaczonych na rysunku zmiany planu miejscowego symbolami 1U, 2U, 4U/S. Wysokość stawki 
procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości określa się dla tych 
terenów ustala się na 30%. 

Rozdział 2 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§88. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie 
zmiany planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia zmiany planu. 
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cie zmiany planu, a nie zakoGczonych decyzją osta-
teczną, stosuje się ustalenia zmiany planu.

§89. Z dniem wej[cia w rycie zmiany planu miej-
scowego, w obszarze objętym niniejszą uchwaEą 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta BiaEa Podlaska 
pod nazwą ｧZIELONAｦ, uchwalonego uchwaEą Nr 
XII/53/07 Rady Miasta BiaEa Podlaska z dnia 24 
wrze[nia 2007 r.

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

§91. 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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Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr V/33/11 
Rady Miasta Biała Podlaska  
z dnia 25 lutego 2011 r. 

RozstrzygniĊcie nieuwzglĊdnionych uwag wniesionych do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska 

pod nazwą �ZIELONA” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)  
Rada Miasta Biała Podlaska rozstrzyga, co nastCpuje: 

BIALSKIE MEBLE Sp. z o.o. wnosz> o zmianC linii zabudowy umiejscowionej na 
liniC zabudowy nieprzekraczalnej, w obszarze projektowanej drogi wewnCtrznej, 
oznaczonej 13 KDw, na działkach nr ewid.: 994/13, 994/12, 994/9. 
        
RozstrzygniĊcie: nie uwzglCdnia siC uwagi
Uzasadnienie:  

Linie zabudowy w planie miejscowym ustala siC jako nieprzekraczalne  
i obowi>zuj>ce (umiejscowione). Linie nieprzekraczalne okreWlaj> minimaln>
odległoWć zabudowy od linii rozgraniczaj>cej, nie precyzuj> zatem jednoznacznie 
usytuowania budynków. Linie zabudowy obowi>zuj>ce (umiejscowione) wyznaczaj>
WciWle usytuowanie budynków, zatem tylko one gwarantuj> stworzenie 
zdefiniowanych wnCtrz urbanistycznych.  
Linia umiejscowiona na w/w terenie ma za zadanie uporz>dkowanie zabudowy  
oraz stworzenie pierzei widocznej od ulicy Łomaskiej, bCd>cej jednoczeWnie 
akcentem, który umiejCtnie zaprojektowany bCdzie stanowił �wizytówkC”  
i wprowadzenie do zespołu zabudowy od tej ulicy.
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Załącznik nr 3 do projektu 
Nr V/33/11 
Rady Miasta Biała Podlaska  
z dnia 25 lutego 2011 r. 

RozstrzygniĊcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

1. Sposób realizacji. 
1) realizacja zadaM własnych gminy odbywać siC bCdzie poprzez tryb zamówieM

publicznych. Zdania te powinny być uwzglCdnione w wieloletnim planie 
inwestycyjnym i wprowadzone do budcetu miasta. 

2) sposób realizacji inwestycji okreWlonych w ppkt 1 moce ulegać modyfikacji 
wraz z dokonuj>cym siC postCpem techniczno-technologicznym, zgodnie  
z zasad> stosowania najlepszej dostCpnej techniki, o ile nie nast>pi 
naruszenie ustaleM planu. 

3) realizacja zadaM okreWlonych w ppkt 1 powinna nast>pić wyprzedzaj>co  
lub równolegle w stosunku do inwestycji budowlanych realizowanych  
na terenie objCtym planem.  

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy zgodnie z przepisami                  
o finansach publicznych. 

`ródłem finansowania zadaM bCd>: 
1) dochody własne, 
2) Wrodki zewnCtrzne, 
3) Wrodki pozyskane z funduszu Unii Europejskiej, 
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RozstrzygniĊcie nieuwzglĊdnionych uwag wniesionych do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska 

pod nazwą �ZIELONA” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)  
Rada Miasta Biała Podlaska rozstrzyga, co nastCpuje: 

BIALSKIE MEBLE Sp. z o.o. wnosz> o zmianC linii zabudowy umiejscowionej na 
liniC zabudowy nieprzekraczalnej, w obszarze projektowanej drogi wewnCtrznej, 
oznaczonej 13 KDw, na działkach nr ewid.: 994/13, 994/12, 994/9. 
        
RozstrzygniĊcie: nie uwzglCdnia siC uwagi
Uzasadnienie:  

Linie zabudowy w planie miejscowym ustala siC jako nieprzekraczalne  
i obowi>zuj>ce (umiejscowione). Linie nieprzekraczalne okreWlaj> minimaln>
odległoWć zabudowy od linii rozgraniczaj>cej, nie precyzuj> zatem jednoznacznie 
usytuowania budynków. Linie zabudowy obowi>zuj>ce (umiejscowione) wyznaczaj>
WciWle usytuowanie budynków, zatem tylko one gwarantuj> stworzenie 
zdefiniowanych wnCtrz urbanistycznych.  
Linia umiejscowiona na w/w terenie ma za zadanie uporz>dkowanie zabudowy  
oraz stworzenie pierzei widocznej od ulicy Łomaskiej, bCd>cej jednoczeWnie 
akcentem, który umiejCtnie zaprojektowany bCdzie stanowił �wizytówkC”  
i wprowadzenie do zespołu zabudowy od tej ulicy.


