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UCHWAŁA NR XVII/150/11 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU 

 z dnia 24 października 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częņci Zawad i częņci osiedla 
Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679,  
Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,  
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”, uchwalonego uchwałą Nr XX/256/99 Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionego uchwałą Nr X/82/03 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., uchwałą 
Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r., uchwałą Nr XXVIII/317/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia  
26 maja 2008 r. i uchwałą Nr XXXI/373/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 września 2008 r., 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części 
osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny), uchwalonego uchwałą Nr XLVII/553/05 Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 26 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 230, poz. 2572), składającą 
się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale, zwaną dalej ,,zmianą planu”. 

2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/553/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 września 
2005 r. stanowiący rysunek planu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały stanowiącym rysunek planu uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik Nr 2 zawierający rozstrzygnięcia 
w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu. 

4. Zmiana planu nie wpływa na sposób oraz zasady realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, określonych w załączniku Nr 3 do 
uchwały Nr XLVII/553/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 września 2005 r. 

§ 2. W uchwale Nr XLVII/553/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 września 2005 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla 
Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:  

„4) istniejący ciek wodny pełni funkcję głównego zbiornika wód opadowych i wymaga 
odpowiedniego zabezpieczenia przed likwidacją lub ograniczeniem funkcjonowania.”; 

2) § 7 skreśla się; 

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi parkingami i zielenią.”; 

4) w § 8 ust. 2 zwrot „Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z…” otrzymuje brzmienie: 
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„2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z …”; 

5) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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

6) w § 8 ust. 4 pkt 5 skreśla się; 

7) w § 8 ust. 5 zwrot „Na terenie o symbolu 1.3U ustala się...” otrzymuje brzmienie: 

„5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się ...”; 

8) w § 8 ust. 6 zwrot „Ze względu na naturalne obniżenie istniejącego terenu i płytkie zaleganie 
wód gruntowych na terenie, o którym mowa w ust. 5, zaleca się …” otrzymuje brzmienie: 

„6. Ze względu na naturalne obniżenie istniejącego terenu i płytkie zaleganie wód 
gruntowych na terenie, o którym mowa w ust. 1, zaleca się…”; 

9) w § 8 ust. 7 zwrot „Na terenach, o których mowa w ust. 1,dopuszcza się…” otrzymuje 
brzmienie: 

„7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się…”; 

10) w § 8 ust. 8 zwrot „Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się …” otrzymuje 
brzmienie: 

„8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się …”; 

11) w § 8 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: 

„9. Ustala się dla linii elektroenergetycznych 110 kV:  

1) strefy techniczne od napowietrznych linii – 20 m obustronnie od osi linii w obrębie której:  

a) dopuszcza się lokalizowanie budynków pod warunkiem spełnienia:  

- obowiązujących przepisów i norm dotyczących budowy obiektów w sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych,  

- warunków eksploatacji linii elektroenergetycznych,  

- warunków dotyczących przebywania ludzi w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych,  

b) zakazuje się lokalizowania budynków na stały pobyt ludzi w odległości 15 m od osi linii 
napowietrznej,  

c) zagospodarowanie działki budowlanej oraz lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych 
należy uzgodnić z właścicielem linii;  

2) możliwość przebudowy linii napowietrznej na linię kablową 110 kV, wzdłuż której 
wyznacza się strefę techniczną o szerokości 3 m od osi linii kablowej, w obrębie której 
dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych, po uzgodnieniu z właścicielem 
sieci, pod warunkiem:  

a) zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo istniejącej sieci 
i lokalizowanego obiektu,  

b) umożliwienia prowadzenia robót budowlanych i remontów sieci,  

c) zapewnienia warunków dotyczących przebywania ludzi w sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych.”; 

12) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.3M,U przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.”; 

13) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:”; 

14) w § 9 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zabudowa każdej z działek może nastąpić niezależnie lub poprzez ich wzajemne 
połączenie (np.: dwie lub trzy sąsiednie w jeden teren inwestycyjny) lub kompleksowo, jako 
jeden zespół mieszkaniowo-usługowy;”; 

15) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ustala się dla linii elektroenergetycznych 110 kV:  

1) strefy techniczne od napowietrznych linii – 20 m obustronnie od osi linii w obrębie której:  

a) dopuszcza się lokalizowanie budynków pod warunkiem spełnienia:  

- obowiązujących przepisów i norm dotyczących budowy obiektów w sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych,  

- warunków eksploatacji linii elektroenergetycznych,  

- warunków dotyczących przebywania ludzi w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych,  

b) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
w odległości 15 m od osi linii napowietrznej,  

c) zagospodarowanie działki budowlanej oraz lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych 
należy uzgodnić z właścicielem linii;  

2) możliwość przebudowy linii napowietrznej na linię kablową 110 kV, wzdłuż której 
wyznacza się strefę techniczną o szerokości 3 m od osi linii kablowej, w obrębie której 
dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych, po uzgodnieniu z właścicielem 
sieci, pod warunkiem:  

a) zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo istniejącej sieci 
i lokalizowanego obiektu,  

b) umożliwienia prowadzenia robót budowlanych i remontów sieci,  

c) zapewnienia warunków dotyczących przebywania ludzi w sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych.”; 

16) w § 9 ust. 5 zwrot „Na terenie o symbolu 1.5M,U ustala się…” otrzymuje brzmienie: 

„5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się …”; 

17) w § 9 ust. 6 zwrot „Ze względu na naturalne obniżenie istniejącego terenu i płytkie zaleganie 
wód gruntowych na terenie, o którym mowa w ust. 5, zaleca się …”, otrzymuje brzmienie: 

„6. Ze względu na naturalne obniżenie istniejącego terenu i płytkie zaleganie wód 
gruntowych na terenie, o którym mowa w ust. 1, zaleca się …”; 

18) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.4Zn i 1.5Zn przeznacza się pod zieleń 
naturalną, jako istniejące użytki zielone.”; 

19) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.6IT przeznacza się pod pas infrastruktury 
technicznej oraz miejsce lokalizacji cieku wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i zielenią, stanowiący przestrzeń publiczną.”; 

20) § 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 37. Wyłącza się z obszarów przeznaczonych pod zabudowę tereny zalewowe doliny rzeki 
Białej znajdujące się w granicach planu i oznaczone symbolami 1.1Zn, 1.4Zn, 1.5Zn, 1.6IT.”; 

21) w § 41 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) przyjmuje się dla obszaru planu, z wyłączeniem terenów usługowych o symbolach 1.2U, 
2.1U, 2.2U, 2.3U, 2.4U, 2.5U, 5.1U, 5.2U, 5.3U oraz terenów pasów linii elektroenergetycznych 
110kV z nimi bezpośrednio związanych, poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy 
mieszkaniowej oraz lokalizacji budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży, szpitali domów opieki społecznej;”; 

22) w § 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych na terenach 
usługowych o symbolach: 1.2U, 2.1U, 2.2U, 2.3U, 2.4U, 2.5U, 5.1U, 5.2U, 5.3U oraz na 
terenach pasów linii elektroenergetycznych 110kV z nimi bezpośrednio związanych, w strefie 
uciążliwości ul. Gen. St. Maczka (KD-1GP), wprowadza się obowiązek zastosowania w miarę 
potrzeby zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych 
z obowiązującymi normami;”; 

23) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dopuszcza się realizacje obiektów wymienionych w ust.1 na terenach usługowych 
o symbolach 1.2U, 2.1U, 2.2U, 2.3U, 2.4U, 2.5U,4.3U, 5.1U, 5.2U, 5.3U, 6.5U i 6.6U.”; 

24) w § 55 ust. 1 dodaje się literę e w brzmieniu: 

„e) przebudowa istniejącej linii napowietrznych 110kV w obrębie terenów 1.2U i 1.3M,U 
zgodnie z § 8 i § 9.”; 

25) w § 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 1.2U, 1.3M,U, 2.1U, 2.2U, 2.3U, 2.4U, 2.5U, 2.6M,U, 2.7M,U, 2.8M,U, 2.10M.U, 2.11M,U, 
2.12.1EE, 2.12.3EE, 2.12.4EE, 2.12.5EE, 2.12.8EE, 2.12.9EE, 2.12.10EE, 3.1.1EE, 3.2MN,U, 4.1EE, 
4.2M,U, 4.3U, 4.4MN, 4.5MN, 5.1U, 5.2U, 5.3U, 5.4.1EE, 5.4.2EE, 6.1.1EE, 6.1.2EE, 6.1.3EE, 
6.1.4EE, 6.1.5EE, 6.1.6EE, 6.2MN,U, 6.3MN,U, 6.4MN,U, 6.5U, 6.6U, 6.7MN,U - w wysokości  
30 % (słownie: trzydzieści procent);”; 

26) w § 59 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 1.1Zn, 1.4Zn, 1.5Zn, 1.6IT, 2.9M,U, 2.12.2EE, 2.12.6EE, 2.12.7EE, 2.13IT, 2.14MN, 2.15MN, 
2.16MN,U, 2.17MN,U, 3.1.2EE, 3.3MN, 3.4MN, 3.5MN, 3.6MN, 3.7MW,U, 3.8UO, 4.6MN, 
4.7MN, 4.8MN, 4.9MN, 6.8MN,U, 6.9MN,U, 6.10MN,U, 6.11MN,U, 6.12MN,U, 6.13MN,U 
6.14MN, 6.15MN, 6.16MN, 6.17MN, 6.18MN, 6.19MN, 6.20MN, 6.21MN, 6.22MN oraz dla 
terenów komunikacyjnych - w wysokości 0 % (słownie: zero procent).”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Leszek Kusak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/150/11 

Rady Miejskiej Białegostoku 
z dnia 24 października 2011 r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XVII/150/11 

Rady Miejskiej Białegostoku 

z dnia 24 października 2011 r. 

 
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

częņci Zawad i częņci osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny) 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się, że do projektu zmiany planu nie 
wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). 
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UCHWAŁA NR VIII/43/11 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŅCIELNYCH 

 z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki okreņlone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3  
i art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, 
poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650,  
Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: 

W=(x1+x2+…+xn) : [(x1:y1)+…+(xn:yn)], gdzie  

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela;  

x1, x2, xn – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacji szkoły;  

y1, y2, yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
oraz w§ 1 uchwały.  

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę  
do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.  


