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UCHWADA NR XXXVII/137/10

 RADY MIASTA BIADA PODLASKA

	z	dnia	15	czerwca	2010	r.

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

Na	 podstawie	 art.	 18	 ust.	 2	 pkt.5	 i	 pkt.15	 w	
związku	z	art.	7	ust.	1	pkt.l	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.)	oraz	uchwaEy	
Nr	 XVII/12/08	 Rady	 Miasta	 BiaEa	 Podlaska	 z	 dnia	
3	marca	2008	r.	w	sprawie	przystąpienia	do	spo-
rządzenia	 zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospoda-
rowania	przestrzennego	miasta	BiaEa	Podlaska	pod	
nazwą	 ｧLOTNISKOｦ,	 Rada	 Miasta	 BiaEa	 Podlaska	
uchwala,	co	następuje:

DZIAD I
USTALENIA DLA CADEGO OBSZARU OBJĘTEGO 

PLANEM MIEJSCOWYM

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania planu miejscowego

§1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	z	ustaleniami	stu-
dium	 uwarunkowaG	 kierunków	 zagospodarowania	
przestrzennego	miasta	BiaEa	Podlaska,	uchwala	się	
zmianę	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego	miasta	BiaEa	Podlaska	pod	nazwą	ｧLOT-
NISKOｦ,	 zwaną	 dalej	 w	 tre[ci	 uchwaEy	 ｧplanem	
miejscowymｦ.	Granice	planu	miejscowego	wyzna-
czają:	od	zachodu	ul.	Domaska,	od	póEnocy	linia	ko-
lejowa	Berlin	-	Moskwa,	od	poEudnia	pas	startowy.

§2.	 Granice	 zmiany	 planu	 miejscowego	 wyzna-
czone	są	na	rysunku	planu,	sporządzonym	w	skali	
1:2000,	stanowiącym	integralną	czę[ć	zmiany	pla-
nu	miejscowego	(zaEącznik	nr	1	do	niniejszej	uchwa-
Ey).

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

1)	UsEugi	ponadpodstawowe	z	zakresu:	handlu	(w	
tym	hurtowego	i	wielkopowierzchniowego),	obsEugi	
transportowej,	technicznej	i	rzemiosEa;

2)	Obiekty	z	zakresu	wprowadzania	i	upowszech-
niania	 nowoczesnych	 technologii	 (w	 tym	 centrum	
wystawienniczo4congresowe	 i	 park	 technologicz-
ny);

3)	Produkcję,	skEady	i	magazyny;
2.	 Jako	 funkcje	 uzupeEniające	 terenu	 objętego	

zmianą	planu	miejscowego	ustala	się:

1)	Mieszkalnictwo,	w	 formie	 zabudowy	 jednoro-
dzinnej	wraz	z	towarzyszącymi	usEugami	podstawo-
wymi	 i	 infrastrukturą	 techniczną,	 realizowane	 jako	
uzupeEnienie	istniejącego	zagospodarowania;

2)	Funkcje	przyrodnicze,	realizowane	w	oparciu	o	
istniejące	zasoby	[rodowiska	przyrodniczego.

§4.	Celem	 zmiany	 planu	 jest	 stworzenie	warun-
ków	dla	zrównowaronego	rozwoju	 i	 realizacji	poli-
tyki	inwestycyjnej	na	terenach	rozwojowych	miasta	
BiaEa	 Podlaska,	 mającej	 doprowadzić	 do	 powsta-
nia	 zorganizowanej,	 wyposaronej	 w	 infrastrukturę	
techniczną	 i	 usEugową	 jednostki	 osadniczej,	 przy	
jednoczesnej	 ochronie	 warto[ci	 przyrodniczych	 i	
krajobrazowych.	Celem	regulacji	zawartych	w	pla-
nie	jest	równier	umorliwienie	dziaEalno[ci	rórnorod-
nych	 podmiotów,	 przy	 jednoczesnej	 minimalizacji	
wzajemnych	 konfliktów,	 wynikających	 z	 rórnego	
przeznaczenia	terenów	i	rórnych	zasad	zagospoda-
rowania.

§5.	W	planie	miejscowym	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,

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

11)	stawkę	procentową	na	podstawie	której	usta-
la	się	opEatę	związaną	ze	wzrostem	warto[ci	nieru-
chomo[ci.	
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§6.	 Ilekroć	w	 przepisach	 niniejszej	 uchwaEy	 jest	
mowa	o:

1)	budynkach	gospodarczych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 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)	 gararach	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 budynki	
przeznaczone	 jedynie	 do	 prze-chowywania	 samo-
chodów,	o	maksymalnej	powierzchni	caEkowitej	do	
50	m2,

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

5)	 liniach	 zabudowy	nieprzekraczalnych	 -	 nalery	
przez	to	rozumieć	wyznaczone	na	dziaEce	linie,	okre-
[lające	najmniejszą	dopuszczalną	odlegEo[ć	budynku	
od	ulicy,	ciągu	pieszego,	granicy	dziaEki	lub	innego	
obiektu,	 zgodnie	 z	 rysunkiem	planu.	W	przypadku	
nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy,	 wyznaczonych	
na	 rysunku	planu	od	strony	dróg	publicznych,	bu-
dynki	nalery	sytuować	równolegle	do	tych	linii.

6)	 liniach	 zabudowy	 umiejscowionych	 -	 nalery	
przez	 to	 rozumieć	wyznaczone	 na	 dziaEce	 linie,	w	
których	 plan	 nakazuje	 usytuowanie	 zewnętrznej,	
najblirszej	 w	 stosunku	 do	 ulicy,	 [ciany	 budynku,	
bez	 uwzględniania	 balkonów,	 loggii	 i	 werand	 wy-
stających	poza	obrys	budynku	nie	więcej	nir	1,3	m,

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

8)	maksymalnym	wskapniku	intensywno[ci	zabu-
dowy	-	nalery	przez	to	rozumieć	wskapnik	zdefinio-
wany	jako	stosunek	sumy	powierzchni	wszystkich	
kondygnacji	 nadziemnych	 wszystkich	 budynków	
zlokalizowanych	 na	 dziaEce,	 liczonej	 po	 zewnętrz-
nym	obrysie	murów,	do	powierzchni	tej	dziaEki;

9)	modernizacji	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	prace	 remontowo-budowlane	mające	na	celu	
dostosowanie	 jej	 do	potrzeb	obecnych	urytkowni-
ków,

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

11)	obiektach	lub	budynkach	tymczasowych	-	na-
lery	 przez	 to	 rozumieć	wszelkie	 obiekty	 i	 budynki	
przeznaczone	do	czasowego	urytkowania	w	okre-
sie	krótszym	od	jego	trwaEo[ci	technicznej,	przewi-
dziane	do	przeniesienia	winne	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;

12)	 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,

13)	planie	miejscowym	-	nalery	przez	to	rozumieć	
miejscowy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	
miasta	BiaEa	Podlaska,	o	którym	mowa	w	§1,	o	ile	z	
tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej,

14)	 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,

15)	przepisach	szczególnych	 i	odrębnych	 -	nale-
ry	przez	to	rozumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	
wykonawczymi,

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

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

18)	punktach	charakterystycznych	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 eksponowane,	 wyrórniające	 się	 czę-
[ci	 budynku	 lub	 elementy	detalu	 urbanistycznego,	
mające	 indywidualną	 formę	 architektoniczną,	 np.	
unikalne	 detale,	 podcienia,	 wykusze,	 rzepby,	 uEa-
twiające	identyfikację	danego	miejsca	w	przestrzeni	
miejskiej,

19)	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,

20)	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LOTNISKOｦ,

21)	usEugach	 -	nalery	przez	 to	 rozumieć	obiekty	
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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,

22)	usEugach	komercyjnych	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	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.

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

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

§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,
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnych	funkcjach	

lub	sposobach	urytkowania,	stosownie	do	ustaleG
zawartych	w	tek[cie	planu,	przy	uryciu	oznaczeG	

stosowanych	w	rysunku	planu	(legenda),
3)	linie	zabudowy,	wyznaczone	jako	umiejscowio-

ne	i	nieprzekraczalne,
4)	budynki	przeznaczone	do	wyburzenia,
5)	 miejsca	 lokalizacji	 lokalnych	 dominant	 prze-

strzennych,
6)	 miejsca	 lokalizacji	 punktów	 charakterystycz-

nych,
7)	projektowane	szpalery	drzew	na	terenach	pu-

blicznych,
8)	przestrzenie	publiczne,
9)	klasyfikacja	funkcjonalna	ulic.
3.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	

zmiany	planu	mają	charakter	informacyjny,	lub	sta-
nowią	zalecenia,	których	speEnienie	będzie	sprzyjać	
optymalnemu	 zagospodarowaniu	 terenu	 lub	 jego	
fragmentu:

1)	granice	terenów	zamkniętych,
2)	osie	i	krawęrniki	jezdni,	
3)	miejsca	morliwych	powiązaG	z	ukEadem	kole-

jowym,
4)	 zasięg	 prognozowanego	 haEasu	 lotniczego	

50dB	dla	pory	nocnej.

§8.	 Decyzje	 administracyjne	 sEurące	 realizacji	
zmiany	 planu	 miejscowego	 powinny	 być	 wyda-
wane	 na	 podstawie	 ｧUstaleG	 szczegóEowychｦ	 dla	

poszczególnych	 terenów,	 wyodrębnionych	 liniami	
rozgraniczającymi	 (DZIAD	 II	 niniejszej	 UchwaEy)	 z	
uwzględnieniem	wszystkich	ustaleG	dla	caEego	ob-
szaru	 objętego	 planem	 miejscowym	 zawartych	 w	
DZIALE	I	niniejszej	uchwaEy.

RozdziaE 2
Przeznaczenie terenów

§9.	Na	obszarze	objętym	zmianą	planem	miejsco-
wym	ustala	się	następujące	przeznaczenie	terenów,	
wydzielonych	liniami	rozgraniczającymi:

1)	tereny	usEug	komercyjnych	-	symbol	U,
2)	tereny	usEug	komercyjnych,	skEadów	i	magazy-

nów	-	symbol	U/S,
3)	tereny	usEug	komercyjnych,	skEadów	i	magazy-

nów	oraz	obiektów	produkcyjnych	-	symbol	U/S/P,
4)	tereny	lotniska	-	symbol	KL,
5)	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

z	dopuszczeniem	usEug	podstawowych,	oznaczone	
na	rysunku	planu	symbolem	MN/U,

6)	tereny	urządzeG	elektroenergetycznych	-	sym-
bol	E,

7)	tereny	przepompowni	[cieków	-	symbol	K,
8)	tereny	specjalne	-	symbol	IS,
9)	tereny	dróg	publicznych:	ulice	zbiorcze	-	sym-

bol	KDZ,	ulice	lokalne	-	symbol	KDL,	ulice	dojazdo-
we	-	symbol	KDD.

§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	 zasady	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	
Eadu	 przestrzennego	 na	 obszarze	 objętym	 zmianą	
planu	miejscowego	poprzez:

1)	sytuowanie	zabudowy	zgodnie	z	ustalonymi	na	
rysunku	zmiany	planu	miejscowego	liniami	zabudo-
wy,

2)	 stworzenie	 kompozycyjnych	 powiązaG	 tere-
nu	objętego	zmianą	planu	miejscowego	z	ukEadem	
urbanistycznym	miasta,

3)	 ochronę	 tEa	 obiektów	 zabytkowych,	 poEoro-
nych	po	póEnocnej	stronie	linii	kolejowej,
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4)	indywidualizację	przestrzeni,	poprzez	wprowa-
dzenie	zgodnie	z	 rysunkiem	zmiany	planu	miejsco-
wego	 lokalnej	 dominanty	 przestrzennej	 i	 punktów	
charakterystycznych.

	
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.	Ustala	się	zakaz	niszczenia	istniejącej	zie-
leni	-	pojedynczych	drzew	lub	ich	skupisk,	krzewów	
i	 rywopEotów	 na	 terenach	 prywatnych	 i	 publicz-
nych,	obsadzeG	ulic	 itp.	na	caEym	terenie	objętym	
zmianą	planu	miejscowego.

2.	Ustala	się	nakaz	wymiany	drzew	zniszczonych	
i	zagrarających	bezpieczeGstwu	ludzi,	o	 ile	nie	bę-
dzie	to	stanowiEo	utrudnienia	w	planowanym	ruchu	
lotniczym.	Drzewo	usunięte	 z	przyczyn	wymienio-
nych	powyrej	nalery	zastąpić	nowym,	jur	wstępnie	
uksztaEtowanym	 drzewem,	 gatunku	 dostosowane-
go	 do	 lokalnego	 ekosystemu	 i	 aktualnych	 warun-
ków	[rodowiska.

§14.1.	 Ustala	 się	 nakaz	 zachowania	 i	 ochrony	
istniejącego	 drzewostanu	 w	 obrębie	 istniejących	 i	
nowotworzonych	 dziaEek	 budowlanych.	 Nakaz	 nie	
dotyczy	drzew	owocowych	oraz	kolidujących	z	pla-
nowanym	ruchem	lotniczym.

2.	 W	 przypadku	 realizacji	 nowej	 zabudowy,	 na-
kazuje	się	taką	jej	 lokalizację,	która	nie	spowoduje	
zniszczenia	 istniejącego	 drzewostanu.	 Wycinanie	
drzew	niezbędne	dla	realizacji	zabudowy,	zgodnej	z	
ustaleniami	 planu	miejscowego	 oraz	 funkcjonowa-
nia	portu	lotniczego	nakazuje	się	ograniczyć	tak,	aby	
w	jak	najmniejszym	stopniu	ingerować	w	istniejący	
drzewostan.	Zgodę	na	wycięcie	drzewa	nalery	uzy-
skać	w	Urzędzie	Miasta	BiaEa	Podlaska	w	odrębnym	
postępowaniu	(nie	dotyczy	drzew	owocowych).

§15.	Ustala	się	minimalną	powierzchnię	biologicz-
nie	czynną	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	i	
usEugowej,	zgodnie	z	§33.

§16.	1.	Zakazuje	się	naruszania	naturalnych	sto-
sunków	spEywu	powierzchniowego.

2.	 Zakazuje	 się	 odprowadzania	 [cieków	 sanitar-
nych	z	terenu	objętego	zmianą	planu	miejscowego	
do	wód	powierzchniowych,	gruntowych	i	do	grun-
tu.

§17.	Nakazuje	się	 rekultywację	 terenu,	objętego	
zanieczyszczeniami	związanymi	z	funkcjonowaniem	
lotniska	wojskowego	oraz	staEy	monitoring	[rodowi-
ska	prowadzony	do	czasu	uzyskania	wymaganych	
przepisami	standardów	[rodowiska.

§18.	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)	 realizację	sieci	wodociągowej	 i	kanalizacyjnej,	
zgodnie	z	§41	i	§42	niniejszej	uchwaEy,

2)	likwidację	(zasypywanie)	szamb	po	zrealizowa-
niu	sieci	kanalizacyjnej.

3)	odprowadzenie	wód	opadowych	z	dachów	bu-
dynków	 oraz	 z	 terenów	 utwardzonych	 zgodnie	 z	
§43,

4)	ograniczenie	wprowadzania	powierzchni	utwar-
dzonych	 na	 terenach	 prywatnych	 i	 publicznych,	
zgodnie	z	§33.

§19.	Zakazuje	się	lokalizacji	obiektów	i	urządzeG,	
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:	 inwe-
stycji	 infrastrukturalnych	 i	 komunikacyjnych,	 przy	
zastosowaniu	 najkorzystniej-szego	 dla	 [rodowiska	
wariantu,	 wskazanego	 w	 raporcie	 oddziaEywania	
przedsięwzięcia	na	[rodowisko.

	
RozdziaE 5

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

wspóEczesnej

§20.	1.	Obejmuje	 się	 ochroną	 znajdujące	 się	 na	
terenie	 opracowania	 następujące	 obiekty,	 objęte	
ewidencją	zabytków:

1)	ul.	Domaska	62,
2)	ul.	Domaska	66,
3)	ul.	Domaska	72,
4)	ul.	Domaska	76,
5)	ul.	Domaska	78,
6)	ul.	Domaska	82,
7)	ul.	Domaska	88,
8)	ul.	Domaska	90.
2.	W	odniesieniu	do	obiektów	objętych	ewidencją	

zabytków	ustala	się	obowiązek	uzyskania	akceptacji	
i	 zezwolenia	Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabyt-
ków	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
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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)	 ewentualnego	 wyburzenia	 obiektu,	 które	 bę-
dzie	morliwe	po	opracowaniu	stosownej	dokumen-
tacji	obiektu,	zgodnie	z	wymaganiami	Wojewódzkie-
go	Konserwatora	Zabytków	oraz	uzgodnieniu	zWKZ	
projektu	nowego	budynku,	na	etapie	wystąpienia	o	
pozwolenie	na	budowę.

RozdziaE 6
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§21.	Ustala	się,	re	ukEad	przestrzeni	publicznych	
na	terenie	objętym	zmianą	planu	miejscowego	two-
rzyć	będą	ulice	 i	 place	publiczne	wskazane	na	 ry-
sunku	zmiany	planu.

§22.	W	przestrzeniach	publicznych	ustala	się:
1)	pielęgnację	 i	 ochronę	 istniejącej	 zieleni	wyso-

kiej	i	niskiej	oraz	jej	wzbogacenie,	z	zastosowaniem	
gatunków	dobranych	do	potrzeb	lokalnego	ekosys-
temu,

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

3)	urządzenie	systemu	dróg	pieszo-rowerowych,
4)	zapewnienie	niezbędnych	warunków	do	korzy-

stania	przez	osoby	niepeEnosprawne,	w	szczególno-
[ci	poruszające	się	na	wózkach	inwalidzkich,

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

6)	zakaz	umieszczania	indywidualnych	wolnosto-
jących	no[ników	reklamowych	oraz	 reklam	na	po-
mnikach	i	drzewach.

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

1)	 zakaz	 umieszczania	 reklam	 na	 pomnikach	 i	
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.

§24.	1.	Wyklucza	się	lokalizację	ogrodzeG	w	ob-
rębie	przestrzeni	publicznych	-	na	terenach	poEoro-
nych	w	liniach	rozgraniczających	ulic	i	placów,	przy	
czym	nie	uwara	się	za	ogrodzenia	elementów	detalu	
urbanistycznego	takich	jak:	pachoEki,	sEupki,	pojem-
niki	na	ro[liny,	okresowe	ogródki	kawiarniane.

2.	 Nakazuje	 się	 uzgodnienie	 z	 Urzędem	 Miasta	
projektów	ogrodzeG	obiektów	uryteczno[ci	publicz-
nej	 i	prywatnych	posesji	od	strony	przestrzeni	pu-

blicznych	-	ulic	i	placów	miejskich.

§25.	 Ustala	 się	 usytuowanie	 pomników	 lub	 in-
nych	 szczególnych	 elementów	 detalu	 urbanistycz-
nego	 (punktów	charakterystycznych),	wskazanych	
na	rysunku	planu	miejscowego.

RozdziaE 7
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy

§26.	Ustala	się	umiejscowione	i	nieprzekraczalne	
linie	zabudowy.

§27.	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.

3.	 W	 przypadku,	 gdy	 na	 rysunku	 zmiany	 pla-
nu	 miejscowego	 nie	 wskazuje	 się	 linii	 zabudowy	
umiejscowionych	 i	 nieprzekraczalnych,	 nakazuje	
się	lokalizację	budynków	na	dziaEce	w	odlegEo[ci	co	
najmniej	 5	 m	 od	 linii	 rozgraniczającej	 ulicy	 (grani-
cy	 dziaEki),	 jednak	 nie	mniej	 nir	 6	m	 od	 krawędzi	
jezdni,	zgodnie	z	przepisami	prawa	budowlanego	i	z	
uwzględnieniem	wszystkich	ustaleG	planu,	dotyczą-
cych	ochrony	i	ksztaEtowania	[rodowiska	przyrodni-
czego,	zawartych	w	Rozdziale	4	niniejszej	uchwaEy.

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

1)	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	z	do-
puszczeniem	usEug	podstawowych	MN/U	-	0,5,

2)	usEugowych	U	i	usEugowo-magazynowych	U/S	
-	2,0,	

3)	usEugowo-magazynowo-produkcyjnych	U/S/P	i	
specjalnych	IT	-	1,5.

§29.	 Ustala	 się	 maksymalną	 wysoko[ć	 zabudo-
wy:

1)	 mieszkaniowej	 -	 do	 dwóch	 kondygnacji,	 nie	
więcej	jednak	nir	7,0	m	od	poziomu	terenu	do	po-
ziomu	gzymsu	lub	okapu	i	nie	więcej	nir	10,0	m	od	
poziomu	terenu	do	kalenicy,

2)	usEugowej	-	do	pięciu	kondygnacji	i	nie	więcej	
nir	 16,0	 m	 od	 poziomu	 terenu	 do	 kalenicy,	 z	 za-
strzereniem	ustaleG	§30,

3)	magazynowej	i	produkcyjnej	-	do	czterech	kon-
dygnacji	i	nie	więcej	nir	18,0	m	od	poziomu	terenu	
do	najwyrszego	punktu	dachu.

4)	 ustala	 się	 obowiązek	 uzgadniania	 z	 Dowódz-
twem	SiE	Powietrznych	kardej	planowanej	inwesty-
cji,	której	wysoko[ć	przekracza	10,0	m.

§30.	Ustala	 się	 usytuowanie	 lokalnej	 dominanty	
przestrzennej	o	wysoko[ci	do	25m,	nawiązującej	do	
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wiery	 ci[nieG,	 poEoronej	 po	 póEnocnej	 stronie	 linii	
kolejowej	i	punktów	charakterystycznych,	wskaza-
nych	na	rysunku	zmiany	planu	miejscowego.

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

ogrodzeG	z	prefabrykowanych	elementów	relbeto-
wych,

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	1,8	m	od	
poziomu	terenu,	przy	dopuszczeniu	 lokalnego	pod-
wyrszenia	dla	organizacji	bram,	furtek,	wjazdów,

4)	ustalenie	ust.	3,	nie	dotyczy	ogrodzeG	urządzeG	
sportowych.	Ogrodzenia	 te	mogą	być	 realizowane	
jako	wyrsze,	ze	względu	na	konieczno[ć	zapewnie-
nia	prawidEowego	funkcjonowania	urządzeG	sporto-
wych.

5)	 w	 przypadku	 ogrodzeG	 sąsiadujących	 z	 prze-
strzeniami	 publicznymi,	 wskazanych	 na	 rysunku	
zmiany	 planu	 miejscowego	 jako	 wymagające	 ca-
Eo[ciowego	 opracowania,	 nakEada	 się	 obowiązek	
przedstawienia	 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

§32.	 Ustala	 się	 minimalną	 powierzchnię	 nowo-
tworzonych	 dziaEek	 budowlanych	 dla	 zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej:

1)	dla	zabudowy	wolnostojącej	-	800	m2,
2)	dla	zabudowy	blipniaczej	-	500	m2.

§33.	 Ustala	 się	 minimalny	 udziaE	 terenów	 biolo-
gicznie	czynnych:

1)	 na	 dziaEkach	 zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	 z	 dopuszczeniem	usEug	podstawowych	 -	
50%,

2)	na	dziaEkach	zabudowy	usEugowej	-	30%,	Pozo-
staEa	czę[ć	dziaEki	przeznaczona	 jest	na	zabudowę	
oraz	powierzchnie	doj[ć	i	dojazdów.

§34.	Istniejącą	zabudowę	dziaEek	mieszkaniowych	
i	usEugowych,	która	nie	stanowi	samowoli	budowla-
nej,	traktuje	się	jako	adaptowaną,	z	dopuszczeniem	
jej	modernizacji	i	rozbudowy,	pod	warunkiem,	re	za-
chowany	 zostaje	 procent	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	w	obrębie	dziaEki	budowlanej	oraz	wszyst-
kie	warunki,	dotyczące	zabudowy,	ustalone	w	pla-
nie	miejscowym.

§35.	1.	Dopuszcza	się	realizację	w	obrębie	dzia-
Eek	 budowlanych	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	 z	 dopuszczeniem	 usEug	 podstawowych,	
staEych	 budynków	 gospodarczych	 lub	 garary	 (po	

jednym	obiekcie	 na	 dziaEce,	 o	 Eącznej	 powierzchni	
nie	 większej	 nir	 50m2),	 pod	 warunkiem	 dostoso-
wania	 ich	 lokalizacji	do	 istniejącego	drzewostanu	 i	
uksztaEtowania	terenu	oraz	zachowania	wszystkich	
innych	ustaleG	zmiany	planu	miejscowego,	dotyczą-
cych	zabudowy.

2.	 Dopuszcza	 się	 sytuowanie	 budynków	 gospo-
darczych	 i	 garary	 w	 ostrej	 granicy	 dziaEki,	 jako	
obiektów	zintegrowanych	z	zabudową	istniejącą	lub	
planowaną	na	dziaEkach	sąsiednich.

RozdziaE 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mu komunikacji

§36.	Ustala	się	powiązanie	terenu	z	innymi	obsza-
rami	miasta	BiaEa	Podlaska	w	następujący	sposób:

1)	 ze	 [ródmie[ciem	 -	 projektowanym	 przedEure-
niem	Al.	Jana	PawEa	II	i	ul.	Domaską	klasy	Z	(zbior-
cze)	 oznaczonymi	 na	 rysunku	 planu	 miejscowego	
symbolem	 1KDZ,	 2KDZ.	 2)	 z	 drogą	 wojewódzką	
811/812	 i	 ul.	 qwirki	 i	Wigury,	 klasy	 Z	 (zbiorcza),	
poza	granicą	planu	miejscowego,

3)	 z	 terenami	 poEoronymi	 na	 wschód	 od	 terenu	
objętego	planem	i	Al.	Solidarno[ci	a	za	 jej	po[red-
nictwem	z	drogą	krajową	nr	2	-	ulicą	projektowaną	
klasy	Z	(zbiorcza)	oznaczoną	na	rysunku	planu	miej-
scowego	symbolem	3KDZ.

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

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

1)	 zbiorcza	 (Z)	 -	 Al.	 Jana	 PawEa	 II	 oznaczona	
na	 rysunku	 planu	miejscowego	 symbolem	1KDZ	 -		
25	m	-50	m,

2)	zbiorcza	(Z)	-	ul.	Domaska	oznaczona	na	rysun-
ku	planu	miejscowego	symbolem	-	2KDZ	-	ok.	20m,	
(ustalana	wschodnia	linia	rozgraniczająca),

3)	zbiorcze	(Z)	oznaczone	na	rysunku	planu	miej-
scowego	symbolami	od	3KDZ,	4KDZ	-	30	m,

4)	 lokalne	 (L)	 oznaczone	na	 rysunku	planu	miej-
scowego	symbolami	od	5KDL	do	11KDL	-	od	12m	
do	30m,

5)	 dojazdowe	 (D)	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	
miejscowego	symbolami	od	12KDD	do	14KDD	-	od	
8m	do	42m,

6)	wewnętrzne	(niepubliczne)	-	min.	8	m
	
§39.1.	Na	terenach	o	funkcjach	usEugowych,	pro-

dukcyjnych	 i	 magazynowych,	 oznaczonych	 na	 ry-
sunku	zmiany	planu	symbolami:	U,	U/S,	U/S/P	na-
kazuje	 się	 zapewnienie	 odpowiedniej	 liczby	miejsc	
parkingowych	 w	 granicach	 poszczególnych	 lokali-
zacji	 wEasnych,	 przy	 zastosowaniu	 następujących	
wskapników:

1)	 40	 miejsc	 parkingowych/100	 zatrudnionych	
oraz
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2)	20	miejsc	parkingowych/1000	m2	powierzchni	
usEug,	z	konieczno[cią	zapewnienia	stanowisk	par-
kingowych	dla	osób	niepeEnosprawnych.

2.	Na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	z	dopuszczeniem	usEug	podstawowych	na-
kazuje	 się	 zapewnienie	 odpowiedniej	 liczby	miejsc	
parkingowych	 w	 granicach	 poszczególnych	 lokali-
zacji	 wEasnych,	 przy	 zastosowaniu	 następujących	
wskapników:

1)	2	miejsca	parkingowe/1	budynek	mieszkalny,
2)	 40	 miejsc	 parkingowych/100	 zatrudnionych	

oraz
3)	20	miejsc	parkingowych/1000	m2	powierzchni	

usEug,	z	konieczno[cią	zapewnienia	stanowisk	par-
kingowych	dla	osób	niepeEnosprawnych.

§40.	 Na	 rysunku	 zmiany	 planu	 miejscowego	
wskazuje	 się	 miejsca	 powiązaG	 z	 ukEadem	 kolejo-
wym	(morliwo[ć	budowy	bocznic	kolejowych).

RozdziaE 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mu infrastruktury

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

1)	zaopatrzenie	w	wodę	z	miejskiej	sieci	wodocią-
gowej,	z	dopuszczeniem	wykorzystania	istniejących	
ujęć	wody	w	obrębie	lotniska;

2)	 budowę	 wodociągu	 ∅200	 w	 pasach	 drogo-
wych	ulic	zbiorczych;

3)	budowę	rozdzielczej	sieci	wodociągowej	w	pa-
sach	drogowych	publicznych	ulic	lokalnych	i	dojaz-
dowych;

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

§42.	 W	 zakresie	 odprowadzenia	 [cieków	 ustala	
się:

1)	 jako	 rozwiązanie	 docelowe	 skanalizowanie	 w	
systemie	 grawitacyjno-pompowym	 caEego	 terenu	
objętego	planem	miejscowym;

2)	 odprowadzenie	 [cieków	 z	 terenu	 objętego	
zmianą	planu	miejscowego,	poprzez	istniejącą	i	pro-
jektowaną	sieć	kanalizacji	sanitarnej,	prowadzoną	w	
pasach	drogowych	do	 istniejącej	miejskiej	 oczysz-
czalni	[cieków.

§43.	 W	 zakresie	 odprowadzenia	 wód	 deszczo-
wych	ustala	się:

1)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 z	 dachów	
budynków	powierzchniowo	do	gruntu,	poprzez	po-
zostawienie	okre[lonych	w	§34	powierzchni	biolo-
gicznie	czynnych	w	obrębie	dziaEki;

2)	odprowadzenie	wód	opadowych	z	ulic,	placów	
i	 parkingów	 o	 nawierzchniach	 utwardzonych	 (w	
tym	z	terenów	utwardzonych	w	obrębie	dziaEek	in-
westycyjnych	na	terenach	oznaczonych	symbolami	
U,	U/S,	U/S/P)	do	kanalizacji	deszczowej,	a	następ-
nie,	po	uprzednim	podczyszczeniu	w	separatorach	

do	rzeki	Krzna;
3)	prowadzenie	sieci	kanalizacji	deszczowej	w	pa-

sach	drogowych	publicznych	ulic	zbiorczych,	lokal-
nych	i	dojazdowych.

§44.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	gaz	ustala	się:
1)	docelowe	zaopatrzenie	obszaru	objętego	zmia-

ną	planu	miejscowego	w	gaz	[redniopręrny	z	istnie-
jącej	sieci	gazowej,	w	oparciu	o	projektowaną	sieć	
gazową	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami;

2)	 prowadzenie	 sieci	 gazowej	 w	 pasach	 drogo-
wych	publicznych	ulic	zbiorczych,	lokalnych	i	dojaz-
dowych,	z	zachowaniem	odlegEo[ci	0,5	m	pomiędzy	
gazociągiem	a	ogrodzeniem;

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.

	
§45.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	ciepEo	ustala	się,	

re:
1)	zaopatrzenie	w	ciepEo	nastąpi	 lokalnie,	z	wEa-

snych	pródeE	ciepEa	lub	w	oparciu	o	miejską	sieć	cie-
pEowniczą,	na	warunkach	eksploatatora	sieci;

2)	docelowo	dopuszcza	się	wykorzystanie	do	ce-
lów	grzewczych	sieci	gazowej,	na	warunkach	eks-
ploatatora	sieci;

3)	dopuszcza	się	inne,	lokalne	i	indywidualne	sys-
temy	 grzewcze,	 z	 wykluczeniem	 systemów	 opar-
tych	o	paliwa	staEe	nieodnawialne.

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

1)	 zasilanie	 istniejącego	 i	 projektowanego	 zain-
westowania	 z	 istniejącej	 sieci,	 rozbudowywanej	 z	
uryciem	przewodów	izolowanych	lub	kabli,	prowa-
dzonych	wzdEur	ulic,	poprzez	istniejące	i	nowobudo-
wane	stacje	transformatorowe;

2)	zachowanie	 istniejących	napowietrznych	sieci	
niskich	 i	 [rednich	napięć	 z	 ich	 stopniowym	kablo-
waniem,	 wraz	 z	 postępem	 zagospodarowywania	
obszaru;

3)	sukcesywną,	dostosowaną	do	rosnących	wraz	
z	realizacją	planu	miejscowego	potrzeb	odbiorców,	
budowę	stacji	transformatorowych,	w	formie	stacji	
wnętrzowych	lub	obudowywanych,	lokalizowanych	
w	obrębie	dziaEek	wEasnych	inwestycji;

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

§47.1.	 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	
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wymianę	sieci	napowietrznej	na	kablową.

§48.	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

§49.	W	odniesieniu	do	terenów,	które	znajdują	się	
w	zasięgu	uciąrliwo[ci	komunikacyjnych,	do	czasu,	
kiedy	w	drodze	rozporządzenia	Wojewoda	Lubelski	
okre[li	granice	obszaru	ograniczonego	urytkowania	
dla	linii	kolejowej	Berlin-Moskwa	i	portu	lotniczego	
oraz	ograniczenia	w	zakresie	przeznaczenia	terenu,	
wymagania	 techniczne	 dotyczące	 budynków	 oraz	
sposób	 korzystania	 z	 terenu,	 zgodnie	 z	 postano-
wieniami	ustawy	Prawo	Ochrony	Zrodowiska,	usta-
la	się	zakaz	sytuowania	budynków	mieszkalnych	 i	
funkcji	chronionych:

1)	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	50	m	od	najblirszego	
toru	kolejowego,

2)	w	strefach	prognozowanego	zasięgu	haEasu	lot-
niczego	50dB	dla	pory	nocnej.

§50.	Zabrania	się	lokalizowania	obiektów	tymcza-
sowych	i	prowizorycznych,	nie	związanych	z	reali-
zacją	 inwestycji	docelowych.	Lokalizowanie	obiek-
tów	tymczasowych	morliwe	jest	jedynie	w	obrębie	
dziaEki	budowlanej,	na	której	realizowana	jest	inwe-
stycja	docelowa	w	czasie	warno[ci	pozwolenia	na	
budowę.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE DLA POSZCZEGÓL-

NYCH TERENÓW

RozdziaE 12
Ustalenia szczegóEowe dla terenów usEug komer-

cyjnych (U)

§51.	 Wyznacza	 się	 tereny	 usEug	 komercyjnych,	
oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	 miejscowego	
symbolami:	4U,	5U,	6U,	7U,	8U.

§52.	1.	Na	terenach	U	ustala	się:
1)	rozwój	komercyjnych	funkcji	usEugowych	z	za-

kresu	handlu,	wystawiennictwa	i	upowszechniania	
nowych	technologii,	administracji,	obsEugi	biurowej	
i	 finansowej,	 rzemiosEa	 nieprodukcyjnego,	 obsEugi	
motoryzacji,	turystyki,	gastronomii,	itp.,

2)	 podwyrszanie	 standardu	 urytkowego,	 tech-
nicznego	i	estetyki	istniejących	obiektów	i	zespoEów	
-	poprzez	usunięcie	lub	transformację	obiektów	dys-
harmonizujących,	 modernizację	 zabudowy	 i	 wpro-
wadzanie	nowej	zabudowy	o	wysokiej	 jako[ci,	nie	
tylko	urytkowej,	ale	równier	przestrzennej,

3)	integrację	istniejących,	rozproszonych	i	niedo-
pasowanych	do	siebie	obiektów	i	ich	zgrupowaG	w	
skomponowane	zespoEy	urbanistyczne,

4)	realizację	zabudowy	usEugowej	w	formie	zwar-
tych	 kompleksów	 budynków,	 tworzących	 pierzeje	
przestrzeni	publicznych	wskazanych	w	planie	i	po-
zostaEych	ulic	miejskich.

2.	Na	terenach	U	dopuszcza	się	lokalizowanie	sta-
Eych	budynków	gospodarczych	i	garary,	pod	warun-
kiem	dostosowania	ich	usytuowania	do	istniejącego	
drzewostanu	 oraz	 zachowaniu	 wszystkich	 innych	
ustaleG	zmiany	planu,	dotyczących	zabudowy.

3.	Na	terenach	U	wyklucza	się:
1)	lokalizowanie	obiektów	przemysEowych,	usEug	

uciąrliwych	oraz	obiektów	i	urządzeG,	które:
a)	wymagają	tworzenia	stref	ograniczonego	uryt-

kowania,	 wykraczających	 poza	 granice	 dziaEki,	 na	
której	przewiduje	się	ich	lokalizację,

b)	 wywoEują	 lub	 mogą	 wywoEywać	 uciąrliwo[ci	
dla	[rodowiska,

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.

§53.	 Na	 terenach	 U	 nakazuje	 się	 realizację	 po-
trzeb	 parkingowych	 dla	 samochodów	 osobowych	
na	 dziaEkach	 wEasnych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 §39	
ust.	1	niniejszej	uchwaEy.

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

wy	-	2,0,
2)	maksymalną	wysoko[ć	 zabudowy	 -	 16	m	od	

poziomu	 terenu	 do	 poziomu	 najwyrszego	 punktu	
dachu,	z	zastrzereniem	ustaleG	§29	ust.	4	oraz	§30	
niniejszej	uchwaEy,

3)	maksymalną	liczbę	kondygnacji	-	5,
4)	 lokalizację	 lokalnych	dominant	przestrzennych	

o	wysoko[ci	do	25	m	w	miejscach	wskazanych	na	
rysunku	planu,

5)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	30%,

6)	lokalizację	zabudowy	zgodnie	z	wyznaczonymi	
na	 rysunku	 planu	 miejscowego	 liniami	 zabudowy,	
a	w	przypadku	gdy	nie	 zostaEy	one	wyznaczone	 -	
lokalizację	budynków	na	dziaEce	w	odlegEo[ci	6	m	
od	krawędzi	jezdni,	jednak	nie	mniej	nir	5	m	od	linii	
rozgraniczającej	ulicy,	 zgodnie	 z	przepisami	prawa	
budowlanego	i	z	uwzględnieniem	wszystkich	usta-
leG	planu,	dotyczących	ochrony	i	ksztaEtowania	[ro-
dowiska	przyrodniczego,	zawartych	w	Rozdziale	4	
niniejszej	uchwaEy.
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RozdziaE 13
Ustalenia szczegóEowe dla terenów usEug komer-

cyjnych, skEadów i magazynów (U/S)

§55.	 Wyznacza	 się	 tereny	 usEug	 komercyjnych,	
skEadów	i	magazynów,	oznaczone	na	rysunku	zmia-
ny	 planu	 miejscowego	 symbolami:	 9U/S,	 10U/S,	
11U/S,	12U/S,	13U/S,	14U/S,	15U/S.

§56.	1.	Na	terenach	U/S	ustala	się:
1)	rozwój	komercyjnych	funkcji	usEugowych	z	za-

kresu	handlu,	wystawiennictwa	i	upowszechniania	
nowych	technologii,	administracji,	obsEugi	biurowej	
i	 finansowej,	 rzemiosEa	 nieprodukcyjnego,	 obsEugi	
motoryzacji,	turystyki,	gastronomii,	itp.	oraz	funkcji	
magazynowo-skEadowych.

2)	 podwyrszanie	 standardu	 urytkowego,	 tech-
nicznego	i	estetyki	istniejących	obiektów	i	zespoEów	
-	poprzez	usunięcie	lub	transformację	obiektów	dys-
harmonizujących,	 modernizację	 zabudowy	 i	 wpro-
wadzanie	nowej	zabudowy	o	wysokiej	 jako[ci,	nie	
tylko	urytkowej,	ale	równier	przestrzennej,	

3)	integrację	istniejących,	rozproszonych	i	niedo-
pasowanych	do	siebie	obiektów	i	ich	zgrupowaG	w	
skomponowane	zespoEy	urbanistyczne,

4)	realizację	zabudowy	usEugowej	w	formie	zwar-
tych	 kompleksów	 budynków,	 tworzących	 pierzeje	
przestrzeni	publicznych	wskazanych	w	planie	i	po-
zostaEych	ulic	miejskich.

2.	Na	terenach	U/S	wyklucza	się:
1)	lokalizowanie	obiektów	przemysEowych,	usEug	

uciąrliwych	oraz	obiektów	i	urządzeG,	które:
a)	wymagają	tworzenia	stref	ograniczonego	uryt-

kowania,	 wykraczających	 poza	 granice	 dziaEki,	 na	
której	przewiduje	się	ich	lokalizację,

b)	 wywoEują	 lub	 mogą	 wywoEywać	 uciąrliwo[ci	
dla	[rodowiska,

2)	lokalizowanie	zabudowy	mieszkaniowej	i	funk-
cji	chronionych,

3)	 lokalizowanie	 obiektów	 handlowych	 o	 po-
wierzchni	sprzedary	ponad	2000m2,

4)	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.

§57.	Na	terenach	U/S	nakazuje	się	realizację	po-
trzeb	 parkingowych	 dla	 samochodów	 osobowych	
na	 dziaEkach	 wEasnych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 §39	
ust.	1	niniejszej	uchwaEy.

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

wy	-	2,0,
2)	maksymalną	wysoko[ć	zabudowy	-	dla	obiek-

tów	usEugowych	-	16	m,	a	dla	obiektów	magazyno-
wych	-	18m	od	poziomu	terenu	do	poziomu	najwyr-
szego	punktu	dachu,	z	 zastrzereniem	ustaleG	§29	

ust.	4	oraz	§30	niniejszej	uchwaEy,
3)	maksymalną	 liczbę	kondygnacji	 -	5	dla	obiek-

tów	 usEugowych	 i	 4	 dla	 obiektów	 magazynowo-
skEadowych,

4)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	(dla	dziaEek	obiektów	usEugowych)	-	30%,

5)	lokalizację	zabudowy	zgodnie	z	wyznaczonymi	
na	rysunku	zmiany	planu	miejscowego	liniami	zabu-
dowy,	a	w	przypadku	gdy	nie	zostaEy	one	wyzna-
czone	-	lokalizację	budynków	na	dziaEce	w	odlegEo-
[ci	6	m	od	krawędzi	jezdni,	jednak	nie	mniej	nir	5	m	
od	linii	rozgraniczającej	ulicy,	zgodnie	z	przepisami	
prawa	budowlanego	i	z	uwzględnieniem	wszystkich	
ustaleG	planu,	dotyczących	ochrony	i	ksztaEtowania	
[rodowiska	przyrodniczego,	zawartych	w	Rozdziale	
4	niniejszej	uchwaEy,

6)	obowiązek	poprzedzenia	kardej	nowej	inwesty-
cji	uzyskaniem	opinii	Powiatowego	Inspektora	Sani-
tarnego.

RozdziaE 14 
Ustalenia szczegóEowe dla terenów usEug ko-

mercyjnych, skEadów i magazynów oraz obiektów 
produkcyjnych (U/S/P)

§59.	 Wyznacza	 się	 tereny	 usEug	 komercyjnych,	
skEadów	 i	 magazynów	 oraz	 obiektów	 produkcyj-
nych,	 oznaczone	 na	 rysunku	 zmiany	 planu	 miej-
scowego	symbolami:	16U/S/P,	17U/S/P,	18U/S/P,	
19U/S/P,	20U/S/P.

§60.	1.	Na	terenach	U/S/P	ustala	się:
1)	rozwój	komercyjnych	funkcji	usEugowych	z	za-

kresu	handlu,	wystawiennictwa	i	upowszechniania	
nowych	technologii,	administracji,	obsEugi	biurowej	
i	 finansowej,	 rzemiosEa	 nieprodukcyjnego,	 obsEugi	
motoryzacji,	turystyki,	gastronomii,	itp.	oraz	funkcji	
magazynowo-skEadowych	i	produkcyjnych.

2)	 podwyrszanie	 standardu	 urytkowego,	 tech-
nicznego	i	estetyki	istniejących	obiektów	i	zespoEów	
-	poprzez	usunięcie	lub	transformację	obiektów	dys-
harmonizujących,	 modernizację	 zabudowy	 i	 wpro-
wadzanie	nowej	zabudowy	o	wysokiej	 jako[ci,	nie	
tylko	urytkowej,	ale	równier	przestrzennej,

3)	integrację	istniejących,	rozproszonych	i	niedo-
pasowanych	do	siebie	obiektów	i	ich	zgrupowaG	w	
skomponowane	zespoEy	urbanistyczne,

4)	realizację	zabudowy	usEugowej	w	formie	zwar-
tych	 kompleksów	 budynków,	 tworzących	 pierzeje	
przestrzeni	publicznych	wskazanych	w	planie	i	po-
zostaEych	ulic	miejskich.

2.	Na	terenach	U/S/P	wyklucza	się:
1)	lokalizowanie	uciąrliwych	obiektów	przemysEo-

wych,	usEug	uciąrliwych	oraz	obiektów	i	urządzeG,	
które:

a.	wymagają	tworzenia	stref	ograniczonego	uryt-
kowania,	 wykraczających	 poza	 granice	 dziaEki,	 na	
której	przewiduje	się	ich	lokalizację,

b.	 wywoEują	 lub	 mogą	 wywoEywać	 uciąrliwo[ci	
dla	[rodowiska,
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2)	lokalizowanie	zabudowy	mieszkaniowej	i	funk-
cji	chronionych,

3)	 lokalizowanie	 obiektów	 handlowych	 o	 po-
wierzchni	sprzedary	ponad	2000m2,

4)	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.

§61.	 Na	 terenach	 U/S/P	 nakazuje	 się	 realizację	
potrzeb	parkingowych	dla	samochodów	osobowych	
na	 dziaEkach	 wEasnych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 §39	
ust.	1	niniejszej	uchwaEy.

§62.	Dla	terenów	U/S/P	ustala	się:
1)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	zabudo-

wy	-	1,5,
2)	maksymalną	wysoko[ć	zabudowy	-	dla	obiek-

tów	usEugowych	-	16	m,	a	dla	obiektów	magazyno-
wych	-	18m	od	poziomu	terenu	do	poziomu	najwyr-
szego	 punktu	 dachu	 z	 zastrzereniem	 ustaleG	 §29	
ust.	4	niniejszej	uchwaEy,

3)	maksymalną	 liczbę	kondygnacji	 -	5	dla	obiek-
tów	 usEugowych	 i	 4	 dla	 obiektów	 magazynowo-
skEadowych,

4)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	(dla	dziaEek	obiektów	usEugowych)	-	30%,

5)	lokalizację	zabudowy	zgodnie	z	wyznaczonymi	
na	rysunku	zmiany	planu	miejscowego	liniami	zabu-
dowy,	a	w	przypadku	gdy	nie	zostaEy	one	wyzna-
czone	-	lokalizację	budynków	na	dziaEce	w	odlegEo-
[ci	6	m	od	krawędzi	jezdni,	jednak	nie	mniej	nir	5	m	
od	linii	rozgraniczającej	ulicy,	zgodnie	z	przepisami	
prawa	budowlanego	i	z	uwzględnieniem	wszystkich	
ustaleG	planu,	dotyczących	ochrony	i	ksztaEtowania	
[rodowiska	przyrodniczego,	zawartych	w	Rozdziale	
4	niniejszej	uchwaEy,

6)	obowiązek	poprzedzenia	kardej	nowej	inwesty-
cji	uzyskaniem	opinii	Powiatowego	Inspektora	Sani-
tarnego.

RozdziaE 15
Ustalenia szczegóEowe dla terenu lotniska (KL)

§63.	Wyznacza	się	teren	portu	lotniczego,	ozna-
czony	na	rysunku	zmiany	planu	miejscowego	sym-
bolem	23KL.

§64.	1.	Na	terenie	23KL	ustala	się	adaptację	i	roz-
wój	funkcji	portu	lotniczego	towarowego	i	pasarer-
skiego.

2.	Na	terenie	23KL	dopuszcza	się:
1)	 lokalizowanie	obiektów	towarzyszących	 funk-

cji	 podstawowej,	 tj.	 usEug	 z	 zakresu	administracji,	
obsEugi	biurowej	i	finansowej,	handlu,	gastronomii,	
turystyki.

3.	Na	terenach	23KL	wyklucza	się:

1)	lokalizowanie	zabudowy	mieszkaniowej	i	funk-
cji	chronionych

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.

§65.	Na	terenie	23KL	nakazuje	się	realizację	po-
trzeb	 parkingowych	 dla	 samochodów	 osobowych	
-	dla	obiektu	podstawowego	w	zalerno[ci	od	prze-
widywanej	 przepustowo[ci	 portu	 lotniczego,	 dla	
pozostaEych	obiektów	 towarzyszących	 -	 zgodnie	 z	
przepisami	§39	ust.	1	niniejszej	uchwaEy.

§66.	Dla	terenu	23KL	ustala	się:
1)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	zabudo-

wy	-	1,4,
2)	maksymalną	wysoko[ć	 zabudowy	 -	 18	m	od	

poziomu	 terenu	 do	 poziomu	 najwyrszego	 punktu	
dachu,	z	wyEączeniem	obiektów	inrynieryjnych,	sEu-
rących	obsEudze	ruchu	lotniczego,	których	wysoko-
[ci	nie	ustala	się	oraz	z	zastrzereniem	ustaleG	§29	
ust.	4	niniejszej	uchwaEy

3)	maksymalną	liczbę	kondygnacji	-	4,
4)	lokalizację	zabudowy	zgodnie	z	wyznaczonymi	

na	 rysunku	 planu	 miejscowego	 liniami	 zabudowy,	
a	w	przypadku	gdy	nie	 zostaEy	one	wyznaczone	 -	
lokalizację	budynków	na	dziaEce	w	odlegEo[ci	6	m	
od	krawędzi	jezdni,	jednak	nie	mniej	nir	5	m	od	linii	
rozgraniczającej	ulicy,	 zgodnie	 z	przepisami	prawa	
budowlanego	i	z	uwzględnieniem	wszystkich	usta-
leG	planu,	dotyczących	ochrony	i	ksztaEtowania	[ro-
dowiska	przyrodniczego,	zawartych	w	Rozdziale	4	
niniejszej	uchwaEy.

RozdziaE 16
Ustalenia szczegóEowe dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usEug podstawowych (MN/U)

§67.	Wyznacza	się	tereny	jednorodzinnej	zabudo-
wy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	z	dopuszczeniem	
usEug	podstawowych,	oznaczone	na	rysunku	zmia-
ny	planu	symbolami:	1MN/U,	2MN/U,	3MN/U.

§68.	1.	Na	terenach	MN/U	ustala	się	rozwój	funk-
cji	 mieszkalnictwa	 jednorodzinnego	 w	 formie	 bu-
dynków	wolnostojących	i	blipniaczych.

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

mieszczeG	 w	 budynkach	 mieszkalnych	 oraz	 jako	
obiektów	wolnostojących,

2)	 lokalizowanie	 staEych	 budynków	 gospodar-
czych	 i	 garary,	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 ich	
usytuowania	do	 istniejącego	drzewostanu	oraz	za-
chowaniu	 wszystkich	 innych	 ustaleG	 planu,	 doty-
czących	zabudowy.
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3.	Na	terenach	MN/U	wyklucza	się:
1)	lokalizowanie	zabudowy	usEugowej	na	wydzie-

lonych	dziaEkach,
2)	lokalizowanie	obiektów	przemysEowych,	usEug	

uciąrliwych	oraz	obiektów	i	urządzeG,	które:	wyma-
gają	 tworzenia	 stref	 ograniczonego	 urytkowania,	
wykraczających	poza	granice	dziaEki,	na	której	prze-
widuje	się	 ich	 lokalizację,	wywoEują	 lub	mogą	wy-
woEywać	uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska,

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.

§69.	 Na	 terenach	 MN/U	 nakazuje	 się	 realizację	
potrzeb	parkingowych	dla	samochodów	osobowych	
na	 dziaEkach	 wEasnych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 §39	
ust.	2	niniejszej	uchwaEy.

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

wy	-	0,50,
2)	 maksymalną	 wysoko[ć	 zabudowy	 -	 7	 m	 od	

poziomu	terenu	do	poziomu	gzymsu	lub	okapu,	nie	
więcej	nir	10	m	do	kalenicy,

3)	maksymalną	liczbę	kondygnacji	-	2,
4)	 minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	

czynnej	-	50%,
5)	lokalizację	zabudowy	zgodnie	z	wyznaczonymi	

na	rysunku	zmiany	planu	miejscowego	liniami	zabu-
dowy,	a	w	przypadku	gdy	nie	zostaEy	one	wyzna-
czone	-	lokalizację	budynków	na	dziaEce	w	odlegEo-
[ci	6	m	od	krawędzi	jezdni,	jednak	nie	mniej	nir	5	m	
od	linii	rozgraniczającej	ulicy,	zgodnie	z	przepisami	
prawa	budowlanego	i	z	uwzględnieniem	wszystkich	
ustaleG	zmiany	planu,	dotyczących	ochrony	i	ksztaE-
towania	 [rodowiska	 przyrodniczego,	 zawartych	 w	
Rozdziale	4	niniejszej	uchwaEy.

RozdziaE 17
Ustalenia szczegóEowe dla terenów zieleni parko-

wej (ZP)

§71.	Wyznacza	się	tereny	zieleni	parkowej,	ozna-
czone	na	rysunku	zmiany	planu	symbolami:	21ZP	i	
22ZP.

§72.	1.	Dla	terenu	zieleni	parkowej	ustala	się	re-
alizację	parku	miejskiego.

2.	Na	terenie	ZP	dopuszcza	się	realizację	elemen-
tów	detalu	urbanistycznego,	urządzeG	infrastruktury	
technicznej	 oraz	wolnostojących	obiektów	usEugo-
wych,	 zintegrowanych	 z	 zielenią	 pod	 warunkiem	
zachowania	70%	powierzchni	biologicznie	czynnej.

3.	Na	terenie	ZP	wyklucza	się:	

1)	lokalizowanie	wszelkiej	zabudowy,	nie	związa-
nej	z	jego	podstawową	funkcją	i	prawidEowym	funk-
cjonowaniem,

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.

RozdziaE 18
Ustalenia szczegóEowe dla terenu specjalnego 

(IS)

§73.	 Wyznacza	 się	 teren	 przeznaczony	 na	 cele	
bezpieczeGstwa	 i	 obronno[ci	 paGstwa,	 oznaczony	
na	 rysunku	 zmiany	 planu	 miejscowego	 symbolem	
24IS.

§74.	1.	Na	terenie	24IS	ustala	się	adaptację	i	roz-
wój	obecnego	zagospodarowania.

2.	Na	terenach	24IS	wyklucza	się:
1)	 lokalizowanie	 innych	 funkcji	 nir	 funkcja	 pod-

stawowa,
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.

§75.	Na	 terenie	24IS	nakazuje	 się	 realizację	po-
trzeb	 parkingowych	 dla	 samochodów	 osobowych	
na	dziaEce	wEasnej,	zgodnie	z	przepisami	§42	niniej-
szej	uchwaEy.

§76.	Dla	terenu	24IS	ustala	się:
1)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	zabudo-

wy	-	1,5,
2)	maksymalną	wysoko[ć	 zabudowy	 -	 15	m	od	

poziomu	 terenu	 do	 poziomu	 najwyrszego	 punktu	
dachu	z	zastrzereniem	ustaleG	§29	ust.	4	niniejszej	
uchwaEy,

3)	maksymalną	liczbę	kondygnacji	-	4,
4)	lokalizację	zabudowy	zgodnie	z	wyznaczonymi	

na	rysunku	zmiany	planu	miejscowego	liniami	zabu-
dowy,	a	w	przypadku	gdy	nie	zostaEy	one	wyzna-
czone	-	lokalizację	budynków	na	dziaEce	w	odlegEo-
[ci	6	m	od	krawędzi	jezdni,	jednak	nie	mniej	nir	5	m	
od	linii	rozgraniczającej	ulicy,	zgodnie	z	przepisami	
prawa	budowlanego	i	z	uwzględnieniem	wszystkich	
ustaleG	planu,	dotyczących	ochrony	i	ksztaEtowania	
[rodowiska	przyrodniczego,	zawartych	w	Rozdziale	
4	niniejszej	uchwaEy.

RozdziaE 19
Ustalenia szczegóEowe dla terenów komunikacji 

(KD)
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DZIAD III

RozdziaE 20
Skutki prawne planu miejscowego w zakresie 

warto[ci nieruchomo[ci

§	78.	Do	terenów	objętych	zmiana	planu	miejsco-
wego,	ustala	 się	 stawkę	procentową	w	wysoko[ci	
30%,	 jako	 podstawę	 do	 okre[lenia	 jednorazowej	
opEaty,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.).

RozdziaE 21
Przepisy przej[ciowe i koGcowe

§	79.	Do	zmiany	planu	miejscowego	doEącza	się	
rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji	 zapisanych	w	
zmianie	 planu	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
i	zasadach	 ich	finansowania,	stanowiące	zaEącznik	
nr	2	do	niniejszej	uchwaEy.

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

§	81.	1.	Z	dniem	wej[cia	w	rycie	zmiany	planu	
miejscowego	wygasają	 uprzednio	wydane	 decyzje	
o	warunkach	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
sprzeczne	z	jego	ustaleniami.

2.	Z	dniem	wej[cia	w	rycie	zmiany	planu,	w	obsza-
rze	objętym	niniejszą	uchwaEą	tracą	moc	ustalenia	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	 miasta	 BiaEa	 Podlaska	 pod	 nazwą	 ｧLOTNI-
SKOｦ,	 uchwalonego	 uchwaEą	 Nr	 IV/79/02	 Rady	
Miejskiej	w	BiaEej	Podlaskiej	z	dnia	28	maja	2002	r.	
(Dz.	Urz.	Woj.	Lubelskiego	Nr	72,	poz.	1534	z	dnia	
17	lipca	2002r.)

§	82.	UchwaEa	podlega	opublikowaniu	w	Dzien-
niku	 Urzędowym	 Województwa	 Lubelskiego	 oraz	
publikacji	na	stronie	internetowej	Miasta	BiaEa	Pod-
laska.

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

§	84.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	
dni	od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	
Województwa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady	Miasta
Marian Burda

Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 88 – 24 – Poz. 1611 
 
tymczasowych możliwe jest jedynie w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja 
docelowa w czasie ważności pozwolenia na budowę. 
§ 69. Na terenach MN/U nakazuje się realizację potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych na 
działkach własnych, zgodnie z przepisami § 39 ust. 2 niniejszej uchwały. 
§ 70. Dla terenów MN/U ustala się: 1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,50, 2) 
maksymalną wysokość zabudowy – 7 m od poziomu terenu do poziomu gzymsu lub okapu, nie więcej niż 
10 m do kalenicy, 3) maksymalną liczbę kondygnacji – 2, 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 50%, 5) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku zmiany planu miejscowego 
liniami zabudowy, a w przypadku gdy nie zostały one wyznaczone – lokalizację budynków na działce 
w odległości 6 m od krawędzi jezdni, jednak nie mniej niż 5 m od linii rozgraniczającej ulicy, zgodnie 
z przepisami prawa budo¬wlanego i z uwzględnieniem wszystkich ustaleń zmiany planu, dotyczących 
ochrony i kształ¬towania środowiska przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej uchwały. 

Rozdział 17 
Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni parkowej (ZP) 

 

 

§ 77.  
Lp. Symbol 

terenu 
Nazwa obiektu Funkcja 

ulicy 
Szerokość w liniach 
rozgraniczających 

Zasady zagospodarowania przekroju 
poprzecznego 

1 2 3 4 5 6 
1 1 KDz Projektowana 

przedłużenie Al. 
Jana Pawła 

Zbiorcza Od 25m do 50m Przekrój 2x2, dwie jezdnie, wydzielone 
chodniki. 

2 2 KDz Ul. Łomaska Zbiorcza Ustalana tylko wsch. 
linia rozgraniczająca 

Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

3 3 KDz Projektowana Zbiorcza 30 m Przekrój 2x2, dwie jezdnie, wydzielone 
chodniki. 

4 4 KDz Projektowana Zbiorcza 30 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

5 5KDL Projektowana Lokalna 15 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

6 6KDL Projektowana Lokalna 15 m – 30 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

7 7KDL Projektowana Lokalna 15 m – 30 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

8 8KDL Projektowana Lokalna 15 – 20 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

9 9KDL Projektowana Lokalna 15 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

10 10KDL Istniejąca Lokalna 12 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

11 11KDL Istniejąca –  
ul. Dokudowska 

Lokalna 12 m – 20 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

12 12KDD Projektowana Dojazdowa 12 m Przekrój 1x2, jezdnia, wydzielone 
chodniki. 

13 13KDD Istniejąca Dojazdowa 8 m Jednoprzestrzenna, pieszo-jezdna. 
14 14KDD Projektowana Dojazdowa 15 m – 42 m Jednoprzestrzenna, pieszo-jezdna, 

w formie zadrzewionego bulwaru, bez 
możliwości obsługi transpor-towej 
terenów: 13US, 14US, 16US. 
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	nr	XXXVII/137/10

Rady	Miasta	BiaEa	Podlaska
z	dnia	15	czerwca	2010	r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury

Rozstrzygnięcie	o	 sposobie	 realizacji,	 zapisanych	
w	planie,	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	
zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	przepisami	o	
finansach	publicznych.	

1.	Sposób	realizacji.	
1)	realizacja	zadaG	wEasnych	gminy	odbywać	się	

będzie	poprzez	tryb	zamówieG	publicznych.	Zdania	
te	powinny	być	uwzględnione	w	wieloletnim	planie	
inwestycyjnym	i	wprowadzone	do	budretu	miasta.	

2)	sposób	realizacji	inwestycji	okre[lonych	w	pkt.	
1	more	ulegać	modyfikacji	wraz	z	dokonującym	się	
postępem	 techniczno-technologicznym,	 zgodnie	 z	
zasadą	stosowania	najlepszej	dostępnej	techniki,	o	
ile	nie	nastąpi	naruszenie	ustaleG	planu.	

3)	realizacja	zadaG	okre[lonych	w	pkt.	1	powinna	
nastąpić	wyprzedzająco	lub	równolegle	w	stosunku	
do	inwestycji	budowlanych	realizowanych	na	tere-
nie	objętym	planem.	

2.	Zasady	finansowania	zapisanych	w	planie,	in-
westycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	zgodnie	z	przepi-
sami	o	finansach	publicznych.	oródEem	finansowa-
nia	zadaG	będą:	

1)	dochody	wEasne,	
2)	[rodki	zewnętrzne,	
3)	[rodki	pozyskane	z	funduszu	Unii	Europejskiej,


