
UCHWAŁA NR XXII/207/12
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod 
nazwą „KAUFLAND” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art.4 ust. 1, art.14 ust.8, art.15, art. 20 ust. 1 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) 
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr XXXVII/141/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 
czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała Podlaska pod nazwą „KAUFLAND”, Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Stwierdzając zgodność ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała Podlaska”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska 
pod nazwą „KAUFLAND” w granicach: 

1) od północy granica działki nr ewid. 1146/7, 

2) od wschodu linia rozgraniczająca Alei Jana Pawła II, 

3) od południa północna strona linii rozgraniczającej ulicy Grabowej, 

4) od zachodu linia rozgraniczająca ulicy Adama Mickiewicza. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu w czasie wyłożenia do 
publicznego wglądu - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem zawartych w planie regulacji jest planistyczne uporządkowanie terenu o funkcji usługowo-
handlowej i dopuszczenie lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz 
określenie zasad zagospodarowania i zabudowy. 

§ 3. W planie miejscowym ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
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3) zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

4) zasady ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości. 

§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) linie rozgraniczające - ściśle określone linie, które wyznaczają tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) linie zabudowy nieprzekraczalne – linie określające minimalną odległość zabudowy od linii 
rozgraniczających oraz ograniczające część terenu, w granicach którego ustala się możliwość wznoszenia 
budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli kubaturowych naziemnych nie będących 
elementami uzbrojenia terenu lub urządzeniami towarzyszącymi; 

3) obiekty prowizoryczne – budynki posadowione bez fundamentów a także wiaty; 

4) plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, stanowiący niniejszą 
uchwałę wraz z załącznikami; 

5) powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na 
działce budowlanej zorganizowaną według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

6) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub działalności, które jako jedyne są 
dopuszczalne na danym terenie; 

7) przeznaczenie podstawowe terenu – przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie 
w sposób określony ustaleniami planu; 

8) przeznaczenie dopuszczalne terenu – przeznaczenie terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu; 

9) przepisy odrębne – obowiązujące przepisy ustaw oraz rozporządzeń; 

10) reklama – grafika umieszczona na materialnym podłożu lub forma przestrzenna, niosąca wizualny 
przekaz informacyjno-reklamowy; 

11) szyld - zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej 
działalności; 

12) rysunek planu – załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000; 

13) teren – o ile z treści uchwały nie wynika inaczej, teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi, o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz określony wyróżnikiem cyfrowym i literowym 
określającym sposób jego użytkowania; 

14) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miasta Biała Podlaska; 

15) urządzenia towarzyszące – urządzenia budowlane ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
obiektów budowlanych zlokalizowanych na poszczególnych terenach; 

16) usługi komercyjne - wszelkie obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach, urządzenia i tereny 
służące do rynkowej działalności nieprodukcyjnej z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi ruchu 
turystycznego, transportu, administracji niepublicznej, obsługi finansowej itp. z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 
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17) usługi obsługi komunikacji kołowej – usługi związane z obsługą komunikacji kołowej, w szczególności 
stacje paliw płynnych i gazowych, myjnie samochodowe, miejsca postojowe samochodów oraz inne 
ogólnodostępne funkcje związane z obsługą komunikacji kołowej; 

18) wskaźnik intensywności zabudowy – to wskaźnik określający stosunek sumy powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce 
budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki; 

19) zieleń izolacyjna – zróżnicowana gatunkowo zieleń wysoka i niska, izolująca istniejącą i planowaną 
zabudowę od istniejących terenów komunikacji. 

§ 5. 1. Poszczególnym terenom, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przypisuje się 
określone przeznaczenie podstawowe, oznaczone na rysunku planu graficznie, wyróżnikami cyfrowymi 
określającymi kolejną liczbę porządkową oraz wyróżnikami literowymi określającymi kategorie przeznaczenia 
terenów przyjętymi w § 7 uchwały, które są ustaleniami obowiązującymi. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 

1) granice terenów objętych planem miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania; 

3) symbole kategorii przeznaczenia terenu; 

4) klasyfikacja funkcjonalna ulic; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) projektowane szpalery drzew. 

3. Oznaczenia, nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny. 

§ 6. Decyzje administracyjne służące realizacji planu miejscowego powinny być wydawane na podstawie 
ustaleń dla poszczególnych terenów, wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem wszystkich 
ustaleń dla całego obszaru objętego planem miejscowym. 

§ 7. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia podstawowego terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi oraz ich wyróżniki literowe, obowiązujące na obszarze objętym planem: 

1) UC/Ks – tereny usług komercyjnych i usług obsługi komunikacji kołowej, 

2) KD - tereny dróg publicznych tj.: KDZ - droga zbiorcza, KDD - droga dojazdowa, 

3) Zi – zieleń izolacyjna. 

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) możliwość inwestowania wyłącznie zgodnie z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem terenów 
oraz zasadami ich zabudowy i zagospodarowania, 

2) adaptację istniejącego zagospodarowania, z dopuszczeniem remontów, przebudowy i rozbudowy 
istniejących oraz budowę nowych obiektów, zgodnie z dalszymi ustaleniami planu, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w ustaleniach 
szczegółowych, 

4) sytuowanie zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz 
warunkami technicznymi, 

5) wprowadzenie nasadzeń roślinności izolacyjnej oraz grup szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 9. 1. Ustala się obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych występujących na terenie 
opracowania, to znaczy: 

1) istniejącego drzewostanu, 

2) flory i fauny, 

3) stosunków wodnych, 
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4) ukształtowania terenu, 

5) powietrza. 

2. Na terenach objętych planem miejscowym ustala się zakaz niszczenia istniejącej zieleni – pojedynczych 
drzew lub ich skupisk, krzewów i żywopłotów. 

3. Dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów zamierających, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz 
wycinkę uzasadnioną ze względu na realizację inwestycji infrastrukturalnych ustalonych w planie i nakazuje się 
wprowadzenie nasadzeń zastępczych z zastosowaniem gatunków dostosowanych do lokalnego ekosystemu 
i aktualnych warunków środowiska. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

§ 10. Ze względu na położenie obszaru planu w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody nakazuje się 
ochronę istniejących zasobów wód podziemnych, w tym wód gruntowych. Zabrania się wykonywania robót 
i czynności, które mogą powodować zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w 
szczególności: 

1) zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby 
powodować dostawanie się ścieków do wód gruntowych i gruntu, 

2) zakazuje się przechowywania i składowania substancji toksycznych i innych substancji stanowiących 
zagrożenie dla jakości wód podziemnych, 

3) zakazuje się lokalizacji nowych ujęć wody. 

§ 11. Na całym obszarze objętym planem miejscowym zakazuje się lokalizacji nowych obiektów 
i urządzeń, które wymagają tworzenia stref ograniczonego użytkowania, wykraczających poza granice działki, 
na której przewiduje się ich lokalizację oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne. Nie dotyczy to inwestycji realizowanych 
w celu poprawy jakości życia mieszkańców ani służących ich obsłudze, w tym: inwestycji infrastrukturalnych 
i komunikacyjnych, dla których zastosowano najkorzystniejszy dla środowiska wariant, wskazany w raporcie 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

§ 12. Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiekty zabytkowe oraz dobra kultury współczesnej 
objęte ochroną prawną lub wymagające ochrony planistycznej. 

§ 13. W zakresie zagospodarowania i urządzania obszarów przestrzeni publicznych oraz terenów 
przeznaczonych na cele publiczne: 

1) wskazuje się obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych i wyznaczony w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska - ul. Adama 
Mickiewicza, w liniach rozgraniczających drogę wyznaczoną na rysunku planu miejscowego i oznaczoną 
symbolem KDD , 

2) wyznacza się zasięg terenu przeznaczonego na cele publiczne, który zlokalizowany jest w liniach 
rozgraniczających Alei Jana Pawła II, wyznaczony na rysunku planu miejscowego i oznaczony 
symbolem KDZ , 

3) dla terenów o których mowa w pkt. 1 i 2 ustala się: 

a) pielęgnację i ochronę istniejącej zieleni wysokiej i niskiej oraz jej wzbogacenie, z zastosowaniem 
gatunków dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu, 

b) kształtowanie zieleni przyulicznej w ramach modernizacji i urządzania ulic miejskich, 

c) zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

d) wyposażenie w elementy detalu urbanistycznego, podnoszące jakość użytkową i estetyczną przestrzeni, 

e) zakaz umieszczania indywidualnych wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam na drzewach, 

f) wyklucza się lokalizację ogrodzeń, przy czym nie uważa się za ogrodzenia elementów detalu 
urbanistycznego takich jak: pachołki, słupki, pojemniki na rośliny. 
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§ 14. Nie przewiduje się przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości, z wyjątkiem mających na celu 
korektę lub modernizację istniejącego układu dróg publicznych. 

§ 15. 1. Na terenach objętych planem miejscowym ustala się obowiązek podłączenia wszystkich nowych 
odbiorców do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 

2. Zasadą w zakresie infrastruktury technicznej jest budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej 
infrastruktury technicznej, jako integralnej części istniejącego i funkcjonującego systemu. 

3. Sieci infrastruktury technicznej powinny być w miarę możliwości prowadzone w liniach 
rozgraniczających gminnych dróg publicznych. 

4. Zabudowa dotycząca obiektów obsługi technicznej, realizowanych na obszarze opracowania, powinna 
być w miarę możliwości technicznych realizowana, jako elementy wbudowane, razem z obiektami 
budowlanymi odpowiadającymi przeznaczeniu tych terenów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zachowanie istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia z jej docelowym skablowaniem, 

2) strefę ochronną pod linią napowietrzną średniego napięcia w zakresie ograniczeń w sposobie użytkowania 
terenu - 15 m (po 7,5 m od osi linii) , do czasu jej skablowania; zabudowa w obszarze strefy ochronnej jest 
możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i uzgodnienia z właścicielem 
sieci, 

3) zakaz sadzenia drzew, budowy obiektów oraz składowania materiałów w strefie ochronnej pod linią 
napowietrzną średniego napięcia, 

4) możliwość budowy kablowych linii średniego i niskiego napięcia oraz rozbudowy istniejącej lub budowy 
nowej stacji transformatorowej, 

5) lokalizację elektroenergetycznych linii kablowych wraz ze złączami należy przewidzieć 
w zarezerwowanych pasach technologicznych szerokości min. 1 m, w których nie wolno sadzić drzew, 
budować obiektów oraz składować materiałów, powinien to być teren stale dostępny dla służb 
eksploatacyjnych, 

6) przy zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy, należy zachować wymagane przepisami odległości 
gałęzi i drzew od urządzeń elektroenergetycznych, 

7) obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach 
dróg publicznych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, 

2) obowiązek podłączenia nowych odbiorców do istniejącej sieci wodociągowej, prowadzonej w pasach 
drogowych ulic publicznych, 

3) obowiązek zapotrzebowania wody dla celów przeciwpożarowych, 

4) utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej w pasach drogowych ulic publicznych z możliwością jej 
przebudowy i rozbudowy. 

7. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się: 

1) odprowadzenie ścieków z całego terenu objętego planem miejscowym do istniejącej i rozbudowywanej 
sieci kanalizacyjnej, prowadzonej w pasach drogowych ulic publicznych, 

2) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej, 

3) utrzymanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic publicznych z możliwością jej 
przebudowy i rozbudowy. 

8. zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się: 

1) odprowadzenie wód opadowych z ulic i parkingów o nawierzchniach utwardzonych do kanalizacji 
deszczowej w terenach dróg publicznych, 
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2) odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków bezpośrednio do gruntu lub do kanalizacji 
deszczowej, 

3) dostosowanie sposobu oczyszczania ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do rodzaju 
zanieczyszczeń związanych z prowadzoną działalnością, 

4) utrzymanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic publicznych z możliwością jej 
przebudowy i rozbudowy. 

9. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie obszaru objętego planem miejscowym w gaz w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć 
gazową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi przez zarządzającego siecią, 

2) wykonanie montażu szafek gazowych dla budynków w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią 
gazową, 

3) lokalizację linii ogrodzeń w odległości min. 0,5m od gazociągu w rzucie poziomym. 

10. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 

1) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem 
źródeł na paliwa stałe nieodnawialne, 

2) dopuszcza się wykorzystanie sieci gazowej, elektroenergetycznej, paliw płynnych najmniej szkodliwych 
dla środowiska lub odnawialnych źródeł energii jako źródła zaopatrzenia w ciepło. 

11. W zakresie zaopatrzenia w sieci i urządzenia telekomunikacyjne ustala się: 

1) utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej przebudowę 
i rozbudowę, 

2) przyłączanie nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istniejące i projektowane linie 
telekomunikacyjne, 

3) dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej na projektowanych budynkach oraz w innych 
formach, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i układem komunikacyjnym, na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego 
według przepisów odrębnych, 

5) zakaz budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych. 

§ 16. 1. Plan ustala objęcie zorganizowaną formą usuwania odpadów całego terenu opracowania 
(wszystkich wytwórców odpadów). 

2. Ustala się, że zasady utrzymania porządku i czystości na terenie opracowania będą zgodne 
z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska”. 

§ 17. Na terenach objętych planem miejscowym zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych 
i prowizorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych. 

§ 18. 1. Na terenach UC/Ks ustala się jako przeznaczenie podstawowe rozwój usług komercyjnych, w tym 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz usług obsługi komunikacji kołowej. 
Przeznaczenie dopuszczalne to urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi i garaże wbudowane, 
zieleń izolacyjna i zieleń urządzona. 

2. Na terenach UC/Uks zakazuje się: 

1) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i funkcji chronionych, 

2) lokalizowania wszelkiej działalności wytwórczej lub produkcyjnej, 

3) składowania jakichkolwiek odpadów, 

4) lokalizowania otwartych części magazynowych oraz miejsc składowania odpadów stałych. 
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3. Istniejącą zabudowę, traktuje się jako adaptowaną, z dopuszczeniem jej przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy, pod warunkiem, że zachowany zostaje procent powierzchni biologicznie czynnej w obrębie 
działki budowlanej oraz wszystkie warunki, dotyczące zabudowy, ustalone w planie miejscowym. 

4. Dopuszcza się możliwość remontów i przebudowy istniejących obiektów związanych z obsługa 
komunikacji kołowej znajdujących się poza linią zabudowy wyznaczoną w rysunku planu. 

5. Obiekty budowlane sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie granicy terenów zalewowych, muszą 
uwzględniać istniejące w sąsiedztwie zagrożenie powodziowe. 

6. Dla terenów UC/Ks ustala się: 

1) kształtowanie zabudowy w formie wielofunkcyjnego zespołu usługowo-handlowego o jednorodnej 
kompozycji urbanistycznej oraz ujednoliconych rozwiązaniach formalnych, materiałowych 
i kolorystycznych, 

2) nieprzekraczalną linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,6, 

4) maksymalną wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji – maksymalnie do 10,0 m nad poziom terenu, 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – min 15% w obrębie wyznaczonego terenu UC/Ks , 

6) stosowanie dachów płaskich jak i spadzistych o kącie nachylenia połaci do 42°, 

7) dostępność komunikacyjną podstawową – wyłącznie z terenu dróg KDZ i KDD , 

8) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 

9) zaleca się stosowanie żywopłotów lub ogrodzeń ażurowych o minimum 60% prześwicie w przęśle, 

10) realizację potrzeb parkingowych według wskaźników: min. 30 m.p./100 zatrudnionych, z uwzględnieniem 
20-30 m.p./1000m² powierzchni użytkowej, 

11) obowiązek wprowadzenia strefy zieleni izolacyjnej oznaczonej literą Zi , kształtowanej według 
następujących zasad: 

a) stosować zieleń niską i wysoką różnorodną kolorystycznie, o zróżnicowanym pokroju, dającą się 
formować, 

b) stosować roślinność odpowiednią pod względem klimatycznym oraz dostosowaną do działania 
czynników zewnętrznych. 

7. Ustala się następujące zasady kolorystyki elewacji budynków i obiektów małej architektury: 

1) przy określaniu kolorystyki elewacji nawiązywać do naturalnych materiałów budowlanych, tj. w tonacjach 
bieli, beży, szarości i brązów, 

2) w przypadku dachów spadzistych nakazuje się stosowanie dachówki lub materiałów ją naśladujących 
w gamie czerwieni, brązów i szarości, 

3) dopuszcza się stosowanie kolorów jaskrawych w przypadkach, gdy rozwiązania kolorystyczne wynikają 
z zarejestrowanego przez firmę koloru logo. 

8. Ustala się generalne zasady rozmieszczania nośników reklamowych: 

1) obowiązek dostosowania kompozycji, wielkości, kolorystyki i grafiki szyldów i reklam umieszczanych na 
elewacjach budynków do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku i przekroju ulicy; 

2) możliwość umieszczania reklam i szyldów w obrębie prywatnej działki, jedynie w sytuacji, kiedy dotyczą 
one działalności prowadzonej w obrębie działki, na której się znajdują; 

3) zakaz umieszczania szyldów mających podświetlane i oświetlone powierzchnie ekspozycyjne, ze zmienną 
liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz oświetlenia wystaw, które mogą być uciążliwe dla użytkowników 
budynków w obszarze oddziaływania, jak również użytkowników drogi; 

4) zakazuje się umieszczania reklam i nośników reklamowych: 
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a) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, takich jak stacje transformatorowe, szafki 
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, słupy, maszty i latarnie, wyrzutnie i czerpnie wentylacyjne 
itp., 

b) w szpalerach drzew, 

c) w sposób powodujący pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew, 

d) na ogrodzeniach w sposób, który przesłaniałby widok poprzez części ażurowe. 

§ 19. 1. Wyznacza się teren dróg publicznych oznaczone symbolami: 

1) KDZ – Al. Jana Pawła II , określony liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem planu, 

2) KDD – ul. A. Mickiewicza , określone liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 6 ustala się przebiegi i szerokości w liniach rozgraniczających: 

 

Symbol 
drogi 

Nazwa 
obiektu

 

Klasyfikacja 
funkcjonalno – 

techniczna ulicy 

Parametry 
w liniach 

rozgraniczających 
Zasady zagospodarowania 

KDZ Al. 
Jana 
Pawła 
II 

zbiorcza zgodnie 
z rysunkiem planu, 
nie mniej niż 23m 

szerokość jezdni – nie mniej niż 4 pasy ruchu z rozszerzeniem w rejonie 
skrzyżowań, możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej, lokalizacja 
i kształtowanie zieleni przyulicznej 

KDD ul. A. 
Mickie
wicza 

dojazdowa zgodnie 
z rysunkiem planu, 
nie mniej niż 13m, 

szerokość jezdni – nie mniej niż 5 m, lokalizacja obustronnych 
chodników. 

3. Wprowadza się zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg publicznych. 

§ 20. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze 
wzrostem wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 21. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie 
planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 22. Z dniem wejścia w życie tracą moc uprzednio wydane decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu terenu sprzeczne z ustaleniami planu. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. 

§ 24. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Adam Wilczewski
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Załącznik nr 2 do 

uchwały Nr XXII/207/12  

Rady Miasta Biała Podlaska  

z dnia 19 października 2012 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska  

pod nazwą „KAUFLAND” 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miasta Biała Podlaska stwierdza,  

że w okresie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz w okresie  

14 dni po wyłożeniu, w przewidzianym na składanie uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KAUFLAND” nie 

wpłynęła żadna uwaga. 
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Załącznik nr 3 

        do uchwały Nr XXI/207/12 

Rady Miasta Biała Podlaska  

        z dnia 19 października 2012r.   
 

 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

 

 

1. Sposób realizacji:  

 

1) realizacja zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień 

publicznych; zdania te powinny być uwzględnione w wieloletnim planie 

inwestycyjnym i wprowadzone do budżetu miasta; 

2) sposób realizacji inwestycji określonych w ppkt 1 może ulegać modyfikacji wraz  

z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą 

stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 

3) realizacja zadań określonych w ppkt 1 powinna nastąpić wyprzedzająco  

lub równolegle w stosunku do inwestycji budowlanych realizowanych na terenie 

objętym planem.  

 

 

2. Źródłem finansowania zadań będą: 

 

1) dochody własne, 

2) środki zewnętrzne, 

3) środki pozyskane z funduszu Unii Europejskiej, 
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