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(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 199, poz. 2772 z dnia 18 grudnia 2004r.) 

UCHWAŁA NR XXXII/346/04 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 29 listopada 2004r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej w Białymstoku. 

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; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759) oraz art. 20 ust. 1 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; Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje: 

DZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze ,,Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” uchwalonym uchwałą Nr XX/256/99 Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999r., zmienionym uchwałą Nr X/82/03 Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003r., uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej w 
Białymstoku, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i 
rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Plan obejmuje teren o powierzchni około 55ha położony pomiędzy ulicami 
Piłsudskiego, Poleską, Włókienniczą i Dąbrowskiego. 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 2 – zawierający rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu; 

2) załącznik Nr 3 – określający sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Białystok. 

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) linii rozgraniczaj ącej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne - ściśle 
określone; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekroczyć ściana budynku w kierunku ulicy lub sąsiedniej działki; 

3) linii zabudowy pierzejowej- należy przez to rozumieć ściśle określoną linię usytuowania 
ściany (lica) budynku. Realizowane budynki powinny tworzyć fasadę ciągłą, przerywaną 
przejściami i przejazdami bramowymi usytuowanymi w poziomie parteru, nie szerszymi 
niż 6m lub o szerokości wskazanej na rysunku planu, charakteryzującą się szczególnie 
starannym i atrakcyjnym traktowaniem w zakresie projektowanych rozwiązań 
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architektonicznych i materiałowych. Linia zabudowy pierzejowej nie dotyczy 
obowiązującej kubatury; 

4) dominancie- należy przez to rozumieć eksponowane narożniki zabudowy lub fragmenty 
elewacji położone na osiach widokowych, dla których zalecane jest stosowanie rozwiązań 
projektowych podkreślających to położenie, dopuszcza się w tym miejscu zwiększenie 
maksymalnej wysokości zabudowy o jedną kondygnację, jednak nie więcej niż 4m, na 
szerokości elewacji do 12m; 

5) powierzchni zabudowanej działki - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy 
budynku lub budynków łącznie z nawierzchniami utwardzonymi dojść i dojazdów, 
parkingów i placów gospodarczych; 

6) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy 
pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% 
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 
10m2; 

7) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

8) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z 
prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami 
rozgraniczającymi; 

9) usługach towarzyszących - należy przez to rozumieć wydzielony w bydynku miesz-
kalnym lokal użytkowy przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej z 
zakresu handlu i usług; 

10) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć obiekty przeznaczone do 
wykonywania wszelkich czynności o charakterze świadczeń na rzecz innych osób 
fizycznych lub prawnych, przyczyniające się do zaspakajania potrzeb indywidualnych lub 
zbiorowych (w tym także handel, administracja), przy czym czynności te nie wiążą się 
bezpośrednio z wytwarzaniem produktów na skalę przemysłową; 

11) zabudowie mieszkaniowo - usługowej - należy przez to rozumieć zabudowę 
mieszkaniową z usługami, przy czym powierzchnia użytkowa części usługowej nie 
przekroczy 40% powierzchni użytkowej całego obiektu realizowanego w ramach jednej 
inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budowę. 

12) obowiązującej kubaturze- należy przez to rozumieć kubaturę projektowanego budynku 
znajdującą się poza linią zabudowy pierzejowej w części wskazanej na rysunku planu, 
ustalonej na podstawie inwentaryzacji istniejącego budynku dotyczącą zasadniczych 
elementów tego budynku takich jak połać dachu i lico ścian.  

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

1) linie rozgranicząjące tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
– ściśle określone; 

2) ściśle określone linie zabudowy; 

3) ściśle określona linia zabudowy z podcieniami; 
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy - w odniesieniu do nowych budynków lub nowych części 
budynków rozbudowywanych; 

5) klasyfikacja ulic i dróg gminnych publicznych; 

6) ustalenia pkt. 2 i 3 nie dotyczą: 

a) dociepleń budynków istniejących, 

b) nadbudowy wyższych kondygnacji budynków nad parterem istniejącym i wykracza-
jącym poza linię zabudowy w kierunku ulicy w stosunku do budynków 
przeznaczonych do trwałego użytkowania; 

c) elementów zewnętrznych budynków takich jak: balkon, gzyms, okap, pilaster, 
wykusz, żaluzja zewnętrzna - o maksymalnym wysięgu do 0,5 m poza lico budynku, 

d) obiektów tymczasowych, o ile ustalenia planu dopuszczają lokalizację takich obiek-
tów na określonym terenie. 

§ 4. Celem regulacji zawartych w planie jest: 

1) zabezpieczenie terenów pod projektowaną lokalizację ul. Częstochowskiej oraz 
poszerzenia dróg istniejących; 

2) planistyczne uporządkowanie całego terenu; 

3) utrzymanie wartości historycznych i kulturowych. 

DZIAŁ II  

USTALENIA DLA CAŁEGO TERENU  

ROZDZIAŁ 1 

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy. 

§ 5. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1U,KX przeznacza się pod 
zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingiem wielopoziomowym, 
dojazdami i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 20m i nie mniej niż 12m; 

2) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego realizowanego obiektu; 

3) obsługę komunikacyjną od strony ul. Botanicznej (04L), ulicy bez nazwy (13D) oraz ul. 
Dąbrowskiego; 

4) lokalizację parkingu wielopoziomowego w jednej kubaturze z usługami; 

5) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w ramach jednej lub maksymalnie dwóch 
inwestycji, przy czym powierzchnia działek objętych jedną inwestycją nie może być 
mniejsza niż 40% powierzchni terenu; 
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6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 

7) dopuszcza się możliwość modernizacji i remontów istniejących obiektów nie 
przeznaczonych do trwałej adaptacji, bez zmiany ich gabarytów zewnętrznych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujący obiekt zabytkowy 
wpisany do rejestru zabytków i podlegający ochronie konserwatorskiej - dom mur. z XIX/XX 
przy ul. Dąbrowskiego 22 (dec.z 22.11.1989r., nr rej. 737). 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom mur. z k. XIX w. przy ul. J.H.Dąbrowskiego 20; 

2) dom mur. z k. XIX w. przy ul. J.H.Dąbrowskiego 24; 

3) dom mur. z l. 30 XX w. przy ul. J.H.Dąbrowskiego 26; 

4) dom drewn. z ok. 1900 r. przy ul. J.H.Dąbrowskiego 28b. 

§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami (także podziemnymi, nie więcej 
niż dwukondygnacyjnymi), dojazdami i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 20m i nie mniej niż 12m; 

2) elewacje pierzejowe w narożniku ul. J. H. Dąbrowskiego, Al. Piłsudskiego i Botanicznej 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego realizowanego obiektu; 

4) obsługę komunikacyjną od strony ul. Botanicznej (04L), ulicy bez nazwy (13D) oraz ul. 
Dąbrowskiego; 

5) lokalizację miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji; 

6) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w ramach jednej lub maksymalnie dwóch 
inwestycji, przy czym powierzchnia działek objętych jedną inwestycją nie może być 
mniejsza niż 40% powierzchni terenu; 

7) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 

8) dopuszcza się możliwość modernizacji i remontów istniejących obiektów nie 
przeznaczonych do trwałej adaptacji, bez zmiany ich gabarytów zewnętrznych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje się następujący obiekt zabytkowy 
wpisany do rejestru zabytków i podlegający ochronie konserwatorskiej - kamienica z 
oficynami mur. z  k. XIX w. przy ul. Dąbrowskiego 14 (dec.z 23.07.1997r.nr rej. 831). 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,  znajdują się następujące zabytki nie wpisane 
do rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom mur. z k. XIX w. przy ul. J.H.Dąbrowskiego 16 ( remont. L.80 XX); 
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2) dom drewn. z k. XIX w. przy ul. J.H.Dąbrowskiego 18; 

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.1UZ,U przeznacza się pod usługi 
zdrowia (istniejące pogotowie) lub usługi wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i 
zielenią. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 20m i nie mniej niż 12m; 

2) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego realizowanego obiektu; 

3) obsługę komunikacyjną od strony ul. Botanicznej (04L); 

4) lokalizację miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji; 

5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 

6) dopuszcza się możliwość modernizacji i remontów istniejących obiektów nie 
przeznaczonych do trwałej adaptacji, bez zmiany ich gabarytów zewnętrznych. 

7) dopuszcza się możliwość modernizacji i remontów istniejących obiektów nie 
przeznaczonych do trwałej adaptacji, bez zmiany ich gabarytów zewnętrznych. 

3. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, obowiązują ustalenia zawarte w ust.2. 

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.2U,KX przeznacza się pod usługi, 
obiekty obsługi komunikacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami (w tym 
wielopoziomowymi), dojazdami i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

3) elewacje pierzejowe od strony ul. Botanicznej zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego realizowanego obiektu; 

5) obsługę komunikacyjną od strony ul. Artyleryjskiej (06L) oraz na zasadzie prawych 
skrętów od ul. Poleskiej (02G); 

6) lokalizację parkingu wielopoziomowego w jednej kubaturze z usługami lub 
wolnostojącego. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące obiekty zabytkowe 
wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej: 
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1) dwa budynki w d. zespole fabryki Steina t.j. młyn parowy, ob. sklep i magazyn mur. z k. 
XIX w. – 1920 r. przy ul. Poleskiej 85 (dec.z 09.11.1999r.); 

2) Willa fabrykanta Steina z pocz. XX w., mur. przy ul. Artyleryjskiej 9  (dec.z 20.11.1981r., 
nr rej. 505). 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom mur. z k. XIX w. przy ul. Poleskiej 81; 

2) dom mur. z k. XIX w. przy ul. Botanicznej 6; 

3) dom drewn. z k. XIX w. przy ul. Artyleryjskiej 11; 

4) dom drewn. z 4 ćw. XIXw. przy ul. Artyleryjskiej 15; 

5) dom drewn. z l. 90 XIX w. przy ul. Artyleryjskiej 15a. 

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.3MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu , o którym 
mowa w ust.1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

3) należy zastosować zieleń izolacyjną wielostopniową złożoną ze szpaleru drzew i krzewów 
o funkcji ozdobnej, szerokość pasa zieleni ok. 3m; 

4) obsługę komunikacyjną od strony ul. Proletariackiej (07L); 

5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom mur. z pocz. XX w. przy ul. Proletariackiej 1B; 

2) dom drew. z l. 20 XX w. przy ul. Proletariackiej 7A. 

§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.4U,KX przeznacza się pod 
usługi, obiekty obsługi komunikacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, 
dojazdami i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania ternu, o którym mowa 
w ust. 1: 
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1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) wysokość nowej zabudowy nie więcej niż 15m i nie mniej niż 10m; 

3) elewacje pierzejowe w narożniku ul. Poleskiej i projektowanej ul. Częstochowskiej 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego realizowanego obiektu; 

5) obsługę komunikacyjną na zasadzie prawych skrętów od ul. Poleskiej (02G); 

6) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w ramach jednej lub maksymalnie dwóch 
inwestycji, przy czym powierzchnia działek objętych jedną inwestycją nie może być 
mniejsza niż 40% powierzchni terenu inwestycji; 

§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.5MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

3) elewacje pierzejowe od strony ul. Artyleryjskiej i Proletariackiej zgodnie z rysunkiem 
planu; 

4) obsługę komunikacyjną od otaczających istniejących i projektowanych ulic miejskich; 

5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom drewn. z l. 30 XX w. przy ul. Artyleryjskiej 2/3 (w części); 

2) dom mur. z l. 20 XX w. przy ul. Artyleryjskiej 8; 

3) dom drew. z l. 20 XXw. przy ul. Proletariackiej 2B; 

4) dom drew. z pocz. XX w. przy ul. Proletariacka 2/1. 

§ 12. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.6UO utrzymuje się 
przeznaczenie pod usługi oświaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, 
dojazdami i zielenią urządzoną. 
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2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust.1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 12m; 

2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji; 

3) obsługę komunikacyjną od strony ul. Armatniej (14D); 

4) lokalizację miejsc postojowych w granicach terenu inwestycji oraz w liniach 
rozgraniczających ul. Armatniej (14D) lub ul. Żabiej (08L); 

§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.7ZP stanowi obszar istniejącej 
zieleni ogólnomiejskiej. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1: 

1) wytyczanie nowych alejek i ścieżek w sposób umożliwiający dogodne połączenia między 
terenami sąsiednimi oraz elementami ich zagospodarowania; 

2) dopuszcza się lokalizację akcentów przestrzennych, takich jak rzeźby, pomniki, itp.; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, znajdują się następujące obiekty umieszczone w 
spisie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie miasta Białystok: 

1) pomnik miejsca straceń - cmentarz getta z lat 1943 – 1971; 

2) pomnik powstańców getta przy ul. Żabiej – z lat 70 – tych XX w. 

§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.8MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust.1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

3) elewacje pierzejowe w narożniku projektowanej ul. Częstochowskiej (03Z) i ul. 
Proletariackiej (07L) i ul. Żabiej (08L), zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługę komunikacyjną od otaczających istniejących ulic miejskich; 

5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 
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3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, znajduje się następujący zabytek nie wpisany do 
rejestru, uwzględniony w ewidencji PWKZ - dom drewn. z pocz. XX w. przy ul. Bohaterów 
Getta 9. 

§ 15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.9MU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, 
dojazdami i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust.1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 12m; 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę; 

4) obsługę komunikacyjną od strony ul. Artyleryjskiej (06L) i ul. Żabiej (08L); 

5) lokalizację miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji; 

6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom mur. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Artyleryjskiej 5; 

2) dom drew.-mur. z l. 30 XX w. przy ul. Artyleryjskiej 2/3A; 

3) dom drew. z l. 30 XX w. przy ul. Artyleryjska 2/5. 

§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.10MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust.1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

3) obsługę komunikacyjną od strony ul. Artyleryjskiej (06L) i ul. Żabiej (08L); 

4) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek; 
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5) zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na usługowe na następujących 
warunkach: 

a) zmiana może dotyczyć wyłącznie całości parteru; 

b) dostęp do poszczególnych lokali z jednego podestu o szerokości nie mniejszej niż 2m i 
nie większej niż 4m (linia zabudowy nie dotyczy); 

c) schody i podjazdy dla niepełnosprawnych do podestu wyłącznie od strony szczytu 
budynku; 

d) witryny, drzwi wejściowe, zdaszenia nad wejściami, nośniki reklamowe -ujednolicone 
dla wszystkich lokali; 

e) cała elewacja parteru w jednym kolorze, dopuszcza się użycie innych kolorów dla 
gzymsu oraz obramowania okien i drzwi –na szerokości do 40cm; 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom drew. (ob. tynkowany i przebud.) z l. 30 XX w. przy ul. Al. J. Piłsudskiego 7A; 

2) dom drewn., ob. schronisko młodzieżowe z l. 30 XX w. przy ul. Al. J.Piłsudskiego 7b; 

3) dom mur. z k. XIX w. przy ul. Artyleryjskiej 2. 

§ 17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.11U,KX przeznacza się pod 
zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingiem, dojazdami i zielenią 
urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) wysokość nowej zabudowy nie więcej niż 25m i nie mniej niż 15m; 

2) elewacje pierzejowe w narożniku ul. Częstochowskiej i Al. Piłsudskiego zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni zabudowanej terenu należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego na terenie inwestycji; 

4) obsługę komunikacyjną od strony ul. Częstochowskiej (03Z) na zasadzie prawych 
skrętów; wyjazd możliwy również na Al. Piłsudskiego (01G); 

5) lokalizację parkingu w poziomie terenu lub wielopoziomowego w jednej kubaturze z 
usługami; 

6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje się następujący zabytek nie wpisany 
do rejestru, uwzględniony w ewidencji PWKZ - fabryka mur., ob.magazyn i sklep. z k. XIX 
w. przy ul. Al. J. Płsudskiego 11/1. 

§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.1U,KX przeznacza się pod 
zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingiem, dojazdami i zielenią 
urządzoną. 
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2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

2) elewacje pierzejowe od strony ul. Częstochowskiej zgodnie z rysunkiem planu; 

3) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni zabudowanej terenu należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego na terenie inwestycji; 

5) obsługę komunikacyjną od strony ul. Proletariackiej (07L) oraz na zasadzie prawych 
skrętów, istniejącymi wjazdami od ul. Poleskiej (02G); 

6) lokalizację miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji; 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom drew. z k. XIX w. przy ul. Czystej 32; 

2) dom drewn. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Grajewskiej 2; 

3) dom drewn. z k. XIX w. przy ul. Poleskiej 53  (w części); 

4) dom drewn. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Poleskiej 53/1; 

5) dom drew. z k. XIX w. przy ul. Poleskiej 53/2; 

6) dom drew. z k. XIX w. przy ul. Poleskiej 55; 

7) dom drew. z k. XIX w. przy ul. Poleskiej 55A; 

8) dom drewn., k. XIXw. przy ul. Żytniej 4; 

9) dom drewn. z k. XIX w. przy ul. Żytnia 4a.   

§ 19. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.2MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

3) elewacje pierzejowe w narożniku ul. Częstochowskiej i ul. Proletariackiej zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4) należy zastosować zieleń izolacyjną wielostopniową złożoną ze szpaleru drzew i krzewów 
o funkcji ozdobnej, szerokość pasa zieleni ok. 3m; 

5) obsługę komunikacyjną od strony ul. Proletariackiej (07L); 
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6) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

§ 20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.3MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

3) elewacje pierzejowe w narożniku ul. Częstochowskiej i ul. Proletariackiej zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4) obsługę komunikacyjną od strony ul. Proletariackiej (07L) oraz ul. Włókienniczej (05L); 

5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

§ 21. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.4MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

3) elewacje pierzejowe w narożniku ul. Częstochowskiej zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsługę komunikacyjną od strony otaczających ulic miejskich – projektowanych i 
istniejących, 

5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom drew. z k. XIX w. przy ul. Bohaterów Getta 12;  
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2) dom mur. z pocz. XX w. przy ul. Czystej 3; 

3) dom drew. z pocz. XX w. przy ul. Czystej 5; 

4) dom drew. z l. 20 XX w. przy ul. Czystej 5A; 

5) dom z l. 30 XX w. przy ul. Czystej 15; 

6) dom mur. z k. XIX w. przy ul. Czystej 17; 

7) dom mur. z l. 20 XX w. przy ul. Czystej 17A; 

8) dom mur. z k. XIX w. przy ul. Czystej 19; 

9) dom mur. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Czystej 23. 

§ 22. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.5MWU,U przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz usługi wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) możliwa jest rozbudowa istniejących budynków przeznaczonych do trwałej adaptacji 
wykonana zgodnie z warunkami technicznymi, przy czym kubatura dobudowana nie 
może przekraczać 40% istniejącego budynku; 

3) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

4) elewacje pierzejowe w narożniku ul. Proletariackiej (07L) i Czystej (09D) oraz 
Proletariackiej i ciągu pieszo-jezdnego (16PJ) zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsługę komunikacyjną od strony ul. Czystej (09D) i ul. Proletariackiej (07L) oraz ciągu 
pieszo-jezdnego (16PJ); 

6) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek; 

7) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom drew. z pocz. XX w. przy ul. Czystej 18; 

2) dom drew. z k. XIX w. przy ul. Czystej 22; 

3) dom drewn. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Czystej 24; 

4) dom drewn. z k. XIX w. przy ul. Żytniej 6. 
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§ 23. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.6MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) możliwa jest rozbudowa istniejących budynków przeznaczonych do trwałej adaptacji 
wykonana zgodnie z warunkami technicznymi, przy czym kubatura dobudowana nie 
może przekraczać 40% istniejącego budynku;  

3) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

4) elewacje pierzejowe od strony ul. Proletariackiej (07L) i Włókienniczej (05L) zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) należy zastosować zieleń izolacyjną wielostopniową złożoną ze szpaleru drzew i krzewów 
o funkcji ozdobnej, szerokość pasa zieleni ok. 3m; 

6) obsługę komunikacyjną od strony otaczających ulic miejskich – projektowanych i 
istniejących; 

7) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) dom drewn. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Czystej 6; 

2) dom drew. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Czystej 10; 

3) dom mur. z k. XIX w. przy ul. Czystej 12; 

4) dom drew. z l. 20 XX w. przy ul. Czystej 14; 

5) dom mur. z l.30 XX w. przy ul. Waryńskiego 31; 

6) dom drewn. z 4 ćw.XIX w. przy ul. Waryńskiego 33; 

7) dom drew. z l. 20 XX w. przy ul. Waryńskiego 41; 

8) dom drew. z pocz.XX w. przy ul. Żytnia 7. 

§ 24. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.7KX przeznacza się pod garaże 
lub parkingi (także parking wielopoziomowy) wraz z dojazdami i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 9m; 
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2) nie ustala się maksymalnej powierzchni zabudowanej; 

3) obsługę komunikacyjną od strony ul. Waryńskiego (10D); 

4) istniejące garaże - docelowo do likwidacji; 

5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

§ 25. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.8MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 25m; 

3) na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych 
wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych (wyłącznie 1 kiosk 
prowadzący handel detaliczny); 

4) obsługę komunikacyjną od strony Częstochowskiej (11D) oraz ul. Waryńskiego (10D); 

5) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

§ 26. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.9U przeznacza się pod zabudowę 
usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami  i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

2) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni zabudowanej terenu należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego na terenie inwestycji; 

3) obsługę komunikacyjną od strony ul. Al. J.Piłsudskiego (01G) oraz ul. Waryńskiego 
(10D); 

4) lokalizację miejsc postojowych w granicach terenu inwestycji oraz w pasie drogowym Al. 
J.Piłsudskiego (01G);  

5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące zabytki nie wpisane do 
rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: 

1) kamienica mieszkalna, mur. z 1893 r. przy ul. Waryńskiego 24; 
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2) dawna synagoga Citrona, ob. Galeria Slendzińskich, mur. z 1936-1937 r..przy ul. 
Waryńskiego 24a; 

3) dom mur., ob. Uniwersytet w Białymstoku z k. XIX w. przy ul. Aleja J. Piłsudskiego 11/4. 

§ 27. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.10UO przeznacza się pod pod 
usługi oświaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i zielenią 
urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

3) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji; 

4) obsługę komunikacyjną od strony ul. Waryńskiego (10D); 

5) lokalizację miejsc postojowych w granicach terenu inwestycji oraz w pasie drogowym ul. 
Waryńskiego (10D); 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru, 
uwzględniony w ewidencji PWKZ - dom mur. z k. XIX w. przy ul. Częstochowskiej 23. 

§ 28. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.11U przeznacza się pod 
zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami  i zielenią 
urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

2) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni zabudowanej terenu należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego na terenie inwestycji; 

3) obsługę komunikacyjną od strony Czystej (09D); 

4) lokalizację miejsc postojowych w granicach terenu inwestycji; 

5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące obiekty zabytkowe 
wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej: 

1) zespół fabryki włókienniczej Chany Marejn, mur., z lat 1892-1920 przy ul. Włókienniczej 
7/9 (dec.z 11.03.1988r. nr rej. 623); 

2) zespół fabryki włókienniczej Wolfa Zilberblatta z lat 1892-1910 przy ul. Włókienniczej 
7/9 (dec.z 11.03.1988r. nr rej. 634). 
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§ 29. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.12MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

3) obsługę komunikacyjną od strony otaczających ulic miejskich – projektowanych i 
istniejących; 

4) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje się obiekt zabytkowy wpisany do 
rejestru zabytków i podlegający ochronie konserwatorskiej - dom drew.-mur. z pocz. XX w. 
przu ul.Częstochowskiej 21. 

§ 30. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.13MWU przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi oraz z urządzeniami, 
parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

3) obsługę komunikacyjną od strony ul. Częstochowskiej (11D); 

4) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się następujące obiekty zabytkowe 
wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej: 

1) zespół fabryki włókienniczej Chany Marejn z lat 1892-1920, mur. przy  ul. Włókienniczej 
7/9 (dec.z 11.03.1988r. nr rej. 623); 

2) zespół fabryki włókienniczej Wolfa Zilberblatta z lat 1892-1910 przy ul. Włókiennicza 7/9 
(dec.z 11.03.1988r. nr rej. 634). 
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4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajduje się następujący zabytek nie wpisany 
do rejestru, uwzględniony w ewidencji PWKZ – dom mur. z k. XIX w. przy ul. 
Włókienniczej 5. 

§ 31. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.14MW przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, 
dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

2) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m i nie mniej niż 9m; 

3) obsługę komunikacyjną od strony otaczających ulic miejskich; 

4) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 25% powierzchni 
terenu inwestycji. Bilans powierzchni terenu inwestycji należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę. Powyższe ustalenia dotyczą także wydzielania nowych 
działek. 

§ 32. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.1U,KX przeznacza się pod 
usługi, obiekty obsługi komunikacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, 
dojazdami i zielenią urządzoną. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1: 

1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy ustala się na 15m; 

2) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji - docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 

3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Bilans powierzchni zabudowanej terenu należy dołączyć do projektu 
budowlanego każdego obiektu realizowanego na terenie inwestycji; 

4) obsługę komunikacyjną od strony ul. Poleskiej (02G); 

5) lokalizację miejsc postojowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji; 

ROZDZIAŁ 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 33. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) narożniki ulic wskazane na rysunku planu jako dominanty kształtować ze szczególnym 
uwzględnieniem ich formy architektonicznej wynikającej z ich eksponowanego 
usytuowania; 

2) zabudowę należy projektować w oparciu o ustalenia szczegółowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem linii zabudowy oraz ograniczeń wysokościowych; 
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3) pierzejowa obudowa ulic /przestrzeni publicznych/ w ramach poszczególnych terenów  w 
dostosowaniu do kształtu tych ulic. 

ROZDZIAŁ 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

§ 34. W odniesieniu do terenów istniejącej zieleni przydomowej i przyulicznej  
wprowadza się następujące zasady : 

1) zachowanie i pielęgnacja zieleni niskiej i drzewostanu ze szczególną ochroną  starodrzewu 
na terenach zabudowy mieszkaniowej i wzdłuż ulic z dopuszczeniem wycinki wyłącznie 
w celu niezbędnych rozwiązań technicznych; 

2) wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew wzdłuż ulicy Poleskiej; 

3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co 
najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych; 

4) wprowadzenie (nowych) zadrzewień wzdłuż linii rozgraniczających terenów 
mieszkaniowych z terenami o innej funkcji; 

5) przed przystąpieniem do nowego zagospodarowania należy przeprowadzić szczegółową 
inwentaryzację drzew i krzewów wraz z oceną ich zdrowotności; 

6) w wypadku wycinki drzew należy posadzić 5 nowych nasadzeń za 1 wycięte drzewo. 

§ 35. Wyłącza się z terenów przeznaczonych do zabudowy tereny zieleni miejskiej -
oznaczony symbolem 2.7ZP. 

ROZDZIAŁ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 36. Na obszarze objętym ustaleniami planu znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do 
rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej występujące, wymienione w 
ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów. 

§ 37. Na obszarze objętym ustaleniami planu znajdują się obiekty uznane za dobra 
kultury, wymienione w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów. 

§ 38. Wszystkie prace przy zabytku wpisanym do rejestru i w jego otoczeniu oraz inne 
działania określone w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568), wymagają uzyskania pozwolenia 
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 39. Prace remontowo – konserwatorskie wykonywane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru powinny być prowadzone z użyciem tradycyjnych materiałów. 

§ 40. W przypadku rozbiórki zabytków nie wpisanych do rejestru, PWKZ może uzależnić 
wydanie pozwolenia od sporządzenia na koszt inwestora inwentaryzacji, bądź karty 
ewidencyjnej zabytku, zgodnej ze standardami Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków. Dwa egzemplarze dokumentacji powinny być przekazane do archiwum PWKZ. 
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§ 41. Przu projektowaniu obiektów w sąsiedztwie zabytków wpisanych do rejestru należy 
uwzględniać gabaryty, formy architektoniczne, rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne 
charakterystyczne dla historycznej zabudowy oraz dążyć do indywidualizowania 
przestrzennych form zabudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznych w dostosowaniu 
do otaczjącej zabudowy i krajobrazu. 

§ 42. W zakresie modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz ewentualnej robiórki 
obiektów zabytków nie wpisanych do rejestru organ administracji architektoniczno – 
budowlanej wydaje pozwolenie w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

§ 43. Wszelkie prace ziemne przewidziane na terenie objętym inwestycją należy 
prowadzić w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i pod 
nadzorem archeologicznym. W przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje 
przypuszczenie, iż są zabytkiem, inwestor i wykonawca robót jest obowiązany wstrzymać 
wszelkie prace i przeprowadzić w niezbędnym zakresie badania archeologiczne terenu oraz 
sporządzić dokumentację na koszt jednostki organizacyjnej finansującej te roboty. 

ROZDZIAŁ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

§ 44. Ustala się, że na obszerze objętym planem w skład przestrzeni publicznych 
wchodzą nastepujące tereny i ulice oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) 01G, 02G, 03Z, 04Z, 05L, 06L, 07L, 08L, 09D, 10D, 11D, 12D, 13D, 14D, 15D i 16PJ -
ulice główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe; 

2) 2.7ZP - tereny zieleni. 

§ 45. 1. Ustala się nastepujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicz-
nych, o których mowa w § 44: 

1) nakazuje się:  

a) stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ulic i placów miejskich, 

b) stosowanie ujednoliconej formy przystanków komunikacji zbiorowej, (wielkość 
obiektu dla każdej lokalizacji określa użytkownik w zależności od przewidywanych 
potrzeb), 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizowanie obiektów tymczasowych wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie pro-
jektowanych i istniejących przystanków autobusowych (wyłącznie jeden kiosk 
prowadzący handel detaliczny o powierzchi całkowitej do 10m2), których forma 
zewnętrzna powinna być jednakowa dla wszystkich obiektów, 

b) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako nośnków 
reklamowych z zastosowaniem ujednoliconego systemu dla wszystkich przystanków, 

c) lokalizowanie nośników reklamowych w oparciu o stosowanie systemów ujednoli-
conych /dopuszcza się maksymalnie trzy typy/ w uzgodnieniu z plastykiem miejskim, 
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2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, o których mowa w § 44 pkt 1 nastąpi w 
oparciu o projekt budowlany inwestycji. 

ROZDZIAŁ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 46. Na obszerze ojętym planem nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

ROZDZIAŁ 7 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym. 

§ 47. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
objętych planem miejscowym. 

ROZDZIAŁ 8 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowania, w 
tym zakaz zabudowy. 

§ 48. Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. 

ROZDZIAŁ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

§ 49. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru zapewniają: 

1) ulice układu podstawowego: Al. J. Piłsudskiego (01G), ul. Poleska (02G) oraz 
projektowana ul. Częstochowska (03Z); 

2) ulice układu obsługującego: istniejące i projektowane ulice lokalne: ul. Botaniczna (04L), 
ul. Włókiennicza (05L), Artyleryjska (06L), ul. Proletariacka (07L), ul. Żabia (08L) oraz 
istniejące i projektowane ulice dojazdowe: ul. Czysta (09D), ul. Waryńskiego (10D), ul. 
Częstochowska – stary przebieg (11D), ul. Żabia na odcinku od ul. Częstochowskiej 
(03Z) do ul. Waryńskiego (08L) (12D), ulica bez nazwy (13D), ul. Armatnia (14D),  
dojazd bez nazwy (15D) oraz ulica Żytnia (16PJ). 

2. Zakłada się obsługę obszaru komunikacją zbiorową; przebieg tras komunikacji 
zbiorowej przewiduje się ulicami układu podstawowego wymienionymi w ust.1 pkt1; 

3. Obsługa komunikacyjna działek budowlanych - w oparciu o ulice istniejące i 
projektowane, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych dotyczących 
poszczególnych terenów; 

4. Miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić 
na własnych działkach według wskaźników: 
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1) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej: administracyjnej, 
biurowej, handlowej, usługowej (do bilansu nie wlicza się powierzchni użytkowej 
zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnętrznej budynków); 

2) miniumum 15 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla powierzchni użytkowej 
zapleczy socjalnych, magazynów itp.; 

3) miniumum 20 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych lub widowiskowych 
dla restauracji, kawiarni, kin itp.; 

4) 1 miejsce parkingowe lub 1 garaż na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

5. Ustala się następujące parametry techniczne ulic publicznych oznaczonych na 
rysunku planu: 

1) Al. J.Piłsudskiego (01G) –główna układu postawowego, droga gminna o szerokości w 
liniach rozgraniczających ok. 40-50m z jezdnią 2x3 pasy ruchu; 

2) ul. Poleska (02G) - główna układu podstawowego, droga wojewódzka o szerokości w 
liniach rozgraniczających ok. 30m z jezdnią 2x2 pasy ruchu; w liniach rozgraniczających 
ul. Poleskiej znajdują się następujące zabytki nie wpisane do rejestru, uwzględnione w 
ewidencji PWKZ: dom drewn. z k. XIX w. przy ul. Poleskiej 51, dom drewn. z k. XIX w. 
przy ul. Poleskiej 53 (w części), dom drewniany z k. XIX w. przy ul. Czystej 36, dom 
drewn. z ok. 1900 r. przy ul. J.H.Dąbrowskiego 28a; 

3) proj. ul. Częstochowska (03Z) - projektowana zbiorcza układu podstawowego, droga 
gminna o szerokości w liniach rozgraniczających od 24m do 35m (wg odczytu 
geometrycznego z rysunku planu) z jezdnią 2x2 pasy ruchu; w liniach rozgraniczających 
ul. Poleskiej znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru, uwzględniony w ewidencji 
PWKZ - dom drewn. z l. 30 XX w. przy ul. Bohaterów Getta 8; 

4) ul. Botaniczna (04L) - lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w 
liniach rozgraniczających od 12m do 15m z jezdnią 1x2 pasy ruchu; 

5) ul. Włókiennicza (05L) - lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w 
liniach rozgraniczających od 12 m do 25 m (wg odczytu geometrycznego z rysunku 
planu) z jezdnią 1x2 pasy ruchu; 

6) ul. Artyleryjska (06L) -  lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w 
liniach rozgraniczających od 12m do 16m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) 
z jezdnią 1x2 pasy ruchu; w liniach rozgraniczających ul. Artyleryjskiej znajdują się 
następujące zabytki nie wpisane do rejestru, uwzględnione w ewidencji PWKZ: dom 
drewn. z 4 ćw. XIX w. przy ul. Artyleryjskiej 17,  dom drewn. z l. 30 XX w. przy ul. 
Artyleryjskiej 2/3 (w części); 

7) ul. Proletariacka (07L) – lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w 
liniach rozgraniczających od 10m do 18m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) 
z jezdnią 1x2 pasy ruchu (szerokość jezdni – 6.5m); ); w liniach rozgraniczających ul. 
Poleskiej znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru, uwzględniony w ewidencji PWKZ 
- dom drewn., pocz. XXw. przy ul. Żytniej 6A; 

8) ul. Żabia (08L) - lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w liniach 
rozgraniczających od 11.5m do 19.5m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) z 
jezdnią 1x2 pasy ruchu; 
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9) ul. Czysta (09D) - dojazdowa układu obsługującego, droga gminna o szerokości w liniach 
rozgraniczających 10m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) z jezdnią 1x2 pasy 
ruchu; w liniach rozgraniczających ul. Czystej znajduje się zabytek nie wpisany do 
rejestru, uwzględniony w ewidencji PWKZ - dom mur. z k. XIX w.  przy ul. 
Częstochowskiej 23; 

10) ul. Waryńskiego (10L) - lokalna układu obsługującego, droga gminna o szerokości w 
liniach rozgraniczających od 10m do 18m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) 
z jezdnią 1x2 pasy ruchu; 

11) ul. Częstochowska – stary przebieg (11D) - dojazdowa układu obsługującego, droga 
gminna o szerokości w liniach rozgraniczających od 9m do 20m (wg odczytu 
geometrycznego z rysunku planu) z jezdnią 1x2 pasy ruchu; w liniach rozgraniczających 
ul. Częstochowskiej znajduje się zabytek nie wpisany do rejestru, uwzględniony w 
ewidencji PWKZ - dom mur. z k. XIX w. przy ul. Częstochowskiej 23;  

12) ul. Żabia (12D) – (na odcinku od ul. Częstochowskiej (03Z) do ul. Waryńskiego (07L) 
projektowana dojazdowa układu obsługującego, droga gminna o szerokości w liniach 
rozgraniczających 9m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) z jezdnią 1x2 pasy 
ruchu; 

13) ulica bez nazwy (13D) - projektowana dojazdowa układu obsługującego, droga gminna 
o szerokości w liniach rozgraniczających od 8m do 10.5m (wg odczytu geometrycznego z 
rysunku planu) z jezdnią 1x2 pasy ruchu; 

14) ul. Armatnia (14D) - dojazdowa układu obsługującego, droga gminna o szerokości w 
liniach rozgraniczających od 12m do 16m (wg odczytu geometrycznego z rysunku planu) 
z jezdnią 1x2 pasy ruchu; 

15) ulica bez nazwy (15D) - projektowany dojazd, droga gminna o szerokości w liniach 
rozgraniczających 10m z jezdnią 1x2 pasy ruchu, zakończony placem manewrowym 20 x 
20m; 

16) ul. Żytnia (16PJ) – układu obsługującego, droga gminna ciąg pieszo - jezdny (bez 
wyodrębnionej jezdni i chodników), w istniejących liniach rozgraniczających. 

6. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust.5, zakazuje się 
realizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem: urządzeń technicznych 
dróg, związanych z ich utrzymaniem oraz infrastruktury technicznej. 

ROZDZIAŁ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.  

§ 50. Ustala się zachowanie istniejącego uzbrojenia terenu i jego dalszą jego rozbudowę 
zgodnie z  poniższymi ustaleniami. 

§ 51. Nowe ogólnodostępne sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w pasach 
drogowych z uwględnieniem infrastruktury istniejącej i ustalonego na rysunku planu rozrządu  
sieci. 

§ 52. Ciągi infrastruktury technicznej, należy projektować z uwzględnieniem parametrów 
technicznych umożliwiających obsługę poszczególnych terenów oraz w oparciu o zasady 
przedstawione na rysunku planu. 
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§ 53. Obsługę poszczególnych działek budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej 
należy zapewnić w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia, na warunkach 
szczegółowych określonych przez gestorów sieci. 

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciepło. 

§ 54. 1. Ogrzewanie budynków, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, przygotowanie 
ciepłej wody na terenie objętym ustaleniami planu należy rozwiązywać korzystając z sieci 
doprowadzających enegię ze źródeł położonych poza obszarem objętym planem (sieci 
energetycznych, ciepłowniczych lub parowych). 

2. Inne potrzeby wymagające energii cieplnej np. związane z przygotowaniem 
posiłków, potrzeby technologiczne itp. mogą być zaspokajane z własnych źródeł ciepła, 
zlokalizowanych na terenie objętych planem kotłowni indywidualnych lub lokalnych, 
wykorzystujących jako paliwo olej opałowy niskosiarkowy, gaz ziemny lub energię 
elektryczną.  

3. Nie dopuszcza się zastosowania paliw innych niż  wymienione w ust. 2.  

4. Zastosowanie źródeł ciepła o wydajności większej niż 10 kW emitujących 
zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego wymaga wykonania analizy w projekcie 
architektoniczno-budowlanym, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddziaływanie na obiekty sąsiednie, z podaniem rodzaju 
emitowanych substancji, wielkości emisji i zasięgu rozprzestrzeniania. 

5. Właściciele lub użytkownicy gruntów, znajdujących się w strefie odziaływania  
zanieczyszczeń winni być uwzględnieni jako strony w postępowaniu administracyjnym przy 
uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

6. Zabrania się lokalizacji na terenie objętym ustaleniami planu źródeł ciepła 
wymienionych w ust. 2 nie spełniających wymogu, że sumaryczne oddziaływanie: 
istniejącego tła zanieczyszczeń, określonego obliczeniowo przewidywanego oddziaływania 
wnioskowanej inwestycji oraz oddziaływania innych inwestycji, na które wydano pozwolenie 
na budowę znajdujących się w strefie odziaływania inwestycji wnioskowanej - jest mniejsze 
od wartości dopuszczalnych. 

7. Podłączenia do miejskiej sieci cieplnej należy przewidywać korzystając z 
istniejącego i projektowanego układu sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość przedłużenia  
istniejącej sieci cieplnej w ul. Włókienniczej do ul. Poleskiej. Parametry techniczne sieci 
należy ustalić uwzględniając konieczność doprowadzenia ciepła do wszystkich potencjalnych 
odbiorców prz ul. Włókienniczej.   

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz. 

§ 55. Doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorców ustala się z układu istniejących sieci 
gazowych. Przewiduje się możliwość rozbudowy istniejących gazociągów, w szczególności 
w ul. Włókienniczej w kierunku ulicy Poleskiej. Parametry techniczne projektowanych sieci 
należy projektować z uwzględnieniem przewidywanego pełnego zainwestowania na terenach 
objętych ustaleniami planu. 

Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych. 
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§ 56. 1. Ustala się, że na terenie objętym planem wody opadowe odprowadzane będą do 
kanalizacji deszczowej lub do gruntu z zastosowaniem ułatwiających to rozwiązań 
technicznych np. powierzchni przepuszczalnych. 

2. Ralizacja nowych budynków i budowli na terenach objętych planem, a w 
szczególności dróg i innych inwestycji powodujących powstanie powierzchni 
nieprzepuszczalnych winna być poprzedzona budową kanalizacji deszczowej, w 
szczególności należy uwzględnić konieczność budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: 
Artyleryjskiej, Armatniej, Żabiej, Waryńskiego oraz odcinka kanału w ul. Włókienniczej. 

3. Oprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej wymaga zgody 
przedsiębiorstwa eksploatującego kanalizację i spełnienia wymagań dotyczących 
dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń.W szczególności oczyszczenia wymagają ścieki 
deszczowe zawierające odpady stałe, zawiesiny oraz substancje ropopochodne. 

4. Do kanalizacji deszczowej po uwzględnieniu ustaleń ust. 2 winny być odprowadzane 
wody opadowe z terenów dróg, parkingów, składów i innych obszarów o znacznym stopniu 
zanieczyszczenia, na których następuje spłukiwanie substancji ropopochodnych i innych 
mogących stanowić trwałe źródło zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych. 

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. 

§ 57. 1. Na terenie objętym planem ustala się jako zasadę odprowadzenie ścieków 
komunalnych do systemu kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem istniejących kolektorów 
sanitarnych w ul. Włókienniczej i Poleskiej. 

2. Realizację nowych inwestycji drogowych oraz budynków i budowli należy 
poprzedzić inwestycjami uzupełniającymi uzbrojenie terenu w sieci sanitarne, a w 
szczególności prowadzącymi do likwidacji odcinków kanałów ogólnospławnych. 

3. Ustala się zachowanie istniejących kanałów sanitarnych i ich dalszą rozbudowę 
zgodnie z ogólnymi ustaleniami i schematem lokalizacji projektowanych sieci 
przedstawionym na rysunku planu. 

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę. 

§ 58. 1. Ustala się, że zaopatrzenie w wodę odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej. 

2. Zasilanie projektowanych sieci wodociągowych przewidziano z istniejącej miejskiej 
sieci wodociągowej, z uwzględnieniem magistral wodociagowych w ul. Piłsudskiego 
i Poleskiej. 

3. Nowe odcinki wodociągowych sieci rozdzielczych należy lokalizować pod 
chodnikami i w pasach zieleni w liniach rozgraniczających ulic. Przewidywaną lokalizację 
sieci wodociągowych i schemat układu sieci przedstawiono na rysunku planu.  

Ustalenia z zakresu elektroenergetyki. 

§ 59. 1. Zasilanie w energię elektryczną planuje się z istniejących stacji 
transformatorowo-rozdzielczych 220/110/15kV GPZ-1 i 110/15kV RPZ-3 za pośrednictwem 
linii kablowych 15kV. 



0000-00-00 00:00:00 
 

2. Bezpośrednią dostawę energii elektrycznej do odbiorców planuje się z istniejących 
stacji transformatorowych 15/0,4kV typu miejskiego oraz z projektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4kV za pośrednictwem linii niskiego napięcia. 

3. Zasilanie projektowanych stacji transformatorowych planuje się za pośrednictwem 
projektowanych linii kablowych 15kV wyprowadzonych od istniejących linii kablowych 
15kV układu sieci rozdzielczej SN osiedla Waryńskiego. 

4. W układzie sieci niskiego napięcia stosować należy istniejące oraz projektowane 
linie kablowe. Istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia należy przewidzieć do 
likwidacji i zastąpienia ich liniami kablowymi. 

Ustalenia z zakresu telekomunikacji. 

§ 60. Obsługa terenu w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych planuje się z istniejącej 
centrali telefonicznej CA Centrum za pośrednictwem istniejących i projektowanych sieci 
kanalizacji telefonicznej magistralnej oraz kanalizacji i kabli doziemnych rozdzielczych. 

ROZDZIAŁ 11 

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej. 

§ 61. 1. W budynkach usługowych, handlowych, mieszkalno-usługowych, mieszkalnych 
wielorodzinnych, użyteczności publicznej na etapie sporządzania projektu zagospodarowania 
działki lub działek należy przewidzieć ukrycia lub schrony typu I lub schrony. 

2. Ukrycia lub schrony wykonywane będą w budynkach w okresie podwyższonej 
gotowości obronnej R.P.  

§ 62. W przypadku zaprojektowania obiektu na większą liczbę niż 15 osób obowiązuje 
opracowanie „Aneksu OC”. 

§ 63. Oświetlenie zewnętrzne ulic oraz budynków należy przystosować do systemu 
centralnego wygaszania. 

§ 64. 1. Awaryjne ujęcie wody pitnej z istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej przy 
ul. Proletariackiej 3-5 po jej przystosowaniu do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w 
sytuacjach kryzysowych. 

§ 65. 1. Alarmowanie ludności z istniejących syren alarmowych zlokalizowanych na 
budynkach przy ulicy: 

1) Włókiennicza 16; 

2) Piłsudskiego 3; 

3. Nową syrenę alarmową należy zaprojektować na projektowanym budyku 
znajdującym się na terenie 3.4MWU w narożniku ul. Częstochowskiej (03Z), Proletariackiej 
(07L) i Czystej (09D). 

ROZDZIAŁ 12 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
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§ 66. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenów. 

ROZDZIAŁ 13 

Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem planu 

§ 67. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0% (słownie: 
zero procent) dla całego obszaru objętego planem. 

DZIAŁ III  

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 68. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc uchwały:  

1) Nr LXVIII/692/98 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 1998r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia 
Białegostoku (rejon ulicy Poleskiej) (Dz. Urz. W.B. z 1998r. Nr 13, poz. 82); 

2) Nr LXVIII/688/98 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 1998r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia 
Białegostoku (rejon ulicy Artyleryjskiej) (Dz. Urz. W.B. z 1998r. Nr13, poz. 78). 

§ 69. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

Przewodniczący Rady 

Edward Stanisław Łuczycki 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXII/346/04 

Rady Miejskiej Białegostoku 

z dnia  29 listopada 2004r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXII/346/04 

Rady Miejskiej Białegostoku 

z dnia 29 listopada 2004r. 

 

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej 
w Białymstoku. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) 
nie uwzględnia się uwagi wniesionej do projektu planu przez Pana Ireneusza Słomińskiego 
dotyczącej zmian w przebiegu ul. Proletariackiej i Żytniej i związanej z tym konieczności 
likwidacji budynku przy ul. Żytniej 4 oraz niewyłączenia ul. Proletariackiej z ruchu kołowego 
i likwidacji dawnej zabudowy drewnianej na obszarze otoczonym ulicami Czystą, Poleską i 
Żytnią – w części dotyczącej niewyłączenia ul. Proletariackiej z ruchu kołowego i likwidacji 
dawnej zabudowy drewnianej na obszarze między ulicami Czystą, Poleską i Żytnią. 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXII/346/04 

Rady Miejskiej Białegostoku 

 z dnia 29 listopada 2004r. 

 

Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej 
w Białymstoku inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) 
stwierdza się, że na terenie objętym planem przewiduje się następujące inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy Białystok: ok. 1700m 
nawierzchni dróg, ok. 360m kanalizacji sanitarnej, ok. 1200m kanalizacji deszczowej oraz ok. 
200m wodociągu – szacunkowy koszt ogółem 3 606 000zł. Realizacja w/w inwestycji ze 
środków własnych Gminy Białystok. Przewiduje się ponadto modernizację węzła 
komunikacyjnego przy ul. Dąbrowskiego – realizacja ze środków  pomocowych. 

 

 

 


