
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej).

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru do objęcia 
zmianą planu, o której mowa w § 1.

§ 3. Opracowanie i uchwalenie zmiany planu, o której mowa w § 1, może następować odrębnie dla 
poszczególnych fragmentów obszaru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1571 i 1815
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia....................2020 r.
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Uzasadnienie

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Potrzeba sporządzenia zmiany planu wynika przede wszystkim z konieczności doprowadzenia do zgodności
ustaleń planu miejscowego z wydaną decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ulicy Parkowej. W planie miejscowym uchwalonym uchwałą Nr LV/842/18 Rady Miasta Białystok z dnia
12 października 2018 r. uwzględniono paramerty zabudowy działki nr geod. 2059 ustalone w prawomocnej decyzji
o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości. Jednocześnie, w celu zwiększenia liczby ogólnodostępnych miejsc
postojowych na osiedlu Mickiewicza, fragment tej działki został przeznaczony pod poszerzenie ulicy Parkowej.
Ograniczenie powierzchni działki wpłynęło jednak bezpośrednio na łączną powierzchnię użytkową mieszkań
znacznie ją zmniejszając.

W projekcie zmiany planu zakłada się utrzymanie wysokości projektowanego budynku oraz odpowiednie
dostosowanie maksymalnej powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej
i wskaźnika intensywności do możliwości inwestycyjnych określonych w ww. decyzji o warunkach zabudowy.

Korekty może wymagać również przebieg projektowanej drogi wewnętrznej 9KDW zapewniającej dojazd do
działki nr geod. 2397.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wykonana analiza
dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu i stopnia zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”.
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