
Projekt

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

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Ogrodniczki i Gromadzkiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz.713) 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 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla 
Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Ogrodniczki i Gromadzkiej.

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

§ 3. Opracowanie i uchwalenie planu, o którym 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 2020 poz. 471 i 782.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

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

Id: BEA8E073-792B-4E30-BC4E-D03B9443E788. Projekt Strona 2



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 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.).

Przedmiotowy teren przewiduje się przeznaczyć głównie pod zabudowę mieszkaniową o różnej intensywności,
gdzie realizowana będzie zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak i wielorodzinna. Na obszarze tym
przewiduje się też możliwość lokalizacji zabudowy usługowej oraz wskazanie powiązań z terenami zieleni
publicznej w obszarze doliny rzeki Białej.

Sporządzenie planu pozwoli na uporządkowanie zabudowy mieszkaniowej na tym terenie i sprecyzowanie jej
parametrów oraz charakteru. Opracowanie planu miejscowego ma na celu zminimalizowanie ewentualnych
konfliktów funkcjonalno-przestrzennych. Zostaną wyodrębnione poszczególne rodzaje funkcji i określone
parametry zabudowy oraz sposobu jej kształtowania, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenów
sąsiednich. Ponadto na fragmencie przedmiotowego obszaru obowiązuje uchwała Nr LXIX/710/98 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku i miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ul. Długiej), który jest częściowo nieaktualny i wymaga zmiany. Obszar
opracowania obejmuje też działkę położoną na obszarze, gdzie obowiązuje uchwała Nr XII/94/11 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny
rzeki Białej (odcinek od ul. Jana Pawła do ul. Antoniukowskiej) w Białymstoku. O zmianę planu w tym zakresie
były składane wnioski od mieszkańców.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wykonana analiza
dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku (w załączeniu).
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