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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) - etap I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 7131)) 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. 2932)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) - etap I. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 471, 782, 1086 i 1378. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

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

 

Id: 4CC51628-FBA9-48E0-ABC9-2054DC8292B1. Projekt Strona 1



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 z późn. zm.) 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.)

Potrzeba sporządzenia zmiany planu dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 3.6U wynika przede wszystkim
z konieczności korekty zapisów, które jednoznacznie definiują charakter usług jako inwestycję celu publicznego.

W pierwotnym założeniu, w budynku przy ul. Kijowskiej 3, wpisanym do rejestru zabytków, planowano
zlokalizowanie publicznej placówki muzealnej. Jednakże zmieniające się uwarunkowania wskazują na potrzebę
realizacji przedsięwzięć należących do kategorii inwestycji niepublicznych.

Planuje się utrzymanie funkcji usługowej oraz korektę ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników zabudowy,
które uwzględniać będą aktualne potrzeby oraz uwarunkowania, w tym z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków.

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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