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PODSUMOWANIE i UZASADNIENIE
do miejscowego planu zagospodarowania plzestrzennego czgSci osiedla Dojlidy G6rne
w Bialymstoku (w rejonie ulic Daliowej i LeSna Polana), uchwalonego uchwal4
NrLXI[/899t22 Rady Miasta Biatystok z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. l]. zdnia 27
grudnia 2022 r. poz. 5979), wynikaj4ce z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia
3 pafidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spotreczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. 22022 r. poz. 1029 zp6fln.zm.)

I. Uzasadnienie wyboru przyjgtego dokumentu (uchwalonego planu) w odniesieniu do
rozp atryw anych r orw i1zafi altern atywnych.

Uwzglgdniajqc lokalizacjg najbliZszych (wzglEdem potrozenia terenu objgtego planem)

obszar6w Natura 2000 - PuszczE Knyszyrisk4, Ostojg Knyszyfrskq, ich zadania ochronne,

atakae cel i geografrczny zasiEg planu, nie przewiduje sig negatywnych oddzialywari
wynikaj4cych z realizacji dokumentu na cele i przedmiot ochrony obszar6w Natura 2000 oraz

integralno5i tych obszar6w. Scisla wsp6lpraca zespol6w autorskich sporu1dzaj1cych projekt
planu i prognozE oddzialywania na Srodowisko pozwolily na uniknigcie potencjalnych
znacz4cych kolizji i konflikt6w przestrzennych, doprowadzaj4c do wyboru najbardziej
poz4danych i optymalnych dla Srodowiska rozwiEzan planistycznych, czego wynikiem byl
ostateczny dokument poddany procedurze planistycznej i strategicznej ocenie oddzialywania
na Srodowisko, a w efekcie przyjgty przez Radg Miasta Bialystok.

II. Informacje, w jaki spos6b zostaty wzigte pod uwagg i w jakim zakresie zostaty
uwzglgdnione ustale nia zaw arte w p ro gno zie o ddziatyw ania n a S ro d ow is ko.

Teren objgty planem obejmuje obszar o powierzchni ok. 52,42 ha polozony pomigdzy

ulicami: Brzoskwiniow4, Solnick4 i Grabow4 oraz dolin4 cieku spod Dojlid G6rnych.
Omawiany teren znajduje sig w poludniowo-wschodniej czESci Bialegostoku, obejmuj e czg$c

osiedla Dojlidy G6rne. Na omawianym obszarze zlokalizowana jest zabudowa o funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wystgpuj4 r6wnie2 tereny leSne oraz teren nieuzytk6w
rolnych.

Potrzeba sporzqdzenia miejscowego planu wynikala przede wszystkim z koniecznoSci

uporz4dkowania zasad ksztatrtowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym jej

intensywnoSci, parametr6w i wskaznik6w zagospodarowania oraz ukladu komunikacyjnego.

Teren opracowania wymagal r6wnie2 okreslenia sp6jnych zasad zagospodarowania teren6w

uwzglgdniaj qc poloaenie w zewngtrznym obszarze miasta, charakteryzuj4cym sig ukladem

przestrzenrtym typowym dla teren6w podmiejskich, o niskiej intensywnoSci zabudowy

i wysokich walorach krajobrazowych, zgodnie z zasadami ladu przestrzennego

i zr6wnowaaonego rozwoju, atakLe okreSlenia obslugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej.
W ramach wspomagania systemu przyrodniczego ..vqtzruaczofio tereny do utrzymania

i uzupelnieri zieleni wysokiej towarzyszqcej zabudowie.
Gl6wne zaLoaenia projektu planu to utrzymanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej

o ekstensywnym charakterze (tereny o symbolach: 3.1MN-3.13MN), zdopuszczeniem

nieuciq2liwych uslug (tereny o symbolach: 2.1MN,U - 2.6MN,lJ) oraz ustalenie lokalizacji



terenu uslugowego (teren o symbolu 1U), kt6ry mohe by(, przeznaczony pod lokalizacjg
inwestycj i celu public znego.

W ramach teren6w o symbolach 2.4MN.U i 2.5MN,U wyzruaczono strefE ochrony
konserwatorskiej obejmuj4c4 fragment obszaru dawnej wsi przy ul. Dojlidy G6rne, dla kt6rej
okreSlono odpowiednie parametry ksztaltowania i zagospodarowania terenu. Objgto ochron4
konserwatorsk4 budynek ujgty w gminnej ewidencji zabytk6w, a budynki niezabytkowe,
kaplicg i dwa WzyZe przydrolne objgto ochron4 planistyczn4.

Grunty leSne o powierzchni 7,4850 ha, kt6re przeznaczono na cele nieleSne na
podstawie zgody Marszalka Wojew6dztwa Podlaskiego, wyrazonej decyzjq Nr DGN-
III.7151.7.2022 zdnia 22marca 2022r. oraz decyzj4 Nr DGN-III.7l51.27.2022 zdnia
27 paldziernrka 2022 r., stanowi4 tereny wspomagania systemu przyrodniczego, kt6re
w ramach ochrony lokalnych wartoSci przyrodniczych na czgSciach teren6w z istniej4cymi
zespolami zieleni wysokiej przeznacza sig do zachowania i uzupelnieri. Na pozostalych
czgSciach ww. grunt6w dopuszczono lokalizacjg zabudowy jednorodzinnej o okreSlonych
parametrach. Istniej4cy drzewostan zwaloryzowano i wskazano drzewa wartoSciowe - do
zachowania.

W zapisach szczeg6lowych projektu planu ustalono parametry i wskaZniki zabudowy
i zagospodarowania dla poszczeg6lnych teren6w, kt6re sE kontynuacjE parametr6w
ustalonych w planach obowi4zuj4cych na osiedlu Dojlidy G6me.

Przewidywany uklad dr6g w projekcie planu zapewnta w spos6b optymalny obslugg
komunikacyjn4 obszaru zar6wno w zakresie powiEzah z ukladem dr6g miejskich, jak tez
w zakresie niezbgdnego dostgpu dzialek budowlanych do dr6g publicznych. Obslugg
komunikacyjn4 terenu zapev,rniajE istniej4ce ulice wraz zprojektowanymi, wtym polqczenie
ulicy LeSna Polana z ul. Brzoskwiniow4.

Przystgpuj4c do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zadbano, by dostosowa6 rozwiryania planistyczne do zgodnoSci ze Studium
uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzewrego Bialegostoku jako dokumentu
nadrzgdnego oraz dokument6w o zasiggu lokalnym, regionalnym i krajowym, na kt6re
przekladajq sig cele ustanowione na szczeblu migdzynarodowym i wsp6lnotowym.
Uwzglgdniono ponadto wyniki monitoringu Srodowiska odnosz4ce sig do terenu opracowania.

Urbanizacja w ujgciu przestrzennego rozwoju miasta jest zjawiskiem naturalnym.
W zwi4zku z tym przeksztalcenia zmierzajEce do zmiany zagospodarowania poszczegolnych
teren6w na obszarze miasta s4 nieuniknione. Walorami przyrodniczymi jak i krajobrazowymi
tego terenu jest istniej 4ca zieleh wysoka. W przedmiotowym planie starano sig uwzglgdnid
kryteria zrownowa2onego rozwoju, poprzez utrzymanie w mozliwie jak najwigkszym stopniu
cennej zieleni wysokiej oraz wprowadzenie mozliwie jak najwigkszych obszar6w
biologicznie czynnych, nie blokuj 4cych j ednoczeSnie rozwoju inwestycj i.

W ramach ochrony lokalnych wartoSci przyrodniczych na czgSciach teren6w
z zespolanri zieleni wysokiej ustalono utrzymanie i ochrong istniej4cych zespol6w zieleni
wysokiej oraz jej uzupelnienie. Istniej4cy drzewostan zostanie wkomponowany
w projektowane zagospodarowanie z przeznaczeniem na zieleri urz4dzonq, kt6ra to bgdzie
ksztaltowana wielopigtrowo o wysokim stopniu bior6znorodnoSci. Zachowane zostanq
ci4gloSci powiqzafi ekologicznych wyznaczonych zespol6w z Lasem Solnickim pelni4cych
funkcjg klimatyczn4, hydrologicznEi biologiczn4. Na obszarach tych ustalono ksztaltowanie
zagospodarowania w spos6b umoZliwiaj4cy migracjg drobnej fauny poprzez m.in. stosowanie
punktowego fundamentowania. Ustalono r6wnie2 stosowanie nowych nasadzeh drzew,
krzew6w i roSlinnoSci z uwzglgdnieniem warunk6w siedliskowych. Na wyznaczonych
czgSciach teren6w z zieleni4 wysok4 zakazano budowy budynk6w. Dopuszczono natomiast
lokalizacjg niezbgdnych dojazd6w o nawierzchniach przepuszczalnych o szerokoSci
maksimum 3 m, niezbgdnych dojS6 o nawierzchniach przepuszczalnych o szerokoSci
maksimum 1 m, element6w malej architektury, niezbgdnej infrastruktury technicznej.
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Stosowanie przepuszczalnych nawierzchni przez kt6r4 woda moze by6 infiltrowana, ma
bardzo korzystny wptryw na sytuacjg gruntowo-wodn4. Wycinka drzew zostala dopuszczona
ze wzglgdu na koniecznorii realizacji dojSi i dojazd6w, infrastruktury technicznej oraz
zagrohenia ludzi lub mienia.

W zakresie ksztaltowania zieleni ta catrym obszarze objgtym planem ustalono
zagospodarowanie zieleni4 w formie kompozycji wielostopniowej (drzew, krzew6w i roSlin
okrywowych). Istniej4ce na calym obszarze drzewa i naturalne kompleksy zieleni wysokiej
powinny by6 maksymalnie wkomponowane w zagospodarowaniu zieleni towarzyszqcej
zabudowie mieszkaniowej. Rola przyrodnicza zieleni miejskiej, w tym klimatyczna,
hydrologiczna i biologiczna, jest wiod4c4 dla ksztaltowania jakoSci i stanu Srodowiska
przyrodniczego w mieScie oraz dla stanu sanitarnego miasta.

Pozostawione zespoly zieleni wysokiej pomigdzy zabudowaniami bEde lagodzif,
strukturE krajobrazu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, upigksza6 to osiedle, stwarzac
kameralnoSi. Drzewa tworzq korzystny, lagodny mikroklimat wok6l dom6w. WartoSci
estetyczne drzew trudno przeceni6. Odpowiednie zagospodarowanie dzia\ek z du2q iloSci4
zadrzewien wkomponowanie ich w jak najwigkszym stopniu w przyszla zabudowg, pozwoli
stworzy6 klimat indywidualnoSci i odgraniczenia od s4siad6w i zgielku ulic. A jednoczeSnie

bgd4 miejscem wypoczynku dla ludzi. Drzewa, w szczeg6lno6ci duze i stare odgrywaj4
ogromn4 rolg przyrodniczq i ekologicznq. Poprzez pochlanianie dwutlenku wggla, poprawiaj4
sklad powietrza. Oczyszczaj4 powietrze z pyL6w i gaz6w. Zatrzymtjq one i usuwaj4
z otoczenia szereg skladnik6w tworz4cych smog. Maj4 korzystny wptryw na sytuacjg
gruntowo-wodn4. Powo&$4zatrzymanie wody opadowej w strefie korzeniowej i pod koron4
orazmagazynuj4 wodg w swoich tkankach.

Wskazane do zachowania wartoSciowe gatunki drzew zostan4 wkomponowane
w docelowe zagospodarowanie dzialki budowlanej. Ustalono utrzymanie terenu biologicznie
czynnego wok6l ich pnia, a w przypadku braku takiej mo2liwoSci, stosowanie nawierzchni
przepvszczalnych. Ich wycinka zostala dopuszczona ze wzglgdu na koniecznoS(, realizacjr
sieci i element6w infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz zagrozenie ludzi lub
mienia.

Na terenie o symbolu lU ustalono lokalizowanie zabudowy z ttwzglgdnieniem

zachowania istniej4cego drzewostanu (w szczeg6lnoSci drzew z gatunku wiqz i sosna),

z wyj4tkiem drzew koliduj4cych z miejscem sytuowania budynku i infrastruktury technicznej
oraz m.in. takich obiekt6w jak terenowe urz4dzenia sportowe i rekreacyjne. CzgSt, dzialki
polozonej mrgdzy liniami zabudowy nieprzekraczalnej a liniami rozgraniczaj4cymi ulicy
16KDW, nale?y zagospodarowad w formie powierzchni biologicznie czynnej,zzachowaniem
istniej4cych drzew - z zastrzeZeniem drzew zagrahajqcych mieniu i zdrowiu ludzi. Zieleh
urz4dzona na tym terenie powinna by6 ksztaltowana w powi4zaniu z zespolem zieleni
wysokiej wskazanej na rysunku planu.

W przypadku budowy parking6w (nie dotyczy parking6w w drogach publicznych)
ustalono zagospodarowanie terenu z uwzglgdnieniem zieleni wysokiej w proporcji co

najmniej 1 drzewo na 5 miejs postojowych w obrgbie parkingu lub po jego obrysie.

RoSlinnoSi wprowadzona na teren parkingu nie tylko zatrzymuje wodg opadow4 i ma

korzystny wplyw na lokalny mikroklimat, ale teL oczyszcza powietrze z kancerogennych
produkt6w spalania paliw, z pyl6w i innych zanieczyszczeh. To pierwszy prozdrowotny
aspekt roSlin na parkingach. Drugi, to pozytywny wplyw na nasz1 psychikg. Im wigksza jest

utwardzona powierzchnia, tym bardziej nas przyt\acza, a odpowiednio rozlokowane roSliny
przelarruj4 tg monotonig, dzielqc przestrzeri na mniejsze wngtrza. StanowiE teL rodzai
wyr62nik6w, ulatwiajacych orientacjg w terenie. Poza tym w upalne letnie dni bujna

roSlinnoS6 lagodzi warunki klimatyczne, nawilhaj4c powietrze i rzucaj4c cieri. Ustalono

r6wnieZ stosowanie, w pasach drogowych ulic gatunk6w drzew i krzew6w odpowiednich do
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nasadzefl przyvlicznych pod wzglgdenm estetyki i odporno6ci w miejscach wolnych od

infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad bezpieczefrstwa ruchu drogowego i pieszych.

Czynnikiem, kt6ry w warunkach silnej antropopresji, moze lagodzil jej negatywne
skutki dla Srodowiska przyrodniczego oraz moZe wspomagal zachowanie ekologicznych
funkcji teren6w, jest wprowadzenie obowi4zku zachowania powierzchni biologicznie
czynrrych, zapev,rniaj4cych warunki lycia organizm6w Zywych, produkcji materii organicznej
oraz warunki infiltracji w6d opadolvych i roztopowych do gruntu. W tym celu w planie

ustalono nieprzekraczalne parametry zabudowy oraz minimalne powierzchnie biologicznie
czynne.

Teren objgty opracowaniem podlega ochronie akustycznej. Na obszarach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej przyjgto poziom halasu jak dla teren6w zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach zabudowy mieszkaniowo - uslugowej, jak dla
zabudowy mieszkaniowo-uslugowej. W przypadku realizacji uslug z zakresu o5wiaty na

terenie o symbolu lU poziom halasu nale7y przyjE1jak dla budynk6w zwi4zanych ze stalym
i czasowym pobytem dzieci i rriodzie?y, zaS w przypadku realizacji uslug z zal<resu opieki
spolecznej - jak dla budynk6w dom6w opieki spolecznej.

Funkcjonowanie na analizowanym terenie scentralizowanego systemu gospodarki
wodno-Sciekowej z przeznaczeniem do odprowadzenia Sciek6w do oczyszczalni miejskiej
doprowadzi do zmniejszenia przedostawania sig zanieczyszczet'r do gleby i w6d gruntowych,
a w wyniku tego ich migracji do w6d powierzchniowych. Ustalono og6lnomiejsk4 sie6

wodoci4gow4 jako podstawowy system zaopatrzenia w wodE, a og6lnomiejsk4 siei
kanalizacji sanitarnej jako podstawowy system odprowadzenia Sciek6w komunalnych.
Dopuszczono korzystanie z wlasnych ujg6 wody. Dopuszczono takZe odprowadzanie Sciek6w
do tymczasowych zbiomik6w bezodplywowych funkcjonuj4cych do czasu powstania
mozliwoSci podlqczenia do og6lnomiejskiej kanalizacji sanitarnej. Szambo powinno by6
calkowicie szczelne, aby nie wyst4pil wyciek nieczystoSci do gruntu i nie doszlo do
zanieczyszczenia w6d gruntolvych. Zaleca sig bez zbgdnej zwloki wprowadzenie kanalizacji
sanitarnej, by chroni6 Srodowisko glebowe i wody gruntowe przed naplywem
skumulowanych substan cji zanieczy szczaj4cy ch.

Ustalono, ze podstawowym odbiornikiem w6d opadowych i roztopowych jest grunt
(przy wykorzystaniu system6w retencji wody) oraz rzeka Biala (zlokalizowana poza
granicami planu, za poSrednictwem sieci kanalizacji deszczowej, drenazowej, ciek6w
i rowow). Dopuszczono odprowadzanie w6d opadolvych i roztopowych do lokalnych lub
indyvidualnych system6w odprowadzania w6d opadowych. Pozostawione wszelkie
powierzchnie biologicznie czynne, zadrzewione bgd4 spowalnialy odplyw powierzchniowy
oraz poprawialy bilans wodny zlewni. Infiltracja, czyli wsi4kanie w6d do gruntu, jest
najprostszym sposobem zagospodarowania w6d deszczowych w miejscu powstania opadu
r zasilania w6d grunto!\ych. W zakresie ksztaltowania zieleni ustalono ksztaltowanie rzeZby
terenu umozliwiaj4ce retencjonowanie w6d opado!\rych z v'rykorzystaniem takich form jak:
niecki chlonne, oczka wodne, skupiska roSlinnoSci i inne.

Prawidlowym zabiegiem w ustaleniach planu jest zakaz realizacji kondygnacji
podziemnych na terenach o symbolach: 2.5MN,U, 3.12MN, 3.13MN Wznaczonych lini4
wydzielenia wewngtrznego ,,A" 2 wysokim poziomem w6d grunto!\rych. Zapis ten zapewnia
ochrong przed potencjalnymi szkodami spowodowanymi podtopieniami oraz niweluje
przeszkody splywu w6d gruntolvych ze zlev,mi w kierunku rzeki Bialej.

Stan jako5ci powietrza w obszarze planu bEdzie utzymany na podobnym poziomie,
gdyZ ustalono stosowanie lokalnych lub indywidualnych 2rodel. ciepla, wytwarzanego
w procesach: przetwarzania energii elektrycznej, odzyskiwania energii (solarnej, gruntowej,
wodnej lub zawartej w innych noSniakach), spalania gaz6w opalowych, olej6w opalowych
niskosiarkowych, wykorzystania ciepla z og6lnomiejskich sieci cieplowniczych wodnych
i parowych zlokalizowanych poza granicami planu. Dopuszczono stosowanie innych
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og6lnomiejskich systemow i czynnik6w sluZ4cych do przesy\ania energii oraz
indywidualnych hrodel ciepla, o mocy nie wigkszej ni? 30 kW, vrytwarzanego w procesie
spalania paliw stalych. Sukcesywna wymiana starszych kotl6w na nowoczeSniejsze, mniej
emisyjne bgdzie wplywala na polepszenie jakoSci powietrza. Wszystkie te zapisy wptynq
korzystnie na obnizenie emisji komunalno-bytowej. Pozostawione zespoty zieleni wysokiej
b g d4 wplyw ac na zatr zym ani e i wchlani an ie zanie czy szczen.

Nie przewiduje sig, 2e zaLohenia planu przyczyni4 sig do zmian klimatu.
Gospodarka odpadami bgdzie funkcjonowala w oparciu o zorganizowany system

odbierania odpad6w komunalnych od mieszkaric6w miasta z uwzglEdnieniem selektywnej
zbi6rki odpad6w surowcowych. Pozwoli to na zmniejszenie obci4zenia Srodowiska
naturalnego rosnqcym strumieniem odpad6w.

Nie przewiduje siE znaczEcego oddzialywania promieniowania elektromagnetycznego
na ludzi. Podwy2szona emisja p61 elektromagnetycznych mo2e wyst4pi6 jedynie w przypadku
instalowania nadawczych urz4dzeri telekomunikacyjnych wysokiej mocy w postaci m.in.
stacji bazowych telefonii kom6rkowych, ale w6wczas pola elektromagnetyczne s4

odnotowywane na bardzo duzych wysokoSciach, w miejscach niedostgpnych dla ludnoSci.
Ustalono lokalizacj g maszt6w antenowych v,ryl4cznie na budynkach.

W wyniku realizacji ustaleri planu nie przewiduje sig zagroZen wzglgdem
niekorzystnego wplywu na zdrowie r ?ycie ludzi.

III. Informacje, w jaki spos6b zostaly wzigte pod uwagg i w jakim zakresie zostaty
uwzglgdnione opinie wla5cirvych organ6w, o kt6rych mowa w art. 57 i 58.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgSci osiedla Dojlidy
G6rne w Bialymstoku (w rejonie ulic Daliowej i LeSna Polana), uzyskal pozytywn4 opinig
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku (znak WPN.410.1 .6.2021.M52
z dnia 09.02.2022) oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wBialymstoku
(znak N2.0522.4.2022 z dnia 08.02.2022). Projekt w nastgpnej kolejnoSci zostal poddany

dalszej procedurze planistycznej i strategicznej ocenie oddzialywania na Srodowisko.

IV. Informacje, w jaki spos6b zostaty wzigte pod uwagg i w jakim zakresie zostaly
uwzglgdnione zgloszone uwagi i wnioski.

W celu zapewnienia udzialu spolecznego w opracowaniu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzewrego czgsci osiedla Dojlidy G6rne w Bialymstoku (w rejonie
ulic Daliowej i LeSna Polana):

1. Ogloszono o przyst4pieniu do jego sporz4dzenia:
1) ogloszenie w wydaniu lokalnym ,,Gazety Wyborczej" - \ry dniu 07.03 .2017 r.;
2) obwieszczenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w terminie

od 07.03.2017 r. do 30.03.2017 r.;
3) obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w dniu 07.03.2017 r.

2. W trakcie procedury sporz4dzania projektu planu, w terminie okre5lonym
w ogloszeniu i obwieszczeniu (do dnia 30 marca 2017 r.), do projektu planu wptyngtro

9 wniosk6w rozpatrzonych Zarzqdzeniem Nr 493/20 Prerydenta Miasta Bialegostoku
z dnia 4 czerwca2020 r. Uwzglgdniono 8 wniosk6w, I wniosku nie uwzglgdniono.

Uwzglgdniono wnioski dotycz4ce:
l) przeznaczenia dzialek 1009114,1009/15, 1009116,1009/17,1009/18 i 1009/19 poloZonych

przy ulicy Poziomkowej pod zabudowg mieszkaniow4 jednorodzinn4;

2) przeznaczenia dzialek 159/1 I i 156113 poloZonych w rejonie ulicy Daliowej pod zabudowq

mieszkaniow4 j ednoro dzinnq;
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3) zakazu lokalizacji budowy budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze calego
planu; przeztaczenia dzialki nr 12612 przy ulicy Bajecznej pod inwestycjg celu publicznego,
sluhEcq mieszkafcom osiedla Dojlidy G6rne, wtym zzal<resu oSwiaty, ochrony zdrowia,
kultury, sportu i rekreacji;
4) przeznaczenia teren6w polozonych wzdlu? gl6wnych ci4g6w komunikacyjnych pod
zabudowg mieszkaniowo-uslugow4;
5) przeznaczenia teren6w w pobli2u Lasu Solnickiego oraz systemu przyrodntczego miasta
pod zabudowg mieszkaniow4 j ednorodzinn4 o charakterze ekstensywnym;
6) zwigkszenia wskaznik6w maksymalnej powierzchni zabudowy dla teren6w
w bezpoSrednim s4siedztwie zieleni urzqdzonej i las6w stanowi4cych obszar systemu
przyrodniczego miasta;
7) wprowadzenia drogi lqczEcej ul. LeSna Polana z ul. Brzoskwiniowq.

Nie uwzglgdniono wniosku dotycz4cego wprowadzenia drogi zprzebregiem r6wnoleglym
do ulicy Dojlidy G6rne wzdlu| obszaru systemu przyrodniczego miasta od ulicy Stoczni
Gdariskiej do ulicy Brzoskwiniowej.

Uzasadnienie nieuwzglgdnienia wniosku :

Bior4c pod uwagg istniej4cy uklad dr6g miejskich na osiedlu Dojlidy G6rne oraz ich
funkcjonalne powi4zania, lokahzacja nowej ulicy w zaproponowanym przebiegu nie jest
niezbgdna. Aktualne zagospodarowanie teren6w w rejonie ul. Dojlidy G6rne, w tym
usytuowanie budynk6w istniej4cych, uniemozliwia uzyskanie prawidlowego pol4czenia
wnioskowanej drogi zulicami Stoczni Gdanskiej i Brzoskwiniow4, na tak dlugim odcinku.
UwzglEdniaj4c obecny stan zagospodarowania dzialek oraz stan wlasnoSciowy obslugg
komunikacyjn4 teren6w wskazanych we wniosku mozna zapewnii poprzez uklad dr6g
wewnEtrznych.

3. Ogloszono o wyloZeniu projektu planu wraz prognozq oddziatywania na Srodowisko
do publicznego wgl4du
1) ogloszenie w wydaniu lokalnym ,,Gazety Wyborczej" - \ry dniach 08.04.2022 r. oraz

12.08.2022;
2) obwieszczenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w terminie od

07.04.2022 r. do 19.05 .2022 r. oraz od 12.08.2022 do 22.09.2022;
3) obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - 08.04.2022 r. oraz

t2.08.2022.

4. Zamieszczono informacjg o projekcie planu i prognozie oddziatywania na Srodowisko
w ogr6lnodostgpnym wykazie danych o Srodowisku (EKOPORTAL-BIP) w dniu
05.01.2022 r.

5. Do planu wyloZonego do publicznego wgl4du w dniach od 15.04.2022 r. do
05.05.2022r., na podstawie art. l8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenrtym oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, w przewidzianym ustawowo
terminie do dnia 19.05.2022r. wptynglo 20uwag. Uwagi rozpatrzono zaru1dzeniem
Nr 869122Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 19 lipca 2022 r. zmienionym zarz1dzeniem
nr l3l9l22 z dnia 30 listopada 2022 r. Uwzglgdniono 8 uwag, 11 nie uwzglgdniono
i I uznano zabezprzedmiotow4.

W zakresie zmian wprowadzonych w wyniku uwzglgdnienia uwag ponowiono
procedurg uzgodnieri proj ektu planu.
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Projekt planu wruz z prognoz4 oddziatywania na Srodowisko ponownie wylo2ono
do publicznego wgl4du w dniach od 19 sierpnia do 08 wrzeSnia 2022 r. W v,ryznaczonym

na dzie;6 22v,rzeSnia br. terminie wplynglo 9uwag. Uwagi rozpatrzono zarzqdzeniem
Nr 1196122 Prezydenta Miasta Biatregostoku z dnia 25 puldziernika 2022 r. zmienionym
zarzqdzeniem nr 1329122 z dnia 2 grudnia 2022 r. Uwzglgdniono l uwagg,

8 nie uwzglgdniono.

l-4cznie nie uwzglgdniono 19 uwag dotycz4cych:

1) zwigkszenia parametru powierzchni zabudory z maksimum 20 %o na maksimum 30-35 %
dzialki budowlanej rrr l009ll4 przy ul. Poziomkowej;

2) zwigkszenia parametru powierzchni zabudowy z maksimum2} Yo na maksimum35-40 %o

dzialki budowlanej nr 1009/16 i 1009/15 przy ul. Poziomkowej;

3) zwigkszenia parametru powierzchni zabudowy dzialki z ustalonych w projekcie planu

20Yo na30 % dzia\ki budowlanej nr 1009/17 i l009ll8 przy ul. Poziomkowej;

4) zwiEkszenia parametru powierzchni zabudowy dzialki z ustalonych w projekcie planu
20 o/o na25 % dzialki budowlanej rc 17816, 17612 i 17516 przy lul. Brzoskwiniowej;

5) braku podstaw do okreSlania maksymalnej powierzchni zabudowy dzialki budowlanej nr
1009114 przy ul. Poziomkowej;

6)zmniejszenia wska:Znika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 270 o/o na 60%o

dzialki budowlanej nt l009ll7 i 1009/18 przy ul. Poziomkowej;

7) zmniejszenia wskaZnika powierzchni terenu biologicznie czynneego 270 oh na 65 Yo na

czgsciach teren6w 3.1-3.4MN lvq.zrtaczonych liniami wydzielenia wewngtrznego ,,B";

8) odst4pienia od przeznaczenia terenu 1U pod zabudowg uslugow4 i pozostawienie go

w dotychczasowym zagospodarowaniu, bez wycinki drzew;

9) zmiany granic istniej4cych zespol6w zieleni wysokiej do zachowania w spos6b umoZli-

wiaj4cy ci4gloSi nieprzerwanego pasa zieleni oraz lokalizacjg zabudovoy w glgbi dzialek
rtr 156115 (po podziale na 156130 i 15612l), nr 156112 156113 (po podziale na 156116

i l59ll7) - zgodnie zza\qcznikiem;

10) usunigcia oznaczenia istniej4cego zespotru zieleni wysokiej do zachowania na dzialce m

14313 przy ul. Daliowej - zgodnie ze stanem faktycznym;

l1)utrzymania projektowanego poszerzenia istniejEcej ul. Poziomkowej (17KD-D) ijej
przed\uLenia (16KD-D) do ul. Bajecznej;

12) przeznaczenia terenu lU pod zabudowg uslugow4 niezgodnie ze Studium uwarunkowaf
i kierunk6w zagospodarowania przestrzewrego miasta Bialegostoku oraz Strategi4 rozwo-
ju Miasta Bialegostoku do 2030 r.;

I 3) pr zeznaczenia terenu 1 U pod zieleh tr z1dzonq;

14) zachowania istniej4cego drzewostanu na terenie lU migdzy granicami nieruchomoSci

a liniami zabudowy;

15) zmniejszeniaobszaru wysokiej zieleni zzakazem zabudowy z 54 o/o do 30 Yo powierzch-

ni dzialki budowlanej nr l59ll2, 159116 i 156120 na terenie 3.3MN;

l6) ksztaltowania zagospodarowania terenu w spos6b umoZliwiaj4cy budowq dw6ch budyn-

k6w na dzialkachnr l59ll2, 159116 i 156120 (teren 3'3MN);
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17)wyznaczenia zespolu zieleni wysokiej zgodnie zzalqcznikiem graficznym do uwagi,
zzachowaniem ciEgloSci pasa zieleni, zapewniajqcego migracjE zwierz4t na dzialkach nr
159/12,159/16 i 156120 na terenie 3.3MN;

18) zwigkszenia powierzchni zabudowy z maksimum 20 Yo do maksimum 25 % (tereny 3.1-
3.4MN w liniach wydzielenia wewngtrznego,,B");

19)zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej zminimum 70Yo na minimum 65 %
(tereny 3.1-3.4MN w liniach wydzielenia wewngtrznego ,,B").

Prryjgto nastgpujqc4 argumentacjg nieuwzglgdnienia uwag:

Ad. pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 Przedmiotowe dzialki stanowi4 aktualnie grunt le6ny.
W wigkszoSci sE to tereny z istniej4cym wartoSciowym przyrodniczo drzewostanem, pozosta-
la czESc to miejsca wolne od wysokiej roSlinnoSci, ale nadal zgodnie z klasyfikacj4 gruntow
jest to uZytek leSny, w projekcie planu oznaczorry liniami wydzielenia wewngtrznego ,,B".

Maj4c na uwadze wnioski mieszkaric6w, w projekcie planu uwzglgdniono potrzebg prze-
znaczenia grunt6w leSnych na cele nieleSne i wlqczenia tych teren6w w zagospodarowanie
dzialek budowlanych w formie ogrod6w przydomowych i zieleni towarzyszqcej zabudowie,
z zachowaniem wartoSciowego drzewostanu i wysokiego procentu powierzchni biologicznie
czywrcj.

Fragmenty gruntu leSnego w projekcie planu zostaly wskazane jako zespoly zieleni wyso-
kiej do zachowania, aw przypadku braku drzew do uzupetnienia przede wszystkim drzewo-
stanem oraz innymi formami zieleni. Teren ten moZe byc takle bilansowany do ustalonej
w projekcie planu powierzchni biologicznie czynnej.

Na czgSciach teren6w Wznaczonych liniami wydzielenia wewngtrznego ,,8", poza ze-
spolami zieleni wysokiej, na projekcie rysunku planu wskazano miejsca przeznaczone do za-
budowy i okreSlono parametr powierzchni zabudowy na maksimum 20 % w skali calej dzial-
ki, tj. w granicach geodezyjnych dzialki budowlanej.

Ad. pkt5.Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju iTechnologii zdnia 17grudnia 2021r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dotyczy projekt6w procedowanych na podstawie uchwal o przyst4pieniu do sporzqdze-
nia projekt6w plan6w podjgtych po 24.12.2021.

Do przedmiotowego projektu planu przyst4piono na podstawie uchwaly Nr XXX/484117
z dnia 16.01.2017 r., a wigc przed wejSciem w Zycie ww. rozporzEdzenia. W zwipku ztym
przepi sy r ozpor z4dzenia stosuj e si g odpowiedni o.

Ad. pkt 6 i7 Przedmiotowe dzialki stanowiq aktualnie grunt leSny. W wigkszoSci s4 to te-
rcny zistniej4cym wartoSciowym przyrodniczo drzewostanem, pozostala czgsi to miejsca
wolne od wysokiej roSlinnoSci, ale nadal zgodnie z klasyfikacj4 grunt6w jest to uzytek leSny,
w projekcie planu oznaczony liniami wydzielenia wewngtrznego ,,B".

Maj4c na uwadze wnioski mieszkaric6w, w projekcie planu uwzglgdniono potrzebQ prze-
znaczenia grunt6w leSnych na cele nielesne i wl4czenia tych teren6w w zagospodarowanie
dzialek budowlanych w formie ogrod6w przydomowych i zieleni towarrysz4cej zabudowie,
zzachowarriem wartoSciowego drzewostanu i wysokiego procentu powierzchni biologicznie
czynnej.

Fragmenty gruntu leSnego w projekcie planu zostaly wskazane jako zespoly zieleni wyso-
kiej do zachowania, a w przypadku braku drzew do uzupelnienia przede wszystkim drzewo-
stanem oraz innymi formami zieleni. Teren ten moze byc takae bilansowany do ustalonej
w projekcie planu powierzchni biologicznie czynnej.
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Ad. pkt I Przeznaczenie terenu lU pod zabudowg shrzqc1 realizacji cel6w publicznych
bylo podyktowane potrzebq wyralon4 we wnioskach mieszkaric6w oraz potrzeb4 rezerwacji
tego terenu na cele edukacyjne.

Zgodnie z projektem na tym terenie mozliwe jest lokalizowanie obiekt6w zzakresu uZy-
tecznoSci publicznej: kultury, oSwiaty, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spolecznej,

sportu, wraz z obiektami i urzEdzeniami towarzysz4cymi oraz zieleniq urzqdzonq.

Przedmiotowy obszar stanowi wlasnoSi gminy Bialystok.

CzgSC, przedmiotowej dzialki, zgodnie zprueprowadzon4waloryzacl4 drzewostanu, zosta-

la utrzpana jako zesp6l zieleni wysokiej. W projekcie planu okre6lono zasady zagospoda-

rowania tego terenu, w tym minimaln4 powierzchnig biologiczn4 czyrnE i ochrong istniej4-
cych drzew.

Po ponownym przeanalizowaniu, obslugg komunikacyjn4 terenu 1U przewiduje siE jedy-
nie od ulicy Bajecznej.

Ad. pkt 9 Przedmiotowe dzialki stanowi4 aktualnie grunt leSny. W wigkszoSci s4 to tereny
z istniej4cym wartoSciowym przyrodniczo drzewostanem, pozostala czg$c to miejsca wolne
od wysokiej ro6linnoSci, ale nadal zgodnie z klasyfikacj4 grunt6w jest to uzy'tek leSny,

w projekcie planu ozrraczorly liniami wydzielenia wewngtrznego ,,B".

Maj4c na uwadze wnioski mieszkaric6w, w projekcie planu uwzglgdniono potrzebg prze-

znaczenia grunt6w leSnych na cele nielesne iwl4czenia tych teren6w wzagospodarowanie
dzialek budowlanych w formie ogrod6w przydomowych i zieleni towarzyszqcej zabudowie,

z zachowaniem wartoSciowego drzewostanu i wysokiego procentu powierzchni biologicznie
czymej.

Fragmenty gruntu leSnego w projekcie planu zostaNy wskazane jako zespoly zieleni wyso-

kiej do zachowania, aw przypadku braku drzew do uzupelnienia przede wszystkim drzewo-

stanem oraz innymi formami zieleni. Teren ten moze byd takze bilansowany do ustalonej

w projekcie planu powierzchni biologicznie czynnej.

Na czgsciach teren6w Wznaczonych liniami wydzielenia wewngtrznego ,,8", poza zespo-

lami zieleni wysokiej, na projekcie rysunku planu wskazano miejsca przeznaczone do zabu-

dowy i okreSlono parametr powierzchni zabudowy na maksimum 20 % w skali calej dzialkr,
tj. w granicach geodezyjnych dzialki budowlanej.

Uwagi nie uwzglgdniono, jednak zostal. ponowne przeanalizowany spos6b wyznaczenia

granic zespol6w zieleni.

Ad. pkt 10 Przedmiotowe dzialki stanowi4 aktualnie grunt leSny. W wigkszoSci s4 to tere-

ny z istniej4cym wartoSciowym przyrodniczo drzewostanem, pozostala czgSt to miejsca wol-
ne od wysokiej roSlinnoSci, ale nadal zgodnie z klasyfikacj4 grunt6w jest to uzytek leSny,

w projekcie planu oznaczofiy liniami wydzielenia wewnqtrznego ,,B".

Maj4c na uwadze wnioski mieszkaric6w, w projekcie planu uwzglgdniono potrzebQ prze-

znaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne i wl4czenia tych teren6w w zagospodarowanie

dzia\ek budowlanych w formie ogrod6w przydomowych i zieleni towarzysz1cei zabudowie,

zzachowaniem wartoSciowego drzewostanu i wysokiego procentu powierzchni biologicznie
czynnej.

Fragmenty gruntu leSnego w projekcie planu zostaly wskazane jako zespoly zieleni wyso-

kiej do zachowania, a w przypadku braku drzew do uzupelnienia przede wszystkim drzewo-

stanem oraz innymi formami zieleni. Teren ten moze by1 takZe bilansowany do ustalonej

w projekcie planu powierzchni biologicznie czynnej.
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Na czgSciach teren6w wyznaczonych liniami wydzielenia wewngtrznego ,,8", poza zespo-
lami zieleni wysokiej, na projekcie rysunku planu wskazano miejsca przeznaczone do zabu-
dorry i okreSlono parametr powierzchni zabudowy na maksimum 20 % w skali calej dzialkr,
tj. w granicach geodezyjnych dzialki budowlanej.

W zwi4zku zuwzglgdnieniem uwag, o kt6rych mowa w punkach 72, 13 i 14 niniejszego
zarzEdzenia, ponownie przeanalizowano spos6b wyznaczenia grartic zespol6w zieleni, przy
zachowaniu ustalonych wlaSciwych proporcji miEdzy ww. zespolem zieleni a powierzchni4
mozliw4 do zabudowy, zuwzglgdnieniem stanu faktycznego.

Ad. pkt 11 W wylozonym do publicznego wgl4du projekcie planu zaHadano przeznacze-
nie istniej4cej ul. Poziomkowej pod drogg publiczn4 17KD-D i polEczenie jej zprojektowan4
drog4 publiczn4 16KD-D. Wwyniku uwzglgdnienia uwag, okt6rych mowa wpunkach 12,
13 i 14 niniejszego zarzqdzenia pozostawiono ul. Poziomkow4 w dotychczasowych parame-
trach jako drogg wewnEtrzn1, bez l1czeniajej z projektowanE ulic4 16KD-D i dalej zul. Ba-
jecznE.

Ad. pkt 12 W Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
miasta Bialegostoku obszar, na kt6rym polozona jest przedmiotowa dzialka oznaczono jako
tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoSci MN, w obszarze wspomagaj4cego
systemu przyrodniczego.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoSci funkcj4 podstawow4 jest za-
budowa mieszkaniowa jednorodziwra, kt6ra moZe byc uzupelniona zabudow4 uslugow4 m.in.
sh24c4 realizacji cel6w publicznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Na terenach
MN nalezy dEzyt do:

- ksztaltowanie zespol6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz inwestycji celu
publiczneg o z zak,resu infrastruktury spolecznej,

- ksztaltowanie form i charakteru zabudowy w dostosowaniu do warunk6w lokalnych,
zuwzglgdnieniem istniej4cych historycznych ukladow przestrzennych, w tym dawnych wsi,

- zachowanie istniej4cych oraz tworzenie nowych przestrzeni publicznych w powi4zaniu
z obiektami i urzEdzeniami ustug sluZ4cych zaspokojeniu potrzeb mieszkairc6w oraz terenami
zieleni publicznej.

Zgodnie ze Studium wspomagaj4cy system przyrodniczy tworz4:

- wskazane tereny ztrbanizowane: zabudowy mieszkaniowej, uslugowej i aktywnoSci go-
spodarczej, z du?ym udzialem powierzchni biologicznie czynnej, s4siadujEce z obszarami
podstawowego systemu przyrodn icze go ;

- tereny niewielkich powierzchniowo las6w, kt6re wl4czone zostaly do struktury teren6w
ztxbanizowanych, przewidziane do zachowania jako tereny zieleni urz4dzonej towarzyszqcej
zabudowie.

Na obszarach wspomagaj4cego systemu przyrodniczego nalezy d4|y(, do:

- zagospodarowania niewielkich powierzchniowo teren6w leSnych i zadrzewieri jako tere-
ny zieleni wz4dzonej, z priorytetem zachowania istniej qcego drzewostanu;

- ksztaltowania zabudowy o charakterze ekstensywnyfr, z du?ym udzialem powierzchni
biologicznie czynnej.

Tereny wspomagajqcego systemu przyrodniczego na obszarze objgtym projektem planu
zostaly rlyznaczone zuwzglgdnieniem ustaleri Studium, a istniej4ca zielefi w ramach Wzna-
czonychteren6w zespol6w zieleni zostala objgta ochron4.
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WskaZniki powierzchni biologicznie czynnej w projekcie planu zostaly okreSlone na pod-

stawie przyjgtych zaloaefi urbanistycznych uwzglgdniaj4cych zagospodarowanie teren6w ota-
czaj4cychiszczegolnychuwarunkowat'rlokalnych.

Zgodnie ze Studium na obszarach wspomagaj4cego systemu przyrodniczego dla zabudo-

wy uslugowej nale?y przyjmowa6 wskazniki procentowe: nie mniej niz 40 %o i nie wigcej niz
56yo, awskazniki procentowe powierzchni zabudowy: niemniej niz28%o inie wiEcej niz
40 %. W projekcie planu minimaln4 powierzchnig biologicznie czynrr4 ustalono na 50 Yo po-

wierzchni dzialki budowlanej, a maksymaln4 powierzchnig zabudowy na 30 oZ powierzchni
dzialki budowlanej.

,,Strategia rozwoju Miasta Bialegostoku do 2030r." jest dokumentem okreSlaj4cym, cele

strategiczne i priorytety oraz okresla kierunki dzialafi kt6re majq na celu podniesienie pozio-
mu rozwoju spoleczno-gospodarczego miasta. Ustalenia projektu planu uwzglgdniaj4, w skali
lokalnej, zapisy Strategii, okre3laj4 spos6b zagospodarowania terenu i kierunki jego prze-

ksztalceri, pr6buj4c znalefl(, kompromis migdzy czgsto trudnymi do pogodzenia interesami -
publicznym (ochron4 teren6w zieleni urzqdzonej) oruz prywatnym (prawem do zabudowy).

Strategia jest jednym z dokument6w, kt6re s4 brane pod uwagg, a ich zalohenia i wskazania
zaleanie od skali zagadnienia uwzglgdniane s4 przy sporz4dzaniu miejscowych plan6w zago-
spodarowania przestrzennego. R6wnie waZnymi dokumentami s4: opracowanie ekofizogra-
ficzne sporz4dzone dla obszaru calego miasta Bialegostoku, studium historyczno-

urbanistyczne, gminny program opieki nad zabytkami, studium transportowe i wiele innych.

Sp6jnoS6 planu miejscowego ze studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania prze-

strzennego miasta jest ponadto obowi4zkiem wynikaj4cym bezpo6rednio z ustawy

oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie zart.20ust. 1 cyt.: ,,Plan miej-
scowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, 2e nie narusza on ustalefi studium (...)".

Ad. pkt 13 i 14 Przedmiotowa dzialka jako jedna znielicznych na terenie calego osiedla

Dojlidy G6rne stanowi wlasnoSi gminy Bialystok i powinna zostat przeznaczona pod zabv
dowg sluz4cqrealizacji cel6w publicznych, przede wszystkim pod uslugi z zakresu edukacji.

Bylo to podyktowane wyrazon4 we wnioskach do projektu planu potrzeb4 zarezerwowania

tego terenu na cele edukacyjne, wnioskach mieszkafc6w i Radnych Rady Miasta Bialystok.

Przeprowadzono waloryzacjg istniej4cego drzewostanu, w wyniku kt6rej znaczna czg56

dzialki zostala wskazana do zachowania jako zesp6l zieleni wysokiej. W projekcie planu

okreslono zasady zago sp odarowania tej czgSci terenu.

Na rysunku projektu planu oznaczono drzewa wartoSciowe - wiryy i sosny oraz uzttpel-

niono ustalenia dotycz4ce zachowania i uwzglgdnienia w przysz\ym zagospodarowaniu terenu

drzew, w szczeg6lnoSci wi4z6w i sosen, nie koliduj4cych zlokalizacj4 budynku oraz zago-

spodarowania czgsci terenu polozonej migdzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczaj4cymi

16KDW ulicy Bajecznej w formie biologicznie czynnej, wrazz istniej4cym drzewostanem.

Ad. pkt 15 W zwiqzku z uwagami zlozonymi podczas pierwszego wylo2enia do publicz-

nego wgl4du, skorygowano granice obszaru zieleni wysokiej do zachowania, zwigkszaj4c
powierzchnig dzialki, na kt6rej moze byi lokalizowana zabudowa, przy jednoczesnym uttzy-

maniu wsp6lczynnik6w maksymalnej powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej.

Ad. pkt 16 Ustaleniem planistycznymjest parametr maksymalnej powierzchni zabudowy

dzialki budowlanej wyraaany w procentach, umoZliwiaj4cy realizaciEjednego lub wigcej bu-

dynk6w, nie jest nim natomiast okreSlenie konkretnej liczby projektowanych budynk6w na

danej dzialce.

Ad. pkt 17 W zwiEzku z uwagami zloaonymi podczas pierwszego wylo2enia do publicz-

,"go *g14du, skorygowano granice obszaru zieleni wysokiej do zachowania, zmnieiszai4c
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powierzchnig tej formy zagospodarowania, przy jednoczesnym utrzymaniu wsp6lczynnik6w:
powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej.

Przedmiotowe dzialki w ewidencji grunt6w stanowiE aktualnie grunty leSne Ls, bezprawa
zabudowy, wigc warunki do zabudowy na tych dzialkach w projekcie planu nie ulegly pogor-
szeniu. W zwiqzku ze skladanymi proSbami mieszkaric6w osiedla Dojlidy G6rne postanowio-
no umo2liwii budowg dom6w jednorodzinnych na terenach le6nych w granicach calego pro-
jektu planu. Tereny le6ne uzyskaly zgodg Marszalka Wojew6dztwa Podlaskiego na przezna-
czenie na cele nieleSne. Wyodrgbniono z nich fragmenty dzialek, na kt6rych umo2liwiono
lokalizacjg zabudowy, zokreSleniem jej parametr6w iwskaznik6w oraz sposobu zagospoda-
rowania terenu. JednoczeSnie, na pozostalych fragmentach dzialek wyznaczono zespoly ziele-
ni wysokiej do zachowania oraz uzupelnienia drzewostanem lub innymi formami zieleni. Te-
ren ten moheby(, tak2e bilansowany do ustalonej w projekcie planu powierzchni biologicznie
czynnej.

Zasadq,kt6r4przyjgto wyznaczajqc teren pod zabudowg na obszarach aktualnie stanowi4-
cych las, bylo umo2liwienie lokalizacji budynku w bezpoSrednim s4siedztwie dr6g. Jest ona
jednakowa i dotyczy nie tylko wymienionych w uwadze dzialek, lecz takle calego obszaru
obj gtego proj ektem planu.

Przedmiotowa uwaga, zlohona w trakcie pierwszego wylozenia projektu planu do publicz-
nego wgl4du, byla analizowanaizostala nieuwzglgdniona Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta
Bialegostoku Nr 869/22 z dnia 19 lipca 2022 r., wraz z zarzqdzeniem zmieniaj4cym.

Ad. pkt 18 i 19 Przedmiotowe dzialki w ewidencji grunt6w stanowi4 aktualnie grunty le-
Sne Ls, bezprawa zabudowy. W zwi4zku ze skladanymi proSbami mieszkaric6w osiedla Doj-
lidy G6rne postanowiono jednak umozliwii budowg dom6w jednorodzinnych na terenach
leSnych w granicach calego projektu planu. Tereny leSne uzyskaly zgodg Marszalka Woje-
w6dawa Podlaskiego na przeznaczenie na cele nieleSne. Wyodrgbniono znich fragmenty
dzialek, na kt6rych umoZliwiono lokalizacjg zabudowy, z okreSleniem jej parametr6w
i wskaZnik6w oraz sposobu zagospodarowania terenu. JednoczeSnie, na pozostalych fragmen-
tach dzialek wyznaczono zespoly zieleni wysokiej do zachowania oraz uzupelnienia drzewo-
stanem lub innymi formami zieleni. Teren ten moze by(, takze bilansowany do ustalonej
w projekcie planu powierzchni biologicznie czynnej.

Zasadq, kt6r4 przyjgto wyznaczajqc teren pod zabudowg na obszarach aktualnie sta-
nowi4cych las, bylo umo2liwienie lokalizacji budynku w bezpoSrednim s4siedztwie drog. Jest
ona jednakowa i dotyczy nie tylko wymienionych w uwadze dzialek,lecztakle calego obsza-
ru objgtego projektem planu.

Przedmiotowe uwagi, zlohone w trakcie pierwszego wylozenia projektu planu do pu-
blicznego wgl4du, zostaly nieuwzglgdnione Zarz4dzeniem Prezydenta Miasta Bialegostoku
Nr 869122 z dnia 19 lipca 2022 r.,wrazzzarzqdzeniem zmieniajEcym.

Pomimo 2e ustalenia dotyczEce maksymalnej powierzchni zabudowy oraz minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej na terenach 3.1-3.4MN Wznaczonych liniami wydzielenia
wewngtrznego ,,B" nie byly przedmiotem kolejnego wyloZenia do publicznego wgl4du, zosta-
ly ponowni e przeanalizowane.

Wskaznik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej na obszarze objgtym projektem
planu jest zr62nicowany, od okolo 13 Yo do okolo 30 o , przy czymjest on v,rylszy jedynie na
dzialkach poloZonych bezpoSrednio wzdlu| ulic lub w odrgbnie uksztaltowanych kwartalach
zabudowy, zlokalizowanych poza wspomagaj4cym systemem przyrodniczym. CzESci teren6w
3.1-3.4MN wyznaczone liniami wydzielenia wewngtrznego,,B", stanowi4ce obecnie grunty
le5ne, nie s4 dzialkami budowlanymi, dopiero w projekcie planu przewiduje sig umoZliwienie
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na nich lokalizacjg zabudowy, zuwzglgdnieniem ich dotychczasowego charakteru i funkcji
przyrodniczej. Na tych terenach wskaZnik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej ustalo-
no na maksimum 20 %. Jako regulg przyjgto zr6hnicowanie zasad zagospodarowania
izabudowy, wtym wskaZnik6w zabudowy, dzialek polozonych wzdltt? dr6g publicznych
oraz dzialek polozonych w glgbi teren6w, dotychczas stanowi4cych grunty leSne, gdzie v'ryZ-

szy procentowo udzial zieleni urzqdzonej oraz istniej4cego drzewostanu powinny zostat za-

chowane. Przyjmuj4c w projekcie planu zasadE ustalania maksymalnej powierzchni zabudo-

W oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej brano pod uwagg
przede wszystkim istniej4ce uwarunkowania nieruchomoSci, j"j parametry, poloZenie
i geometrig oraz uwarunkowania ekofizjografrczne, a nie stan wlasnoSci.

Uznano za bezprzedmiotowq uwagg dotycz4c4 zmiany przeznaczenia dzialek
z obecnego lesnego i rolnego na budowlane (dzialka nr 14313, 14318 13814, 13815, 138/8,

13819,l4lll,l4ll2,, L4ll3,l34ll,l34l4 i 596 ul. Daliowa, teren 3.2MN).

Prryj gto nastgpuj 4cA argumentacj g uznania ww. uwagi za bezprzedmiotow4:

Przedmiotowe dzia\ki stanowi4 aktualnie grunt leSny. W wigkszoSci s4 to tereny
z istniej4cym warto6ciowym przyrodniczo drzewostanem, pozostala czgS(, to miejsca wolne
od wysokiej roS1innoSci, ale nadal zgodnie z klasyfikacj4 grunt6w jest to uzltek leSny,

w projekcie planu ozrraczony liniami wydzielenia wewngtrznego ,,B".

Maj4c na uwadze wnioski mieszkaric6w, w projekcie planu uwzglgdniono potrzebg prze-

znaczenia grunt6w leSnych na cele nielesne iwl1czenia tych teren6w wzagospodarowanie
dzialek budowlanych wformie ogrod6w przydomowych izieleni towarzysz4cej zabldowie,
z zachowaniem wartoSciowego drzewostanu i wysokiego procentu powierzchni biologicznie
czynnej.

Fragmenty gruntu leSnego w projekcie planu zostaly wskazane jako zespoly zieleni wyso-
kiej do zachowania, a w przypadku braku drzew do uzupelnienia przede wszystkim drzewo-
stanem oraz innymi formami zieleni. Teren ten moze byc takhe bilansowany do ustalonej

w projekcie planu powierzchni biologicznie czynnej.

Na czgsciach teren6w Wznaczofiych liniami wydzielenia wewngtrznego ,,8", poza zespo-

lami zieleni wysokiej, na projekcie rysunku planu wskazano miejsca przeztaczone do zabu'
dowy i okreSlono parametr powierzchni zabudowy na maksimum 20 % w skali calej dzialkr,

d. w granicach geodezyjnych dzialki budowlanej.

Zgodnie z art. l}a ustawy o ochronie grunt6w rolnych i leSnych nie stosuje sig przepis6w

ww. ustawy do grunt6w rolnych poloZonych w granicach administracyjnych miast i nie wy-
magaj4 przeznaczenia na cele nierolnicze.

V. Transgraniczneoddzialywanie na Srodowisko.
Postgpowania w sprawie transgraniczrrego oddzialywania na Srodowisko

nie przeprowadzono, poniewaZ nie przewiduje sig transgranicznego oddzialywania
na Srodowisko w wyniku realizacii ustaleri planu.

VI. Metody i czgstotliwoSd przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji ustaler[

zmiany planu.
Monitoring skutk6w realizacji ustalet'r planu prowadzony bgdzie w ramach anahzy

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Prezydenta

Miasta Bialegostoku co najmniej razw kadencji rady. Zastosowane bqd4 metody analityczno-

por6wnawcze stanu zagospodarowania terenu oraz wynikaj4cych z tego zmian w Srodowisku

w oparciu o prowadzone na biea4co rejestry wydanych pozwoleri na budowg, rejestry

obiekt6w oddanych do uzytku, zestawienia rozbi6rek obiekt6w oraz wydanych zezwoleri na
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realizacjg dr6g, ortofotomapg Bialegostoku otaz raporty i dokumenty opracowywane na
potrzeby ochrony Srodowiska.
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