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PODSUMOWANIE i UZASADNIENIE
do miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego czgSci osiedli Dojlidy
i Skorupy w Bialymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca - etap
II A uchwalonego uchwalq nr LXIII/900122 Rady Miasta Biatystok z dnia 20 grudnia
2022 r., wynikaj4ce z art. 42 pkt 2 i art.55 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r.,
poz. l029rzp6fln. zm.)

I. Uzasadnienie wyboru przyjgtego dokumentu (uchwalonego planu) w odniesieniu
do rozpatrywanych r ozliqzafi alternatywnych.

UwzglEdniaj4c lokalizacjg najblilszych (wzglgdem poloZenia terenu objgtego planem)
obszar6w Natura 2000 - Puszczg Knyszyrisk4, Ostojg KnyszyriskE oraz BagiennE Doling
Narwi, ich zadania ochronne, a tak2e cel i geografrczny zasigg planu, nie przewiduje sig

negatywnych oddzialywan wynikaj4cych zrealizacji dokumentu na cele i przedmiot ochrony
obszar6w Natura 2000 oraz integralnoS6 tych obszar6w. Scisla wsp6lpraca zespol6w
autorskich sporzqdzaj4cych projekt planu i prognozE oddzialywania na Srodowisko pozwolily
nauniknigcie potencjalnych znaczqcych kolizji i konflikt6w przestrzennych, doprowadzaj4c
do wyboru najbardziej poz4danych i optymalnych dla Srodowiska rozwi4zari planistycznych,
czego wynikiem byl ostateczny dokument poddany procedurze planistycznej i strategicznej

ocenie oddzialywania na Srodowisko, a w efekcie przyjgty przez Radg Miasta Bialystok.

III. Informacje, w jaki spos6b zostaty wzigte pod uwagg i w jakim zakresie zostaty
uwzgl gdnione us tale nia zaw arte w p ro gno zie o ddziatyw ania n a S ro dow is ko.

Analizowany plan miejscowy obejmuje teren w Bialymstoku o powierzchni okolo
11,5ha poloZony pomigdzy ulicami: K. Ciolkowskiego, Nowowarszawsk4, Baranowick4
i Ciesielsk4 oraz dzialkE nr ew. 90712.

Przyst4pienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zasadne bylo m.in. ze wzglgdu na koniecznoS6:

- okreslenia zasad zabudowy i zagospodarowania teren6w,

- ochrony teren6w przed zabudow4 i zagospodarowaniem niezgodnym z politykq
przestrzennq gminy,

- ochrony i ustalenia zasad ksztahowania teren6w zieleni wchodz4cych w sklad systemu

przyrodniczego miasta,

- zabezpieczenia teren6w pod proj ektowany uklad komunikacyj ny.

Podstaw4 przyjgtych rozwi4zah przestrzennych stanowi istniej4cy uklad komunikacyjny.
Pruewidziano jedynie niezbgdne poszeruenia pas6w drogowych oraz zaprojektowano jednE

now4 drogg dojazdow4 5KD-D do obslugi teren6w 3.IP,U,UC i 3.2P,U,UC.
IstniejEc4 zabudowg uslugowo-produkcyjn4 poloZon4 w rejonie ul. Konstantego

Ciolkowskiego i ul. Ciesielskiej utrzymuje sig zgodnie z jej obecnym uzytkowaniem, z

mo2liwoSci4 uzupelnienia o wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

Teren polozony pomigdzy ulicami: Baranowick4, Nowowarszawsk4 i Konstantego

Ciolkowskiego przeznacza sig pod zabudowg uslugow4 z tttrzymaniem funkcji
mieszkaniowej j ednorodzinnej na odcinku chronionym ekranami akustycznymi.

ZnaczEca czgsc objgta opracowaniem posiada Srednio korzystne warunki do zabudowy

oraz wysoki poziom w6d gruntolvych (l -2 m p.p.t.).Poziom w6d gruntolvych moze ulegai

okresowym wahaniom w zaleZno6ci od pory roku oraz iloSci opad6w atmosferycznych.

Fragment doliny rzecznej (rejon ul. K. Ciolkowskiego) stanowi obszar nieprzydatny

do iabudowy z powodu wystgpowania grunt6w mineralno-organicznych i organicznych



w obnizeniach terenu, z wysokim poziomem wody gruntowej i mo2liwoSci4 podtopieri
wodami powierzchniowymi podczas naglych opad6w burzowych.

Zgodnie ze Studium uwarunkowaft i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
miosta Bialegostoku omawiany teren znajduje sig w obrgbie obszaru urbanizacji 2AG (tereny
aktywno6ci gospodarczej). We wschodniej czgSci terenu objgtej opracowaniem wyznaczono
obszar rozmieszczenia obiekt6w handlolvych o pow. sprzedazy powyzej 2000 m2. Wzdlta
gl6wnych ulic okreSlono ich korytarze, a w rejonie ul. Nowowarszawskiej i K. Ciolkowskiego
znajduje sig zasigg wspomagajqcego systemu przyrodniczego. Stanowi on uzupelnienie
podstawowego systemu przyrodniczego, przenikaj4cego w obszary zurbanizowane.

Przystgpuj4c do opracowania planu zadbano by nie naruszyi cel6w i kierunk6w dzialah
wielu dokument6w o skali lokalnej, wojew6dzkiej i krajowej, na kt6re przekladaj1 sig cele
ustanowione na szczeblu migdzynarodowym i wsp6lnotowym Unii Europejskiej.
Uwzglgdniono ponadto wyniki monitoringu Srodowiska, w szczeg6lnoSci w zakresie
powietrza, p6l elektromagnetycznych i halasu - czynnik6w wplywaj4cych w duZym stopniu
na zdrowie ludzi w strefie miejskiej.

Wprowadzone ustalenia planistyczne zapewniaj1 w spos6b maksymalny wzglgdem
ustaleri Studium uwarunkowan i kierunk|w zagospodarowania przestrzennego miasta
Bialegostoku ochrong lokalnego korytarza ekologicznego - doliny Bialej. Teren czgSci doliny
znajduj4cy sig pod ul. K. Ciolkowskiego zostal zabezpieczony przez szeroki tunel
ze zrealizowan4 drog4 rowerow4 oraz na lewym brzegu rzeki (poza obszarem opracowania)
zachowanym terenem do swobodnego przej6cia dla ludzi i zwierz4t. Teren w prze5wicie
tunelu slu2y do potencjalnego zalewania w wyniku gwaltownych ulew i wykraczania w6d
zkoryl.a rzeki. Ustalenia zawarte w planie zapewniaj4 na terenie miasta wzdluZ doliny
rzecznel migracj g gatunk6w, nie utrudni aj4 powiqzari ekologic zny ch.

Objgcie analizowanego terenu scentralizowanym systemem gospodarki wodno-
Sciekowej z przeznaczeniem do odprowadzenia Sciek6w do oczyszczalni miejskiej
doprowadzi do zmniejszeniaprzedostawania sig zanieczyszczendo gleby i w6d gruntowych,
a w wyniku tego ich migracji do w6d powierzchniowych. Zaleca sig bez zbgdnej zwloki
wprowadzenie kanalizacji sanitarnej w obszarze objgtym opracowaniem ze wzglgdu
na mo2liwoS(, zarieczyszczenia gleby, wody i roSlin oraz poSrednio zagroZenia zdrowialudzi,
w przypadku nieszczelnoSci oraz nieprawidlowego funkcjonowania tzw. szamb. Dalsza
rozbudowa uzbrojenia terenu w sieci i urz4dzenia infrastruktury technicznej bgdzie sluiryc
poprawie standard6w j akoSci Srodowi ska i warunk6w Ly cia mieszkaric6w.

Ustalenie podstawowym odbiornikiem w6d opado!\rych gruntu (przy wykorzystaniu
system6w retencji wody) oraz rzeki Bialej (za poSrednictwem sieci kanalizacjr deszczowej,
drenazowej, ciek6w i row6w) umoZliwi magazynowanie w6d opadowych ,,1 2r6dla", a zatem
- zasilenie gruntu w wodg, zanik susz hydrologicznych, prawidlowy obieg wody
w przyrodzie. Pozostawiona powierzcbnia biologicznie czynna, a dodatkowo ustalenie
ksztaltowania rze2by terenu umo2liwiaj4ce retencjonowanie w6d opadowych
z wykorzystaniem takich form jak: niecki chlonne, oczka wodne, skupiska roSlinnoSci i inne,
zapewni prawidlowy obieg wody w przyrodzie, przy zachowaniu niezakl6conego przeplywu
w6d grunto!\rych.

Przyszle zagospodarowanie terenu okreSlone w analizowanym planie nie bgdzie
kolidowalo z potencjalnym zasiggiem zalewu wod4 stuletni4 @:1%) od rzeki Bialej oraz
stref4 zagrohenia powodziowego w rejonie rzeki Bialej dla przeplywu maksymalnego
o prawdopodobieristwie wyst4pienia p:2Yo, czyli tzw. wody 50-letniej. Teren czgsci doliny
znajdujqcy siq pod ul. K. Ciolkowskiego zostal zabezpieczony pruez szeroki tunel
zezrealizowan4 drogq rowerowE oraz na lewym brzegu rzeki (poza obszarem opracowania)
zachowanym terenem do swobodnego przejScia dla ludzi i zwierz1t. DroznoS6 przeplywu
s4siaduj4cej rzeki Bialej zostalautrzymana. Teren w przeSwicie tunelu slu2y do potencjalnego
zalewania w wyniku gwaltownych ulew iwywaczania w6d zkorytarzeki.

W przypadku zagospodarowania parking6w ustalono wprowadzenie zieleni wysokiej
w proporcji co najmniej I drzewo na 5 miejsc postojowych w obrgbie parkingu lub po jego
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obrysie (nie dotyczy parking6w wielopoziomowych i w drogach publicznych) oraz ustalono
zagospodarowanie zieleni4 w pasach drogowych ulic z zastosowaniem gatunk6w drzew
i krzew6w odpowiednich do nasadzeri przyulicznych pod wzglgdem estetyki i odpomo6ci.
Gatunki takie zapewni4 dlugoletnie funkcjonowanie w przestrzeni korytarzy ulicznych.
RoSlinnoSd wprowadzona na teren parkingu i ulic 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 zanieczyszczen. Dodatkowo roSliny te

pozytywnie wplywaj4 na psychikg. Im wigksza jest utwardzona powierzcbnia, tym bardziej
nas przytlacza, a odpowiednio rozlokowane roSliny przelamujq tg monotonig, dzielqc
przestrzen na mniejsze wngtrza. Poza tym w upalne, letnie dni bujna roSlinnoSi Lagodzi

warunki klimatyczne nawilzaj4c powietrze i rzucaj4c cieri.
Nalezy nadmieni6, 2e odpowiednio zagospodarowane grunty nieuszczelnione

umozliwiaj4ce wegetacjg roSlin pelni4 funkcje: ekologiczne, klimatyczne, retencyjne,

estetyczne i rekreacyjne. Powierzchnia biologicznie czyrrna zachowana na terenach

przeznaczonych pod zainwestowanie ma zdolno6ci asymilacyjne i transpiracyjne, spowalnia
odplyw w6d opadowych. Asymilacja przez drzewa i roSlinnoS6 nisk4 wody z opad6w
atmo sferyc zny ch powoduj e redukcj g odplyw6w powierzchniowych.

Stan jakoSci powietrza w obszarze objgtym planem bgdzie utrzymany na podobnym do

obecnego poziomie. Jego poprawa oraz innych element6w Srodowiska, w tym zdrowia ludzi
nast4pi po zrealizowaniu nowych obiekt6w, kt6re bgd4 ogrzewane z og6lnomiejskiej sieci

cieplnej oraz alternatywnie bgdE wykorzystywad inne systemy i czynniki slu2Ece

do przesylania energii lub stosowa6 lokalne lub indywidualne 2r6dla energii wytwarzane

wprocesach: przetwarzania energii elektrycznej, odzyskiwania energii (solarnej, gruntowej,

wodnej lub zawartej w innych noSnikach), spalania gaz6w opalowych, olej6w opalowych

niskosiarkowych, spalania paliw stalych w indywidualnych 2r6dlach ciepla o mocy nie

wigkszej niz 30 kW. Dodatkowo w celu ograniczenia negatywnego oddzialywania
emitowanych substancji zapewniono na terenach zurbanizowanych jak najwigkszy wskaZnik

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.
W planie wskazano ustalenia zmierzaj4ce do adaptacji do zmian klimatu. Ksztaltowanie

rzeLby terenu umo2liwiaj4ce retencjonowanie w6d opadowych, zachowanie powierzchni

biologicznie czynnej na terenach wskazanych do zainwestowania ograniczy negatywne skutki
susz i powodzi. Ponadto dostosowano ustalenia dotycz4ce zapotrzebowania na energig

elektryczn4, jak i ciepln4 przy wykorzystaniu odnawialnych 2r6del energii. Nie przewiduje

sig, by zatrrierzenia omawianego planu miejscowego wplynqly na zmiang klimatu.
W zakresie ochrony ludno5ci przed halasem wprowadzono do zapis6w planu

klasyfikacjg wra2liwoSci teren6w na halas zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami. Dodatkowo

w budynkach mieszkalnych i uslugowych z zal<resu oSwiaty ustalono zapewnienie wymagari

dotycz4cych zabezpieczenia budynk6w przed hatrasem w ramach terenu inwestycji

np. poprzez zastosowanie material6w elewacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej

o odpowiedniej izolacyjno6ci akustycznej oraz Scian kurtynowych. Ustalenia planistyczne nie

zakan\qwprowadzeniarozwiqzari technicznych, konstrukcyjnych budynk6w lub w otoczeniu

dzialki w celu zminimalizowania potencjalnego oddzialywania halasu komunikacyjnego.
Nie przewiduje sig znaczqcego oddzialywania promieniowania elektromagnetycznego

na ludzi. Ustalono obslugg terenu w zakresie l4czno6ci bezprzewodowej telefonii i internetu -
z istniej4cych stacji bazowych telefonii cyfrowej zlokalizowanych na obszarze objqtym

planem i poza jego granicari oraz projektowanych stacji bazowych telefonii cyfrowej

i internetowych lokalizowanych na istniejqcych i projektowanych budynkach. Podwyzszona

emisja p6l elektromagnetycznych mohe wystQpi6 jedynie w przypadku instalowania

nadawczych urzqdzefi 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.

W zakresie gospodarki odpadami ustalono prowadzenie zagospodarowania odpad6w

w oparciu o plan 
-gospodarki 

odpadami oraz zakazano lokalizacji uslug gospodarowania
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odpadami w zakresie przetwarzartia, zbierania, odzysku oraz magazynowania i skladowania
odpad6w, spopielarni zwlok, spalarni odpad6w. Gospodarka odpadami bgdzie funkcjonowala
w oparciu o zorganizowany system odbierania odpad6w komunalnych od mieszkaric6w
miasta z uwzglgdnieniem selektywnej zbi6rki odpad6w surowcowych. Pozwoli to
na zmniejszenie obci4zenia Srodowiska naturalnego rosn4cym strumieniem odpad6w.

Urbanizacja w ujgciu przestrzennego rozwoju miasta jest zjawiskiem naturalnym.
W zwi4zku z tym przeksztalcenia zmierzajqce do zmiany zagospodarowania poszczeg6lnych
teren6w na obszarze miasta s4 nieuniknione. W przedmiotowym planie znajdujE sig zapisy
maj4ce na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddzialywarl na Srodowisko
i zdrowie ludzi. Wprowadzone funkcje i ustalenia planu stworzyly warunki do zachowania
zasady zr6wnowtzonego rozwoju. Czynnikiem, kt6ry zlagodzi negatywne skutki
antropopresji dla Srodowiska przyrodniczego, wspomole zachowanie ekologicznych funkcji
teren6w oraz zwigkszy zasoby wodne, jest zachowanie powierzchni przepuszczalnej
umozliwiaj4cej wegetacjg roSlin oraz warunki infiltracji w6d opadolvych i roztopowych do
gruntu. W tym celu w planie ustalono nieprzekraczalne parametry zabudowy oraz minimaln4
powierzchnig biologicznie czynn4 dla teren6w przeznaczonych pod zainwestowanie.

Wprowadzone funkcje i ustalenia planu stworzyly warunki do zachowania zasady
zr 6wnow tzone go rozwoj u.

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

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci osiedli Dojlidy
i Skorupy w Bialymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca - etap II
(obejmuj4cy etap II A) uzyskalpozytywne opinie:
- Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bialymstoku (znak

WPN.4 1 0. 1.60 -2022.}1452 z dnia 19.10.2022 r.,
- Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku nr 2501N212022 (znak

N2.0522.29.2022 z dnia 19.10.2022 r.).

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

W celu zapewnienia udzialu spolecznego w opracowaniu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgsci osiedli Dojlidy i Skorupy w Bialymstoku w rejonie
ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca - etap II A:

1) ogloszono o przyst4pieniu do jego sporz4dzenia:
. ogloszenie w wydaniu lokalnym ,,Gazety Wyborczej" - w dniu 17.01 .2079 r.,
o obwieszczenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej - zamieszczone w terminie 2l .01- 13.02.2019 r.

W trakcie procedury sporz1dzania projektu planu, w przewrdzianym ustawowo terminie
(do dnia 13 lutego 2019 r.) wplynglo 30 wniosk6w (wymienione ponizej), kt6re zostaly
rozpatrzone zaru4dzeniem Nr 486/19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2lipca2019 r.
Ponadto wplynEly 3 wnioski od instl'tucji uzgadniaj4cych projekt planu, kt6re nie podlegaj4
form alnem u r o zp atr zeniu.

Nie uwzglgdniono w czgsci wniosk6w dotyczqcych:
l) przeznaczenia dzialek nr ew. 3217,3315,3412,371 2,3812, 4112, 4312, 4612, 47, 49, 4912,
5212 53, 54, 5513, 5514, 5812 (obrgb 2l) pololonych w Bialymstoku w rejonie ulic K.

A
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Ciolkowskiego i Nowowarszawskiej pod zabudowg uslugowq z dopuszczeniem handlu o
powierzchni sprzeda|y powyzej 2000 m2;

2) przeznaczenia dzialek ff ew. 890/1, 891/1, 892,89412,89612,898/1, 89912,89914,89014,
89714, 893, 89512, 897, 89814, 89913, 90011, 90012, 1203, 90213, 90215, 90217, 9031r, 90013,

901,90214,902/6,90218,90312,90313, (obrgb 20) polozonych w Bialymstoku pomigdzy ul.
K. Ciolkowskiego i ul. Nowowarszawsk4 pod zabudowg uslugow4 z dopuszczeniem handlu o

powierzchni sprzedaZy powyzej 2000 m2;

W odniesieniu do nieuwzglgdnionych wniosk6w przyjgto nastgpuj4c4 argumentacjg:
Ad. pkt 1

Wniosek uwzglgdniono w czgsci dotycz1cej ptzeznaczenia pod zabudowg uslugow4 (w
tym handlu o powierzchni sprzedazy powylej 2000 m2) czgsci wnioskowanych dzialek z
wyl4czeniem obszaru wchodz4cego w sklad systemu przyrodniczego miasta okreSlonego w
Studium oraz obszant planowanego pod uklad komunikacyjny.

Wniosku nie uwzglgdniono w czgsci dotycz4cej przezruaczenia pod zabudowg uslugow4
(w tym handlu o powierzchni sprzedaZy pov,ryhej 2000 m2) czgsci wnioskowanych dzialek
stanowi4cych obszar systemu przyrodniczego miasta okre6lony w Studium oraz

stanowi4cych obszar planowanego ukladu komunikacyjnego.
Ad. pkt 2

Wniosek uwzglgdniono w czgsci dotycz4cej przeznaczenia pod zabudowg uslugowq (w
tym handlu o powierzchni sprzedazy pov,rylej 2000 m2) czgsci wnioskowanych dziil.ek z

wyl4czeniem obszaru planowanego pod uklad komunikacyjny.
Wniosku nie uwzglgdniono w czgsci dotycz4cej przeztaczenia pod zabudowg uslugow4

(w tym handlu o powierzchni sprzeduZy pov,ryZej 2000 m2) czgsci wnioskowanych dzialek

stanowi4cych obszar planowanego ukladu komunikacyjnego.

2) ogloszono o wytroZeniu projektu planu wrarzz prognoze do publicznego wgl4du:
- ogloszono w wydaniu lokalnym ,,Gazety Wyborczej" - w dniu: 07.10.2022 r.,
- obwieszczono na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej -zamieszczone wterminie:07.10 -17.11.2022r.,
- zamieszczono r6wnie2 informacje (w dniu 14.09.2022 r.) o projekcie planu i prognozie w
o g6lnodo stgpnym wykazie danych o Srodowisku (EKOPORTAL-B IP).

W terminie okreSlonym w ogloszeniu i obwieszczeniach dotyczqcych wylozenia
projektu planu y,ffaz z prognoz4 oddzialywania na Srodowisko do publicznego wgl4du (do

lT listopada 2022 r.) wplynglo dziewig6 uwag dotycz1cych czgSci projektu planu, kt6ra

zostala ostatecznie uchwalona jako etap II A.

Zarzqdzeniem Nr 1335122 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 06 grudnia 2022 r.

nieuwzglgdniono dwie uwagi, natomiast siedem uwag uznano zabezprzedmiotowe.

Nie uwzglgdniono uwag dotycz4cych:
1) sporz4dzenia projektu planu w oparciu o dokumenty planistyczne miasta, ustawq o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo unijne;
2) vty\qczenia z projektu planu teren6w 9.lP,U,UC i g.zP,U,UC (w projekcie planu

przedloZonym do uchwalenia oznaczonych symbolami 3.IP,U,UC i3 .2P,U,UC).

W odniesieniu do nieuwzglgdnionych uwag przyjqto nastEpuj4c4 argumentacjg:

Ad. 1

Uwaga nie wskazala ustaleri projektu planu, kt6re s4 niezgodne z ptzytoczonymi

dokumentami i aktami prawa oraz nie wskazuje przepis6w prawa, kt6re mialy zostal

naruszone.
Projekt planu zostal. sporzqdzony zgodnie z ustaw4 o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym i przepisami prawa, w tym z zakresu ochrony Srodowiska.
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Inne dokumenty planistyczne umieszczone na stronie internetowej miasta Bialystok s4

brane pod uwagg podczas sporzqdzania projektu planu i uwzglEdniane w miarg mozliwo5ci
bior4c pod uwagg istniej4cy stan zagospodarowania, przyjmujqc za podstawg lad przestrzerrry
i zr6wnowuZony rozw6j oraz nienaruszalnoSd ustaleri Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Bialegostoku, kt6re jest wi4z4ce ptzy sporz4dzaniu
plan6w miejscowych.

Ad.2
Wskazane tereny stanowi4ce obszar funkcjonuj4cej zabudowy uslugowej i produkcyjnej

wymagaj4 ochrony planistycznej przed zabudowE i zagospodarowaniem niezgodnym z
polityk4 miasta okreSlon4 w Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzenrtego miasta Bialegostoku. Lokalizacja zabudon y mieszkaniowej na wskazanym
obszarze spowodowalaby powstanie konfliktu przestrzennego uniemozliwiaj4cego swobodg
funkcjonowania i rozwoju dzialalnoSci gospodarczej. W szczeg6lnoSci zagrolony byl teren
9.lP,U,UC, kt6rego czESc stanowi przedmiot wniosku o wydanie warunk6w zabudowy na
budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego (postgpowanie dotyczEce ustalenia
warunk6w zabudowy zostalo zawieszone i w przypadku nie uchwalenia planu Prezydent
Miasta Bialegostoku bylby zobligowany do podjgcia postgpowania i wydania decyzji).
Uchwalenie planu pozostalo jedynym narzgdziem dla utrzymania ladu przestrzewrego na
wskazanym terenie.

Uznano za bezprzedmiotowe uwagi doty czqce:
1) ponownego wlqczenia do projektu planu terenu, kt6ry w wersji projektu

przedstawionej na posiedzeniu MKUA w dniu 13.09.2022 r. byt oznaczony symbolem
1O.IP,U,UC;

2) ponownego wlEczenra do projektu planu terenu, kt6ry w wersji projektu
przedstawionej na posiedzeniu MKUA w dniu 13.09.2022 r.byl oznaczony symbolem 2ZP;

3) ponownego wl4czenia do projektu planu terenu obejmuj4cego dzialkg ff ew. 90711 i
czgSc dzialki nr ew. 90712;

4) wlqczenia do projektu planu terenu obejmuj4cego m. in. dzialki nr ew. 5813,4112,5514
(obr. 21);

5) przeznaczenia czgici dzialki m ew. 90712 na poprawg funkcjonowania dzialalnoSci
gospodarczej na nieruchomoSci s4siedniej ;

6) sporz4dzenia projektu planu uwzglgdniaj4cego stanowisko Rady Miasta Bialystok dot.
globalnego kryzysu klimatycznego ;

7) przeprowadzenia dyskusji publicznej w formie tradycyjnej.

W odniesieniu do bezprzedmiotowych uwag przyjgto nastgpuj4c4 argumentacjg:
Ad. 1, 2,4 i 5

Uwagi dotyczyly nieruchomoSci poloZonych poza obszarem objgtym projektem planu
wylozonym do publicznego wgl4du.

Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym uwagi do
projektu planu miejscowego moze wnieS6 ku;zdy, kto kwestionuje ustalenia przyjgte w
projekcie planu, wylozonym do publicznego wgl4du.

Procedowanie projektu planu obejmujEcego wnioskowany teren przewiduje sig w
kolej nym etapie opracowania.

Ad.3
Wl4czenie do projektu planu wskazanych nieruchomoSci bylo bezprzedmiotowe,

poniewaZ s4 one objgte projektem planu.
Ad.6
W argumentacji uwagi kwestionowano ustalenia projektu planu dotycz4ce terenu

polozonego na poludniowy zach6d od rzeki Bialej. Natomiast projekt planu przedlozony do
uchwalenia dotyczyl p6lnocno-wschodniego obszaru.
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Ad.7
Uwaga nie dotyczyla ustaleri przyjEtych w projekcie planu. Dyskusja publiczna zosta\.a

przeprowadzona w formie przewidzianej w art. 8d. ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowani przestrzennym, a wigc za pomoc4 Srodk6w porozumiewania sig na
odlegloSd w spos6b umozliwiaj qcy zabieranie glosu, zadawanie pytai i skladanie uwag przez
jednoczesn4 transmisj g obrazu. i d2wigku oraz zadawanie p1tat'r i skladanie uwag w formie
zapisu tekstowego.

V. Transgraniczne oddzia[wanie na Srodowisko.

Postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko nie
przeprowadzono, poniewaz nie przewiduje sig transgranicztego oddzialynvania na Srodowisko
w wyniku realizacji ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgSci

osiedli Dojlidy i Skorupy w Bialymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne

i Ks. S. Suchowolca - etap IIA.

VI. Metody i czgstotliwo56 przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji ustaleri
planu.

Monitoring skutk6w realizacji ustaleri planu prowadzony bgdzie w ramach analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
zdnia2T marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymprzez Prezydenta

Miasta Bialegostoku co najmniej razw kadencji rady. Zastosowane bgd4 metody analityczno-
por6wnawcze stanu zagospodarowania terenu oraz wynikaj4cych z tego zmian w Srodowisku
w oparciu o prowadzone na biezqco rejestry wydanych pozwoleri na budowg, rejestry
obiekt6w oddanych do uZytku, zestawienia rozbi6rek obiekt6w oraz wydanych zezwolefr
narealizacjg dr6g, ortofotomapg Bialegostoku oraz raporty i dokumenty opracowywane
na potrzeby ochrony Srodowiska.
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