
U Z A S A D N I E N I E  
 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO – STREFA GOSPODARCZA” ETAP I 
 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację uchwały 
Nr XV/27/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO – STREFA GOSPODARCZA” ETAP I. 
 
Na terenie objętym przedmiotową zmianą planu obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO – STREFA 
GOSPODARCZA” ETAP I”- uchwała Nr XX/48/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 czerwca 
2016r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. poz. 3609.  

Zgodnie z obowiązującym planem są to tereny produkcyjno- usługowe, tereny obsługi 
komunikacji oraz teren drogi wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami PU-1, KDW-1, 
KS-2.  

Celem sporządzenia zmiany planu jest umożliwienie racjonalnego zagospodarowania 
terenów strefy gospodarczej na lotnisku, znajdujących się na obszarze oznaczonym w planie 
miejscowym symbolem PU-1, poprzez umożliwienie wytwarzania energii elektrycznej, ze źródeł 
odnawialnych, za pomocą instalacji o mocy powyżej 100 kW. 

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 741, z późn. zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).  

Zakres zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spełnił zapisane  
w ustawie warunki odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko. Po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska ( pismo z dnia 12.08.2020 r. sygn. WST I.410.45.2020.WD) oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ( pismo z dnia 17.08.2020 r.  sygn. ONS-NZ.700/97/20 ) 
odstąpiono  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Procedura sporządzenia przedmiotowej zmiany planu, wynikająca z powyższych przepisów 
prawa, została w pełni wypełniona, a terminy dotrzymane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Projekt zmiany planu miejscowego uzyskał wszystkie niezbędne, wymagane prawem opinie 
i uzgodnienia formalne.  
 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
I. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Biała Podlaska pod nazwą  
„LOTNISKO- Strefa Gospodarcza” Etap I, jak i przedmiotowa zmiana, która stanowi jedynie jego 
niewielką modyfikację, sporządzone zostały z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 1  
ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uwzględniono w szczególności: 
 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, poprzez ustalenie 
zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych; 
 2) walory architektoniczne i krajobrazowe, poprzez ustalenie zasad kształtowania 
zabudowy określonych odrębnie dla poszczególnych trenów budowlanych, terenów dróg 
publicznych oraz terenów infrastruktury technicznej; 
 3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych, poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
 4) walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenie stawek procentowych stanowiących 
podstawę do ustalenia opłat planistycznych oraz objęcie przewidywanych ekonomicznych skutków 
ustaleń projektu zmiany planu prognozą skutków finansowych; 



 5) prawo własności, poprzez przeanalizowanie potrzeb inwestycyjnych właścicieli 
nieruchomości i ich uwzględnienie – w zakresie nie kolidującym z zasadami kształtowania ładu 
przestrzennego oraz ochrony interesu publicznego; 
 6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, poprzez spełnienie wymogów 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu 
uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa 
w zakresie planowania przestrzennego (t. j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 125, poz. 1309); 
 7) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, poprzez określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
 8) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad niniejszą zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; poprzez rozpowszechnienie uchwały inicjującej prace wraz 
z wyznaczeniem terminu składania wniosków do planu oraz publikacji na stronie internetowej 
Urzędu Miasta; 
Wnioski do przedmiotowego planu miejscowego, zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta 
Biała Podlaska z dnia 28.07.2020 r., można było składać do dnia 19.08.2020 r. Projekt zmiany 
planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od ……………… do …………….. W trakcie 
trwania wyłożenia, w dniu ……………… w Urzędzie Miasta Biała Podlaska zorganizowana została 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Uwagi do projektu zmiany 
planu można było składać do dnia ………………. W określonym terminie do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęło ……. uwag.  
 9) zachowaniem jawności i przejrzystości procedur planistycznych – na każdym etapie 
sporządzania zmiany planu miejscowego była zapewniona możliwość zapoznania się z aktami 
sprawy, w trybie dostępu do informacji publicznej. Ogłoszenia/obwieszczenia dotyczące  
poszczególnych czynności planistycznych były publikowane w prasie miejscowej, w Biuletynie 
Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska;  

10) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 
ludności, poprzez określenie zasad zaopatrzenia w wodę dla poszczególnych terenów. 
 
II. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania 
i korzystania z terenu ważone były: 
 1) interes publiczny i interesy prywatne zgłaszane w postaci wniosków, a następnie uwag 
poprzez sposób ich uwzględniania w projekcie planu; 
 2) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz przedyskutowano przyjęte 
rozwiązania na posiedzeniu MKUA oraz podczas dyskusji publicznych z udziałem właścicieli 
terenów. 
 

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

 
Niniejszy plan miejscowy zachowuje zgodność z wynikami analizy, o której mowa w  art. 32 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez realizację zapisów Analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, przyjętej przez Radę Miasta Biała Podlaska 
uchwałą Nr XV/9/16 z dnia 26 lutego 2016 r. 
 

Wpływ na finanse publiczne,  w tym budżet gminy 

Niniejszy plan miejscowy będzie wywierał wpływ na finanse publiczne, w tym budżet miasta 
poprzez kontynuację realizacji zadań własnych gminy na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
Podsumowując powyższe stwierdzenia, można uznać, że przyjęcie uchwały w sprawie 
zmiany przedmiotowego planu jest zasadne i stanowić będzie podstawę do realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych, spójnych z wyznaczonymi kierunkami polityki przestrzennej 
miasta wyznaczonymi w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska, przyjętego uchwałą Nr XXII/33/21 
Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. 


