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ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

Sposoby realizacji wytycznych wynikających z opracowań środowiskowych 

 2.  MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA    
PRZESTRZENNEGO  MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

Zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu, głównie w kontekście 
wymiany powietrza i niwelowania skutków suszy i opadów nawalnych są 
uwzględniane we wszystkich obowiązujących i nowo powstających 
dokumentach planistycznych i programowych, a w szczególności w: 

 3.  PLANOWANIU INWESTYCYJNYM 



1. STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         POLITYKA PRZESTRZENNA 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA  



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA – HIPSOMETRIA  



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA – RZEŹBA TERENU I WARUNKI BUDOWLANE  



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA – STRUKTURA OBSZRÓW ZIELENI  



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA – RÓŻA WIATRÓW   



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA – WARUNKI PRZEWIETRZANIA MIASTA  
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1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA – STĘŻENIA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ  



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA –  SYSTEM ZAOPTRZENIA W CIEPŁO 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         UWARUNKOWANIA –  ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         KIERUNKI – SYSTEM ZAOPTRZENIA W CIEPŁO 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         KIERUNKI – SCHEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         KIERUNKI – OBSZARY MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         KIERUNKI – SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA  



                1.     PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         STRUKTURA FUNCJONAJNO-PRZESTRZENNA W KONTEKŚCIE SYSTEMU PRZYRODNICZEGO 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH – PODZIAŁ HYDROGRAFICZNY ZLEWNI 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 



                      HIPSOMETRIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
- SCHEMAT OZNACZEŃ ZASTOSOWANYCH NA RYSUNKU  

  1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH  



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH – OCHRONA DOLIN CIEKÓW WODNYCH 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH – OGRANICZENIA ILOŚCI I OPÓŹNIENIA SPŁYWU WÓD OPADOWYCH 



1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         KIERUNKI – OBSZARY URBANIZACJI I SYSTEMU PRZYRODNICZEGO  
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1. PROJEKT STUDIUM MIASTA BIAŁEGOSTOKU 
         KIERUNKI – STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA  



                2.     MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
         POKRYCIE MIASTA MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 



                2.     MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
         STRUKTURA FUNCJONAJNO-PRZESTRZENNA 

Powierzchnia miasta – 10212 ha 

Powierzchnia planów – 5148 ha 

% pokrycia miasta planami – 50,4% 

Powierzchnia systemu przyrodniczego z lasami  
Skarbu Państwa – 3552 ha 

Powierzchnia systemu przyrodniczego bez lasów  
Skarbu Państwa – 2125 ha 

Powierzchnia systemu przyrodniczego objęta 
planami – 1558 ha 

% pokrycia systemu przyrodniczego planami – 44%    
(z uwzględnieniem lasów ) 

% pokrycia systemu przyrodniczego planami – 73%  
(z wyłączeniem lasów ) 



                2.     MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
         STRUKTURA FUNCJONAJNO-PRZESTRZENNA – W KONTEKŚCIE SYSTEMU PRZYRODNICZEGO 



     

  
2.     MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
         POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – PRZYKŁADOWY TEKST I RYSUNEK PLANU 
  

zieleń urządzona – należy przez to rozumieć roślinność świadomie kształtowaną 

przez człowieka, przeznaczoną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, 

estetyczne, o charakterze parkowym lub jako zieleń towarzyszącą przy obiektach 

budowlanych 

zieleń urządzona o charakterze ekstensywnym – należy przez to rozumieć tereny 

zieleni urządzonej, świadomie kształtowane przez człowieka jako tereny o dużym 

potencjale biotycznym, których funkcją podstawową jest poprawa funkcjonowania 

środowiska przyrodniczego (ekosystemu) miasta i zachowanie ciągłości powiązań w 

systemie przyrodniczym miasta, jako funkcję uzupełniającą tereny te mogą pełnić 

funkcje estetyczne i wypoczynkowe 

 

W zakresie kształtowania zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych: 

1) ustala się: 

a) zagospodarowanie zielenią w formie wielostopniowej kompozycji (drzew, 

krzewów i roślin 

okrywowych), 

b) kształtowanie nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem istniejących i 

projektowanych ciągów pieszych ogólnodostępnych (publicznie dostępnych) oraz 

przyległych przestrzeni publicznych, 

c) zachowanie określonego w ustaleniach szczegółowych udziału powierzchni 

biologicznie czynnej; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) placów zabaw i miejsc rekreacji, 

b) terenowych urządzeń sportowych, 

c) obiektów małej architektury oraz oświetlenia o zharmonizowanym charakterze, 

d) akcentów plastycznych, rzeźb, fontann itp., 

e) miejsc do gromadzenia odpadów stałych (śmietników) i trzepaków, 

f) sieci i elementów infrastruktury technicznej takich jak stacja trafo (kontenerowa 

lub typu „słup ogłoszeniowy”). 

  

5. W zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala się następujące wskaźniki i parametry zagospodarowania w granicach 

działki budowlanej: 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

- dla części terenu wyznaczonej linią wydzielenia wewnętrznego „B” – 25 %, 

- dla części terenu wyznaczonej linią wydzielenia wewnętrznego „ZP” – 60 %, 



  
2.     MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
         ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH – PRZYKŁADOWY TEKST I RYSUNEK PLANU 

retencja wodna – należy przez to rozumieć działania 

prowadzące do spowolnienia lub powstrzymania odpływu wody 

(opadu atmosferycznego) z działki budowlanej, terenu lub 

zlewni, poprzez np. budowę urządzeń wodnych, a także 

wykorzystanie terenów nieutwardzonych, podmokłych, oczek 

wodnych oraz skupisk roślinności i zadrzewień 

 

W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

1) ustala następujące odbiorniki wód opadowych i roztopowych: 

a) grunt, przy wykorzystaniu retencji wodnej, 

b) rzekę Białą, zlokalizowaną poza granicami planu, za 

pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej 

i drenażowej; 

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

a) do kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego wzdłuż 

w ul. Jurowieckiej (poza zakresem planu) i do 

kanalizacji deszczowej ul. Ciepłej (3KD-L), ul. Fabrycznej 

(2KD-L), ul. Sienkiewicza (1KD-Z) oraz innych 

istniejących i projektowanych ogólnomiejskich kanalizacji 

deszczowych w sąsiednich ulicach, 

b) do lokalnych lub indywidualnych systemów odprowadzania 

wód opadowych. 

  
 



  
2.     MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
         LOKALIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – PRZYKŁADOWY TEKST I RYSUNEK PLANU 

W zakresie zasad lokalizacji i parametrów infrastruktury 

technicznej ogólnomiejskiej oraz infrastruktury 

zlokalizowanej na terenach przestrzeni publicznych i w 

drogach wewnętrznych: 

1) ustala się: 

a) zasady lokalizacji i rodzaje infrastruktury zgodnie ze 

schematami infrastruktury technicznej i zasadami rozrządu 

określonymi na rysunku planu, 

b) dostosowanie parametrów projektowanej infrastruktury 

technicznej do przewidywanego pełnego zainwestowania na 

terenach objętych ustaleniami planu, z uwzględnieniem 

przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze 

obsługiwanym przez tę infrastrukturę (np. zlewni, obszaru 

zasilania), 

c) lokalizację przejść poprzecznych infrastruktury 

technicznej pod dnem cieków, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się lokalizację nad ciekami następujących budowli 

infrastruktury technicznej: 

- linii elektroenergetycznych 110 kV i wyższych napięć, 

- budowli tymczasowych, 

- innych budowli infrastruktury technicznej, pod warunkiem 

osłonięcia ich innymi obiektami budowlanymi (np. mostami). 

 



  
2.     MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
         ZAOPATRZENIE W CIEPŁO – PRZYKŁADOWY TEKST I RYSUNEK PLANU 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się: 

a) ogólnomiejskie sieci ciepłownicze: wodną i parową  jako 

podstawowe systemy  zaopatrzenia w ciepło, 

b) zaopatrzenie w ciepło w postaci wody gorącej 

z ogólnomiejskich sieci ciepłowniczych zlokalizowanych wzdłuż 

ul. 13KD-L  oraz z istniejących i projektowanych sieci 

ciepłowniczych w sąsiednich ulicach, 

c) zaopatrzenie w ciepło w postaci pary z ogólnomiejskich sieci 

parowych zlokalizowanych poza zakresem planu; 

2) dopuszcza się: 

a) stosowanie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła 

wytwarzanego w procesach: 

- przetwarzania energii elektrycznej,  

- odzyskiwania energii (solarnej, gruntowej, wodnej lub zawartej 

w innych nośnikach), 

- spalania gazów opałowych, olejów opałowych 

niskosiarkowych; 

- spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ciepła, 

o mocy nie większej niż 30 kW, 

b) korzystanie z innych systemów i czynników służących do 

przesyłania energii niż wymienione w ust 1 i 2. 



 zwiększenia przepustowości koryta rzeki 
Białej przez: 

• udrożnienie koryta rzeki, np. w miejscu 
przejścia pod estakadą kolejową 
prowadzoną wzdłuż ul. Poleskiej – 
rozwiązanie będzie wymagało budowy 
nowego przęsła estakady w nasypie 
kolejowym, 

• niedopuszczanie zabudowy w sąsiedztwie 
koryta rzeki i w dolinach  

• usunięcie niskich kładek i infrastruktury 
prowadzonej nisko nad lustrem wody. 

  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 



• usunięcie niskich kładek i infrastruktury 
prowadzonej nisko nad lustrem wody 

3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r., pozwolenie na budowę I etapu 2017 r. 



  3.     PLANOWANE INWESTYCJE 
         BULWARY RZEKI BIAŁEJ - NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA 2010 r. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

Agnieszka Anna Rzosińska 

Dyrektor Departamentu Urbanistyki  


