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 Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych 

w mieście Hajnówka

Konsultacje społeczne na potrzeby  opracowania  projektu  zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Temat:  

Konsultacje  społeczne  na  potrzeby  opracowania  projektu  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka  (sporządzanego  na  podstawie  podjętej  intencyjnej

Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka).

Dokument  jest  dostępny  do  pobrania  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  i  na  stronie  internetowej  Urzędu

Miasta Hajnówka, pod adresem: www.hajnowka.pl 

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: 

sierpień  –  grudzień 2019r. 

2. Cele konsultacji:

1. Poinformowanie mieszkańców miasta o zamierzeniach polityki przestrzennej gminy w zakresie zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany  Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego - z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie

planistycznym oraz zachęcenie do wyrażenia swojej opinii, stanowisk i propozycji.

3. Przekazanie  informacji  dotyczących  planowanych  zmian  związanych  z  przeznaczeniem  terenów  

w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący.

4. Pogodzenie interesów osób prywatnych, instytucji jak również przedsiębiorców.

5. Potrzebę   zaspokojenia   potrzeb  w  zakresie   niezbędnego   uzupełnienia   istniejącej  zabudowy  

z  zachowaniem  wskaźników  i  standardów  wynikających  z  innych opracowań planistycznych, 

6. Wspólne  wypracowanie  pożądanej  struktury  terenu  –  wyznaczenie  terenów przeznaczonych pod

zabudowę usługową, mieszkaniową i inną,  
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7. Przekazanie informacji z przeprowadzonych konsultacji projektantom wykonującym zmianę Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w celu uwzględnienia ich w projekcie

dokumentu.

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

WNIOSKI – PROPOZYCJE  MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH ANKIETY KONSUTACYJNEJ – część 1

Lp

Nazwa
podmiotu /

osoby
zgłaszającej

uwagę

Treść uwagi Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi
(uzasadnienie)

1 mieszkaniec Więcej zieleni – więcej ścieżek dla 
rowerów

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

2 mieszkaniec Aby pozostało tak jak jest Wniosek nie wymagający rozpatrzenia.

3 mieszkaniec Powiększyć ilość skwerów zielonych 
wraz z oświetleniem i oznakowaniem

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

4 mieszkaniec Aby powstały miejsca zabaw i rekreacji 
dla młodzieży 

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

5 mieszkaniec Centrum rozrywki, wybudować 
spalarnie śmieci.

Wybudować stanowisko 
elektromobilnego tankowania 
samochodów elektrycznych.

Spalarnia śmieci – postulat negatywnie 
zaopiniowany.

Pozostałe - postulaty wstępnie zaakceptowane i 
przekazane do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium.

6 mieszkaniec Więcej miejsc pracy i mieszkań dla 
młodych

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP – 
nie dotyczy

7 mieszkaniec Więcej agroturystyki w Hajnówce Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP – 
nie dotyczy

8 mieszkaniec Więcej atrakcji dla młodzieży Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

9 mieszkaniec Chciałabym aby było więcej miejsc, 
atrakcji dla dzieci, aby mogły się 
rozwijać i spełniać

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

10 mieszkaniec Więcej obszarów zieleni miejskiej Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.
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11 mieszkaniec Chciałabym aby w mieście powstało 
więcej miejsc zabaw dla dzieci, miejsc w 
których dzieci rozwijały by swoje talenty
oraz bezpiecznie spędzały wolny czas

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

12 mieszkaniec Więcej atrakcji zachęcających turystę do
zatrzymania się w naszym mieście. 
Dobrym pomysłem byłaby tężnia 
solankowa gdzie klimat i środowisko 
sprzyja 

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

13 mieszkaniec Więcej zielonych terenów Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

14 mieszkaniec Chce więcej ścieżek rowerowych Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

15 mieszkaniec Sanatorium, więcej ścieżek rowerowych Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Sanatorium - usługa komercyjna – wymagająca 
terenu, oraz obsługi komunikacyjnej.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu

16 mieszkaniec Więcej terenów zielonych i 
rekreacyjnych, aby rodziny z dziećmi 
mogły spędzać czas razem

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

17 mieszkaniec Zwiększenie usług gastronomicznych i 
hotelarskich

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu
Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.

18 mieszkaniec Większa liczba ścieżek rowerowych Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

19 mieszkaniec Droga rowerowa do Białowieży Postulat negatywnie zaopiniowany. Wniosek dotyczy 
terenów poza obszarem miasta.

20 mieszkaniec Kino, centrum rozrywki dla całych 
rodzin. Zakłady produkcyjne, które 
zatrzymają młodzież w mieście lub 
zachęcą do powrotu

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu

21 mieszkaniec Podwyżki dla emerytów Postulat negatywnie zaopiniowany. Brak możliwości 
realizacji przez Urząd Miasta 
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22 mieszkaniec Kawiarenki i miejsca spędzania czasu z 
dziećmi, miejsca rodzinnego 
wypoczynku (zdrowotnego, 
sportowego)

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

23 mieszkaniec Rozwój infrastruktury turystycznej w 
zakresie hotelarstwa i gastronomi

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu
Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.

24 mieszkaniec Zmiany w zakresie hotelarstwa i 
gastronomi 

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu
Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.

25 mieszkaniec Wybudować (lub zaadoptować 
istniejące pustostany np: dworzec 
kolejowy) na infrastrukturę hotelowo – 
gastronomiczną (hostele, hotele, pola 
namiotowe)

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

26 mieszkaniec Jest bardzo ładnie, ale może być jeszcze 
ładniejsze

Wniosek nie wymagający rozpatrzenia.

27 mieszkaniec Więcej terenów rekreacyjnych, lokali 
usługowych 

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu
Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.

28 mieszkaniec Powinno być więcej miejsca do 
rekreacji, dla wszystkich niezależnie od 
wieku

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu

29 mieszkaniec Nic nie należy zmieniać Wniosek nie wymagający rozpatrzenia.
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30 mieszkaniec Lepiej zagospodarować centrum miasta Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

31 mieszkaniec Zlikwidować stare zabudowania, 
zwiększyć inwestycje na zabudowy 
usługowe i zwiększyć place zabaw dla 
dzieci i młodzieży 

Co do likwidacji starych zabudowań - postulat 
negatywnie zaopiniowany. Brak możliwości realizacji 

pozostałe - postulat wstępnie zaakceptowany i 
przekazany do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium. 

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu.

32 mieszkaniec Nowy park miejski W części postulat wstępnie zaakceptowany i 
przekazany do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecny Park Miejski posiada dokumentację 
techniczną na rewitalizację parku, obecnie trwają 
prace nad pozyskiwaniem środków finansowych.

33 mieszkaniec Nowy park miejski W części postulat wstępnie zaakceptowany i 
przekazany do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecny Park Miejski posiada dokumentację 
techniczną na rewitalizację parku, obecnie trwają 
prace nad pozyskiwaniem środków finansowych.

34 mieszkaniec Więcej miejsc do spędzania wolnego 
czasu 

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

35 mieszkaniec Brak toytoy na placu zabaw koło 
Górnika 

Wniosek nie wymagający rozpatrzenia.

36 mieszkaniec Więcej ścieżek rowerowych, więcej 
boisk, sportu, rekreacji

W części postulat wstępnie zaakceptowany i 
przekazany do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecnie jest realizowana przebudowa stadionu 
miejskiego w ramach projektu rewitalizacji.

37 mieszkaniec Ośrodki rekreacji dla dzieci, do 
spędzania czasu podczas miesięcy 
zimowych i jesiennych

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

38 mieszkaniec Dworzec PKP Hajnówka W części postulat wstępnie zaakceptowany i 
przekazany do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium.
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Obecny Dworzec PKP jest w trakcie 
przebudowywania (torowiska i perony). Budynek po 
Dworcu PKP w chwili obecnej jest budynkiem 
należącym do miasta, docelowo będzie 
zrewitalizowany.

39 mieszkaniec Dworzec PKP Hajnówka W części postulat wstępnie zaakceptowany i 
przekazany do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecny Dworzec PKP jest w trakcie 
przebudowywania (torowiska i perony). Budynek po 
Dworcu PKP w chwili obecnej jest budynkiem 
należącym do miasta, docelowo będzie 
zrewitalizowany.

40 mieszkaniec Więcej parkingów w centrum, więcej 
ofert turystycznych w Hajnówce i 
okolicach, więcej ścieżek rowerowych 
przez miasto i wokół

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu

41 mieszkaniec Na terenach wieloletnich nieużytków 
zbudować ekologiczne zakłady 
produkcyjne 

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu.

42 mieszkaniec Chciałabym aby na moim osiedlu 
powstał sklep ( na Podlasiu)

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz 
obsługi komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu.

43 mieszkaniec Więcej placów zabaw dla dzieci, więcej 
miejsc wypoczynkowych - kawiarni

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

44 mieszkaniec Potrzebne są ścieżki rowerowe. Poza 
tym uważam, że mieszkamy w pięknym 
mieście

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

45 mieszkaniec Ścieżki rowerowe Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

46 mieszkaniec Wyciszyć ul. Stefana Batorego – duży 
hałas 

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu .

47 mieszkaniec Zwiększenie miejsc wypoczynków rodzin Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.
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48 mieszkaniec Chcę aby budowanych było więcej 
mieszkań, lokali mieszkaniowych

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

WNIOSKI – PROPOZYCJE  MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH ANKIETY KONSUTACYJNEJ – część 2

Lp Nazwa podmiotu /
osoby zgłaszającej

uwagę

Treść uwagi Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi
(uzasadnienie)

1 mieszkaniec Więcej firm produkcyjnych Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP. 
Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz obsługi 
komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium jako 
terenu PU, należałoby wskazać możliwość realizacji i 
uzgodnić z ewentualnym właścicielem i zarządcą 
terenu.

2 mieszkaniec Więcej mieszkań dla młodych Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP – nie
dotyczy

3 mieszkaniec Więcej zieleni, nie wycinać starych 
drzew. Na osiedlach 
mieszkaniowych , szczególnie w 
centrum więcej ławek, zieleni. 

Nie podobają mi się te kolorowe 
donice, nie pasują do architektury 
miasta.

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

4 mieszkaniec By było więcej zabudów 
produkcyjnych (zakładów 
produkcyjnych)

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz obsługi 
komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium jako 
tereny PU, należałoby wskazać możliwość realizacji i 
uzgodnić z ewentualnym właścicielem i zarządcą 
terenu.

5 mieszkaniec Wszystko jest okej Wniosek nie wymagający rozpatrzenia.

6 mieszkaniec Więcej miejsc pracy i parków 
rozrywki

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP. 
Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz obsługi 
komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

7 mieszkaniec Umożliwić miejsce do 
organizowania spotkań seniorom, 
zwiększyć zasadzenia zieleni

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP. 
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu
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8 mieszkaniec Systematycznie dosadzać drzewa 
na ulicach likwidując usychające,

brak miejsca rozrywki dla 
młodzieży,

brak miejsca spotkań/rozrywki dla 
seniorów

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP. 

Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu.

9 mieszkaniec Nic nie brakuje Wniosek nie wymagający rozpatrzenia.

10 mieszkaniec Większy ład przestrzenny, więcej 
miejsc „zieleni” do spędzania 
wolnego czasu

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

11 mieszkaniec Więcej miejsc rozwoju kultury Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

12 mieszkaniec Budowa zakładów produkcyjnych Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz obsługi 
komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

13 mieszkaniec Więcej terenów do rekreacji Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

14 Osoba pracująca w
mieście

Odnowienie nieestetycznych 
budynków w mieście

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP. 
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu.

15 mieszkaniec Plac zabaw przy ul. Odległej i mini 
boisko rekreacyjne

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu.

16 mieszkaniec Duży plac zabaw + brodzik Postulat negatywnie zaopiniowany. 

Na terenie OSIR  istnieje nowy, duży plac zabaw oraz 
brodzik (w ramach basenów otwartych). Nie ma 
potrzeby budowy nowego dużego placu zabaw.

17 mieszkaniec mieszkania w budynkach 
wielorodzinnych

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP – nie
dotyczy

18 mieszkaniec Lepiej zagospodarować park 
miejski

W części postulat wstępnie zaakceptowany i 
przekazany do dalszych prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecny Park Miejski posiada dokumentację techniczną 
na rewitalizację parku, obecnie trwają prace nad 
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pozyskiwaniem środków finansowych.

19 mieszkaniec Parkingi rowerowe do 
wypożyczania rowerów

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz obsługi 
komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

20 mieszkaniec Więcej miejsc parkingowych dla 
rowerów

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

21 mieszkaniec Więcej zieleni, miejsc do spędzania
wolnego czasu

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

22 mieszkaniec Mniej zniszczonych i 
nieestetycznych budynków

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP. 
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu

23 mieszkaniec Więcej terenów zielonych Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

24 mieszkaniec Leśne zoo, szlak jazdy bryczką, 
tanich leśnych hoteli, sauna sucha 
dla emerytów na basenie z temp. 
60-65oC

Postulat negatywnie zaopiniowany. Wniosek dotyczy 
terenów poza obszarem miasta.

Sauna - postulat nie jest związany bezpośrednio ze 
SUIKZP – nie dotyczy.

25 mieszkaniec Podnieść jakość przestrzeni 
publicznej

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

26 mieszkaniec Więcej obiektów sportowych (np. 
orlik) w rożnych częściach miasta 
nie skumulowanych w jednym 
rejonie

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

27 mieszkaniec Wybudować więcej budynków 
mieszkalnych, zakładów 
produkcyjnych, jak również 
zagospodarować tereny zielone

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium – w 
zakresie zagospodarowania terenów zielonych.

Usługa komercyjna – wymagająca terenu, oraz obsługi 
komunikacyjnej.
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządcą terenu

28 mieszkaniec Powstanie nowych terenów 
zielonych wraz z ławkami oraz 
stołami

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium – w 
zakresie zagospodarowania terenów zielonych.

29 mieszkaniec Zmiany w zakresie poprawy 
warunków dróg

Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.
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30 mieszkaniec Należy wybudować bloki do 
zamieszkania wielorodzinnego

Postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP. 
Zadanie możliwe do wprowadzenia do studium, 
należałoby wskazać możliwość realizacji i uzgodnić z 
ewentualnym właścicielem i zarządca terenu

31 mieszkaniec Więcej terenów zielonych Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

32 mieszkaniec Place zabaw dla dzieci Postulat wstępnie zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem zmiany studium.

33 mieszkaniec Więcej miejsc pracy postulat nie jest związany bezpośrednio ze SUIKZP – 
nie dotyczy.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Podczas  prowadzonego  punktu  konsultacyjnego  -  do  punktu  wpłynęły  wnioski,  które  obejmowały  109

nieruchomości,  dotyczących proponowanych zmian w studium,  bądź  wnioskujących o  pozostawienie  ich  w

dotychczasowym użytkowaniu. 

Lp

Nazwa uczestnika
konsultacji

Nazwa podmiotu / osoby
zgłaszającej

wniosek/uwagę

Treść wniosku / uwagi

Oznaczenie
nieruchomo

ści,

której
dotyczy

wniosek 

Odniesienie się urzędu do
wniesionej uwagi

(uzasadnienie)

1 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami

395

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

2 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami

396/3

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej
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3 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

20/2

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze

4 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

1111

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody

5 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
letniskową

część działki
nr 1123

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium. W chwili 
obecnej na terenie miasta nie ma
takiego typu zabudowy.

Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze

6 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod drogę 

Część działki
nr 445/3

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium; należałoby 
wskazać  uzgodnić z  właścicielem
i zarządcą terenu.

Obecne przeznaczenie terenu

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody, 

MN -  tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

7

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/183

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. 

Obecne przeznaczenie terenu - 
ZP-b – tereny zieleni urządzonej,

obok istnieje cmentarz 
powojenny

11
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8

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod usługi 

2320/184

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. 

Obecne przeznaczenie  terenu- 
ZP-b – tereny zieleni urządzonej,

obok istnieje cmentarz 
powojenny

9

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod drogę 

2320/185

Wniosek wstępnie 
zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu - 
KK- tereny kolejowe

10

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/126

Wniosek wstępnie 
zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu 
MW/Ua – tereny zabudowy 
mieszkaniowej połączone z 
zabudową usługową

11

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod usługi, 
produkcję,  składy i 
magazyny

2320/187

Wniosek wstępnie 
zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
P/U-b -tereny przemysłowe z 
usługami

12

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod usługi, 
produkcję,  składy i 
magazyny

2320/188

Wniosek wstępnie 
zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
P/U-b -tereny przemysłowe z 
usługami

13

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/176

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. Obecne 
przeznaczenie  terenu - ZP – 
tereny zieleni urządzonej

12
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PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniowa z usługami

2320/175

Wniosek przekazany do dalszych 
prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecne przeznaczenie terenu  
KK- tereny kolejowe

15

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniowa z usługami

2320/174

Wniosek przekazany do dalszych 
prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
KK- tereny kolejowe

16

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/177

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. Obecne 
przeznaczenie  terenu - ZP – 
tereny zieleni urządzonej

17

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/178

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. Obecne 
przeznaczenie  terenu - ZP – 
tereny zieleni urządzonej

18

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/179

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. Obecne 
przeznaczenie  terenu - ZP – 
tereny zieleni urządzonej

19

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/180

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. Obecnie 
przeznaczenie terenu w części ZP-
b i ZP  – tereny zieleni 
urządzonej, 

20

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/181

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. Obecne 
przeznaczenie  terenu - ZP-b – 
tereny zieleni urządzone

21 PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa  

Przeznaczyć pod tereny 
dróg publicznych

2320/186 Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecnie teren drogi 

13
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ul. Piłsudskiego

22

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/124

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie 

MW/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej połączone z 
zabudową usługową

23

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod usługi, 
produkcję,  składy i 
magazyny

2320/154

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu 
P/U-b -tereny przemysłowe z 
usługami

24

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
usługową

2320/153

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

U -tereny zabudowy usługowej 

25

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

w części pod tereny 
komunikacji kolejowej, w 
części pod usługi, produkcję,
składy i magazyny 

 Część
działki nr

geod.
2320/209

Wniosek wstępnie 
zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
KK- tereny kolejowe

26

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

tereny komunikacji 
kolejowej,

2320/148

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu KK-
tereny kolejowe

27

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

tereny komunikacji 
kolejowej,

500/3

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu KK-
tereny kolejowe

28 PKP S.A Oddział tereny komunikacji 500/1 Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
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Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

kolejowej, i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
KK- tereny kolejowe

29

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

tereny komunikacji 
kolejowej,

500/2

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
KK- tereny kolejowe

30

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

tereny komunikacji 
kolejowej,

2320/73

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
KK- tereny kolejowe

31

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/76

wniosek negatywnie 
zaopiniowany (ze względu na 
ponowne uruchomienie 
komunikacji kolejowej i bliskość 
nowych peronów kolejowych)

Obecne przeznaczenie  terenu 
MN-b – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

32

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/77

wniosek negatywnie 
zaopiniowany (ze względu na 
ponowne uruchomienie 
komunikacji kolejowej i bliskość 
nowych peronów kolejowych)

Obecne przeznaczenie terenu 
MN-b – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

33

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/79

wniosek negatywnie 
zaopiniowany (ze względu na 
ponowne uruchomienie 
komunikacji kolejowej i bliskość 
nowych peronów kolejowych)

Obecne przeznaczenie  terenu 
MN-b – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

34 PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 

Przeznaczyć pod zabudowę 2320/80 wniosek negatywnie 
zaopiniowany (ze względu na 
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Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

mieszkaniową z usługami ponowne uruchomienie 
komunikacji kolejowej i bliskość 
nowych peronów kolejowych)

Obecne przeznaczenie  terenu 
MN-b – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

35

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/72

Wniosek przekazany do dalszych 
prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

36

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/74

wniosek negatywnie 
zaopiniowany (ze względu na 
ponowne uruchomienie 
komunikacji kolejowej i bliskość 
nowych peronów kolejowych)

Obecne przeznaczenie terenu 
MN-b – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

37

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/75

wniosek negatywnie 
zaopiniowany (ze względu na 
ponowne uruchomienie 
komunikacji kolejowej i bliskość 
nowych peronów kolejowych)

Obecne przeznaczenie  terenu 
MN-b – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

38

PKP S.A Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami, ul. 
Armatnia 14, 01-246 
Warszawa 

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami

2320/71

Wniosek przekazany do dalszych 
prac nad projektem zmiany 
studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

39 Osoba prywatna Przeznaczy pod zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinną

441 Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu R 
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– tereny rolnicze,

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody, 

40

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1014/3

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

41

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1014/33

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

42

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1021/2

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

43

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1142/7

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

44

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1052/12

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

45

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1052/8

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

46 Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1148 Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
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– tereny ogródków działkowych

47

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1150/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

48

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1151/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

49

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1152/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

50

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

1153/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

51

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

198

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

52

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

198/3

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

53

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

216/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

54 Polski Związek Przeznaczyć pod tereny 219/23 Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
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Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

ogródków działkowych i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

55

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

219/44

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

56

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

219/45

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

57

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

219/46

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu  ZD
– tereny ogródków działkowych

58

Polski Związek 
Działkowców Okrąg 
Podlaski, ul. K. 
Ciołkowskiego 2/5,   15-
245 Białystok

Przeznaczyć pod tereny 
ogródków działkowych

219/47

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

59

Podlaski Związka 
Działkowców,  Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego  im. 
Wacława Ostapowicza,  
ul. Prosta, 17 – 200 
Hajnówka 

Wnioskują o wyłączenie z 
planowanych zmian terenu 
nieruchomości, pozostawić 
w dotychczasowym 
użytkowaniu.

198

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

60

Podlaski Związka 
Działkowców,  Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego  im. 
Wacława Ostapowicza,  
ul. Prosta, 17 – 200 
Hajnówka 

Wnioskują o wyłączenie z 
planowanych zmian terenu 
nieruchomości, pozostawić 
w dotychczasowym 
użytkowaniu.

216/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
ZDa – tereny ogródków 
działkowych

61 Podlaski Związka Wnioskują o wyłączenie z 219/23 Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
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Działkowców,  Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego  im. 
Wacława Ostapowicza,  
ul. Prosta, 17 – 200 
Hajnówka 

planowanych zmian terenu 
nieruchomości, pozostawić 
w dotychczasowym 
użytkowaniu.

i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

62

Podlaski Związka 
Działkowców,  Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego  im. 
Wacława Ostapowicza,  
ul. Prosta, 17 – 200 
Hajnówka 

Wnioskują o wyłączenie z 
planowanych zmian terenu 
nieruchomości, pozostawić 
w dotychczasowym 
użytkowaniu.

219/44

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

63

Podlaski Związka 
Działkowców,  Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego  im. 
Wacława Ostapowicza,  
ul. Prosta, 17 – 200 
Hajnówka 

Wnioskują o wyłączenie z 
planowanych zmian terenu 
nieruchomości, pozostawić 
w dotychczasowym 
użytkowaniu.

219/46

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

64

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  im.
Wacława Ostapowicza, 
ul. Prosta, 17 – 200 
Hajnówka 

Wnioskują o wyłączenie z 
planowanych zmian terenu 
nieruchomości, pozostawić 
w dotychczasowym 
użytkowaniu.

219/47

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

65

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  im.
Wacława Ostapowicza, 
ul. Prosta, 17 – 200 
Hajnówka 

Wnioskują o wyłączenie z 
planowanych zmian terenu 
nieruchomości, pozostawić 
w dotychczasowym 
użytkowaniu.

198/3

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

66

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1014/33

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu ZD 
– tereny ogródków działkowych

67 Podlaski Związka Pozostawić  dotychczasowe 1042/7 Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
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Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

przeznaczenie
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

68

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1021/2

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu ZD 
– tereny ogródków działkowych

69

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1052/8

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

70

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1052/12

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

71

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1148

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

72

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1150/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu  ZD
– tereny ogródków działkowych

73 Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1152/1 Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.
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„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

74

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1153/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

75

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1114/3

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

76

Podlaski Związka 
Działkowców

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  
„PODLASIE” ul. Lipowa, 
17 – 200 Hajnówka 

Pozostawić  dotychczasowe 
przeznaczenie

1151/1

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu ZD
– tereny ogródków działkowych

77 Osoba prywatna

Zmienić przebieg 
projektowanej drogi i 
przeznaczyć na zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

23

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu 
MN/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami

78 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
budowlaną

439

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze,

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody, 

79 Osoba prywatna
Przeznaczyć pod zabudowę 
budowlaną 440/2

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.
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Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze,

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody, 

80 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
budowlaną

1122

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze,

81 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinna

451/1

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody, 

W - tereny wód 
powierzchniowych

82

Urząd Miasta Hajnówka

ul. A. Zina 1, 17 -200 
Hajnówka 

przeznaczyć pod drogę

284/44

Wniosek wstępnie 
zaakceptowany i przekazany do 
dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

83 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinna

409

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze,

84

Społem Powszechna    
Spółdzielnia Spożywcza, 
ul. Ks.I. Wierobieja,         
17 -200 Hajnówka

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
wielorodzinna z usługami

841/1

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

U – tereny zabudowy usługowej

85 Społem Powszechna    Przeznaczyć pod zabudowę 1/2 Wniosek wymagający 
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Spółdzielnia Spożywcza,  
ul. Ks.I. Wierobieja,         
17 -200 Hajnówka

mieszkaniową 
wielorodzinną z usługami

szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

U – tereny zabudowy usługowej

86

Społem Powszechna    
Spółdzielnia Spożywcza, 
ul. Ks.I. Wierobieja,         
17 -200 Hajnówka

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
wielorodzinną z usługami / 
bądź usługi 1014/4

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

U – tereny zabudowy usługowej

87

Społem Powszechna    
Spółdzielnia Spożywcza, 
ul. Ks.I. Wierobieja,         
17 -200 Hajnówka

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
wielorodzinną z usługami / 
bądź usługi

1014/42

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

88
Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
usługowo-mieszkaniową

1498/3

wniosek wstępnie negatywnie 
zaopiniowany. Brak możliwości 
realizacji zabudowy 
mieszkaniowej . 

Obecne przeznaczenie terenu

U – tereny zabudowy usługowej

89
Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

101

wniosek  wstępnie negatywnie 
zaopiniowany. Brak możliwości 
realizacji zabudowy 
mieszkaniowej .

Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze,

W - tereny wód 
powierzchniowych

90 Osoba prywatna Przeznaczyć pod zabudowę 
produkcyjną (fotowoltaika)

50/1 Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.
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Obecne przeznaczenie terenu

R – tereny rolnicze,

W - tereny wód 
powierzchniowych

91 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinną

1435/1

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

ZP – tereny zieleni urządzonej

92 Osoba prywatna

Obecnie tereny z 
przeznaczeniem pod 
zabudowę produkcyjno 
usługową – wniosek o 
przeznaczenie pod tereny 
niebudowlane

2679/29

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

P/U -tereny obiektów 
przemysłowych z usługami

Cześć nieruchomości 
pozostawić z 
dotychczasowym 
przeznaczeniem P/U, część 
zmienić  pod przeznaczenie 
rolne

93

Kaufland Polska Markety 
reprezentowany przez  
Mariolę Wójcik, ul. 
Agorska 4 lok.2, 

03-913 Warszawa 

Wniosek o lokalizacje na 
nieruchomości obiektów 
wielkopowierzchniowych o 
powierzchni sprzedażny 
powyżej 2000m2 1056/54

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie terenu

UC-b – zabudowa usługowa 
obiekty handlowe 
wielkopowierzchniowe

94 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
produkcyjno- usługową 

2968/3

Wniosek  wstępnie pozytywnie 
rozpatrzony , wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

95 Osoba prywatna Przeznaczyć pod zabudowę 2968/4 Wniosek  wstępnie pozytywnie 
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produkcyjno- usługową rozpatrzony , wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

95 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
produkcyjno- usługową 

2968/5

Wniosek  wstępnie pozytywnie 
rozpatrzony , wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

96 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
produkcyjno - usługową 
(fotowoltaika)

378/3

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

R – tereny rolnicze,

97 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
produkcyjno - usługową 
(fotowoltaika)

378/5

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie

R – tereny rolnicze,

98 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
produkcyjno - usługową 
(fotowoltaika)

378/7

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie

R – tereny rolnicze,

99 Osoba prywatna Przeznaczyć pod zabudowę 
produkcyjno - usługową 
(fotowoltaika)

378/9 Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.
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Obecne przeznaczenie

R – tereny rolnicze,

100 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 380/1

wniosek negatywnie 
zaopiniowany. 

Obecne przeznaczenie

R – tereny rolnicze,

101 Osoba prywatna

Przeznaczyć na tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (tą część 
działki gdzie przeznaczenie 
jest pod tereny zieleni) 

442

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie 

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody, 

102 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod pas 
drogowy

284/38

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie   terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

103 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod pas 
drogowy

284/38

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie   terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

104 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod pas 
drogowy

284/38

Wniosek pozytywnie rozpatrzony 
i przekazany do dalszych prac nad
projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie   terenu

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

105 Osoba prywatna Połączyć oba końce ulicy 
Wiejskiej (poprzez 
wybudowanie mostu na 

wniosek negatywnie 
zaopiniowany.
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Leśnej) Brak możliwości realizacji 

Dolina rzeki Leśnej, 

tereny zielone

106 Osoba prywatna

Przeznaczyć ok 70% 
nieruchomości pod 
zabudowę przemysłowo 
usługową pozostała część 
pod zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinną z usługami

16/1,

16/3 w
części,

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie  terenu

R – tereny rolnicze,

107 Osoba prywatna

Cześć nieruchomości 
przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami, w
części pod zabudowę 
przemysłową z usługami 17/1

wniosek negatywnie 
zaopiniowany.

Obecne przeznaczenie

R – tereny rolnicze,

ZN – tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody, 

37 KD-G – planowana obwodnica 
miasta

108 Osoba prywatna

Przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami

837/6

Wniosek wstępnie  negatywnie 
zaopiniowany. Wniosek 
wymagający szczegółowej analizy
- przekazany do dalszych prac 
nad projektem zmiany studium.

Obecne przeznaczenie

U – tereny zabudowy usługowej

109 Osoba prywatna

Przeznaczyć na 
budownictwo 
jednorodzinne mieszkalne z 
dopuszczeniem 
wykonywania usług 
podstawowych

197/4

Wniosek wymagający 
szczegółowej analizy - przekazany
do dalszych prac nad projektem 
zmiany studium.

Obecne przeznaczenie

Ua – tereny zabudowy usługowej
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