
 

 

UCHWAŁA Nr XXV/479/16 

RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście – Toruńska” w Bydgoszczy 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Po stwierdzeniu, że uchwalany plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego Uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Brdyujście - Toruńska” w Bydgoszczy o powierzchni ok. 2 ha, w granicach określonych na rysunku planu. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, stanowiącym załączniki nr 1/1a i 1/1b; 

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

Rozdział 1. 

Ustalenia planu 

 

§ 2.1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania 

zdefiniowane liczbą - numerem porządkowym oraz oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie 

terenu. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są ustaleniami planu, stanowiąc 

elementy informacyjne: 

1) linie wyznaczające powierzchnię ograniczającą wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu 

lotniska; 

2) orientacyjny układ jezdni. 

 

§ 3. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu: 

1) 1.U/ZZ –  teren usług ratownictwa wodnego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 

2) 2.KDW/ZZ – teren drogi wewnętrznej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 

3) 3-4.ZP/ZZ – tereny zieleni urządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 

4) 5.WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych – fragment rzeki Brdy; 

5) na terenach oznaczonych symbolami 3.ZP/ZZ i 5.WS dopuszcza się realizację elementów przystani dla 

jednostek pływających typu pomosty i urządzenia do wodowania sprzętu. 
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§ 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ustala się strefy 

ochrony konserwatorskiej: 

a) strefę „K” ochrony krajobrazu obejmującą cały obszar objęty planem, dla której obowiązują ograniczenia 

w zagospodarowaniu zgodne z ustaleniami planu, 

b) strefę „OW” obserwacji archeologicznej obejmującą cały obszar objęty planem, w której mogą znajdować 

się zabytki archeologiczne, dla których obowiązują zasady ochrony zgodne z przepisami odrębnymi. 

 

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) tereny oznaczone symbolami 1.U/ZZ, 2.KDW/ZZ, 3.ZP/ZZ i 4.ZP/ZZ położone są w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz w granicach obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat; w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) na terenie oznaczonym symbolem 1.U/ZZ dla inwestycji zwolnionych z zakazów określonych w przepisach 

odrębnych z zakresu ochrony przed powodzią ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy – nie ustala się, 

b) minimalna  intensywność zabudowy – nie ustala się, 

c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 40%, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 

30%, 

f) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m, 

g) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci do 15°, 

h) wymagane jest zapewnienie: 

- nie mniej niż 1,2 miejsca do parkowania przypadającego na każde 100 m² powierzchni użytkowej 

usług, 

- nie mniej niż 3 miejsc do parkowania dla rowerów przypadających na 100 zatrudnionych, 

- 2% ogólnej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, nie mniej 

jednak niż 1 miejsca, 

i) sposób realizacji miejsc do parkowania – obowiązuje realizacja miejsc do parkowania w granicach 

działki budowlanej. 

 

§ 6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem 

1.U/ZZ: 

a) minimalna szerokość frontu działki – 20,0 m, 

b) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°, 

d) wymienione w lit. a, b i c parametry nie dotyczą wydzielania działek pod drogi oraz sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej. 

 

§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy – obowiązują ograniczenia dotyczące obiektów budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska 

w Bydgoszczy określone w przepisach odrębnych. 

 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji dla terenu oznaczonego symbolem 

2.KDW/ZZ: 

1) parametry drogi wewnętrznej: 

a) droga jednojezdniowa, dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny bez wyodrębnionej jezdni i chodników, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – do 6,0 m; 

2) dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy drogi; 

3) wymagane jest zapewnienie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w tym jezdni, z zewnętrznym 

układem transportowym. 
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§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 

1) system infrastruktury technicznej tworzą istniejące i projektowane przewody oraz urządzenia wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze i telekomunikacyjne; 

2) nowe i rozbudowywane przewody i urządzenia infrastruktury technicznej lokalizować w granicach terenu 

przeznaczonego w planie pod drogę, a w sytuacjach szczególnych w granicach innych terenów; 

3) dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy i rozbiórki istniejących przewodów i urządzeń 

infrastruktury technicznej, w tym także niezwiązanych z obsługą terenu; 

4) ustala się powiązanie istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej z systemem 

zewnętrznym; 

5) nowe, rozbudowywane i przebudowywane sieci elektroenergetyczne średnich i niskich napięć realizować 

pod powierzchnią terenu; 

6) nowe, rozbudowywane i przebudowywane sieci telekomunikacyjne realizować pod powierzchnią terenu. 

 

§ 10. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%. 

 

§ 11. Z uwagi na istniejące uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne – nie ustala się: 

1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

 

Rozdział 2. 

Przepisy końcowe 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

  

 Przewodniczący  

Rady Miasta 

Zbigniew Sobociński 
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załącznik nr 1  

do uchwały nr XXV/479/16 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 24 lutego 2016 r. 
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załącznik nr 1a  

do uchwały nr XXV/479/16 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 885



załącznik nr 1b  

do uchwały nr XXV/479/16 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 24 lutego 2016 r. 
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załącznik nr 2  

do uchwały nr XXV/479/16 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Bydgoszczy określa następujący sposób realizacji i finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, przewidziane na podstawie planu: 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście – Toruńska” nie występują inwestycje 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

2. Sposób realizacji inwestycji: 

W związku z tym, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie występują inwestycje 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie wskazuje się sposobu realizacji 

inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 

W związku z tym, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie występują inwestycje 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie wskazuje się zasad ich 

finansowania. 
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