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UCHWAŁA Nr LXIX/1078/10 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZ 
 z dnia 28 lipca 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pr>dy-Lisia” w Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ((Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675 i Nr 119, poz. 804) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego 
uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Pr>dy-Lisia”  
w Bydgoszczy (o powierzchni ok. 100,7 ha), 
obejmuj>cy obszar s>siaduj>cy z gmin> Białe Błota oraz 
połocony pomiCdzy ulicamiŚ SicieMsk>, BiskupiMsk>  
i Łochowsk>, w granicach okreWlonych na rysunku 
planu.  

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś  
1) rysunek planu, jako zał>cznik nr 1 oraz wyrys ze 

Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, jako zał>czniki nr 1/1a i 1/1bś  

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, jako zał>cznik nr 2ś  

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, jako 
zał>cznik nr 3.  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ  
1) adaptacji budynków – nalecy przez to rozumieć 

dostosowanie ich obecnych funkcji do 
przewidzianych w uchwale na przedmiotowym 
terenie, przy zachowaniu budynkówś  

2) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o jednej lub wielu płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 15°ś  

3) dachu stromym – nalecy przez to rozumieć dach  
o jednej lub wielu płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 15°ś  

4) elewacji budynku – nalecy przez to rozumieć 
zewnCtrzn> powierzchniC zewnCtrznej Wciany 
budynku wraz z wystCpuj>cymi na niej elementami 
architektonicznymi i dekoracyjnymi;  

5) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów o wysokich 
walorach architektonicznych charakteryzuj>cych siC 
zbliconymi parametrami (np. proporcje, skala 
obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka 
zastosowanych materiałów wykoMczeniowych, 
pokrycia dachowego i elewacji);  

6) kioskach – nalecy przez to rozumieć tymczasowe 
obiekty handlowo-usługowe, które spełniaj> 
nastCpuj>ce warunkiŚ  
a) powierzchnia zabudowy wynosi nie wiCcej nic  

15 m2,  
b) wysokoWć okapu lub attyki nad poziomem terenu 

wynosi nie wiCcej nic 3,0 m,  
c) powierzchnia przeszklona Wcian stanowi nie 

mniej nic 30% sumy powierzchni Wcian z oknami 
wystawowymi,  

d) k>t nachylenia dachu wynosi nie wiCcej nic 30°,  
e) posiadaj> wysokie walory estetyczneś  

7) linii rozgraniczaj>cej - WciWle okreWlonej – nalecy 
przez to rozumieć liniC rozdzielaj>c> tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, ustalonych w planie, której 
przebieg nie podlega zmianom;  

8) linii rozgraniczaj>cej - orientacyjnej – nalecy przez 
to rozumieć liniC rozdzielaj>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony, jeceli bCdzie to 
uzasadnione projektem zagospodarowania terenu - 
powycsza zmiana nie moce powodować ograniczeM 
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów 
oddzielonych tak> lini>ś  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar, na którym 
dopuszcza siC zabudowC kubaturow>, przy czym 
okapy i gzymsy nie mog> przekraczać tej linii  
o wiCcej nic 0,8 m, natomiast otwarte czCWci 
budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody 
zewnCtrzne, pochylnie i rampy – o wiCcej nic 1,5 mś  

 10) miejscach parkingowych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielone miejsca postojowe (w tym równiec 
zadaszone i w budynkach) dla samochodówś  

 11) ochronie ukształtowania terenu – nalecy przez to 
rozumieć zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem 
wymaganej zmiany niwelety terenu oraz stopnia 
nachylenia skarp, niezbCdnej do realizacji budowli 
systemu komunikacji;  

 12) ochronie zadrzewienia – nalecy przez to rozumieć 
nakaz wkomponowania istniej>cego zadrzewienia  
w projektowane zagospodarowanie terenu, przy 
jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu wycinki 
drzew iglastych i liWciastych, z dopuszczeniem 
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wycinki drzew stanowi>cych zagrocenie dla ludzi, 
konstrukcji istniej>cej i projektowanej zabudowy 
oraz prawidłowej eksploatacji sieci infrastruktury 
technicznej;  

 13) ogrodzeniach acurowych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenia, w których przCsła wykonano  
z materiałów o ducych walorach estetycznych,  
z wykluczeniem prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych,  
o ł>cznej powierzchni przeWwitów w przCWle nie 
mniejszej nic 40% powierzchni przCsła, mierzonej  
w przekroju pionowym podłucnymś  

 14) planie – nalecy przez to rozumieć plan miejscowy,  
o którym mowa w § 1 ust. 1, znajduj>cy siC  
w granicach obrCbów geodezyjnych oznaczonych 
numerami: 2-8 i 39;  

 15) powierzchni terenu niezabudowanego – nalecy przez 
to rozumieć powierzchniC terenu biologicznie 
czynnego z wył>czeniem powierzchni zieleni 
usytuowanej na tarasach i stropodachach;  

 16) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, w ich 
brzmieniu z dnia uchwalenia planu, oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych;  

 17) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu) – 
nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie - 
funkcjC terenu, które na danym terenie lub działce 
budowlanej, stanowi nie mniej nic 70% powierzchni 
całkowitej budynku - w przypadku funkcji 
kubaturowej, oraz nie mniej nic 70% powierzchni 
terenu - w przypadku funkcji niekubaturowej;  

 18) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, niekoliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie lub działce budowlanej, które 
poszerzaj> podstawowe funkcje terenu, a ich suma 
stanowi nie wiCcej nic 30% powierzchni całkowitej 
budynku - w przypadku funkcji kubaturowej, oraz 
nie wiCcej nic 30% powierzchni terenu -  
w przypadku funkcji niekubaturowej;  

 19) przeznaczeniu zamiennym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które moce być 
realizowane w granicach całego terenu zamiast 
przeznaczenia podstawowego, przy czym 
wykluczone jest współistnienie na jednym terenie 
przeznaczenia podstawowego i zamiennego;  

 20) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie w skali 
1Ś1000, na którym przedstawiono ustalenia planu  
w formie graficznej;  

 21) stawkach procentowych – nalecy przez to rozumieć 
wskaaniki wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
okreWlone w stosunku procentowym, stanowi>ce 
podstawC do okreWlenia jednorazowych opłat, 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;  

 22) strefie „B” - ochrony konserwatorskiej – nalecy 
przez to rozumieć obszar zawieraj>cy znaczn> (lecz 
nie dominuj>c>) czCWć elementów historycznie 

ukształtowanej struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych;  

 23) strefie „W” - ochrony archeologicznej – nalecy 
przez to rozumieć obszar o rozpoznanej, na 
podstawie badaM, zawartoWci wacnych reliktów 
archeologicznych;  

 24) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, opisanych w tekWcie planu, który 
został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz posiada oznaczenie - numer 
porz>dkowy i symbol literowyś  

 25) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczy, stanowi>c> 
ustalenia planu;  

 26) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć usługow>, która nie powoduje 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska oraz naruszenia 
uzasadnionych interesów osób trzecich,  
a w szczególnoWciŚ hałasu, wibracji, zakłóceM 
elektrycznych, promieniowania, a takce 
zanieczyszczeM powietrza, wody i glebyś  

 27) zachowaniu budynków – nalecy przez to rozumieć 
zgodC na ich przebudowy, modernizacje, remonty  
i rozbudowy pod warunkiem zachowania przy 
rozbudowie okreWlonych na rysunku planu linii 
zabudowy, przy czym w przypadku wymiany 
budynku, nalecy go sytuować zgodnie  
z wyznaczonymi liniami zabudowy,  
z uwzglCdnieniem przepisów odrCbnychś  

 28) zakazie realizacji wolno stoj>cych garacy i obiektów 
gospodarczych – nalecy przez to rozumieć zakaz 
usytuowania na terenie wolno stoj>cych garacy 
blaszanych lub obiektów gospodarczych i garacy, 
niezwi>zanych konstrukcyjnie z budynkiem 
głównymś  

 29) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć 
zwarte, zrócnicowane pod wzglCdem 
wysokoWciowym i gatunkowym, nasadzenia drzew, 
krzewów, pn>czy, pełni>ce funkcje izolacyjne - 
ograniczaj>ce rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM 
i hałasu oraz stanowi>ce barierC widokow>ś  

 30) zorganizowanej działalnoWci inwestycyjnej – nalecy 
przez to rozumieć działalnoWć inwestycyjn> 
realizowan> w oparciu o koncepcjC 
zagospodarowania całego terenu, przy czym 
inwestycja moce być realizowana w etapach przez 
jednego lub wiCcej inwestorów, a kolejne etapy 
mog> być realizowane w oparciu o now> koncepcjC 
zagospodarowania terenu z uwzglCdnieniem stanu 
istniej>cego i wydanych decyzji administracyjnych.  
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z przepisami odrCbnymi.  

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o:  
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planuś  
2) ustalenia planu, okreWlone w rozdziałach 3 i 4 

uchwały.  
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2. Obszar objCty planem stanowi> trzy jednostki 
funkcjonalne oznaczone literami „A”, „B” i „C” oraz 
odrCbna jednostka funkcjonalna grupuj>ca tereny 
systemu komunikacji, oznaczona cyfr> „0”.  

3. Poszczególnym terenom przypisano oznaczenie 
literowo-liczbowe składaj>ce siC zŚ  
1) litery oznaczaj>cej jednostkC funkcjonaln> (nie 

dotyczy terenów systemu komunikacji)ś  
2) kolejnej liczby porz>dkowej w obszarze 

odpowiedniej jednostki funkcjonalnej;  
3) symbolu literowego oznaczaj>cego przeznaczenie 

terenu.  
4. Ustalenia tekstowe planu zawieraj>Ś  

1) ustalenia ogólne – obowi>zuj>ce na całym obszarze 
planu;  

2) ustalenia szczegółowe – indywidualne dla kacdego 
terenu lub grupy terenów.  
5. Ustalenia ogólne okreWlaj>Ś  

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś  
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;  
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś  
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;  
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu;  
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś  

7) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciś  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej;  

 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś  

 11) wysokoWci stawek procentowych.  
6. Zakres ustaleM szczegółowych wynika  

z przeznaczenia poszczególnych terenów.  
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1. Oznaczenia graficzne, bCd>ce obowi>zuj>cymi 

ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objCtego planemś  
2) linia rozgraniczaj>ca tereny - WciWle okreWlonaś  
3) linia rozgraniczaj>ca tereny - orientacyjna;  
4) linia podziału wewnCtrznego - orientacyjna;  
5) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
6) granica strefy „B” - ochrony konserwatorskiej;  
7) granica strefy „W” - ochrony archeologicznej;  
8) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytkówś  
9) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś  

 10) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny;  
 11) ci>g rowerowy - przebieg orientacyjny;  

 12) strefa parkingówś  
 13) przebieg głównej kalenicyś  
 14) orientacyjne usytuowanie budynku;  
 15) zieleM izolacyjnaś  
16) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
 17) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
 18) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy usługowejś  
 19) UO – teren usług oWwiatyś  
 20) UH – teren usług handlu detalicznegoś  
 21) U – teren zabudowy usługowejś  
 22) ZL – teren lasu;  
 23) ZU – teren zieleni urz>dzonejś  
 24) ZD – teren ogrodów działkowych;  
 25) ZL – teren zieleni parkowej;  
 26) ZK – teren zieleni krajobrazowej;  
 27) WS – teren wód powierzchniowych Wródl>dowychś  
 28) KSO-U – teren obsługi komunikacji samochodowej, 

zabudowy usługowejś  
 29) KZO – teren obsługi transportu publicznego;  
 30) KPX-R – teren wydzielonego ci>gu pieszo-rowerowego;  
 31) KD-G – teren drogi publicznej - ulica głównaś  
 32) KD-Z – teren drogi publicznej - ulica zbiorcza;  
 33) KD-L – teren drogi publicznej - ulica lokalna;  
 34) KD-D – teren drogi publicznej - ulica dojazdowa;  
 35) KD-DX – teren drogi publicznej - ulica dojazdowa - 

ci>g pieszo-jezdny;  
 36) KD-W – teren drogi wewnCtrznejś  
 37) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;  
 38) IK – teren infrastruktury kanalizacyjnej;  
 39) granica strefy oddziaływania linii energetycznej  

110 kV;  
 40) granica strefy oddziaływania linii energetycznej  

15 kV.  
2. Oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, 

niebCd>cych ustaleniami planuŚ  
1) granica miasta;  
2) granica obszaru złoconych warunków geologicznych;  
3) sieć napowietrzna 110 kVś  
4) sieć napowietrzna Wredniego napiCciaś  
5) orientacyjny układ jezdniś  
6) akcent plastyczny;  
7) oW widokowaś  
8) k>t widokowy.  
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5.1. Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> dla 

wszystkich terenów w granicach obszaru objCtego 
planem, o ile ustalenia szczegółowe lub rysunek planu 
nie stanowi> inaczej.  

2. W przypadku ustalenia dla danego terenu wielu 
przeznaczeM, oznaczonych symbolami literowymi 
oddzielonymi myWlnikiem, nalecy przyj>ć, ce 
przeznaczenia te s> równowacne i mog> wystCpować 
wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie.  

3. Realizacja przeznaczenia uzupełniaj>cego, 
okreWlonego w ustaleniach planu dla poszczególnych 
terenów, jest mocliwa wył>cznie równolegle z realizacj> 
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przeznaczenia podstawowego (zamiennego), b>da po 
jego uprzednim zrealizowaniu.  

4. Na terenach, dla których w planie ustalono 
przeznaczenie podstawowe, zabrania siC wprowadzania 
przeznaczenia zamiennego, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych planu nie wynika inaczej.  

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy zgodnej  

z przeznaczeniem terenu oraz z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu;  

2) obowi>zuje zakaz usytuowania wiCcej nic jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
w granicach projektowanej nieruchomoWciś  

3) obowi>zuje zachowanie budynków, z wyj>tkiem 
obiektów budowlanych przeznaczonych do 
rozbiórki, które zostały oznaczone na rysunku planuś  

4) obowi>zuje zakaz adaptacji budynków 
gospodarczych na funkcje mieszkalne;  

5) obowi>zuje zakaz umieszczania na frontowych 
elewacjach budynków wielorodzinnych anten 
satelitarnych i urz>dzeM klimatyzacyjnychś  

6) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia (w kierunku 
prostopadłym do przebiegu linii) o nie wiCcej nic  
4,0 m orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, przy czym nie mog> one 
przekroczyć, wyznaczonych w ich bezpoWrednim 
s>siedztwie, nieprzekraczalnych linii zabudowyś  

7) dopuszcza siC lokalizacjC, takce bezpoWrednio przy 
granicy działki budowlanej, wolno stoj>cych garacy 
i obiektów gospodarczych, z wyj>tkiem garacy 
blaszanych, zgodnie z przepisami odrCbnymi.  
6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) obowi>zuje ochrona drzewostanu i krzewów 

wartoWciowych takce ze wzglCdów ekologicznych, 
przy uwzglCdnieniu zasad utrzymania zieleni  
w pasach drogowych;  

2) obowi>zuje rewitalizacja wartoWciowych form 
zieleni;  

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska (z wyj>tkiem systemu 
komunikacji i infrastruktury technicznej),  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza, magazynowanie odpadów, a takce 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko oraz mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś  

4) na terenach zabudowy usługowej dopuszcza siC 
mocliwoWć magazynowania odpadów zwi>zanych  
z biec>c> działalnoWci> usługow>ś  

5) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  
z powierzchni parkingu terenowego poprzez 
urz>dzenia oczyszczaj>ce do systemu kanalizacji 
deszczowej lub studni chłonnych wód deszczowych, 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w przepisach 
odrCbnychś  

6) obowi>zuje zagospodarowanie parkingów 
terenowych zieleni> wysok> w proporcji nie mniej 
nic 1 drzewo na 5 miejsc parkingowychś  

7) na kacdej nieruchomoWci zabudowanej obowi>zuje 
usytuowanie wydzielonego miejsca do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś  

8) obowi>zuje wykonanie nasadzeM zieleni izolacyjnej 
– w miejscach oznaczonych na rysunku planu;  

9) w przypadku realizacji projektowanej drogi głównej 
i rozbudowy drogi zbiorczej, ze wzglCdu na 
mocliwoWć przekroczenia dopuszczalnych norm 
hałasu, na terenach połoconych w strefach  
o szerokoWci ok. 60 m wzdłuc ul. Lisiej  
i Łochowskiej, obowi>zuje stosowanie rozwi>zaM 
technicznych zapewniaj>cych właWciwe warunki 
akustyczne w budynkach.  
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wyznacza 

siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej dla 
nieczynnego cmentarza ewangelickiego,  
w granicach której wymagane jest opiniowanie 
przez właWciwego konserwatora zabytków 
wszelkich, prowadzonych tam, prac (takce 
rewaloryzacji zieleni);  

2) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wyznacza 
siC strefC „W” ochrony archeologicznej, w granicach 
której obowi>zuje przeprowadzenie, przed 
rozpoczCciem działalnoWci inwestycyjnej, 
wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych, których 
zakres powinien zostać okreWlony przez właWciwego 
konserwatora zabytkówś  

3) wymagane jest uzgadnianie z właWciwym 
konserwatorem zabytków modernizacji, adaptacji  
i rewaloryzacji zabytku nieruchomego (nieczynnego 
cmentarza ewangelickiego) znajduj>cego siC  
w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonego na 
rysunku planu.  
8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych:  
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 

architektury;  
2) w zagospodarowaniu terenów obowi>zuje nakaz 

uwzglCdnienia wskazanych na rysunku planu 
głównych ci>gów pieszych i Wciecek rowerowych, 
zapewnienia ich ci>głoWci i poł>czeM z terenami 
zieleni urz>dzonej i małej architekturyś  

3) zasady umieszczania tablic i urz>dzeM reklamowych, 
zwanych w uchwale „reklamami”Ś  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na tle 

wartoWciowego zadrzewienia,  
b) dopuszcza siC mocowanie, prostopadle do 

elewacji frontowej, reklam o charakterze 
dostosowanym do wystroju elewacji,  

c) dopuszcza siC umieszczanie w pasie drogowym 
reklam niekoliduj>cych z bezpieczeMstwem 
ruchu i infrastruktur> techniczn>, na warunkach 
zarz>dcy drogi.  

9. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
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1) przy usytuowaniu nowych budynków obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
okreWlonych na rysunku planuś  

2) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 
zabudowy nie dotycz> obiektów istniej>cych, które 
mog> być remontowane, modernizowane  
i przebudowywane bez ograniczeM w obrCbie 
dotychczasowej bryły, ale musz> być uwzglCdnione 
w przypadku jej ewentualnej rozbudowy w rzucie 
poziomym;  

3) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  
w stosunku do powierzchni nieruchomoWci nie 
powinna przekraczać 40%ś  

4) okreWlenie minimalnych wskaaników w zakresie 
komunikacji, właWciwych dla obszaru zabudowy 
ekstensywnej typu podmiejskiego:  
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej nalecy zapewnić nie mniej nic  
2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie oraz  
3 miejsca parkingowe na 2 mieszkania,  
w granicach własnej działki budowlanej,  

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej nalecy zapewnić nie mniej nic 
1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie,  

c) w obrCbie terenów zabudowy usługowej nalecy 
zapewnić nie mniej nic 12 miejsc parkingowych 
na 1000 m2 powierzchni ucytkowej.  

10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych:  
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicześ  
2) na terenie planu nie mocna wykluczyć 

wystCpowania terenów zagroconych ruchami 
masowymi ziemi, dla których stosuje siC przepisy 
odrCbne.  
11. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWciŚ  
1) projektowane podziały nieruchomoWci powinny 

spełniać nastCpuj>ce warunkiŚ  
a) powierzchnia działki budowlanej przeznaczonej 

pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>Ś  
- minimalna – 400 m2,  
- maksymalna – nie ustala siC,  

b) szerokoWć frontu działki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> wolnostoj>c>Ś  
- minimalna – 16,0 m,  
- maksymalna – nie ustala siC,  

c) k>t połocenia bocznych granic działki 
budowlanej w stosunku do pasa drogowego – od 
70° do 110°ś  

2) dopuszcza siC ł>czenie, wyznaczonych na rysunku 
planu, działek budowlanych w celu utworzenia 
wiCkszej działki budowlanej, z mocliwoWci> jej 
zabudowy i zagospodarowania, z zachowaniem 
przepisów okreWlonych w planieś  

3) dopuszcza siC dokonywanie podziałów 
geodezyjnych działek i terenów zgodnie z liniami 

rozgraniczaj>cymi oraz liniami podziału 
wewnCtrznego okreWlonymi na rysunku planuś  

4) w granicach planu nie ustala siC obszarów 
wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM i podziałów 
nieruchomoWciś  

5) w przypadku koniecznoWci wydzielenia działki 
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej 
nalecy wyznaczać j> w minimalnych, niezbCdnych 
granicach.  
12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:  
1) wprowadza siC orientacyjne granice oddziaływania 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
przebiegaj>ce w odległoWci 18,0 m po obu stronach 
od osi linii;  

2) wprowadza siC orientacyjne granice oddziaływania 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV 
przebiegaj>ce w odległoWci 3,5 m po obu stronach od 
osi linii;  

3) w stosunku do nowo wznoszonych budynków 
mieszkalnych i usługowych dopuszcza siC 
przesuniCcie tych granic po uprzednim wykonaniu 
pomiarów lub obliczeM natCcenia pola 
elektromagnetycznego i spełnieniu wymagaM 
dotycz>cych dopuszczalnych wartoWci natCcenia 
tego pola, zawartych w przepisach odrCbnych,  
w uzgodnieniu z gestorem sieci.  
13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji:  
1) System komunikacji tworz>Ś  

a) drogi publiczne:  
- ulica główna – oznaczona symbolem KD-G,  
- ulica zbiorcza – oznaczona symbolem KD-Z,  
- ulice lokalne – oznaczone symbolem KD-L,  
- ulice dojazdowe – oznaczone symbolem KD-D,  
- ulice dojazdowe – ci>gi pieszo-jezdne – 

oznaczone symbolem KD-DX,  
b) drogi wewnCtrzne – oznaczone symbolem KD-W,  
c) wydzielone ci>gi pieszo-rowerowe – oznaczone 

symbolem KPX-R;  
2) dopuszcza siC lokalizacjC w pasie drogowym 

obiektów małej architektury, w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogiś  

3) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulicś  
4) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  

i sytuowanie nowych na warunkach zarz>dcy drogiś  
5) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, Wciecek rowerowych oraz lokalizacji 
infrastruktury technicznej;  

6) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> systemu 
komunikacji;  

7) do czasu rozbudowy ulic dopuszcza siC utrzymanie 
istniej>cego zainwestowania bez mocliwoWci jego 
rozbudowy;  

8) dopuszcza siC wyznaczenie miejsc postojowych 
zwi>zanych z obsług> osiedla, z wyj>tkiem terenów 
033.KD-G i 078.KD-Z.  
14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej:  
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1) w pasach drogowych, dopuszcza siC utrzymanie, 

remonty, rozbudowC istniej>cych oraz realizacjC 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z obsług> techniczn> drogiś  

2) w pasach drogowych, dopuszcza siC utrzymanie, 
modernizacjC, przebudowC istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> techniczn> drogi, na 
warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci;  

3) w pasach drogowych dopuszcza siC lokalizacjC 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> techniczn> 
drogi, na warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu 
z gestorem sieci;  

4) dla pozostałych terenów ustala siC utrzymanie, 
modernizacjC, przebudowC istniej>cej infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> 
terenu, z wymogiem uwzglCdnienia ich w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 
sieci, na zasadach okreWlonych odrCbnymi 
przepisami;  

5) nowe lub rozbudowywane sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, w tym takce niezwi>zane 
z obsług> techniczn> drogi, nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
drogi publiczne lub pod infrastrukturC techniczn> 
zgodnie z warunkami gestora sieci;  

6) w przypadkach szczególnych dopuszcza siC 
sytuowanie sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w granicach terenów publicznych, 
terenów o charakterze ogólnodostCpnym lub innych, 
zapewniaj>c słucbom eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym dostCp do tych sieci i urz>dzeM na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś  

7) realizacja sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
na terenach dróg wewnCtrznych jest własnym 
zadaniem inwestorów prywatnych, a ich realizacja 
bCdzie mocliwa pod warunkiem wyprzedzaj>cego 
uregulowania spraw formalno-prawnych przez 
właWciciela lub właWcicieli drogi wewnCtrznej  
z właWciwym gestorem sieciś  

8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnejŚ  
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do zlewni 

kanału w ul. SicieMskiej z odprowadzeniem na 
projektowan> przepompowniC PS2/10  
i przetłoczeniem Wcieków do istniej>cego kanału 
ks200 w ul. Nakielskiej oraz do zlewni 
projektowanego kanału ks400 z odprowadzeniem 
grawitacyjnym na teren oczyszczalni Wcieków 
Osowa Góra i przepompowaniem do 
projektowanego systemu transportuj>cego Wcieki 
z likwidowanej oczyszczalni Osowa Góraś 
docelowo Wcieki sanitarne poprzez układ 
grawitacyjno-pompowy transportowane bCd> na 
oczyszczalniC Wcieków KapuWciska,  

b) ustala siC odprowadzenie Wcieków bytowych  
z poszczególnych działek, istniej>cymi  
i projektowanymi kanałami sanitarnymi do 
miejskiego systemu kanalizacyjnego, zgodnie  
z warunkami technicznymi gestora sieci,  

c) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC obsługC terenu poprzez szczelne 
zbiorniki na nieczystoWci ciekłe,  

d) dla terenów, dla których funkcjonuje zbiorcza 
sieć kanalizacji sanitarnej i jest mocliwoWć 
podł>czenia siC do niej, obowi>zuje likwidacja 
istniej>cych zbiorników na nieczystoWci ciekłe,  

e) obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków 
bytowych (oczyszczonych i nieczyszczonych) do 
wód lub do gruntu,  

f) kanały kanalizacji Wciekowej projektować  
w układzie rozdzielczym, w ci>gach 
komunikacyjnych publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych,  

g) w przypadku realizacji kanałów Wciekowych  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś  

9) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowejŚ  
a) odprowadzenie Wcieków deszczowych (wód 

opadowych i roztopowych) do zlewni kolektora 
deszczowego K-90 z wylotem do Kanału 
Bydgoskiego oraz do zlewni kolektora K-91  
z wylotem do Strugi MłyMskiej w ulicy, poprzez 
istniej>ce i projektowane kanały deszczowe 
zlokalizowane w ulicach KD-G, KD-Z, KD-D, 
na warunkach gestora sieci,  

b) przy odprowadzaniu Wcieków deszczowych do 
kanałów miejskich nalecy zachować dopuszczalne 
współczynniki spływu okreWlone w opracowaniu 
brancowym „Studium programowo-przestrzennym 
kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz 
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,  

c) zabrania siC wprowadzania Wcieków 
deszczowych - wód opadowych i roztopowych 
zanieczyszczonych, do wód lub do gruntu,  

d) urz>dzenia do retencjonowania wód 
deszczowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci, nie mog> być 
lokalizowane poza ich granicami,  

e) dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych „czystych” (np. z dachu) do ziemi 
w granicach działki budowlanej Inwestora,  
a takce ich retencjonowanie i wykorzystanie do 
drugorzCdnych celów ucytkowych,  

f) Wcieki deszczowe ujCte w systemy kanalizacyjne 
pochodz>ce z powierzchni zanieczyszczonych, 
powinny być podczyszczane na terenie działki 
budowlanej Inwestora, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymi,  

g) kanały kanalizacji deszczowej projektować  
w ci>gach komunikacyjnych publicznych lub  
w terenach ogólnodostCpnych w systemie 
rozdzielczym,  

h) w przypadku realizacji kanałów Wciekowych  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś  

 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ  
a) teren zasilany z miejskiej sieci wodoci>gowej I  

i II stery ciWnienia współpracuj>cej  
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z projektowanymi pompowniami strefowymi 
wody,  

b) ustala siC zaopatrzenie w wodC z istniej>cych 
magistral wodoci>gowych DN 300 - DN150  
w ul. Nakielskiej - Łochowskiej, DN 300  
w ul. Nakielskiej - Lisiej oraz projektowanej DN 
300 relacji pompownia wody na terenie 
oczyszczalni Osowa Góra – ulice 
nowoprojektowane - ul. Lisia, poprzez istniej>c> 
i projektowan> sieć rozdzielcz>, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci,  

c) sieć wodoci>gow> rozdzielcz> projektować  
w ci>gach komunikacyjnych publicznych lub  
w terenach ogólnodostCpnych z zachowaniem 
układów pierWcieniowych,  

d) pierWcieniowych przypadku realizacji sieci 
wodoci>gowej w drogach wewnCtrznych, 
wymagane s> szczegółowe uzgodnienie  
z gestorem sieci,  

e) dopuszcza siC lokalizacjC pompowni strefowej 
wody w ul. Łochowskiejś  

 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gazŚ  
a) teren zasilany w gaz projektowan> sieci> gazow> 

Wredniego ciWnienia od strony gazoci>gu w/c 
Dn150 relacji Kruszyn KrajeMski, ZamoWć - 
Łochowo ze stacji red.- pomiarowej I stopnia  
w Łochowie,  

b) ustala siC zaopatrzenie w gaz dla poszczególnych 
działek poprzez projektowan> sieć rozdzielcz> 
Wredniego ciWnienia zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora sieci,  

c) wskazane jest wykorzystanie gazu ziemnego dla 
celów grzewczychś  

 12) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln>Ś  
a) zaopatrzenie w energiC ciepln> za pomoc> 

urz>dzeM zasilanych gazem, energi> elektryczn>, 
paliwami ekologicznymi lub innymi, zgodnie  
z „Programem Ochrony Powietrza dla strefy 
aglomeracja Bydgoszcz”,  

b) dopuszcza siC realizacjC palenisk domowych  
w formie kominków opalanych drewnemś  

 13) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś  
a) dla zapewnienia pewnoWci zasilania nalecy 

rozbudować GPZ „Osowa Góra” w zakresie 
dodatkowej jednostki transformatorowej WN/SN 
oraz wykonać powi>zania kablowe z istniej>c> 
infrastruktur> 15 kV na obszarze objCtym 
opracowaniem,  

b) zabrania siC budowy nowych napowietrznych 
linii energetycznych,  

c) docelowo dopuszcza siC mocliwoWć skablowania 
wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych 
nn wył>cznie na podstawie decyzji gestora sieci,  

d) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,  

e) utrzymuje siC przebieg napowietrznej 
dwutorowej linii wysokiego napiCcia relacji GPZ 
„Bydgoszcz Zachód” – GPZ „Błonie” oraz GPZ 
„Bydgoszcz Zachód” – GPZ „Jachcice - EC1”,  

f) ustala siC adaptacjC istniej>cych stacji 
transformatorowych i kablowych linii Wredniego 
napiCcia,  

g) dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy linii 
napowietrznych i kablowych Wredniego  
i niskiego napiCcia na warunkach gestora sieci,  

h) zasilanie obiektów adaptowanych, przebudowywanych 
i modernizowanych z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych po ewentualnym 
dostosowaniu ich do zwiCkszonego obci>cenia,  

i) zasilanie nowych obiektów kubaturowych,  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych, kablowymi liniami 
energetycznymi niskiego napiCcia zakoMczonych 
zł>czami kablowo-pomiarowymi lub kablowymi 
wg warunków gestora sieci,  

j) w przypadku istniej>cych linii napowietrznych 
niskiego napiCcia przewidzianych do zachowania 
(do czasu ich zucycia gospodarczego) dopuszcza 
siC mocliwoWć zasilenia obiektów przył>czem 
napowietrznym na warunkach i za zgoda gestora 
sieci,  

k) wyznacza siC lokalizacje wolnostoj>cych 
projektowanych stacji transformatorowych na 
terenach A9.IE, A12.IE, A29.IE, B3.IE, B24.IE, 
C3.IE i C17.IE,  

l) w przypadku zwiCkszonego zapotrzebowania 
mocy, przekraczaj>cego mocliwoWci istniej>cej  
i projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej 
dopuszcza siC mocliwoWć posadowienia 
dodatkowych stacji transformatorowych (w tym 
stacji abonenckich) na warunkach gestora sieci,  

m) nowe stacje transformatorowe nalecy usytuować 
na geodezyjnie wydzielonych działkach  
z dostCpem do drogi publicznejś dopuszcza siC 
mocliwoWć tymczasowej lokalizacji stacji 
słupowej,  

n) zasilanie projektowanych stacji odbywać siC 
bCdzie na warunkach gestora sieci poprzez 
rozbudowC linii kablowych i urz>dzeM 15 kV 
przy jednoczesnym realizowaniu powi>zaM  
z istniej>ca infrastruktur> elektroenergetyczn>,  

o) z projektowanych stacji wyprowadzić linie 
niskiego napiCcia na istniej>c> sieć niskiego 
napiCcia i dla zasilania projektowanych 
obiektów,  

p) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji stacji 
transformatorowej na terenie oznaczonym C9.U,  

q) realizacja obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 
na terenie dróg wewnCtrznych jest zadaniem 
własnym inwestorów prywatnych, a ich 
realizacja bCdzie mocliwa pod warunkiem 
wyprzedzaj>cego uregulowania spraw formalno-
prawnych przez właWcicieli drogi wewnCtrznej  
z gestorem sieci;  

 14) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ  
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej, poprzez 

istniej>c> i projektowan> kanalizacjC 
teletechniczn> na warunkach okreWlonych przez 
wybranego gestora sieci,  
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b) zabrania siC budowy nowych napowietrznych 
linii telefonicznych, a istniej>ce linie docelowo 
przewidzieć do skablowania,  

c) zabrania siC lokalizacji wolnostoj>cych masztów 
i anten stacji bazowych telefonii komórkowej, 
dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM telefonii 
komórkowej na budynkach usługowych, zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi,  

d) podł>czenie do innych sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub odbiór sygnału poprzez 
istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn> 
na warunkach wybranego gestora sieci;  

 15) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ  
a) odpady komunalne nalecy przekazywać 

przedsiCbiorcom posiadaj>cym zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych od właWcicieli 
nieruchomoWci,  

b) pozostałe odpady nalecy zagospodarowywać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi,  

c) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> 
inwestycji/zabudow>, były składowane  
w pryzmach i wykorzystane w granicach 
nieruchomoWci, a takce na innych terenach np. 
wymagaj>cych rekultywacji, lub działaM 
naprawczych w Wrodowisku.  

15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
1) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego zagospodarowania 

terenów przeznaczonych na cele dróg publicznych 
za zgod> zarz>dcy drogi, do czasu realizacji 
zamierzeM planuś  

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
siC odprowadzanie Wcieków bytowych do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych.  
16. WysokoWci stawek procentowychŚ  

1) dla terenów przeznaczonych na inwestycje celu 
publicznego oraz terenów gminnych – obowi>zuje 
0%;  

2) dla pozostałych terenów – obowi>zuje 30%.  
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dla terenów A1.MN, A2.MN, 

A3.MN, A4.MN, A5.MN, A6.MN, A7.MN, A8.MN, 
A14.MN, A15.MN, A16.MN, A17.MN i A18.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne, z wyj>tkiem terenów 
A1.MN, A2.MN, A3.MN, A4.MN, A5.MN, 
A6.MN, A7.MN, A16.MN i A18.MN, gdzie 
dopuszcza siC lokalizacjC wolno stoj>cych usług 
nieuci>cliwych;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) na terenie A16.MN obowi>zuje zachowanie 

istniej>cych zbiorników wodnych oraz 
dopuszcza siC odtworzenie koryta cieku 
naturalnego, zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

b) na terenie A16.MN obowi>zuje zapewnienie 
korzystnych warunków dla rozwoju roWlinnoWci 
hydrogenicznej,  

c) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem,  
b) od strony frontowej obowi>zuje stosowanie 

ogrodzeM acurowych,  
c) na terenie A16.MN obowi>zuje utrzymanie 

obiektu małej architektury (kapliczki)  
w powi>zaniu z planowan> przebudow> układu 
komunikacyjnego;  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
b) obowi>zuje kształt dachu stromy, z wyj>tkiem 

nieruchomoWci połoconej przy ul. Lisiej 52 - 
gdzie nie ustala siC ograniczeM w zakresie 
geometrii dachu, zgodnie z rysunkiem planu,  

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

d) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci – powierzchnia działki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> powinna być nie mniejsza nic 550 m2;  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) dla terenów A14.MN, A15.MN, A16.MN  

i A18.MN obowi>zuje zakaz zabudowy, 
grodzenia (z wyj>tkiem ogrodzeM z elementów 
łatwo rozbieralnych) oraz nasadzeM zieleni> 
wysok> w strefie korytarza infrastruktury 
technicznej o szerokoWci 8,0 m po obu stronach 
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej  
110 kV,  

b) usytuowanie budynków mieszkalnych  
i usługowych na terenach A14.MN, A15.MN, 
A16.MN i A18.MN musi uwzglCdniać, 
regulowane przepisami odrCbnymi, ograniczenia 
wynikaj>ce z przebiegu granicy strefy 
oddziaływania linii energetycznej 110 kV – 
dopuszcza siC przesuniCcie tych granic na 
podstawie pomiarów natCcenia pola 
elektromagnetycznego, jednak nie dalej nic do 
wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
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c) w przypadku terenów A1.MN, A2.MN, A3.MN, 
A4.MN, A5.MN, A6.MN, A7.MN, A16.MN  
i A18.MN, w pasie zabudowy połoconym  
w bezpoWrednim s>siedztwie terenu 033.KD-G, 
nalecy lokalizować zabudowC usługow>ś  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna poszczególnych 

terenów z przyległych, do nich, terenów dróg 
publicznych, z wyj>tkiem terenu 033.KD-G,  

b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
033.KD-G dla istniej>cych budynków 
usytuowanych wzdłuc tego terenu, za zgod> 
zarz>dcy drogi,  

c) dla dwóch nowo wydzielonych działek  
w południowo-wschodniej czCWci działki nr ewid. 
2/6 obr. 6 obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów 015.KD-W i 016.KD-D;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej:  
a) obowi>zuje utrzymanie napowietrznej linii  

110 kV, oraz jej udostCpnienie słucbom 
eksploatacyjnym gestora sieci, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi,  

b) dopuszcza siC likwidacjC sieci wodoci>gowej na 
warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci;  

 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
utrzymanie upraw sadowniczych na terenie działki 
nr ewid. 2/6 obr. 6.  
 
§ 7. Ustalenia dla terenów A9.IE, A12.IE i A29.IEŚ  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury elektroenergetycznej 
(stacja transformatorowa);  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy równa jednej 

kondygnacji nadziemnej,  
c) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

5,0 m;  
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obsługa komunikacyjna poszczególnych 
terenów obowi>zuje z przyległych, do nich, dróg 
publicznych - ulic lokalnych i dojazdowych;  

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – na terenach 
A12.IE i A29.IE dopuszcza siC lokalizacjC słupowej 
stacji transformatorowej;  

5) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 8. Ustalenia dla terenu A10.ZP:  

1) przeznaczenie – teren zieleni parkowej;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje uporz>dkowanie terenu i wytyczenie 
Wciecek spacerowych,  

b) obowi>zuje zakaz grodzenia, z wyj>tkiem jego 
usytuowania wzdłuc granicy z terenem A16.MNś  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  

a) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
wyznacza siC strefC „B” ochrony 
konserwatorskiej, w granicach której wymagane 
jest opiniowanie przez właWciwego konserwatora 
zabytków wszelkich, prowadzonych tam, prac 
(takce rewaloryzacji zieleni),  

b) obszar nieczynnego cmentarza ewangelickiego 
stanowi obiekt zabytkowy wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków – wymagane jest 
uzgadnianie z właWciwym konserwatorem 
zabytków modernizacji, adaptacji i rewaloryzacji 
obiektu;  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntemś  

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 013.KD-L;  

7) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 9. Ustalenia dla terenu A11.ZU:  

1) przeznaczenie – teren zieleni urz>dzonejś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje realizacja ci>gu pieszego –  
w miejscu oznaczonym na rysunku planu,  

b) obowi>zuje realizacja terenowych placów zabaw 
dla dzieci i młodziecyś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – dopuszcza siC odtworzenie koryta 
cieku naturalnego, zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem,  
b) obowi>zuje realizacja powi>zaM funkcjonalno-

przestrzennych z terenem 017.KPX-R;  
c) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu – minimalna 
szerokoWć ci>gu pieszego – 1,5 m;  

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy 

kubaturowej,  
b) obowi>zuje zakaz realizacji nasadzeM zieleni> 

wysok> w strefie oddziaływania napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110 kV;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 019.KD-D poprzez teren 017.KPX-R;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – obowi>zuje utrzymanie 
napowietrznej linii 110 kV, oraz jej udostCpnienie 
słucbom eksploatacyjnym gestora sieci, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymiś  

8) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
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§ 10. Ustalenia dla terenów A13.U i A23.U:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działki budowlanejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 40%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna poszczególnych 
terenów obowi>zuje z przyległych, do nich, dróg 
publicznych;  

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 11. Ustalenia dla terenów A19.MN, A20.MN, 

A21.MN, A22.MN, A25.MN, A26.MN i A27.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne, z wyj>tkiem terenów 
A20.MN i A22.MN, gdzie dopuszcza siC 
lokalizacjC wolno stoj>cych usług nieuci>cliwych;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
wolno stoj>cej,  

b) na terenie A26.MN dopuszcza siC realizacjC 
zabudowy blianiaczej – zgodnie z propozycj> 
okreWlon> na rysunku planuś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  

a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 
stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem,  

b) TreeNodeŚ 2) od strony frontowej obowi>zuje 
stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) obowi>zuje kształt dachu stromy, z wyj>tkiem 

terenów A19.MN i A20.MN, dla których nie 
ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w przypadku 
terenów A20.MN i A22.MN, w pasie zabudowy 
połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie terenu 
033.KD-G, nie nalecy lokalizować zabudowy 
mieszkalnej;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznychś  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC likwidacjC 
sieci wodoci>gowej na warunkach i w uzgodnieniu  
z gestorem sieci;  

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – na terenach 
A19.MN, A20.MN, A21.MN i A22.MN dopuszcza 
siC utrzymanie ogrodów działkowych.  
 
§ 12. Ustalenia dla terenu A24.MW:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynek mieszkalny,  

c) zamienne – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje realizacja zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej w ramach zorganizowanej 
działalnoWci inwestycyjnej,  

b) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy,  
c) dla przeznaczenia zamiennego dopuszcza siC 

realizacjC nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie wolno stoj>cej 
lub blianiaczej,  

d) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczychś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) teren nalecy do rodzaju terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasem,  
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b) w przypadku realizacji przeznaczenia 
zamiennego teren naleceć bCdzie do rodzaju 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów 
odrCbnych z zakresu ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych oraz 
zakaz umieszczania reklam wolno stoj>cych, na 
trwałe zwi>zanych z gruntemś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 

terenu niezabudowanego, przy czym nie mniej 
nic połowC tej powierzchni nalecy przeznaczyć 
na wydzielone tereny rekreacyjne,  

b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 6,0 m,  

c) obowi>zuje szerokoWć frontu działki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> blianiacz> nie mniejsza nic  
14,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów 023.KD-L i 025.KD-W;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC likwidacjC 
przewodów wodoci>gowych, zgodnie z warunkami 
gestora sieci, na koszt i staraniem zainteresowanych 
stron.  
 
§ 13. Ustalenia dla terenu A28.MN-U:  

1) przeznaczenie:  
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) teren zabudowy usługowejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działki budowlanejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 6,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 033.KD-G, nalecy lokalizować zabudowC 
usługow>ś  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna  

z przyległych terenów dróg publicznych  
z wyj>tkiem terenu 033.KD-G,  

b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
033.KD-G dla istniej>cych budynków 
usytuowanych wzdłuc tego terenu, za zgod> 
zarz>dcy drogi,  

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 14. Ustalenia dla terenów B1.MN-U, B2.MN-U  

i B7.MN-U:  
1) przeznaczenie:  

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) teren zabudowy usługowejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działki budowlanejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 6,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m;  

6) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci – powierzchnia działki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn>/zabudowC usługow> powinna być nie 
mniejsza nic 750 m2;  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
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zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 033.KD-G lub granicy miasta, nalecy 
lokalizować zabudowC usługow>ś  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznych, z wyj>tkiem terenu 
033.KD-G;  

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 15. Ustalenia dla terenów B3.IE i B24.IEŚ  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury 
elektroenergetycznej (stacja transformatorowa);  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy równa jednej 

kondygnacji nadziemnej,  
c) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

5,0 m;  
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obsługa komunikacyjna poszczególnych 
terenów obowi>zuje z przyległych, do nich, dróg 
publicznych;  

4) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 16. Ustalenia dla terenu B4.UH:  

1) przeznaczenie – teren usług handlu detalicznegoś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje realizacja zabudowy usługowej  
w ramach zorganizowanej działalnoWci 
inwestycyjnej,  

b) dopuszcza siC przył>czenie przedmiotowego 
terenu do terenu B6.U, w ramach 
zorganizowanej działalnoWci inwestycyjnejś  

c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych,  

d) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działki budowlanej;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 15,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
dwóch kondygnacji nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m;  

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 039.KD-L;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – w celu odwodnienia 
drogi 040.KD-L dopuszcza siC przeprowadzenie 
kanału deszczowego przez teren B4.UH, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 17. Ustalenia dla terenu B5.KZO:  

1) przeznaczenie – teren obsługi transportu 
publicznego;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

bezpoWrednio przy granicy działki budowlanejś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy równa jednej 

kondygnacji nadziemnej,  
c) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

5,0 m;  
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów 033.KD-G i 039.KD-L;  

6) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 18. Ustalenia dla terenu B6.U:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy usługowej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC 

zabudowy mieszkaniowej,  
c) zamienne – teren usług handlu detalicznegoś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

bezpoWrednio przy granicy działki budowlanej,  
c) w przypadku realizacji przeznaczenia 

zamiennego dopuszcza siC przył>czenie 
przedmiotowego terenu do terenu B4.UH,  
w ramach zorganizowanej działalnoWci 
inwestycyjnej;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  
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4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 10,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m,  

g) w przypadku realizacji przeznaczenia 
zamiennego obowi>zuj> parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowy jak dla terenu B4.UHś  

6) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci – powierzchnia działki budowlanej 
przeznaczonej pod zabudowC usługow> powinna być 
nie mniejsza nic 1050 m2ś  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 033.KD-G lub granicy miasta, nalecy 
lokalizować zabudowC usługow>ś  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznych, z wyj>tkiem terenu 
033.KD-G;  

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 19. Ustalenia dla terenów B8.MN, B9.MN, 

B10.MN, B11.MN, B12.MN, B13.MN, B14.MN, 
B15.MN, B16.MN, B17.MN, B18.MN i B19.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne, z wyj>tkiem terenów 
B8.MN i B11.MN, gdzie dopuszcza siC 
lokalizacjC wolno stoj>cych usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej, blianiaczej i szeregowej – zgodnie  
z propozycj> okreWlon> na rysunku planu;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasemś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – dla terenów 
B9.MN, B12.MN, B13.MN, B16.MN, B17.MN  
i B18.MN - w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, wyznacza siC strefC „W” ochrony 
archeologicznej, w granicach której obowi>zuje 
przeprowadzenie, przed rozpoczCciem działalnoWci 
inwestycyjnej, wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych, 
których zakres powinien zostać okreWlony przez 
właWciwego konserwatora zabytkówś  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych oraz 
zakaz umieszczania reklam wolno stoj>cych, na 
trwałe zwi>zanych z gruntemś  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) obowi>zuje kształt dachu stromy, z wyj>tkiem 

terenów B10.MN, B11.MN i B15.MN, dla 
których nie ustala siC ograniczeM w zakresie 
geometrii dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

7) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciŚ  
a) powierzchnia działki budowlanej przeznaczonej 

pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> 
powinna być nie mniejsza nic 500 m2;  

b) powierzchnia działki budowlanej przeznaczonej 
na lokalizacjC budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
powinna być nie mniejsza nic 240 m2;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) dla terenów B16.MN, B17.MN, B18.MN  

i B19.MN na rysunku planu oznaczono granicC 
obszaru złoconych warunków geologicznych,  
w obrCbie której mog> wystCpować utwory 
organiczne o mi>cszoWci do 2,0 m zalegaj>ce na 
piaskach oraz wody gruntowe na głCbokoWci ok. 
1,0 m p.p.t.,  

b) w przypadku terenu B11.MN, w pasie zabudowy 
połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie terenu 
033.KD-G, nalecy lokalizować zabudowC 
usługow>ś  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznychś  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – na terenie B17.MN 
dopuszcza siC utrzymanie napowietrznej linii 15 kV, 
oraz jej udostCpnienie słucbom eksploatacyjnym 
gestora sieci, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymiś  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 189 – 10039 – Poz. 2534 
 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
utrzymanie upraw rolniczych.  
 
§ 20. Ustalenia dla terenów B20.MW, B21.MW, 

B22.MW i B23.MW:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynek mieszkalny;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje realizacja zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej w ramach zorganizowanej 
działalnoWci inwestycyjnej,  

b) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy,  
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczychś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych oraz 
zakaz umieszczania reklam wolno stoj>cych, na 
trwałe zwi>zanych z gruntemś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 

terenu niezabudowanego, przy czym nie mniej 
nic połowC tej powierzchni nalecy przeznaczyć 
na wydzielone tereny rekreacyjne,  

b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 10,0 m,  

c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych, z wyj>tkiem 
terenów B20.MW i B21.MW, dla których nie 
moce przekraczać czterech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m, z wyj>tkiem terenów B20.MW  
i B21.MW, dla których nie moce przekroczyć 
15,0 m;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – dla terenu 
B23.MW na rysunku planu oznaczono granicC 
obszaru złoconych warunków geologicznych,  
w obrCbie której mog> wystCpować utwory 
organiczne o mi>cszoWci do 2,0 m zalegaj>ce na 
piaskach oraz wody gruntowe na głCbokoWci  
ok. 1,0 m p.p.t.;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznych, z wyj>tkiem terenu 
033.KD-G;  

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków wzdłuc granic z drogami 
publicznymi.  
 
§ 21. Ustalenia dla terenu B25.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC wolno 

stoj>cych usług nieuci>cliwychś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej – zgodnie z propozycj> okreWlon> na 
rysunku planu;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

trzech kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

12,0 m;  
5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 033.KD-G, nalecy lokalizować zabudowC 
usługow>ś  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 048.KD-L i 050.KD-W;  

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
utrzymanie upraw sadowniczych na czCWci działek 
nr ewid. 15/3 i 15/4 obr. 6.  
 
§ 22. Ustalenia dla terenu B26.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC wolno 

stoj>cych usług nieuci>cliwychś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej – zgodnie z propozycj> okreWlon> na 
rysunku planu;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  
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4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) obowi>zuje kształt dachu stromy,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

trzech kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

12,0 m;  
5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 033.KD-G, nalecy lokalizować zabudowC 
usługow>ś  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z przyległych 

dróg publicznych, z wyj>tkiem terenu 033.KD-G,  
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> działki  

nr ewid. 11/2 obr. 6 z terenu 033.KD-G, na 
warunkach zarz>dcy drogi.  

 
§ 23. Ustalenia dla terenu B27.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej – zgodnie z propozycj> okreWlon> na 
rysunku planu;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

trzech kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

12,0 m;  
5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu – na rysunku 
planu oznaczono granicC obszaru złoconych 
warunków geologicznych, w obrCbie której mog> 
wystCpować utwory organiczne o mi>cszoWci do  
2,0 m zalegaj>ce na piaskach oraz wody gruntowe 
na głCbokoWci ok. 1,0 m p.p.t.ś  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  

z przyległych dróg publicznych oraz z terenu 
056.KD-W.  
 
§ 24. Ustalenia dla terenu B28.UO:  

1) przeznaczenie – teren usług oWwiaty (przedszkole),  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych,  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych wzdłuc 
granicy działki budowlanejś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 50% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 10,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

dwóch kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

10,0 m,  
f) w obrCbie terenu nalecy zapewnić nie mniej nic  

7 miejsc parkingowych na 100 uczniów  
i zatrudnionych;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – na rysunku 
planu oznaczono granicC obszaru złoconych 
warunków geologicznych, w obrCbie której mog> 
wystCpować utwory organiczne o mi>cszoWci do  
2,0 m zalegaj>ce na piaskach oraz wody gruntowe 
na głCbokoWci ok. 1,0 m p.p.t.ś  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów 048.KD-L i 059.KD-L;  

8) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 25. Ustalenia dla terenu B29.ZL:  

1) przeznaczenie – teren lasu;  
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:  
a) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 

dopuszczeniu biologicznych metod przeciwdziałania 
erozji zboczy,  

b) obowi>zuje ochrona zadrzewieniaś  
3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntemś  

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;  
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5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 037.KD-D i 059.KD-L.  
 
§ 26. Ustalenia dla terenu C1.ZL:  

1) przeznaczenie – teren lasu;  
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:  
a) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 

dopuszczeniu biologicznych metod przeciwdziałania 
erozji zboczy,  

b) obowi>zuje ochrona zadrzewienia oraz cieku 
naturalnego, stanowi>cego lokalny korytarz 
ekologiczny;  

3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntemś  

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;  

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 059.KD-L.  
 
§ 27. Ustalenia dla terenu C2.ZK:  

1) przeznaczenie – teren zieleni krajobrazowej;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje realizacja samodzielnych ci>gów 
pieszych, Wciecki rowerowej oraz kładki nad 
ciekiem naturalnym – w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu,  

b) obowi>zuje zakaz grodzenia, z wyj>tkiem jego 
usytuowania wzdłuc granicy z terenami C3.IE  
i C6.ZD;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 

dopuszczeniu biologicznych metod przeciwdziałania 
erozji zboczy,  

b) obowi>zuje ochrona zadrzewienia oraz cieku 
naturalnego, stanowi>cego lokalny korytarz 
ekologiczny,  

c) obowi>zuje podporz>dkowanie koncepcji 
przebiegu ci>gów pieszych i rowerowych 
istniej>cym walorom przyrodniczym, w celu 
ochrony zadrzewienia i krzewówś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem,  
b) obowi>zuje realizacja powi>zaM funkcjonalno-

przestrzennych z s>siednimi terenamiś  
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) minimalna szerokoWć samodzielnego ci>gu 

pieszego – 1,5 m,  
b) minimalna szerokoWć Wciecki rowerowej – 2,0 m;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych dróg publicznychś  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC 
utrzymanie i przeprowadzanie przesyłowych sieci 
infrastruktury technicznej z uwzglCdnieniem 
warunków gestora sieci oraz przepisów odrCbnychś  

9) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 28. Ustalenia dla terenów C3.IE i C17.IEŚ  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury 
elektroenergetycznej (stacja transformatorowa);  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy równa jednej 

kondygnacji nadziemnej,  
c) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

5,0 m;  
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznychś  

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – na terenach C3.IE 
i C17.IE dopuszcza siC lokalizacjC słupowej stacji 
transformatorowej;  

5) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 29. Ustalenia dla terenu C4.IK:  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury kanalizacyjnej 
(przepompownia Wcieków sanitarnych)ś  

2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych dróg publicznychś  

3) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 30. Ustalenia dla terenów C5.ZD, C6.ZD, C7.ZD  

i C8.ZD:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren ogrodów działkowych,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne,  

c) zamienne – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dla przeznaczenia zamiennego dopuszcza siC 
realizacjC nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie wolno stoj>cejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  
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b) w przypadku realizacji przeznaczenia 
zamiennego poszczególne tereny naleceć bCd> 
do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów 
odrCbnych z zakresu ochrony przed hałasemś  

c) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 
dopuszczeniu biologicznych metod przeciwdziałania 
erozji zboczy;  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem,  
b) od strony frontowej obowi>zuje stosowanie 

ogrodzeM acurowych,  
c) obowi>zuje realizacja powi>zaM funkcjonalno-

przestrzennych z s>siednimi terenamiś  
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) obowi>zuje kształt dachu stromy,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

trzech kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

12,0 m;  
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji:  
a) bsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 

obowi>zuje z terenu 063.KD-DX,  
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> terenu 

C8.ZD z terenu 078.KD-Z, na warunkach 
zarz>dcy drogiś  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – na terenie C6.ZD 
dopuszcza siC utrzymanie napowietrznej linii 15 kV, 
oraz jej udostCpnienie słucbom eksploatacyjnym 
gestora sieci, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi.  
 
§ 31. Ustalenia dla terenów C9.U i C10.UŚ  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy usługowej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC wolno 

stoj>cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działki budowlanejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m;  

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) dla terenu C10.U obowi>zuje zakaz zabudowy, 

trwałego grodzenia i nasadzeM zieleni> wysok>  
w strefie korytarza infrastruktury technicznej  
o szerokoWci 8,0 m po obu stronach osi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV,  

b) usytuowanie budynków mieszkalnych  
i usługowych na terenie C10.U musi 
uwzglCdniać, regulowane przepisami odrCbnymi, 
ograniczenia wynikaj>ce z przebiegu 
orientacyjnych granic oddziaływania napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110 kV – dopuszcza 
siC przesuniCcie tych granic na podstawie 
pomiarów natCcenia pola elektromagnetycznego, 
jednak nie dalej nic do wyznaczonej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) dla terenu C9.U obowi>zuje obsługa 

komunikacyjna z terenu 078.KD-Z, a dla terenu 
C10.U z terenu 048.KD-L,  

b) dla terenu C10.U dopuszcza siC tymczasow> 
obsługC komunikacyjn> z terenu 078.KD-Z, za 
zgod> zarz>dcy drogiś  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – na terenie C10.U 
obowi>zuje utrzymanie napowietrznej linii 110 kV, 
oraz jej udostCpnienie słucbom eksploatacyjnym 
gestora sieci, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymiś  

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 32. Ustalenia dla terenu C11.WS:  

1) przeznaczenie – teren wód powierzchniowych 
Wródl>dowychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– obowi>zuje zakaz grodzeniaś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zuje zapewnienie korzystnych warunków 

dla rozwoju roWlinnoWci hydrogenicznej,  
b) w przypadku realizacji inwestycji drogowej – 

terenu 033.KD-G obowi>zuje wykonanie 
przedłucenia przepustu wodnego w celu 
utrzymania powi>zania istniej>cych zbiorników 
wodnych;  

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz zabudowy;  

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
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a) dopuszcza siC zasypanie czCWci zbiornika w celu 
realizacji fragmentu inwestycji drogowej – 
terenu 033.KD-G,  

b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych dróg publicznych, z wyj>tkiem 
terenu 033.KD-G.  

 
§ 33. Ustalenia dla terenu C12.MW:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynek mieszkalny,  

c) zamienne – dla czCWci dz. nr ewid. 14/3 
dopuszcza siC wprowadzenie terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, jako kontynuacji 
zagospodarowania terenu C13.MN;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje realizacja zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej w ramach zorganizowanej 
działalnoWci inwestycyjnej,  

b) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy,  
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczychś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:  
a) teren nalecy do rodzaju terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasem,  

b) w przypadku realizacji przeznaczenia 
zamiennego fragment terenu naleceć bCdzie do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów 
odrCbnych z zakresu ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych oraz 
zakaz umieszczania reklam wolno stoj>cych, na 
trwałe zwi>zanych z gruntemś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 

terenu niezabudowanego, przy czym nie mniej 
nic połowC tej powierzchni nalecy przeznaczyć 
na wydzielone tereny rekreacyjne,  

b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 10,0 m i nie wiCksza nic 20,0 m,  

c) obowi>zuje kształt dachu stromy o k>cie nachylenia 
połaci dachowych nie przekraczaj>cym 45°,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych dróg publicznych.  
 
§ 34. Ustalenia dla terenów C13.MN, C15.MN, 

C16.MN, C18.MN, C20.MN i C21.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne, z wyj>tkiem terenów 
C13.MN, C18.MN, C20.MN i C21.MN, gdzie 
dopuszcza siC lokalizacjC wolno stoj>cych usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej – zgodnie z propozycj> okreWlon> na 
rysunku planu;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

trzech kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

12,0 m;  
6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) na terenach C13.MN, C15.MN, C16.MN, 

C20.MN i C21.MN obowi>zuje zakaz zabudowy, 
grodzenia (z wyj>tkiem ogrodzeM z elementów 
łatwo rozbieralnych) oraz nasadzeM zieleni> 
wysok> w strefie korytarza infrastruktury 
technicznej o szerokoWci 8,0 m po obu stronach 
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej  
110 kV,  

b) usytuowanie budynków mieszkalnych  
i usługowych na terenach C13.MN, C15.MN, 
C16.MN, C20.MN i C21.MN musi uwzglCdniać, 
regulowane przepisami odrCbnymi, ograniczenia 
wynikaj>ce z przebiegu orientacyjnych granic 
oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 
110 kV – dopuszcza siC przesuniCcie tych granic 
na podstawie pomiarów natCcenia pola 
elektromagnetycznego, jednak nie dalej nic do 
wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

c) w przypadku terenów C13.MN i C18.MN,  
w pasie zabudowy połoconym w bezpoWrednim 
s>siedztwie terenów 033.KD-G i 078.KD-Z, 
nalecy lokalizować zabudowC usługow>ś  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznych;  
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8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej – na terenach C13.MN, 
C15.MN, C16.MN, C20.MN i C21.MN obowi>zuje 
utrzymanie napowietrznej linii 110 kV, oraz jej 
udostCpnienie słucbom eksploatacyjnym gestora 
sieci, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi.  
 
§ 35. Ustalenia dla terenu C14.UH:  

1) przeznaczenie – teren usług handlu detalicznegoś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje realizacja zabudowy usługowej  
w ramach zorganizowanej działalnoWci 
inwestycyjnej,  

b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działki budowlanejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 15,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
dwóch kondygnacji nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) obowi>zuje zakaz zabudowy, trwałego grodzenia 

i nasadzeM zieleni> wysok> w strefie korytarza 
infrastruktury technicznej o szerokoWci 8,0 m po 
obu stronach osi napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV,  

b) usytuowanie budynków usługowych musi 
uwzglCdniać, regulowane przepisami odrCbnymi, 
ograniczenia wynikaj>ce z przebiegu 
orientacyjnych granic oddziaływania napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110 kV – dopuszcza 
siC przesuniCcie tych granic na podstawie 
pomiarów natCcenia pola elektromagnetycznego, 
jednak nie dalej nic do wyznaczonej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 060.KD-L;  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – obowi>zuje utrzymanie 

napowietrznej linii 110 kV, oraz jej udostCpnienie 
słucbom eksploatacyjnym gestora sieci, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymiś  

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ  
a) dopuszcza siC lokalizacjC kiosków,  
b) dopuszcza siC zachowanie budynku połoconego 

przy ul. Lisiej 39, do czasu realizacji docelowego 
układu drogowego – o ewentualnym trwałym 
zachowaniu tego budynku zadecyduj> 
szczegółowe rozwi>zania projektu rozbudowy.  

 
§ 36. Ustalenia dla terenów C19.MN-U, C22.MN-U 

i C23.MN-U:  
1) przeznaczenie:  

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) teren zabudowy usługowejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działki budowlanejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 
trzech kondygnacji nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
15,0 m;  

6) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciŚ  
a) dla terenu C19.MN-U powierzchnia działki 

budowlanej przeznaczonej pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>/zabudowC 
usługow> powinna być nie mniejsza nic 650 m2,  

b) dla terenu C22.MN-U powierzchnia działki 
budowlanej przeznaczonej pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>/zabudowC 
usługow> powinna być nie mniejsza nic 550 m2;  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenów 033.KD-G i 078.KD-Z, nalecy lokalizować 
zabudowC usługow>ś  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna  

z przyległych dróg publicznych oraz z terenów 
069.KD-W i 070.KD-W,  
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b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
078.KD-Z na warunkach zarz>dcy drogiś  

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 37. Ustalenia dla terenu C24.KSO-U:  

1) przeznaczenie:  
a) teren obsługi komunikacji samochodowej – 

obiekty obsługuj>ce komunikacjC samochodow>, 
takie jak: stacja paliw, warsztat naprawy 
samochodów, parking powierzchniowy,  

b) teren zabudowy usługowejś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczychś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) teren nalecy do rodzaju terenów mieszkaniowo-

usługowych, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasem,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC przedsiCwziCć 
mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – w przypadku realizacji 
ogrodzeM od strony frontowej obowi>zuje 
stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 20% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 10,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

dwóch kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

10,0 m;  
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów 062.KD-L i 068.KD-D.  
 
§ 38. Ustalenia dla terenu C25.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynek mieszkalny;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC lokalizacjC budynku mieszkalnego 
jednorodzinnych w zabudowie wolno stoj>cej – 
zgodnie z propozycj> okreWlon> na rysunku planu;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 50% powierzchni 

terenu niezabudowanego,  
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

trzech kondygnacji nadziemnych,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 

12,0 m;  
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obsługa komunikacyjna obowi>zuje  
z terenu 048.KD-L.  
 
§ 39. Ustalenia dla terenu C26.ZU:  

1) przeznaczenie – teren zieleni urz>dzonejś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zuje realizacja ci>gu pieszego –  
w miejscu oznaczonym na rysunku planu,  

b) obowi>zuje zakaz grodzenia, z wyj>tkiem jego 
usytuowania wzdłuc granicy z terenem C16.MNś  

3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem,  
b) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu – minimalna 
szerokoWć ci>gu pieszego – 1,5 m;  

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy 

kubaturowej,  
b) obowi>zuje zakaz realizacji nasadzeM zieleni> 

wysok> w strefie oddziaływania napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 15 kV;  

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów 048.KD-L i 062.KD-L;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC 
utrzymanie napowietrznej linii 15 kV, oraz jej 
udostCpnienie słucbom eksploatacyjnym gestora 
sieci, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymiś  

7) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 40. Ustalenia dla terenów 01.KD-D, 02.KD-D, 

03.KD-D, 04.KD-D, 05.KD-D, 016.KD-D, 019.KD-D, 
020.KD-D, 026.KD-D, 027.KD-D, 028.KD-D, 029.KD-
D, 030.KD-D, 031.KD-D, 032.KD-D, 035.KD-D, 
036.KD-D, 037.KD-D, 041.KD-D, 042.KD-D, 043.KD-
D, 044.KD-D, 045.KD-D, 046.KD-D, 047.KD-D, 
064.KD-D, 065.KD-D, 066.KD-D, 067.KD-D, 068.KD-
D i 080.KD-D:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – ulica 

dojazdowa;  
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2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 01.KD-D – zmienna 6,0-14,0 m,  
- dla terenu 02.KD-D – zmienna 10,0-14,0 m,  
- dla terenu 03.KD-D – zmienna 10,0-16,0 m,  
- dla terenu 04.KD-D – zmienna 10,0-16,0 m,  
- dla terenu 05.KD-D – zmienna 10,0-16,0 m,  
- dla terenu 016.KD-D – zmienna 9,0-14,0 m,  
- dla terenu 019.KD-D – zmienna 10,0-13,0 m,  
- dla terenu 020.KD-D – zmienna 9,0-18,5 m,  
- dla terenu 026.KD-D – zmienna 10,0-16,5 m,  
- dla terenu 027.KD-D – zmienna 10,0-16,5 m,  
- dla terenu 028.KD-D – zmienna 10,0-16,5 m,  
- dla terenu 029.KD-D – zmienna 10,0-16,0 m,  
- dla terenu 030.KD-D – zmienna 10,0-12,0 m,  
- dla terenu 031.KD-D – 10,0 m,  
- dla terenu 032.KD-D – zmienna 10,0-19,0 m,  
- dla terenu 035.KD-D – zmienna 6,0-17,0 m,  
- dla terenu 036.KD-D – zmienna 10,0-17,0 m,  
- dla terenu 037.KD-D – zmienna 10,0-18,5 m,  
- dla terenu 041.KD-D – 10,0 m,  
- dla terenu 042.KD-D – 10,0 m,  
- dla terenu 043.KD-D – 10,0 m,  
- dla terenu 044.KD-D – zmienna 10,0-16,0 m,  
- dla terenu 045.KD-D – 12,0 m,  
- dla terenu 046.KD-D – zmienna 10,0-16,0 m,  
- dla terenu 047.KD-D – zmienna 10,0-16,0 m,  
- dla terenu 054.KD-D – 21,0 m,  
- dla terenu 055.KD-D – 21,0-22,0 m,  
- dla terenu 064.KD-D – zmienna 10,0-17,0 m,  
- dla terenu 065.KD-D – zmienna 10,0-17,0 m,  
- dla terenu 066.KD-D – zmienna 10,0-17,0 m,  
- dla terenu 067.KD-D – zmienna 10,0-17,0 m,  
- dla terenu 068.KD-D – zmienna 11,0-12,0 m,  
- dla terenu 080.KD-D – 10,0 m,  

b) ulica jednojezdniowa z chodnikami  
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej 
bez wyodrCbnionej jezdni i chodnikówś  

3) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 41. Ustalenia dla terenów 06.KPX-R, 07.KPX-R, 

08.KPX-R, 09.KPX-R, 010.KPX-R, 017.KPX-R, 
018.KPX-R, 034.KPX-R, 049.KPX-R, 051.KPX-R, 
052.KPX-R, 053.KPX-R, 072.KPX-R, 073.KPX-R, 
074.KPX-R, 075.KPX-R, 076.KPX-R i 077.KPX-R, 
079.KPX-R:  
1) przeznaczenie – teren wydzielonego ci>gu pieszo-

rowerowego;  
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – na terenach 017.KPX-R i 018.KPX-R 
dopuszcza siC odtworzenie koryta cieku naturalnego, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 06.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 07.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 08.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 09.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 010.KPX-R – 4,5 m,  

- dla terenu 017.KPX-R – 6,0 m,  
- dla terenu 018.KPX-R – 20,0 m,  
- dla terenu 034.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 049.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 051.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 052.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 053.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 072.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 073.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 074.KPX-R – 4,5 m,  
- dla terenu 075.KPX-R – 4,0 m,  
- dla terenu 076.KPX-R – zmienna 4,0-5,5 m,  
- dla terenu 077.KPX-R – 10,0 m,  
- dla terenu 079.KPX-R – 10,0 m,  

b) chodnik o szerokoWci min. 3,0 mś  
 
§ 42. Ustalenia dla terenów 011.KD-L, 012.KD-L, 

013.KD-L, 014.KD-L, 021.KD-L, 022.KD-L, 023.KD-
L, 024.KD-L, 039.KD-L, 040.KD-L, 048.KD-L, 
059.KD-L, 060.KD-L, 061.KD-L i 062.KD-L:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 

lokalna;  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 011.KD-L – zmienna 12,0-16,0 m,  
- dla terenu 012.KD-L – zmienna 12,0-16,0 m,  
- dla terenu 013.KD-L – 12,0 m,  
- dla terenu 014.KD-L – 12,0 m,  
- dla terenu 021.KD-L – zmienna 12,0-17,0 m,  
- dla terenu 022.KD-L – zmienna 11,5-19,5 m,  
- dla terenu 023.KD-L – 12,0 m,  
- dla terenu 024.KD-L – zmienna 12,0-13,0 m,  
- dla terenu 039.KD-L – zmienna 12,0-30,0 m,  
- dla terenu 040.KD-L – 12,0 m,  
- dla terenu 048.KD-L – zmienna 12,0-22,0 m,  
- dla terenu 059.KD-L – zmienna 11,5-14,5 m,  
- dla terenu 060.KD-L – zmienna 12,0-26,5 m,  
- dla terenu 061.KD-L – 12,0 m,  
- dla terenu 062.KD-L – zmienna 12,0-15,0 m,  

b) ulica jednojezdniowa z obustronnymi 
chodnikami, z dopuszczeniem budowy ulicy 
jednoprzestrzennej bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

c) skrzycowanie z ulic> zbiorcz> lub główn> – 
skanalizowane, z wyj>tkiem terenów 013.KD-L, 
024.KD-L i 062.KD-L – na prawe skrCty, z ulic> 
lokaln> lub dojazdow> – zwykłeś  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) w czCWci terenu 013.KD-L obowi>zuje strefa „B” 

ochrony konserwatorskiej – wszelkie prace 
(takce rewaloryzacja zieleni) prowadzone na 
fragmencie obszaru nieczynnego cmentarza 
ewangelickiego, połoconego w obrCbie terenu, 
powinny być opiniowane przez właWciwego 
konserwatora zabytków,  

b) w granicach terenu 013.KD-L, na rysunku planu, 
oznaczono fragment obszaru nieczynnego 
cmentarza ewangelickiego stanowi>cego obiekt 
zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków – wymagane jest uzgadnianie  
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z właWciwym konserwatorem zabytków 
modernizacji, adaptacji i rewaloryzacji obiektu;  

4) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 43. Ustalenia dla terenów 015.KD-W, 025.KD-W, 

050.KD-W, 056.KD-W, 069.KD-W i 070.KD-W:  
1) przeznaczenie – teren drogi wewnCtrznejś  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 015.KD-W – 9,0 m,  
- dla terenu 025.KD-W – zmienna 6,0-8,0 m,  
- dla terenu 050.KD-W – zmienna 5,0-10,0 m,  
- dla terenu 056.KD-W – 5,0 m,  
- dla terenu 069.KD-W – zmienna 6,0-10,0 m,  
- dla terenu 070.KD-W – 5,0 m,  

b) ulica jednoprzestrzenna bez wyodrCbnionej 
jezdni i chodników,  

c) skrzycowanie z ulic> klasy zbiorczej – na prawe 
skrCty, z ulic> klasy lokalnej lub dojazdowej – 
zwykłe.  

 
§ 44. Ustalenia dla terenu 033.KD-G:  

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 
główna (ul. Lisia)ś  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zmienna 

30,0-46,5 m,  
b) ulica dwujezdniowa z obustronnymi chodnikami 

i Wcieck> rowerow>,  
c) skrzycowanie z terenami 013.KD-L, 024.KD-L, 

025.KD-W, 062.KD-L i B5.KZO – na prawe 
skrCty, skrzycowanie z terenami 011.KD-L, 
021.KD-L, 039.KD-L, 060.KD-L i 078.KD-Z – 
skanalizowane,  

d) zaleca siC wprowadzenie nasadzeM zieleni 
przyulicznej,  

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych  
i lokalizacjC nowych zjazdów, na warunkach 
zarz>dcy drogiś  

3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ  
a) dopuszcza siC lokalizacjC kiosków wzdłuc 

południowej granicy terenu, za zgod> i na 
warunkach zarz>dcy drogi, pod warunkiem, ce 
nie spowoduje to istotnych ograniczeM  
w komunikacji kołowej i pieszej oraz nie bCd> 
kolidować z sieciami i urz>dzeniami 
podziemnymi,  

b) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego układu 
drogowego oraz jego modernizacjC i przebudowC 
do czasu realizacji projektowanej drogi głównej,  

c) dopuszcza siC zachowanie budynków 
połoconych przy ul. Pr>dy 2, Lisiej 39  
i Łochowskiej 4, do czasu realizacji docelowego 
układu drogowego,  

d) dopuszcza siC realizacjC i zachowanie budynku 
na działce nr ewid. 10/2 obr. 6, na podstawie 
przepisów odrCbnych, do czasu realizacji 
docelowego układu drogowegoś  

4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 45. Ustalenia dla terenów 038.KD-DX, 057.KD-

DX, 058.KD-DX, 063.KD-DX, 071.KD-DX i 081.KD-
DX:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 

dojazdowa - ci>g pieszo-jezdny,  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 038.KD-DX – 12,0 m,  
- dla terenu 057.KD-DX – zmienna 11,0-22,0 m,  
- dla terenu 058.KD-DX – zmienna 6,0-22,0 m,  
- dla terenu 063.KD-DX – zmienna 9,0-11,0 m,  
- dla terenu 071.KD-DX – 6,0 m,  
- dla terenu 081.KD-DX – 6,0 m,  

b) ulica jednoprzestrzenna bez wyodrCbnionej 
jezdni i chodników,  

c) skrzycowanie z ulic> klasy lokalnej lub 
dojazdowej – zwykłe,  

3) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 46. Ustalenia dla terenów 054.KD-D i 055.KD-D:  

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 
dojazdowa,  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 054.KD-D – 21,0 m,  
- dla terenu 055.KD-D – 21,0-22,0 m,  

b) ulica jednojezdniowa dwupasowa  
z obustronnymi chodnikami, z dopuszczeniem 
budowy ulicy jednoprzestrzennej bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodników,  

3) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 47. Ustalenia dla terenu 078.KD-Z:  

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 
zbiorcza (ul. Łochowska)ś  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zmienna 

32,0-36,0 m,  
b) ulica dwujezdniowa z obustronnymi chodnikami 

i Wcieck> rowerow>,  
c) skrzycowania z terenami 068.KD-D, 070.KD-W 

i 071.KD-DX – na prawe skrCty, skrzycowania  
z terenami 048.KD-L i 033.KD-G – 
skanalizowane,  

d) zaleca siC wprowadzenie zieleni przyulicznej,  
e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych  

i lokalizacjC nowych zjazdów, na warunkach 
zarz>dcy drogiś  

3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ  
a) dopuszcza siC lokalizacjC kiosków wzdłuc 

południowej granicy terenu, za zgod> i na 
warunkach zarz>dcy drogi, pod warunkiem, ce 
nie spowoduje to istotnych ograniczeM  
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w komunikacji kołowej i pieszej oraz nie bCd> 
kolidować z sieciami i urz>dzeniami 
podziemnymi,  

b) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego układu 
drogowego oraz jego modernizacjC i przebudowC 
do czasu realizacji projektowanej drogi głównej,  

c) dopuszcza siC zachowanie budynków 
połoconych przy ul. Łochowskiej 4, do czasu 
realizacji docelowego układu drogowego;  

4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  

 
Rozdział 5 

Przepis koMcowy 
 
§ 48. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta 
Dorota Jakuta 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr LXIX/1078/10 

Rady Miasta Bydgoszcz 
z dnia 28 lipca 2010 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr LXIX/1078/10 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pr>dy-Lisia” w Bydgoszczy 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675 i Nr 119, poz. 804) w zwi>zku z art. 17 pkt 14, 
Rada Miasta Bydgoszczy rozstrzyga  
o nieuwzglCdnieniuŚ 
 
 
 
 

 

Lp. TreWć uwagi Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi Zgłaszaj>cy uwagi 
(data wpływu) 

1 2 3 4 

1. 

Przedłucyć tereny 
zieleni krajobrazowej 
w kierunku północnym, 
poprzez tereny: 
A16.MN, A11.ZU 
i 018.KPX-R. 

Przeznaczenie terenów prywatnych pod funkcjC zieleni 
krajobrazowej jest nieuzasadnione pod wzglCdem 
ekonomicznym. Natomiast istniej>ce i projektowane 
zagospodarowanie działki Nr 4/2 obr. 6 zapewniaj> 
zachowanie i wyeksponowanie wszystkich walorów 
zwi>zanych z przestrzenn> kontynuacj> terenów zieleni i wód 
powierzchniowych. Zgodnie z zapisem ustalenia dla terenu 
A16.MN (§ 6 pkt 3) – przewidziano obowi>zek zachowanie 
istniej>cych zbiorników wodnych oraz mocliwoWć 
odtworzenia koryta cieku naturalnego, a takce jego 
kontynuacji w kierunku północnym poprzez teren A11.ZU 
i 018.KPX-R. 

osoba fizyczna 
(18.05.2010) 

2. 

PowiCkszyć 
powierzchniC działek 
na terenach: B1.MN-
U, B2. MN-U i B7. 
MN-U. 

Uwaga jest nieuzasadniona, poniewac zgodnie z zapisem 
ustalenia w § 14 pkt 6 – powierzchnia działki budowlanej nie 
moce być mniejsza nic 750 m2. W ogólnych ustaleniach planu 
w § 5 ust. 11 pkt 2 znajduje siC zapisŚ „dopuszcza siC ł>czenie, 
wyznaczonych na rysunku planu, działek budowlanych w celu 
utworzenia wiCkszej działki budowlanej, z mocliwoWci> jej 
zabudowy i zagospodarowania, z zachowaniem przepisów 
okreWlonych w planie”. 

osoba fizyczna 
(18.05.2010) 

3. 

Zlokalizować szkołC 
podstawow> na terenach: 
A17.MN, czCWć 
A18.MN i 019.KD-D. 

Lokalizacja szkoły podstawowej przewidywana jest na 
obszarze nastCpnego opracowania planistycznego, które 
bCdzie obejmować północne tereny osiedla Pr>dy, lec>ce 
pomiCdzy granicami obecnego planu a Kanałem Bydgoskim. 

osoba fizyczna 
(18.05.2010) 

4. 

Odsun>ć drogC 048.KD-
L od działki nr 15/4 
o kilka metrów kosztem 
terenów B27.MN 
i B28.UO. 

Uwaga jest nieuzasadniona, poniewac projektowana droga  
048.KD-L zlokalizowana jest w odległoWci ok. 15 m od 
granicy działki Nr 15/4 obr. 6. 

osoba fizyczna 
(26.05.2010) 

5. 

Wył>czyć z obszaru 
działki Nr 7/6 obr. 4 
funkcjC „terenu 
rekreacyjnego”. 

Zaprojektowany układ dróg lokalnych podyktowany został 
istniej>c> struktur> własnoWci na tych terenach (przebieg 
projektowanej drogi bazuje na działce Nr 15 obr. 4 
stanowi>cej własnoWć Gminy) oraz koniecznoWci> 
przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej  
w układzie obwodowym. Teren zieleni krajobrazowej 
ustanowiony został ze wzglCdu na koniecznoWć ochrony 
zadrzewienia oraz cieku naturalnego, stanowi>cego wacny 
lokalny korytarz ekologiczny. 

osoba fizyczna 
(26.05.2010) 
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6. 

Wył>czyć z terenu 
działki Nr 2/6 obr. 6 
drogi 015.KD-W 
i 016.KD-D oraz 
uwzglCdnić wjazd do 
budynku 
przechowalni 
owoców od strony 
ul. Lisiej. 

Uwaga jest nieuzasadniona, poniewac w projekcie planu (§ 6 
pkt 8 lit. b) „dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
033.KD-G dla istniej>cych budynków usytuowanych wzdłuc 
tego terenu, za zgod> zarz>dcy drogi”. Natomiast dla 
projektowanych budynków, zgodnie z ustaleniem § 6 pkt 8 
lit. aŚ „obowi>zuje obsługa komunikacyjna poszczególnych 
terenów z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych, 
z wyj>tkiem terenu 033.KD-G”. Projektowane drogi 015.KD-
W i 016.KD-D s> niezbCdne w celu umocliwienia obsługi 
komunikacyjnej i dostCpu sieci infrastruktury technicznej 
m.in. do nowo wydzielanych działek WłaWcicielki działki 
Nr 2/6 obr. 6. 

osoba fizyczna 
(26.05.2010) 

7. 

Wył>czyć z obszaru 
działki Nr 7/6 obr. 4 
funkcjC „terenu 
rekreacyjnego” oraz 
budowC „wiecy 
transformatorowej” 
i innych urz>dzeM 
elektroenergetycznych. 

Teren zieleni krajobrazowej ustanowiony został ze wzglCdu  
na koniecznoWć ochrony zadrzewienia oraz cieku naturalnego, 
stanowi>cego wacny lokalny korytarz ekologiczny. 
W ustaleniu C2.ZK dopuszcza siC jedynie utrzymanie 
i przeprowadzanie przesyłowych sieci infrastruktury 
technicznej (istniej>ca linia napowietrzna Wredniego napiCcia). 
Nie przewiduje siC budowy stacji elektroenergetycznej na 
terenie działki Nr 7/6 obr. 4 (najblicsze stacje mog> powstać 
na terenach B24.IE, C3.IE i C17.IE). 

osoba fizyczna 
(26.05.2010) 

8. 

Wył>czyć z obszaru 
działki Nr 15/3 obr. 6 
drogC publiczn>  
048.KD-L. 

Zaprojektowany układ dróg lokalnych podyktowany został 
istniej>c> struktur> własnoWci na tych terenach (przebieg 
projektowanej drogi bazuje na działce Nr 14 obr. 6 
stanowi>cej własnoWć Gminy) oraz koniecznoWci> 
przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej  
w układzie obwodowym. Równiec ukształtowanie terenu 
i zwi>zana z nim koniecznoWć odpowiedniego posadowienia 
studzienek sieci kanalizacyjnych, narzuciło projektowany 
przebieg drogi 048.KD-L (zgodnie z opracowaniem 
ideogramów brancowych). Ponadto powycsza droga 
umocliwia obsługC komunikacyjn> nowo wydzielonych 
działek budowlanych z obszarów działek Nr 15/3 i 15/4 obr. 6. 

osoba fizyczna 
(01.06.2010) 

9. 

Na miejscu 
projektowanego 
przedszkola na 
działce Nr 14 obr. 6 
zlokalizować trzy 
budynki mieszkalne 
jednorodzinne. 

Lokalizacja przedszkola, stanowi>cego usługC podstawow>, 
na terenie działki Nr 14 obr. 6, podyktowana została jej 
dogodnym, centralnym połoceniem na terenie projektowanego 
osiedla oraz pozostawaniem w zasobach komunalnych, co 
umocliwia realizacjC przedszkola jako inwestycji celu 
publicznego. 

osoba fizyczna 
(01.06.2010) 

10. 

Na miejscu 
projektowanego 
przedszkola na 
działce Nr 14 obr. 6 
zlokalizować trzy 
budynki mieszkalne 
jednorodzinne, 
a przedszkole 
zlokalizować na terenie 
jego dawnej lokalizacji 
(tj. na działce Nr 1 obr. 5). 

Lokalizacja przedszkola, stanowi>cego usługC podstawow>, 
na terenie działki Nr 14 obr. 6, podyktowana została jej 
dogodnym, centralnym połoceniem na terenie projektowanego 
osiedla oraz pozostawaniem w zasobach komunalnych, co 
umocliwia realizacjC przedszkola jako inwestycji celu 
publicznego. Natomiast działka Nr 1 obr. 5 stanowi obecnie 
własnoWć osoby prawnej, dla której wydano juc decyzjC o 
pozwoleniu na budowC budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. 

osoba fizyczna 
(01.06.2010) 

11. 

Wył>czyć z obszaru 
działki Nr 15/3 obr. 6 
drogC publiczn>  
048.KD-L. 

Zaprojektowany układ dróg lokalnych podyktowany został 
istniej>c> struktur> własnoWci na tych terenach (przebieg 
projektowanej drogi bazuje na działce Nr 14 obr. 6 stanowi>cej 
własnoWć Gminy) oraz koniecznoWci> przeprowadzenia sieci 
infrastruktury technicznej w układzie obwodowym. Równiec 
ukształtowanie terenu i zwi>zana z nim koniecznoWć 
odpowiedniego posadowienia studzienek sieci kanalizacyjnych, 
narzuciło projektowany przebieg drogi 048.KD-L (zgodnie 
z opracowaniem ideogramów brancowych). Ponadto powycsza 
droga umocliwia obsługC komunikacyjn> nowo wydzielonych 
działek budowlanych z obszarów działek Nr 15/3 i 15/4 obr. 6. 

osoba fizyczna 
(01.06.2010) 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr LXIX/1078/10 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Pr>dy-Lisia” w Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.  
Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.), Rada Miasta 
Bydgoszczy okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji  
i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do zadaM własnych gminy 
i słuc> zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
1) budowa i modernizacja dróg publicznych w liniach 

rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych symbolamiŚ 
a) teren drogi publicznej klasy głównej – 033.KD-G,  
b) teren drogi publicznej klasy zbiorczej – 078.KD-Z,  
c) tereny dróg publicznych klasy lokalnejŚ 011-

014.KD-L, 021-024.KD-L, 039.KD-L, 040.KD-
L, 048.KD-L i 059-062.KD-L,  

d) tereny dróg publicznych klasy dojazdowejŚ 01-
05.KD-D, 016.KD-D, 019.KD-D, 020.KD-D, 
026-032.KD-D, 035-037.KD-D, 041-047.KD-D, 
054.KD-D, 055.KD-D, 064-068.KD-D i 080.KD-D,  

e) tereny dróg publicznych – ci>gi pieszo-jezdne: 
038.KD-DX, 057.KD-DX, 058.KD-DX, 
063.KD-DX, 071.KD-DX i 081.KD-DX,  

f) tereny wydzielonych ci>gów pieszo-
rowerowych: 06-010.KPX-R, 017.KPX-R, 
018.KPX-R, 034.KPX-R, 049.KPX-R, 051-
053.KPX-R, 072-077.KPX-R i 079.KPX-R; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej: A9.IE, A12.IE, 
A29.IE, B3.IE, B24.IE, C3.IE, C4.IK i C17.IE; 

3) w zakresie terenu obsługi transportu publicznego – 
B5.KZO; 

4) w zakresie terenu usług oWwiaty – B28.UO; 
5) w zakresie terenów zieleniŚ A10.ZP, A11.ZU, 

C2.ZK i C26.ZU. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
- Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, przyjCte Uchwał> Nr L/756/09 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. 

- Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 r., przyjCta 
Uchwał> Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 r. 

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-2012, przyjCte Uchwał> 
Nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  
16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2010 r. 

- Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, 
przyjCty Uchwał> Nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. 

- Uchwała Nr LII/781/09 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23 wrzeWnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2010-
2014. 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie – ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 j.t.) oraz z ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  
z póan. zm.). 

Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 

Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej bCdzie wymagała wykupu gruntów na cele 
publiczne, rozbiórek i wyburzeM budynków i budowli 
usytuowanych w liniach rozgraniczaj>cych oraz 
wykwaterowaM lokatorów. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie 

finansowana z budcetu Miasta Bydgoszczy,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, w tym ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  
z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z póan. zm.). 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło, bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych wymagan> 
koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM finansowych 
zawartych z innymi podmiotami. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw> z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 z póan. zm.) - ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja Sp. 
z o.o. z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi podmiotami. 

Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu 
Gminy zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
 
 

 


