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UCHWAŁA Nr LXVIII/1059/10 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las GdaMski-Bystrzycka” 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. 41i 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 i Nr 75, poz. 474) 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 terenu w rejonie ulic 
Zamczysko, Pod Skarp> i Bystrzyckiej w Bydgoszczy, 
któremu nadaje siC nazwC „Las GdaMski-Bystrzycka”  
o powierzchni ok. 47 ha, w granicach okreWlonych na 
rysunku planu.  

2. Plan zawiera:  
1) czCWć tekstow>, stanowi>c> treWć uchwały, 

podzielon> na rozdziałyŚ  
a) rozdział 1 - Przepisy ogólne,  
b) rozdział 2 - Oznaczenia graficzne planu,  
c) rozdział 3 - Ogólne ustalenia planu,  
d) rozdział 4 - Szczegółowe ustalenia planu,  
e) rozdział 5 - Przepisy koMcoweś  

2) czCWć graficzn> oraz wymagane rozstrzygniCcia 
stanowi>ce zał>czniki do uchwałyŚ  
a) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1,  
b) wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy stanowi>ce zał>czniki nr 1/1a i 1/1b,  

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

d) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
do zadaM własnych gminy, jako zał>cznik nr 3.  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.1. W planie okreWla siCŚ  

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania;  

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

kulturowego;  
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu;  

6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomoWciś  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy;  

9) sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu;  

 10) wysokoWci stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci.  
2. W planie nie okreWla siCŚ 

1) przeznaczenia, granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrbCnych przepisów,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi 
oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 
(nie wystCpuj>)ś  

2) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych (nie wystCpuj>).  
 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia terenów połoconych 

w granicach obszaru objCtego planem, okreWlenie 
sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 
oraz obsługi, nastCpuje w oparciu oŚ  
1) ustalenia planu, okreWlone w rozdziale 3 i 4 uchwałyś  
2) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planu.  
2. Identyfikacja i powi>zanie okreWlonej 

nieruchomoWci z rysunkiem i tekstem planu nastCpuje  
w oparciu o oznaczenia przedstawione w formie 
symboli literowych i numerów wyrócniaj>cych teren 
spoWród innych terenów, w granicach obszaru objCtego 
planem.  

3. Zakres ustaleM szczegółowych wynika ze 
specyfiki poszczególnych terenów.  

 
§ 4.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ  

1) dachu stromym – nalecy przez to rozumieć dach 
pochyły, o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
widocznych z poziomu terenu i nachylonych pod 
k>tem od 25° do 40°;  

2) dach płaski – nalecy przez to rozumieć dach  
o płaszczyznach spadku nachylonych pod k>tem nie 
wiCkszym nic 10°;  

3) dach kolebkowy - nalecy przez to rozumieć dach  
w kształcie sfery lub wycinka sfery, kolisty lub 
walcowy;  

4) obiekt garacowo-gospodarczy - nalecy przez to 
rozumieć budynek, zadaszenie lub wiatC 
przeznaczone do przechowywania samochodu 
osobowego, materiałów, narzCdzi, sprzCtu, opału  
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i produktów cywnoWciowych słuc>cych 
mieszkaMcom budynku mieszkalnegoś w obrCbie 
jednego obiektu garacowo-gospodarczego jego 
funkcje mog> wystCpować ł>cznie jak i rozdzielnieś  

5) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów  
o podobnych walorach architektonicznych  
w zakresie: proporcji, skali obiektu, rodzaju dachu, 
rodzaju i kolorystyki zastosowanych materiałów 
wykoMczeniowych, pokrycia dachowego i elewacjiś  

6) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonej– nalecy przez to rozumieć liniC, 
przedstawion> na rysunku planu, rozdzielaj>c> 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, 
której przebieg nie podlega zmianieś  

7) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – 
orientacyjnej - nalecy przez to rozumieć liniC, 
przedstawion> na rysunku planu, rozdzielaj>c> 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, 
której przebieg moce ulec zmianie zgodnie  
z ustaleniami planu, o ile nie spowoduje to 
ograniczeM w realizacji podstawowego albo 
uzupełniaj>cego przeznaczenia terenów, 
rozgraniczonymi takimi liniami;  

8) linii podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu lub tych samych zasadach 
zagospodarowania- orientacyjna – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu, 
która stanowi granicC działek budowlanych, której 
przebieg moce być zmieniony w zakresie 
okreWlonym w ustaleniach planuś  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granice obszaru, na którym,  
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie zabudowy,  
w tym takce bezpoWrednio przy tej granicy, ale bez 
mocliwoWci jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj>cej, chyba ce ustalenia planu 
rozstrzygaj> inaczejś  

 10) nieprzekraczalnej linii sytuowania pomieszczeM 
mieszkalnych w zabudowie – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granicC obszaru na którym,  
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie pomieszczeM 
mieszkalnych w zabudowie;  

 11) obowi>zuj>ca linia zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> liniC, na której, z zachowaniem ustaleM 
planu i przepisów odrCbnych, obowi>zuje 
sytuowanie minimum 70% długoWci frontowej 
Wciany budynku, chyba ce ustalenia planu 
rozstrzygaj> inaczejś  

 12) ogrodzenie acurowe – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów 
wiCkszej nic 40% powierzchni przCsła ogrodzenia 
mierzone w przekroju pionowym podłucnymś  

 13) ogrodzenie pełne – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów 
mniejszej nic 40% powierzchni przCsła ogrodzenia 
mierzone w przekroju pionowym podłucnymś  

 14) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 ust. 1;  

 15) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z rozporz>dzeM, uchwał  
i prawomocnych decyzji administracyjnych;  

 16) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC która dominuje na danym 
terenie lub działce i jest okreWlona w ustaleniach 
planu;  

 17) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć funkcjC inn> nic okreWlona jako 
przeznaczenie podstawowe, która z nim nie koliduje, 
która uzupełnia lub wzbogaca podstawowe funkcje 
terenu;  

 18) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje osłonowe w tym, ograniczaj>ce 
rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM i hałasu,  
a takce estetyczne (podnosz>ce walory miejsca), 
wystCpuj>c> w formie zwartych nasadzeM drzew  
i krzewów z przewag> gatunków zimozielonych  
i iglastych;  

 19) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie w skali 1:1000 
stanowi>cy zał>cznik do niniejszej uchwały, na 
którym przedstawiono ustalenia planu w formie 
graficznej;  

 20) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
identyfikacyjne oznaczenie terenu w tekWcie i na 
rysunku planu gdzie oznaczenie liczbowe okreWla 
kolejny numer, oznaczenie literowe okreWla 
przeznaczenie terenu;  

 21) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu podstawowym  
i zasadach zagospodarowania, który został 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i posiada oznaczenie – symbol 
oraz tekst planu;  

 22) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
UchwałC Rady Miasta Bydgoszczy, stanowi>c> 
ustalenia planu;  
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie 
z pojCciami i okreWleniami funkcjonuj>cymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, w tym  
w przepisach Prawa budowlanego lub w przepisach 
pokrewnych.  

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 
§ 5.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granica obszaru objCtego planemś  
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlonaś  
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3) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – 
orientacyjna;  

4) linia podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu lub tych samych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjna;  

5) obowi>zuj>ca linia zabudowyś  
6) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
7) nieprzekraczalna linia sytuowania pomieszczeM 

mieszkalnych w zabudowie;  
8) strefa ograniczonego ucytkowania terenu do czasu 

dyslokacji lub trwałego wył>czenia z eksploatacji 
gazoci>gu wysokiego ciWnieniaś  

9) strefa ochronna gazoci>gu wysokiego ciWnienia do 
czasu jego dyslokacji lub trwałego wył>czenia  
z eksploatacji;  

 10) orientacyjne usytuowanie budynku, którego budowa 
jest mocliwa wył>cznie po dyslokacji lub trwałym 
wył>czeniu z eksploatacji gazoci>gu wysokiego 
ciWnienia,  

 11) orientacyjne usytuowanie budynku;  
 12) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś  
 13) zieleM izolacyjnaś  
 14) ci>g pieszo-rowerowy - przebieg orientacyjny;  
 15) granica strefy „W” - ochrony archeologicznej.  

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu s> informacyjnymi ustaleniami planuŚ  
1) sieć napowietrzna Wredniego napiCcia - do likwidacji;  
2) gazoci>g wysokiego ciWnienia Dn 200, Pn 6,3 MPa;  
3) orientacyjny układ jezdni.  
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 6. Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> dla 

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

 
§ 7.1. W granicach obszaru objCtego planem 

wyznacza siC tereny o przeznaczeniu podstawowymŚ  
1) tereny zabudowy:  

a) mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,  
b) usług sportu i rekreacji - US,  
c) usług handlu detalicznego - UH,  

2) tereny zieleni i wódŚ  
a) zieleni urz>dzonej - ZU,  
b) urz>dzeM wodnych - WUH,  

3) tereny transportu:  
a) teren drogi publicznej - ulica klasy zbiorczej - 

KD-Z,  
b) teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej - KD-L,  
c) teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej - 

KD-D,  
d) teren drogi wewnCtrznej niepublicznej- ulica 

dojazdowa jako ci>g pieszo-jezdny- KD-W,  
e) teren wydzielonego publicznego ci>gu pieszo-

rowerowego - KPX-R,  
4) tereny infrastruktury:  

a) teren infrastruktury elektroenergetycznej - IE,  
b) teren infrastruktury gazowniczej - IG;  

2. Wprowadzenie, tzn. realizacja przeznaczenia 
uzupełniaj>cego, okreWlonego w ustaleniach planu dla 
poszczególnych terenów, jest mocliwa równolegle  
z realizacj> przeznaczenia podstawowego, lub po jego 
zrealizowaniu.  

3. Na terenach, dla których w planie ustalono tylko 
przeznaczenie podstawowe, zabrania siC wprowadzania 
funkcji przeznaczenia uzupełniaj>cego, o ile z treWci 
ustaleM szczegółowych lub rysunku planu nie wynika 
inaczej.  

 
§ 8. Zasady ochrony i kształtowanie ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy;  
2) obowi>zuje sytuowanie budynków zgodnie z liniami 

zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu oraz  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś  

3) rozbudowC, nadbudowC, przebudowC i remonty 
nalecy realizować w liniach zabudowy okreWlonych 
na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi planu oraz przy zachowaniu 
przepisów odrCbnychś 

4) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu nie 
odnosz> siC doŚ  
a) podziemnych czCWci budynku znajduj>cych siC 

całkowicie ponicej poziomu terenu,  
b) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, 

podokienników, warstw ocieplaj>cych Wciany 
budynku, detali wystroju architektonicznego itp., 
które mog> wykraczać poza liniC zabudowy,  
o nie wiCcej nic 0,8 m,  

c) czCWci budynku, takich jak balkony, galerie, 
tarasy, wykusze, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., które mog> wykraczać poza liniC 
zabudowy, o nie wiCcej nic 1,2 m,  

d) obiektów małej architektury oraz miejsc do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych 
(zadaszonych osłon)ś  

5) budynek nalecy sytuować Wcian> frontow> 
równolegle lub prostopadle do linii zabudowy 
chyba, ce z rysunku planu wynika inaczejś  

6) pomieszczenia mieszkalne w zabudowie nalecy 
sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii 
sytuowania pomieszczeM mieszkalnych, o ile takie 
wskazano na rysunku planu;  

7) dla budynków sytuowanych w obrCbie jednej działki 
budowlanej obowi>zuje stosowanie Wciennych, 
zewnCtrznych materiałów wykoMczeniowych  
o podobnym rodzaju i kolorystyce oraz o zbliconej 
do siebie intensywnoWciś dopuszcza siC realizacjC 
detali architektonicznych, cokołów itp. w kolorach 
podobnych do koloru elewacji lub kontrastuj>cych  
z nimi;  

8) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, którego 
zewnCtrzne przegrody zostan> wykonane z blach 
stalowych;  

9) przy zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej - dopuszcza siC 
przebudowC istniej>cego uzbrojenia w uzgodnieniu  
i na warunkach gestora sieci;  
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 10) obowi>zuje zakaz montowania na elewacjach 
budynkówŚ  
a) telekomunikacyjnych masztów przekaanikowych;  
b) anten przeznaczonych do odbioru sygnału 

internetowego i radiowo-telewizyjnego, jeWli 
bCd> one umieszczone na elewacjach 
zwróconych w stronC terenu dróg publicznychś  

c) klimatyzatorów, jeWli bCd> one umieszczone na 
elewacjach zwróconych w stronC terenu dróg 
publicznych;  

 11) zabrania siC budowy antenowych konstrukcji 
wsporczych (masztów i wiec antenowych), 
systemów i stacji przekaanikowych itp., 
sytuowanych na budynkach oraz bezpoWrednio na 
gruncie;  

 12) obowi>zuje zakaz realizacji instalacji siłowni 
wiatrowych;  

 13) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam na elewacjach 
budynków i bezpoWrednio na gruncie chyba, ce  
z treWci ustaleM szczegółowych wynika inaczej.  
 
§ 9. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) obszar objCty planem połocony jest w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa 
Rekreacyjnego miasta Bydgoszczy, dla którego 
obowi>zuj> zasady zagospodarowania ograniczenia  
i zakazy okreWlone w przepisach dotycz>cych 
obszaru chronionego krajobrazu, w szczególnoWciŚ  
a) utrzymanie jak najwiCkszych powierzchni 

biologicznie czynnych w granicach terenów 
zabudowy,  

b) sytuowanie budynków poza zasiCgiem koron 
drzewś dopuszcza siC wycinkC drzew  
w granicach działki budowlanej w oparciu  
o przepisy odrCbne,  

c) utrzymanie z mocliwoWci> przebudowy  
i rozbudowy systemu urz>dzeM wodnych 
(WUH), w tym cieków, rowów i kanałów, oraz 
zbiorników o charakterze retencyjno-
regulacyjnym,  

d) zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu, 
w tym podnoszenia poziomu terenu (powierzchni 
ziemi) poprzez wykonywanie nasypów gruntu 
lub innych zabiegów zmieniaj>cych w sposób 
sztuczny poziom terenu (powierzchni ziemi),  
z wyj>tkiem prac zwi>zanych zŚ  
- wykonywaniem i utrzymaniem urz>dzeM 

wodnych,  
- budow> ziemnych zbiorników i oczek 

wodnych,  
- zapewnieniem statecznoWci zboczy,  
- robotami budowlanymi wykonywanymi  

w granicach terenów transportu  
i infrastruktury technicznej,  

- wykonywaniem terenowych urz>dzeM sportu 
i rekreacji,  

- ochron> przed hałasem,  
- wykonywaniem sztucznych wyniesieM 

poziomu terenu (nasypy, skarpy) o wysokoWci 
do 0,8 m ponad naturalny poziom gruntu, 

zwi>zanych z zagospodarowaniem działki 
budowlanej (terenu),  

e) zaleca siC wprowadzanie elementów oraz 
prowadzenie czynnoWci i działaM ułatwiaj>cych 
migracjC zwierz> i roWlin, np. poprzezŚ  
- wprowadzenie i utrzymanie zieleni w pasach 

drogowych,  
- wygradzanie dróg w miejscach szczególnie 

nasilonej migracji zwierz>t i jej 
ukierunkowanie w bezpieczne miejsca  
i strefy,  

- wykonanie przepustów dla małych zwierz>t 
pod powierzchni> drogi,  

- właWciwy dobór gatunków roWlin do siedliska,  
- kształtowanie lokalnych ostoi o ducej 

biorócnorodnoWci,  
f) obowi>zuje zapewnienie warunków utrzymania 

równowagi przyrodniczej i racjonalnego 
gospodarowania zasobami Wrodowiska,  
w szczególnoWci poprzezŚ  
- tworzenie i utrzymanie, w oparciu o tereny 

zieleni urz>dzonej (ZU) wraz z systemem 
urz>dzeM wodnych (WUH), ci>gów 
przyrodniczo-krajobrazowych pomiCdzy 
terenami skarpy północnej i kompleksem 
„Lasu GdaMskiego”,  

- obowi>zek ochrony istniej>cego, w granicach 
terenów ZU, zadrzewienia, poprzez jego 
zachowanie, pielCgnacjC oraz wkomponowanie 
wartoWciowego zadrzewienia w projektowane 
zagospodarowanie terenu; ochrona dotyczy  
w szczególnoWci zadrzewienia Wródpolnego, 
przydrocnego oraz rosn>cego wzdłuc cieków 
wodnych, kanałów i rowów, o ile nie stanowi 
ono zagrocenia dla bezpieczeMstwa ludzi  
i mienia, nie koliduje z budow>  
i funkcjonowaniem zabudowy, ulic, sieci 
infrastruktury technicznej,  

- dopuszcza siC ograniczon> wycinkC drzew 
uzasadnion> wzglCdami pielCgnacyjnymi lub 
porz>dkowymi wykonan> w oparciu  
o przepisy odrCbne i projekt zieleni,  
w którym wiod>cym elementem kompozycji 
roWlinnej pozostanie drzewostan naturalny 
oraz formy nasadzeM roWlinnych z preferencj> 
gatunków rodzimych dostosowanych do 
warunków siedliskowych,  

2) w granicach terenów oznaczonych symbolami MN, 
UH, US i ZU oraz numerami wyrócniaj>cymi teren 
spoWród innych terenów, obowi>zuje zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze  
i potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
a takce myjni, stacji kontroli pojazdów, warsztatów 
samochodowych, wulkanizacji, magazynów, 
hodowli zwierz>tś  

3) w zakresie ochrony przed hałasemŚ  
a) tereny oznaczone symbolem MN oraz numerami 

wyrócniaj>cymi teren spoWród innych terenów, 
stanowi> „tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej” w rozumieniu przepisów 
dotycz>cych ochrony Wrodowiska,  
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b) teren oznaczony symbolem 27.US stanowi „teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy” w rozumieniu 
przepisów dotycz>cych ochrony Wrodowiska,  

c) w granicach terenów przylegaj>cych do terenów 
oznaczonych symbolami 42.KD-Z, 43.KD-L, 
44.KD-L, 45.KD-L, 74.IG oraz 75.IG mog> 
wyst>pić potencjalnie uci>cliwoWci spowodowane 
ruchem drogowym,  

d) w celu zminimalizowania potencjalnych 
uci>cliwoWci spowodowanych hałasem 
drogowym nalecy podj>ć działania okreWlone  
w ustaleniach szczegółowych planu.  

 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ ustala siC 
obszar i granice strefy ochrony archeologicznej „W”, 
zgodnie z rysunkiem planu, dla którego obowi>zuje 
opiniowanie zamierzonych robót ziemnych  
z właWciwym konserwatorem zabytków oraz 
przeprowadzenie, przed ich rozpoczCciem, badaM 
archeologicznych, których zakres zostanie okreWlony 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.  

 
§ 11. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWciŚ  
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWciś  

2) istniej>ce granice działek gruntu nie stanowi> granic 
działek budowlanych chyba, ce z treWci ustaleM lub 
rysunku planu wynika inaczej;  

3) obowi>zuje dokonywanie podziałów na działki 
budowlane zgodnie z zasadami okreWlonymi na 
rysunku lub w treWci ustaleM planuś  

4) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania wraz  
z liniami podziału wewnCtrznego, wyznaczaj> 
granicC działek budowlanychś  

5) obowi>zuje zakaz wydzielania wiCkszej iloWci 
działek budowlanych nic to wskazano na rysunku 
planu;  

6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii podziału 
wewnCtrznego - orientacyjnej, w stosunku do 
wyznaczonej na rysunku planu, o ile powierzchnia 
kacdej wydzielonej działki budowlanej nie bCdzie 
mniejsza nic 1700 m2 (+/- 10%);  

7) dopuszcza siC podziały nieruchomoWci w celu 
przeprowadzenia regulacji granic s>siednich 
nieruchomoWci, o ile nowo wydzielone działki 
gruntu nie bCd> stanowiły samodzielnej działki 
budowlanej o powierzchni mniejszej nic 1700 m2 
(+/- 10%);  

8) dopuszcza siC ł>czenie nie wiCcej nic dwóch 
wyznaczonych na rysunku planu działek 
budowlanych, w celu utworzenia jednej, wiCkszej 
działki budowlanej z mocliwoWci> jej zabudowy  
i zagospodarowania z zachowaniem przepisów 
okreWlonych w planieś  
 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1) obowi>zuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych 
na terenach oznaczonych symbolami ZU oraz WUH 
chyba, ce z treWci ustaleM szczegółowych planu 
wynika inaczej;  

2) dla terenów 19.MN, 21.MN, 22.MN, 24.MN, 
25.MN, 26.MN oraz 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 
27.US, 19.MN, 20.MN ustala siC czasowe 
ograniczenia w ich wykorzystaniu oraz szczególne 
warunki zagospodarowania, o których mowa w § 14.  
 
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów transportowego i infrastruktury technicznej:  
1) transport:  

a) system transportowy tworz> terenyŚ dróg 
publicznych, w tym:  
- ulica klasy zbiorczej - KD-Z,  
- ulice klasy lokalnej - KD-L,  
- ulice klasy dojazdowej - KD-D,  
- wydzielone ci>gi pieszo-rowerowe - KPX-R, 

oraz tereny dróg wewnCtrznych 
niepublicznych, które s> dojazdami jako ci>gi 
pieszo-jezdne - KD-W;  

b) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, 
ruchu pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  

c) dopuszcza siC budowC, utrzymanie i ucytkowanie 
oraz remonty i przebudowC ulic na warunkach 
zarz>dcy drogi,  

d) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, Wciecki 
rowerowe, pasy postojowe) nalecy opracować  
w projektach budowlanych inwestycji,  

e) w granicach terenów dróg dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 
technicznych oraz infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem  
i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem,  

f) w granicach terenów dróg dopuszcza siC 
utrzymanie, remonty i przebudowC oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> tych terenów,  
z wymogiem udostCpnienia ich słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnych w uzgodnieniu i na warunkach 
zarz>dcy drogi,  

g) dopuszcza siC lokalizacjC w pasie drogowym 
obiektów małej architektury, w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogi,  

h) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy 
ulic,  

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

2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ  
a) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej 

nalecy budować, utrzymywać, rozbudowywać  
w granicach terenów infrastruktury technicznej, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 161 – 8347 – Poz. 2028 
 

dróg lub innych terenów o charakterze 
ogólnodostCpnym, z zapewnieniem dostCpu dla 
słucb eksploatacyjnych i konserwuj>cych gestora 
sieci,  

b) dopuszcza siC utrzymanie oraz remonty 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM zlokalizowanych poza terenami  
o których mowa w podpunkcie 2a, z wymogiem 
uwzglCdnienia ich w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym 
gestora sieci, w oparciu o porozumienie gestora 
sieci i urz>dzeM oraz właWciciela gruntu przez 
który te sieci przebiegaj>, na zasadach 
okreWlonych odrCbnymi przepisami,  

c) istniej>cy i projektowany, w granicach obszaru 
objCtego planem, system infrastruktury 
technicznej podlega wł>czeniu (zasilanie, 
odbieranie, przesyłanie) do systemu 
zewnCtrznego w obrCbie poszczególnych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, które 
przebiegaj> lub znajduj> siC w obszarach 
s>siaduj>cych;  

3) zaopatrzenie w wodCŚ  
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z istniej>cej  

i projektowanej sieci wodoci>gowej I strefy 
ciWnienia na warunkach technicznych 
okreWlonych przez gestora sieci,  

b) dopuszcza siC w granicy terenu objCtego planem 
zachowanie istniej>cej magistrali wodoci>gowej 
(ø800) oraz budowC nowych magistrali 
wodoci>gowych zasilaj>cych tereny s>siaduj>ceś  

4) odprowadzenie Wcieków komunalnychŚ  
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków komunalnych 

do kolektora F, poprzez istniej>c> i projektowan> 
sieć kanalizacji grawitacyjnej na warunkach 
technicznych okreWlonych przez gestora sieci,  

b) dopuszcza siC przebudowC kolektora F 
dostosowuj>c go do zwiCkszonych potrzeb 
zwi>zanych z przejCciem Wcieków z terenów 
s>siednich lub do rozbudowywanego systemu 
transportowego,  

c) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej umocliwiaj>cej przył>czenia 
istniej>cej i projektowanej zabudowy, dopuszcza 
siC jako rozwi>zanie tymczasowe, budowC  
i czasowe ucytkowanie szczelnych zbiorników 
bezodpływowych na nieczystoWci ciekłe,  

d) w granicach terenów, w otoczeniu których 
wybudowano i funkcjonuje zbiorcza sieć 
kanalizacji sanitarnej oraz jest mocliwoWć 
odprowadzenia Wcieków poprzez przył>czenie do 
tej sieci istniej>cych oraz projektowanych 
obiektów, obowi>zuje zakaz realizacji, 
eksploatacji oraz wymóg likwidacji istniej>cych 
zbiorników na nieczystoWci ciekłe,  

e) obowi>zuje zakaz realizacji i ucytkowania 
lokalnych oczyszczalni Wcieków (indywidualnych, 
grupowych);  

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz 
wód melioracyjno-drenacowychŚ  

a) ustala siC odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych do rzeki Wisły, istniej>c>  
i projektowan> sieci> kolektorów (B, D)  
i kanałów deszczowych,  

b) wody opadowe i roztopowe których parametry 
nie spełniaj> wartoWci o których mowa  
w przepisach odrCbnych, wymagaj> 
oczyszczenia lub retencji przed ich 
wprowadzeniem do wód i do ziemi,  

c) kolektory deszczowe projektować  
z uwzglCdnieniem mocliwoWci przejCcia wód 
opadowych i roztopowych z terenów s>siednich,  

d) dopuszcza siC wprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych stanowi>cych wody  
z odwodnienia budynku (dach, taras) do gruntu 
w granicach poszczególnych działek 
budowlanych lub ich wykorzystanie do celów 
ucytkowych (np. dla potrzeb nawadniania 
ogrodów itp.)ś  

6) zaopatrzenie w gaz:  
a) ustala siC zaopatrzenie w gazŚ  

- z planowanej sieci gazowej Wredniego 
ciWnienia na warunkach technicznych 
okreWlonych przez gestora sieci,  

- dopuszcza siC budowC indywidualnych 
zbiorników na gaz płynny z obowi>zkiem ich 
lokalizacji pod powierzchni> terenu,  

b) wskazane jest wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych,  

c) przez obszar objCty granicami planu przebiega 
odcinek gazoci>gu wysokiego ciWnienia DN 200, 
PN 6,3 MPa przewidziany do dyslokacji  
w granice terenów oznaczonych symbolami 
74.IG, 75.IG, 76.IG, 77.IG lub do trwałego 
wył>czenia z eksploatacjiś do czasu jego 
dyslokacji lub trwałego wył>czenia  
z eksploatacji dla terenów 45.KD-L. 19.MN, 
54.KD-D, 21.MN, 46.KD-L, 22.MN, 55.KD-D, 
24.MN, 25.MN, 48.KD-L, 26.MN oraz 42.KD-Z 
obowi>zuj> przepisy § 14 pkt 1,  

d) obowi>zuje zakaz realizacji nowego gazoci>gu 
wysokiego ciWnienia, a takce wymiany 
istniej>cego, w jego dotychczasowej lokalizacjiś  

7) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś ustala siC sposób 
zasilania w energiC ciepln> z wykorzystaniemŚ 
gazu z sieci gazowej lub z indywidualnych 
zbiorników gazu płynnego, oleju opałowego, energii 
elektrycznej, aródeł energii odnawialnej 
(np. poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła itp.) oraz z dopuszczeniem innych 
paliw przy zastosowaniu instalacji i urz>dzeM 
wykorzystuj>cych niskoemisyjne technologie 
spalania oraz umocliwiaj>ce osi>gniCcie jak 
najwycszej sprawnoWci w procesie uzyskania energii 
cieplnej;  

8) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś  
a) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

Wredniego napiCcia, w układzie docelowym, 
tworz> trzy projektowane naziemne stacje 
transformatorowe SN/nn, zlokalizowane  
w granicach terenów oznaczonych symbolami 
71.IE, 72.IE, 73.IE, oraz istniej>ca stacja 
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słupowa „Czarnówko 4”, zlokalizowana poza 
północn> granic> obszaru objCtego planem,  

b) docelowo przewiduje siC przebudowC, w granice 
terenów dróg, napowietrznych linii Wredniego 
napiCcia (SN) przebiegaj>cych przez tereny 
oznaczone symbolami 42.KD-Z, 1.MN, 
49.KD-D, 2.MN, 43.KD-L, 3.MN, 50.KD-D, 
4.MN, 29.ZU, 38.WUH, 30.ZU, 77.IG, 27.US, 
44.KD-L, 19.MN, 53.KD-D, 20.MN jako linii 
kablowych ułoconych pod powierzchni> terenu, 
przy zachowaniu nastCpuj>cych zasadŚ  
- z linii kablowych zasilić trzy projektowane 

stacje transformatorowe w powi>zaniu 
ze stacj> transformatorow> „Czarnówko 4”,  

- dopuszcza siC etapowanie realizacji 
docelowego układu zasilania w energiC 
elektryczn> SN z wykorzystaniem istniej>cych 
sieci i urz>dzeM elektroenergetycznych,  

- do czasu przebudowy napowietrznych linii 
Wredniego napiCcia obowi>zuje zapis z § 14 
pkt 2,  

c) zasilanie projektowanej zabudowy z linii 
kablowych niskiego napiCcia, na warunkach 
technicznych okreWlonych przez gestora sieci, 
wyprowadzonych z trzech projektowanych 
naziemnych stacji transformatorowych 
zlokalizowanych w granicach planu  
i z istniej>cej stacji słupowej „Czarnówko 4”, 
zlokalizowanej poza północn> granic> obszaru 
objCtego planem,  

d) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych Wredniego i niskiego 
napiCciaś  

9) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:  
a) ustala siC podł>czenie do telefonii stacjonarnej - 

przewodowej, poprzez istniej>c> i projektowan> 
sieć teletechniczn> na warunkach okreWlonych 
przez wybranego gestora sieci,  

b) zabrania siC budowy nowych napowietrznych 
linii telekomunikacyjnych, a istniej>ce linie 
docelowo przewidzieć do kablowania i ułocenia 
pod powierzchni> terenu,  

c) ustala siC podł>czenie do sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub odbiór sygnału w ramach 
systemów bezprzewodowych poprzez istniej>c> 
oraz projektowan> bezprzewodow> sieć 
teletechniczn>, na warunkach wybranego gestora 
sieci;  

 10) gospodarka odpadami stałymiŚ  
a) na działkach budowlanych obowi>zuje 

umieszczanie w pojemnikach, segregowanie  
i magazynowanie (zbieranie) odpadów 
komunalnych powstaj>cych wył>cznie  
w granicach tych działek, co ma na celu 
przygotowanie odpadów do transportu przez 
uprawnione podmioty, o których mowa  
w przepisach odrCbnych,  

b) na obszarze objCtym planem, dopuszcza siC  
w miejscach ogólnodostCpnych, ale w sposób nie 
stanowi>cy uci>cliwoWci dla otoczenia, zbieranie 
odpadów do odzysku, co ma na celu 
przygotowanie ich do transportu przez 

uprawnione podmioty, o których mowa  
w przepisach odrCbnych,  

c) odpady podlegaj> transportowi do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,  

d) odpady nie wymienione w pkt 10a i 10b, nalecy 
zbierać i unieszkodliwiać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi,  

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

 
§ 14. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenuŚ  
1) do czasu dyslokacji, w granice terenów oznaczonych 

symbolami 74.IG, 75.IG, 76.IG, 77.IG, lub trwałego 
wył>czenia z eksploatacji odcinka gazoci>gu 
wysokiego ciWnienia przebiegaj>cego przez tereny 
oznaczone symbolami 45.KD-L, 19.MN, 54.KD-D, 
21.MN, 46.KD-L, 22.MN, 55.KD-D, 24.MN, 
25.MN, 48.KD-L, 26.MN, 42.KD-Z ustala siCŚ  
a) w granicach terenów 19.MN, 21.MN, 22.MN, 

24.MN, 25.MN, 26.MN, obowi>zujeŚ  
- zakaz realizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej, a takce wiat, zadaszeM, altan, 
szklarni, tuneli foliowych, ogrodów 
zimowych, basenów, małej architektury itp., 
w granicach, oznaczonej na rysunku planu, 
strefy ochronnej gazoci>gu wysokiego 
ciWnienia,  

- zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej, 
garacowej i gospodarczej w granicach działek 
budowlanych, na których, zgodnie  
z rysunkiem planu, wprowadzono mocliwoWć 
budowy budynków wył>cznie po dyslokacji 
lub trwałym wył>czeniu z eksploatacji, 
gazoci>gu wysokiego ciWnienia,  

b) w strefie ograniczonego ucytkowania terenu 
wyznaczonej na rysunku planu, w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 19.MN, 
21.MN, 22.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 
obowi>zuje zakaz:  
- wprowadzania nasadzeM drzew i krzewów, 

wykonywania robót ziemnych i budowlanych 
za wyj>tkiem dopuszczonych w ustaleniach 
planu oraz w przepisach odrCbnych,  

- wykonywania ogrodzeM na podmurówce, 
fundamencie o konstrukcji ci>głej, 
tj. budowanej w linii ogrodzenia; dopuszcza 
siC wykonywanie ogrodzeM wył>cznie  
z fundamentowaniem punktowym w miejscu 
lokalizacji podpór ogrodzenia, ale 
sytuowanych w taki sposób aby miejsce 
punktowego fundamentowania nie 
znajdowało siC w osi gazoci>gu wysokiego 
ciWnienia lub w odległoWci mniejszej nic  
1,2 m od tej osi,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 161 – 8349 – Poz. 2028 
 

- realizacji wjazdów i wejWć na działki oraz 
bram i furtek, w odległoWci mniejszej nic  
3,0 m od osi gazoci>gu,  

- realizacji jakichkolwiek nawierzchni 
utwardzonych lub nieprzepuszczalnych 
(chodniki, podjazdy, boiska, korty itp.); 
obowi>zuje zachowanie terenu w formie 
naturalnej powierzchni gruntu,  

- lokalizacji wszelkich składów i składowisk, 
miejsc postojowych, obiektów tymczasowych 
itp.,  

- realizacji sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, w tym przył>czy do obiektów,  

c) w strefie ograniczonego ucytkowania 
wyznaczonej na rysunku planu w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 45.KD-L, 
54.KD-D, 46.KD-L, 55.KD-D, 48.KD-L, 
42.KD-Z obowi>zuje wykonanie skrzycowaM 
jezdni, chodników, Wciecek rowerowych  
i projektowanych sieci infrastruktury technicznej 
z gazoci>giem wysokiego ciWnienia poprzez 
wprowadzenie rur lub innych konstrukcji 
ochronnych zwi>zanych z gazoci>giem 
wysokiego ciWnienia,  

d) obowi>zuje zapewnienie słucbom 
eksploatacyjnym lub konserwuj>cym, dostCpu do 
gazoci>gu wysokiego ciWnienia, na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych,  

e) z chwil> dyslokacji lub trwałego wył>czenia  
z eksploatacji istniej>cego odcinka gazoci>gu 
wysokiego ciWnienia, przestaje obowi>zywać 
strefa ochronna tego gazoci>gu oraz strefa 
ograniczonego ucytkowania i zwi>zane z nim 
ograniczenia;  

2) do czasu przebudowy, w granice terenów dróg, 
istniej>cej napowietrznej linii Wredniego napiCcia, na 
terenach oznaczonych symbolami 1.MN, 2.MN, 
3.MN, 4.MN, 27.US, 19.MN, 20.MN, obowi>zuje 
sytuowanie budynków w odległoWci min. 5,0 m od 
osi tej linii;  

3) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenu w dotychczasowy sposób.  
 
§ 15. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ  
1) dla terenów stanowi>cych własnoWć Gminy 

Bydgoszcz oraz terenów nabywanych na drogi 
publiczne, terenów oznaczonych symbolami ZU, 
WUH, US i KPX-R, ustala siC stawkC procentow> 
stanowi>c> podstawC do okreWlenia opłaty z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci, która wynosi 0%.  

2) dla pozostałych terenów ustala siC stawkC 
procentow> stanowi>c> podstawC do okreWlenia 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci, 
która wynosi 30%.  

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu 
 
§ 16. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN, 

2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 

10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 
16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN, 21.MN, 
22.MN, 23.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  

i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego w granicach jednej 
działki budowlanej wyznaczonej na rysunku 
planu lub okreWlonej w jego ustaleniach,  

b) dopuszcza siC wprowadzenie funkcji usługowej 
sytuowanej w lokalu ucytkowym bCd>cym 
czCWci> budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
którego powierzchnia nie moce przekraczać 30% 
powierzchni ucytkowej budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, oraz bCdzie on przeznaczony 
dla funkcji usługowej jako działalnoWci 
zwi>zanej z obsług> firm, administracj>, 
ubezpieczeniami, bankowoWci> itp., a takce 
gabinety lekarskie itp., usługi handlu 
detalicznego oraz małe zakłady usługowe jak 
fryzjer, szewc, krawiec, zegarmistrz;  

c) obiekt garacowo-gospodarczy nalecy realizować 
jako budynek, zadaszenie lub wiatCś  

d) funkcjC garacowo-gospodarcz> nalecy sytuowaćŚ  
- w bryle budynku mieszkalnego jako 

pomieszczenie,  
- w obiekcie dobudowanym do bryły budynku 

mieszkalnego,  
- w obiekcie usytuowanym rozdzielnie z brył> 

budynku mieszkalnego;  
e) w przypadku budowy obiektu garacowo-

gospodarczego rozdzielnie z brył> budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, obowi>zuj>ca 
linia zabudowy okreWlona na rysunku planu 
stanowi dla takiego budynku garacowo-
gospodarczego nieprzekraczaln> liniC zabudowy,  

f) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
budowa nie wiCcej nic jednego obiektu 
garacowo-gospodarczego usytuowanego 
rozdzielnie z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego,  

g) w przypadku budowy obiektu garacowo-
gospodarczego rozdzielnie z brył> budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, nie moce on 
posiadać wiCcej nic dwóch stanowisk 
postojowych, z ich przeznaczeniem wył>cznie 
dla postoju samochodów osobowych,  

h) w przypadku budowy obiektu garacowo-
gospodarczego rozdzielnie z brył> budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego dopuszcza siC 
usytuowanie tego budynku zwróconego Wcian> 
bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronC granicy z s>siedni> działk> budowlan>Ś  
- w odległoWci 1,5 m od tej granicy,  
- bezpoWrednio przy wspólnej granicy działek 

budowlanych, o ile bCdzie on usytuowany 
razem z budynkiem wspólnie projektowanym 
lub istniej>cym na działce s>siedniej, 
stanowi>c w ten sposób jeden zespół 
składaj>cy siC z dwóch obiektów garacowo-
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gospodarczych lub jeden zespół trzech b>da 
czterech budynków garacowo-gospodarczych 
usytuowanych przy wspólnej granicy dwóch 
lub u zbiegu granic s>siaduj>cych ze sob> 
działek budowlanych, z wył>czeniem sytuacji 
gdy granicC działki budowlanej stanowi linia 
rozgraniczaj>ca tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania terenów o symbolach 
16.MN i 17.MN oraz 24.MN i 25.MN;  

i) obowi>zuje zapewnienie zgodnoWci kształtu  
i układu dachu oraz kolorystyki dachówki  
i elewacji obiektu garacowo-gospodarczego, 
usytuowanego rozdzielnie z budynkiem 
mieszkalnym w oddaleniu od granicy z s>siedni> 
działk> budowlan>, z kształtem i układem dachu 
oraz kolorystyk> dachówki i elewacji budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego  
w granicach danej działki budowlanej,  

j) obowi>zuje zakaz ł>czenia (budowy) budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z obiektem 
garacowo-gospodarczym usytuowanym  
w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> 
działk> lub działkami budowlanymi, a takce 
usytuowanym bezpoWrednio przy takich 
graniach,  

k) zasady budowy ogrodzeMŚ  
- obowi>zuje realizacja ogrodzeM działek 

budowlanych w linii podziału wewnCtrznego 
oraz liniach rozgraniczaj>cych terenów 
oznaczonych symbolami MN,  

- obowi>zuje budowa ogrodzeM wył>cznie 
acurowych o maksymalnej wysokoWci 1,8 m  
z zastrzeceniem § 14 pkt 1, lit. b), tirety 2-3,  

- dopuszcza siC realizacjC pełnych ogrodzeM 
sytuowanych w liniach rozgraniczaj>cych 
tereny MN z terenami 42.KD-Z, 64.KPX-R, 
71.IE, 67.KPX-R, 74.IG, 75.IG, 18.MN  
i 36.ZU,  

- obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych, z tworzyw 
sztucznych itp. oraz stosowania jaskrawych 
kolorów,  

l) miejsca postojowe dla obsługi budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego nalecy sytuować 
w granicach działki budowlanej, na której 
usytuowany jest ten budynek,  

m) obowi>zuje zagospodarowanie terenu działki 
budowlanej zieleni> z wymogiem uwzglCdnienia 
problematyki ograniczenia zacienienia działki 
s>siedniejś  

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) liczba lokali w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnymŚ nie wiCksza nic dwa lokale 
mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden 
lokal ucytkowy,  

b) iloWć kondygnacji nadziemnych budynku 
mieszkalnego jednorodzinnegoŚ nie wiCksza nic 
dwie kondygnacje,  

c) w granicach terenów wymienionych w § 16 
ustala siC wysokoWć budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego do 9,0 m,  

d) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 
8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 
14.MN, 15.MN, 16.MN, 19.MN, 20.MN, 
21.MN, 22.MN, 23.MN, 24.MN obowi>zuje 
budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi, 
krytymi dachówk> w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny,  

e) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
17.MN, 18.MN, 25.MN, 26.MN obowi>zuje 
budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
z dachami płaskimi lub kolebkowymiś  

f) iloWć kondygnacji nadziemnych obiektu 
garacowo-gospodarczego usytuowanego 
rozdzielnie z budynkiem mieszkalnym 
(pojedynczo lub w formie zespołu obiektów) 
ustala siC na jedn> kondygnacjC, a jego wysokoWć 
do 4,5 m,  

g) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 
8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 
14.MN, 15.MN, 16.MN, 19.MN, 20.MN, 
21.MN, 22.MN, 23.MN, 24.MN ustala siC 
geometriC i układ dachu obiektu garacowo-
gospodarczego usytuowanego rozdzielnie  
z budynkiem mieszkalnym i w oddaleniu od 
granicy działki budowlanej, w ten sposób, ceŚ  
- obowi>zuje realizacja dachów stromych dwu 

lub wielospadowych krytych dachówk>  
w kolorystyce, jak na budynku mieszkalnym 
(głównym),  

- układ głównej kalenicy dachu- jak  
w budynku mieszkalnym (głównym),  

h) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
17.MN, 18.MN, 25.MN, 26.MN ustala siC 
geometriC i układ dachu obiektu garacowo-
gospodarczego usytuowanego rozdzielnie  
z budynkiem mieszkalnym i w oddaleniu od 
granicy działki budowlanejŚ dach płaski lub 
kolebkowych w formie jak na budynku 
mieszkalnym,  

i) dla zespołu obiektów garacowo-gospodarczych 
usytuowanych bezpoWrednio przy granicy  
z s>siedni> działk> budowlan> obowi>zuje 
forma, kolorystyka i kształt dachu wspólne dla 
całego zespołu,  

j) w granicach terenów 1.MN, 2.MN, 6.MN, 8.MN, 
11.MN, 18.MN, 26.MN dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych 
na działkach budowlanych bezpoWrednio 
przylegaj>cych do terenów 42.KD-Z, 71.IG, 
74.IG, 75.IG oraz 36.ZU zaleca siC stosowanie 
Wrodków technicznych zmniejszaj>cych 
potencjalne uci>cliwoWci spowodowane ruchem 
drogowym (np. stosowanie zieleni izolacyjnej  
i pełnych ogrodzeM od drogi 42.KD-Z) oraz 
zwiCkszaj>cych odpornoWć na te zagrocenia  
i uci>cliwoWci (np. stosowanie okien, drzwi  
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i przegród budowlanych o podwycszonej 
izolacyjnoWci akustycznej, wprowadzenie układu 
funkcjonalnego budynku z lokalizacj> sypialni  
i pokojów dziennych w jak najwiCkszym 
oddaleniu od drogi 42.KD-Z),  

k) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
wyznaczenie minimum 2 miejsc postojowych 
przypadaj>cych na 1 lokal mieszkalny oraz  
1 miejsca postojowego na 30 m2 powierzchni 
lokalu ucytkowego w którym, prowadzona jest 
działalnoWć usługowa,  

l) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 60% powierzchni działki 
budowlanej,  

m) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30% 
powierzchni działki budowlanejś  

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego:  
a) obowi>zuje obsługa transportowa z terenu dróg 

przyległych oznaczonych symbolami KD-L, 
KD-D, KDW z jednoczesnym zakazem realizacji 
zjazdów na poszczególne działki budowlane 
wyznaczone w granicach terenów o symbolach 
MN z terenu drogi oznaczonej symbolem 
44.KD-L, z wyj>tkiem zjazdu na działkC 
budowlan> usytuowan> w granicach terenu 
18.MN, dla której jest to jedyna mocliwoWć 
obsługi transportowej,  

b) obowi>zuje zakaz realizacji zjazdów na 
poszczególne działki budowlane wyznaczone 
w granicach terenów o symbolu MN z terenu 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 42.KD-Z,  

c) obowi>zuje zakaz realizacji zjazdów na 
poszczególne działki budowlane z terenu dróg 
publicznych stanowi>cych ci>gi pieszo-
rowerowe, oznaczone symbolem KPX-R,  

d) obowi>zuje zakaz realizacji zjazdów z terenu 
dróg wewnCtrznych niepublicznych - ulic 
dojazdowych oznaczonych symbolem KDW, na 
działki budowlane posiadaj>ce bezpoWredni 
dostCp z terenu dróg publicznych oznaczonych 
symbolami KD-L i KD-D, z wył>czeniem działki 
budowlanej połoconej w granicach terenu 26.MN 
przy skrzycowaniu dróg oznaczonych symbolami 
42.KD-Z i 44.KD-L, dla której obowi>zuje 
realizacja zjazdu z drogi oznaczonej symbolem 
61.KD-W;  

5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-15.  
 
§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem 27.US:  

1) przeznaczenie terenu:  
a) podstawowe - teren usług sportu i rekreacji,  
b) uzupełniaj>ce - gastronomii i hotelarstwa;  

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) teren przeznaczony pod budowC hali sportowej, 

obiektu hotelowego, obiektu gastronomicznego,  
b) obowi>zuje zakaz ł>czenia w jednym budynku 

funkcji sportowej i hotelowej,  
c) dopuszcza siC realizacjC otwartego boiska 

sportowego, krytych lub otwartych kortów 

tenisowych oraz innych terenowych urz>dzeM 
sportu i rekreacji,  

d) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe wykonane  
z drewna lub w formie cywopłotu o wysokoWci 
do 1,2 m,  

e) miejsca postojowe nalecy sytuować w granicach 
działki budowlanej na której usytuowany jest 
dany budynek,  

f) dopuszcza siC sytuowanie miejsc postojowych  
w granicach terenu oraz ich bilansowanie dla 
wszystkich funkcji ł>cznie,  

g) w zagospodarowaniu terenu nalecy uwzglCdnić 
potrzeby osób niepełnosprawnych,  

h) obowi>zuje wprowadzenie zieleni w formie 
nasadzeM roWlinnych z preferencj> gatunków 
rodzimych dostosowanych do warunków 
siedliskowych, jako integralnego elementu  
w kształtowaniu zagospodarowania terenu,  

i) dopuszcza siC podział terenu na podstawie 
koncepcji zabudowy i zagospodarowania 
wykonanej dla całego terenu, z zapewnieniem 
wydzielonym działkom dostCpu do drogi 
publicznej i infrastruktury technicznej,  

j) dopuszcza siC realizacjC reklam na elewacji 
budynku oraz na gruncie, zwi>zanych 
bezpoWrednio z działalnoWci> prowadzon>  
w granicach terenu;  

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) iloWć kondygnacji nadziemnych budynkuŚ do 

trzech,  
b) wysokoWć budynkuŚ do 14,0 m,  
c) geometria i układ dachu budynkuŚ obowi>zuje 

realizacja dachów stromych, z wył>czeniem 
tymczasowych obiektów budowlanych nietrwale 
poł>czonych z gruntem takich jak przykrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz>dzenia 
rozrywkowe itp.,  

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 20% powierzchni terenu,  

e) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 70% 
powierzchni terenu,  

f) obowi>zuje wyznaczenie miejsc postojowych  
w iloWci nie mniejszej nicŚ  
- 15 oraz 0,5 stanowiska dla autobusów na  

100 miejsc ucytkowych obiektów i urz>dzeM 
sportowo-rekreacyjnych,  

- 30 na 1000 m2 powierzchni ucytkowej 
obiektu gastronomicznego,  

- 30 oraz 0,5 stanowiska dla autobusów na  
100 łócek w obiekcie hotelowymś  

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego:  
a) wł>czenie do drogi publicznej oznaczonej 

symbolem 44.KD-L,  
b) obowi>zuje realizacja jednego zjazdu na teren  

w osi jezdni drogi oznaczonej symbolem 45.KD-L;  
5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-15.  

 
§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 28.UH 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: 
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a) podstawowe - teren usług handlu detalicznego,  
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC realizacjC innych 

funkcji usługowychś  
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  

i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
a) w granicach terenu stanowi>cego jedn> działkC 

budowlan> obowi>zuje budowa nie wiCcej nic 
jednego budynku,  

b) zabrania siC realizacji obiektów garacowych  
i gospodarczych oddzielonych od bryły budynku 
głównego,  

c) obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM  
z dopuszczeniem realizacji cywopłotów,  

d) miejsca postojowe dla obsługi budynku nalecy 
sytuować w granicach terenu,  

e) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>,  
f) obowi>zuje wprowadzenie pasa zieleni 

izolacyjnej wzdłuc zachodniej i południowej 
granicy terenu tworz>cej pas o szerokoWci min. 
3,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,  

g) obowi>zuje wyznaczenie miejsca do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś  

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych 

budynku na jedn> kondygnacjC,  
b) ustala siC wysokoWć budynku do 9,0m,  
c) obowi>zuje realizacja dachów stromych dwu- 

lub wielospadowych, krytych dachówk>  
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny,  

d) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
wyznaczenie minimum 30 miejsc postojowych 
przypadaj>cych na kacde 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej budynku,  

e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 20% powierzchni działki 
budowlanej,  

f) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 60% 
powierzchni działki budowlanejś  

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego:  
a) obowi>zuje obsługa transportowa z terenu drogi 

oznaczonej symbolem 44.KD-L,  
b) zjazd sytuować w bezpoWrednim s>siedztwie 

terenu oznaczonego symbolem 70.KPX-R;  
5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-15.  

 
§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami 29.ZU, 

30.ZU, 31.ZU, 32.ZU, 33.ZU, 34.ZU, 35.ZU, 36.ZU, 
37.ZU:  
1) przeznaczenie terenówŚ  

a) podstawowe - teren zieleni urz>dzonej  
o charakterze publicznym,  

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje zagospodarowanie terenów zieleni> 

na podstawie projektu w którym wiod>cym 
elementem kompozycji roWlinnej pozostanie 
drzewostan naturalny oraz formy nasadzeM 

roWlinnych z preferencj> gatunków rodzimych 
dostosowanych do warunków siedliskowych,  

b) obowi>zuje lokalizacja ci>gów pieszo-
rowerowych, traktów konnych, obiektów małej 
architektury stanowi>cych uzupełnienie 
przeznaczenia podstawowego (np. ławki, altany, 
wiaty, zadaszenia, lampy oWwietleniowe itp.),  

c) dopuszcza siC realizacjC obiektów incynierskich 
w postaci kładek pieszo-rowerowych nad 
urz>dzeniami wodnymi, rowami, ciekami,  

d) dopuszcza siC realizacjC boisk, placów zabaw, 
placów piknikowych itp.,  

e) dopuszcza siC zmianC przebiegu linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania- 
orientacyjnej, w oparciu o projekt 
zagospodarowania terenu, o ile nie spowoduje to 
ograniczeM w realizacji przeznaczenia 
podstawowego lub uzupełniaj>cegoś  

3) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznejŚ obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
publicznych oznaczonych symbolami KD-L, KD-D, 
KD-Z.  
 
§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami 

38.WUH, 39.WUH, 40.WUH, 41.WUH:  
1) przeznaczenie terenówŚ  

a) podstawowe- teren urz>dzeM wodnych, cieki, 
stawy, rowy,  

b) zakaz wprowadzania przeznaczenia uzupełniaj>cego 
lub zamiennego;  

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
a) dopuszcza siC realizacjC obiektów incynierskich 

w postaci kładek pieszo-rowerowych nad 
urz>dzeniami wodnymi, rowami, ciekami,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM niezbCdnych 
dla potrzeb prawidłowo prowadzonej gospodarki 
wodnej oraz utrzymania i konserwacji rowu,  
w tym przepusty, podpiCtrzenia itp.,  

c) dopuszcza siC budowC zbiorników wodnych  
o charakterze retencyjnym,  

d) dopuszcza siC zmianC przebiegu linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjnej, w oparciu o projekt 
zagospodarowania terenu, o ile nie spowoduje to 
ograniczeM w realizacji przeznaczenia 
podstawowego lub uzupełniaj>cegoś  

3) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznejŚ dostCpnoWć 
terenów z przyległych dróg publicznych 
oznaczonych symbolami KD-L, KD-D, oraz poprzez 
tereny oznaczone symbolami ZU.  
 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 42.KD-Z:  

1) przeznaczenie terenu:  
a) podstawowe - teren drogi publicznej, ulica klasy 

zbiorczej,  
b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej;  
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2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ  

a) szerokoWć terenu drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych,  
- zmienna zgodnie z rysunkiem planu,  
- nie mniejsza nic 25,0 m,  

b) ulica jednojezdniowa z chodnikiem i Wcieck> 
rowerow>,  

c) obowi>zuje zakaz realizacji zjazdów na 
poszczególne działki budowlane wyznaczone  
w granicach terenów oznaczonych symbolem 
MN,  

d) wymagana realizacja przepustów na potrzeby 
urz>dzeM wodnych,  

e) zaleca siC stosowanie Wrodków technicznych 
zmniejszaj>cych potencjalne uci>cliwoWci 
spowodowane ruchem drogowym np. poprzez 
stosowanie „cichych nawierzchni”, zieleni 
izolacyjnej, ekranów akustycznych 
nawi>zuj>cych form> do otaczaj>cego krajobrazu 
(np. ceramicznych),  

f) dopuszcza siC realizacjC przepustów dla małych 
zwierz>t, ł>cz>cych tereny oznaczone symbolami 
ZU z kompleksem „Lasu GdaMskiego”,  

g) dopuszcza siC skrzycowania drogi z gazoci>giem 
wysokiego ciWnienia,  

h) typ skrzycowaM układu drogowegoŚ  
- zalecane- skanalizowane,  
- dopuszczalne- zwykłeś  

 
§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolami 

43.KD-L, 44.KD-L, 45.KD-L, 46.KD-L, 47.KD-L, 
48.KD-L:  
1) przeznaczenie terenówŚ  

a) podstawowe - tereny dróg publicznych, ulice 
klasy lokalnej,  

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ  
a) szerokoWć terenu dróg w liniach 

rozgraniczaj>cych - zmienna, zgodnie z rysunkiem 
planu, przy czym dla: 
- 43.KD-L, 44.KD-L, 45.KD-L - nie mniejsza 

nic 16,0 m,  
- 46.KD-L, 47.KD-L, 48.KD-L - nie mniejsza 

nic 15,0 m,  
b) ulice jednojezdniowe, dwupasowe  

z obustronnymi chodnikami, dla drogi 
oznaczonej symbolem 45.KD-L dopuszcza siC 
realizacjC chodnika tylko po jej południowej 
stronie,  

c) dopuszcza siC budowC wydzielonych Wciecek 
rowerowych,  

d) dopuszcza siC realizacjC zjazdów na 
poszczególne działki budowlane w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogi, z zastrzeceniem pkt 2e,  

e) obowi>zuje zakaz realizacji zjazdów na 
poszczególne działki budowlane wyznaczone  
w granicach terenów o symbolu MN z terenu 
drogi oznaczonej symbolem 44.KD-L, 
za wyj>tkiem zjazdu na działkC budowlan>, 
usytuowan> w granicach terenu 18.MN, 

dla której jest to jedyna mocliwoWć obsługi 
transportowej,  

f) dopuszczalna realizacja przepustów na potrzeby 
urz>dzeM wodnych w granicach terenów dróg 
oznaczonych symbolami 43.KD-L, 44.KD-L 
oraz 47.KD-L,  

g) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
44.KD-L i 47.KD-L, a takce 45.KD-L, 46.KD-L, 
48.KD-L dopuszcza siC skrzycowania dróg  
z gazoci>giem wysokiego ciWnienia,  

h) dla terenów dróg oznaczonych symbolami 
47.KD-L oraz 43.KD-L i 44.KD-L dopuszcza siC 
realizacjC przepustów dla małych zwierz>t, 
ł>cz>cych odpowiednio tereny oznaczone 
symbolami ZU z terenami skarpy północnej,  

i) skrzycowania układu drogowegoŚ  
- zalecany typ dla skrzycowaM dróg 

oznaczonych symbolami 43.KD-L 
i 42.KD-Z, 47.KD-L i 42.KD-Z, 44.KD-L 
i 42.KD-Z, 43.KD-L i 44.KD-L oraz 
44.KD-L i 45.KD-L - skanalizowane,  

- zalecany typ skrzycowaM dla pozostałych 
dróg- zwykłeś  

 
§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami 

49.KD-D, 48.KD-D, 50.KD-D, 51.KD-D, 52.KD-D, 
53.KD-D, 54.KD-D, 55.KD-D, 56.KD-D, 57.KD-D:  
1) przeznaczenie terenówŚ  

a) podstawowe - tereny dróg publicznych, ulice 
klasy dojazdowej,  

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ  
a) szerokoWć terenu dróg w liniach 

rozgraniczaj>cych- zmienna zgodnie z rysunkiem 
planu, przy czym dla:  
- 49.KD-D nie mniejsza nic 7,5 m,  
- 48.KD-D, 50.KD-D, 51.KD-D, 52.KD-D, 

53.KD-D, 54.KD-D, 55.KD-D, 56.KD-D, 
57.KD-D nie mniejsza nic 10,0 m,  

b) ulica jednojezdniowa, dwupasowa  
z obustronnym chodnikiem,  

c) dopuszcza siC budowC wydzielonych Wciecek 
rowerowych,  

d) dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny bez 
wyodrCbnionych w rócnych płaszczyznach 
jezdni i chodników,  

e) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
54.KD-D, 55.KD-D dopuszcza siC skrzycowania 
dróg z gazoci>giem wysokiego ciWnienia,  

f) zalecany typ skrzycowaM układu drogowego – 
zwykłeś  

 
§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolami 

64.KPX-R, 65.KPX-R, 66.KPX-R, 67.KPX-R, 
68.KPX-R, 69.KPX-R, 70.KPX-R:  
1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe - teren wydzielonego publicznego 
ci>gu pieszo-rowerowego,  

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ  
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a) szerokoWć terenu ci>gu w liniach 
rozgraniczaj>cych- zmienna zgodnie z rysunkiem 
planu, przy czym dla:  
- 64.KPX-R nie mniejsza nic 8,0 m,  
- 65.KPX-R, 66.KPX-R, 67.KPX-R, 68.KPX-R, 

69.KPX-R, 70.KPX-R nie mniejsza nic 5,0 m,  
b) w granicach ci>gu pieszo-rowerowym 

oznaczonego symbolem 68.KPX-R dopuszcza 
siC skrzycowanie z gazoci>giem wysokiego 
ciWnienia,  

c) w projekcie zagospodarowania terenu 70.KPX-R 
zapewnić mocliwoWć dojazdu do terenu 
oznaczonego symbolem 72.IE od strony drogi 
dojazdowej 52.KD-D;  

 
§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 58.KD-W, 

59.KD-W, 60.KD-W, 61.KD-W, 62.KD-W, 63.KD-W:  
1) przeznaczenie terenówŚ  

a) podstawowe - teren drogi wewnCtrznej 
niepublicznej, które s> dojazdami jako ci>gi 
pieszo-jezdne,  

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ  
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych- zmienna zgodnie z rysunkiem 
planu nie mniejsza nic 7,0 m,  

b) przekrój jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej 
jezdni i chodników.  

 
§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolami 74.IG, 

75.IG, 76.IG:  
1) przeznaczenie terenówŚ  

a) teren infrastruktury gazowniczej,  
b) teren rezerwowany pod lokalizacjC gazoci>gu 

wysokiego ciWnienia przeniesionego z trasy 
przebiegaj>cej przez tereny o symbolach 42.KD-Z, 
26.MN, 48.KD-L, 25.MN, 24.MN, 55.KD-D, 
22.MN, 46.KD-L, 21.MN, 54.KD-D, 19.MN 
oraz 45.KD-L, wraz ze stref> kontrolowan>ś  

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć terenu infrastruktury gazowniczej - 

strefa kontrolowana - 6,0 m,  
b) dopuszcza siC przebudowC gazoci>gu i jego 

remonty,  
c) obowi>zuje zakaz zabudowy niezwi>zanej  

z funkcjonowaniem gazoci>gu wysokiego 
ciWnienia z zastrzeceniem pkt 2e,  

d) obowi>zuje zakaz wprowadzania zieleni mog>cej 
kolidować z projektowanym gazoci>giem,  
w szczególnoWci obowi>zuje zakaz nasadzeM 
wysokich i Wredniowysokich,  

e) dopuszcza siC skrzycowania gazoci>gu 
wysokiego ciWnienia z urz>dzeniami wodnymi, 
sieciami infrastruktury technicznej oraz ci>gami 
pieszo-jezdnymi.  

 

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolami 71.IE, 
72.IE, 73.IE:  
1) przeznaczenie terenu:  

a) teren infrastruktury elektroenergetycznej – 
projektowana stacja transformatorowa,  

b) obowi>zuje zakaz wprowadzania przeznaczenia 
uzupełniaj>cego lub zamiennegoś  

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy,  
b) dopuszcza siC sytuowanie stacji 

transformatorowej w odległoWci 1,5 m od granicy 
z s>siedni> działk> budowlan>, terenem drogi 
publicznej lub terenem zieleni urz>dzonej,  

c) obowi>zuje realizacja wył>cznie ogrodzeM 
acurowych o wysokoWci do 1,8 m,  
z wył>czeniem ogrodzeM na granicy z terenem 
6.MN,  

d) dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM pełnych na 
granicy z terenem oznaczonym symbolem 6.MN,  

e) zakaz realizacji ogrodzeM pełnych, ogrodzeM 
wykonanych z betonu, blachy, tworzyw 
sztucznych itp. oraz stosowania jaskrawych 
kolorówś  

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) maksymalna iloWć kondygnacji nadziemnychŚ 

jedna,  
b) maksymalna wysokoWćŚ ustala siC wysokoWć 

obiektu do 4,0 m,  
c) geometria i układ dachu budynku - obowi>zuje 

realizacja:  
- dachów skoWnych w granicach terenów 

oznaczonych symbolem 71.IE oraz 72.IE,  
- dachu płaskiego w granicach terenu 

oznaczonego symbolem 73.IE,  
d) obowi>zuje zastosowanie nie wiCcej nic dwóch 

kolorów elewacji,  
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

transportowegoŚ obowi>zuje obsługa transportowa 
z terenu dróg przyległych, w tym dla:  
- 71.IE z drogi 42.KD-Z,  
- 72.IE z drogi 44.KD-L,  
- 73.IE z drogi 52.KD-D poprzez ci>g pieszo-

rowerowy 70.KPX-R.  
5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-15.  
 

Rozdział 5 
Przepisy koMcowe 

 
§ 28. 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 2 
do uchwały nr LXVIII/1059/10 

Rady Miasta Bydgoszcz 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE RADY MIASTA 

BYDGOSZCZY 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
„Las GdaMski-Bystrzycka” 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, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
oraz Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319 oraz  
z 2007 Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880 oraz  
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,  
poz. 124 i Nr 75, poz. 474), w zwi>zku z art. 17 pkt 14 
ww. ustawy, Rada Miasta Bydgoszczy rozstrzyga  
o nieuwzglCdnieniu uwagi zamieszczonej w ponicszym 
wykazie.  

 

Lp. 
Zgłaszaj>cy 
uwagC, data 

wpływu uwagi 
TreWć uwagi 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwagi 

1 3 4 6 9 
1. WłaWciciel 

nieruchomoWci 
połoconej 

w rejonie ulicy 
Pod Skarp> 

 
20.05.2010. 

Brak zgody 
na obowi>zek 
realizacji 
dachów 
płaskich lub 
kolebkowych 
na terenach 
25.MN  
i 26.MN. 

25.MN i 26.MN 
– tereny 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Wprowadzenie zabudowy o dachach płaskich 
w granicach terenów oznaczonych w planie symbolami 
17.MN, 18.MN, 25.MN oraz 26.MN jest zabiegiem 
zamierzonym stanowi>cym element kompozycji 
przestrzennej projektowanej zabudowy. Zrócnicowanie 
kształtu i kolorystyki dachów w poszczególnych, 
czytelnie wyodrCbnionych czCWciach (sektorach) 
projektowanego osiedla ma na celu wprowadzenie 
elementu identyfikacji miejsca poprzez okreWlony 
sposób zabudowy. Zrócnicowanie cech zabudowy ma 
z jednej strony doprowadzić do wyrócnienia okreWlonej 
grupy budynków a z drugiej zapobiec realizacji 
zabudowy o dowolnych, a czCsto całkiem rócnych, 
kształtach dachów, co powoduje w efekcie odczucie 
chaosu i dysharmonii w krajobrazie. OkreWlaj>c cechy 
i parametry zabudowy, plan miejscowy staje siC 
narzCdziem tworzenia spójnej i czytelnej w odbiorze, 
struktury funkcjonalno-przestrzennej nowego osiedla. 
Realizacja zabudowy z dachami płaskimi wzdłuc 
odcinka głównych ulic osiedla, tj. 42.KD-Z, 44.KD-L 
oraz 48.KD-L pozwoli nadać tej czCWci osiedla odrCbny 
charakter. W trakcie wyłocenia projektu planu do 
publicznego wgl>du z jego zapisami zapoznali siC inni 
właWciciele gruntów, którzy nie wnieWli uwag 
dotycz>cych kształtów dachów.  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 161 – 8367 – Poz. 2028 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr LXVIII/1059/10 

Rady Miasta Bydgoszcz 
z dnia 30 czerwca 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 „Las GdaMski-Bystrzycka”  
w Bydgoszczy 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), ustawy z dnia 
27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1240) 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 
a) budowa dróg publicznych – ulic, połoconych  

w liniach rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: KD-Z, KD-L oraz 
KD-D,  

b) budowa dróg – ci>gów pieszo – rowerowych, 
połoconych w liniach rozgraniczaj>cych konturów 
oznaczonych symbolami: KPX - R,  

c) budowa urz>dzeM zwi>zanych z zagospodarowaniem 
terenu w liniach rozgraniczaj>cych konturów 
oznaczonych symbolami: ZU. 
2. Sposób realizacji inwestycji: 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentach: 
- 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, przyjCte Uchwał> Nr LVII/874/09 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia Budcetu Miasta na 2010 rok,  

- 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 23.09.2009 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, w tym ustaw> z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 27.08.2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,  
poz. 1240). 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych go 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. 

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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz 
ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu l>dowego (Dz.U. Nr 267,  
poz. 2251).  
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 odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858, z póan. zm.) - ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja 
Sp. z oo z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami.  
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej.  
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