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1352 
UCHWAŁA Nr XLIX/733/09 

RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 24 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto-Mostowa” w Bydgoszczy. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 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 
oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
miasta Bydgoszczy uchwalonego uchwał> 
nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 kwietnia 2005 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto-
Mostowa” w Bydgoszczy, obejmuj>cy czCWć Starego 
Miasta w Bydgoszczy, w rejonie ulic Mostowej, 
żrodzkiej, Podwale i KrCtej, o powierzchni 0.5 ha, 
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś500, jako zał>cznik nr 1, 

z wyrysem ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, stanowi>cym zał>cznik nr 1/1a i 1/1b; 

2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, jako zał>cznik nr 2. 

 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dominancie przestrzennej - nalecy przez to rozumieć 
budynek lub jego czCWć, który koncentruje uwagC 
obserwatorów i wyrócnia siC w danym widoku lub 
przestrzeni miejskiej, charakteryzuje siC odrCbnoWci> 
formy architektonicznej i estetycznej, w tym m.in. 
wysokoWci>, zastosowanymi elementami detalu 
elewacyjnego, ucytymi materiałami elewacyjnymi 
itp.; 

2) liniach dopuszczalnych podziałów na działki 
budowlane – nalecy przez to rozumieć linie 
przedstawione na rysunku planu, okreWlaj>ce zasady 
podziału terenów na działki budowlane, których 
przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu, potrzebami funkcjonalnymi czy 
koniecznoWci> wprowadzenia uregulowaM 
własnoWciowychś 

3) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjnych – nalecy przez 

to rozumieć linie przedstawiane na rysunku planu 
okreWlaj>ce granice terenów o ustalonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
których przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie 
to uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie 
w zgodzie z przepisami szczególnymi i odrCbnymiś 
powycsza zmiana nie moce powodować ograniczeM 
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów 
rozgraniczonych tak> lini>ś 

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć linie przedstawione na rysunku planu 
poza którymi, zabrania siC sytuowania zewnCtrznych 
Wcian budynków, za wyj>tkiem takich elementów 
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, schody, pochylnie oraz elementy detalu 
elewacyjnego; 

5) obowi>zuj>cych liniach zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć linie przedstawione na rysunku planu przy 
których nalecy sytuować co najmniej 70% długoWci 
Wcian zewnCtrznych budynków, za wyj>tkiem takich 
elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, schody, pochylnie, elementy 
detalu elewacyjnego itp.; 

6) odcinkach granic geodezyjnych wskazanych do 
obowi>zkowej zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
odcinki granic geodezyjnych, stanowi>cych granice 
działek budowlanych, przy których bezpoWrednio 
nalecy sytuować Wciany budynkówś 

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

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

9) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie dominuj>ce na danym 
terenie; 

 10) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia nie koliduj>cego 
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełnia 
lub wzbogaca podstawowe funkcje terenu, a suma 
powierzchni wykorzystanej na ten cel stanowi nie 
wiCcej nic 49% powierzchni ucytkowej budynku 
w przypadku funkcji kubaturowej i nie wiCcej nic 
49% powierzchni terenu w przypadku funkcji 
niekubaturowej; 

 11) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie w skali 1Ś 500 stanowi>cy 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, na którym 
przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej; 
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 12) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
wskaanik wzrostu wartoWci nieruchomoWci okreWlony 
w stosunku procentowym, stanowi>cy podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 13) terenie – nalecy przez to rozumieć teren 
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 

 14) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczyś 

 15) zabudowie pierzejowej – nalecy przez to rozumieć 
zabudowC sytuowan> przy granicach działek 
geodezyjnych, której elewacje frontowe tworz> 
zwarty ci>g budynków wzdłuc ulic i placów. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie 
z ogólnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
§ 3. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, 

obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje w oparciu oŚ 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w § 4 

uchwały i na rysunku planuś 
2) ogólne ustalenia planu, obowi>zuj>ce dla całego 

obszaru objCtego planem, zawarte w rozdziale 3 
uchwałyś 

3) szczegółowe ustalenia planu, obowi>zuj>ce dla 
poszczególnych terenów o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczonych numerami i symbolami 
identyfikacyjnym, zawarte w rozdziałach 4, 5 i 6 
uchwały. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 

§ 4. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu 
stanowi>ce ustalenia planuŚ 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlone i orientacyjneś 

3) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowyś 
4) linia dopuszczalnego podziału na działki budowlaneś 
5) odcinek granicy geodezyjnej, przy której 

obowi>zkowe jest sytuowanie Wcian budynkówś 
6) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytkówś 
7) obiekt przeznaczony do rozbiórkiś 
8) ci>g pieszy – przebieg orientacyjny; 
9) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) U – tereny zabudowy usługowej, 
b) KD-D – teren drogi publicznej – ulica klasy 

dojazdowej, 
c) KD-X – teren drogi publicznej – ci>g pieszy, 
d) KD-DX – teren drogi publicznej – ci>g pieszo-

jezdny, 

e) KD-WX – teren drogi wewnCtrznej – ci>g 
pieszo-jezdny, 

f) I E – teren infrastruktury elektroenergetycznej – 
stacja transformatorowa. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia obowi>zuj>ce na całym obszarze 
objCtym planem 

 
§ 5. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

przeznaczenia terenu: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy usługowej 

o uci>cliwym charakterze, która moce spowodować 
okresowe lub stałe uci>cliwoWci dla podstawowych 
funkcji terenu lub pogorszenie stanu Wrodowiska jak 
hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza 
i zanieczyszczenia odpadami oraz wymagaj> obsługi 
transportem o zwiCkszonym tonacu itp.ś 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, 
warsztaty naprawcze, lakiernie itp. 

 
§ 6. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŚ 
1) obszar objCty granicami planu, zgodnie z decyzj> 

nr 324 z dnia 6 lipiec 1984 r., wpisany jest do 
rejestru zabytków województwa kujawsko-
pomorskiego i objCty ochron> prawn> na podstawie 
przepisów szczególnych i odrCbnychś 

2) wyznacza siC strefC „A” pełnej ochrony 
konserwatorskiej, obejmuj>c> cały obszar objCty 
planem, w granicach której obowi>zujeŚ 
a) zachowanie proporcji wysokoWciowych 

zabudowy kształtuj>cych sylwetC zespołu, 
b) zachowanie rozplanowania ulic i placów 

a w szczególnoWci ich historycznego przebiegu, 
przekrojów i nawierzchni, 

c) zachowanie historycznych linii zabudowy oraz 
wysokoWci i proporcji budynków, geometrii 
dachów oraz zastosowanych materiałów 
wykoMczeniowych, 

d) zachowanie historycznych podziałów działek lub 
nawi>zanie do dawnych podziałów poprzez 
zaznaczenie ich architektonicznymi podziałami 
brył lub elewacji budynków a takce 
zagospodarowaniem wnCtrz lub wykorzystaniem 
elementów małej architektury, 

e) dostosowaniu nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji urbanistycznej w zakresie 
rozplanowania, skali, wysokoWci, bryły budynku, 
podziałów architektonicznych, proporcji 
powierzchni muru i otworów okiennych 
z nawi>zaniem form współczesnych do lokalnej 
tradycji architektonicznej, 

f) dostosowanie współczesnych funkcji do wartoWci 
zabytkowych zespołu i poszczególnych 
budynków poprzez nawi>zanie do historycznego 
programu mieszkaniowo-usługowego oraz 
eliminacjC funkcji uci>cliwych, 

g) rozbiórka obiektów dysharmonizuj>cych 
wskazanych na rysunku planu, 
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h) wymóg uzyskania pozwolenia właWciwego 
konserwatora zabytków na wprowadzenie 
elementów reklamy wizualnej oraz jej 
sytuowanie w miejscach i w formie 
dopuszczonej przez właWciwego konserwatora 
zabytkówś 

3) obowi>zuje uzyskanie uzgodnieM i pozwoleM 
właWciwego konserwatora zabytków na etapie 
uzyskania pozwolenia na budowC lub rozbiórkC 
obiektu budowlanego a takce zmian sposobu 
ucytkowania, prac ziemnych, remontów 
i modernizacji budynków, zdobienia brył 
architektonicznych, kolorystyki elewacji, 
wprowadzenia małych form architektonicznych, 
wprowadzenie elementów reklamy wizualnej, 
nawierzchni ulic i chodnikówś 

4) wyznacza siC strefC „W” ochrony archeologicznej, 
obejmuj>c> cały obszar objCty planem, w granicach 
której ustala siC obowi>zek uzgodnienia 
zamierzonych robót ziemnych z właWciwym 
konserwatorem zabytków oraz przeprowadzenia 
przed ich rozpoczCciem badaM archeologicznych, 
których zakres zostanie okreWlony zgodnie 
z przepisami o ochronie zabytkówś 

5) obowi>zuje zachowanie wartoWciowej pod 
wzglCdem architektonicznym zabudowy 
historycznej ujCtej w gminnej ewidencji zabytków, 
wskazanej na rysunku planu, z wymogiem 
konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji 
realizowanych poprzez remonty konserwatorskie, 
z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego 
pokrycia dachów, detali architektonicznych, stolarki 
i tynków, a takce zachowaniem i konserwacj> 
elewacji ceglanych. 

 
§ 7.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) wymagana lokalizacja funkcji usługowych 

o charakterze centrotwórczym, charakteryzuj>cych 
siC bogatym i atrakcyjnym programem, 
dostosowanym do rangi miejsca oraz potrzeb 
i oczekiwaM mieszkaMcówś 

2) wymagane dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji urbanistycznej, 
z załoceniem harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

3) wymagany wysoki standard architektoniczny 
i estetyczny budynków i wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni, małej 
architektury, oWwietlenia i zieleniś 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
obiektów gospodarczych i garacowych, w tym 
garacy blaszanychś pomieszczenia przeznaczone na 
powycsze cele nalecy lokalizować w budynkachś 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych typu kioski, pawilony usługowo-
handlowe, wiaty itp.; 

6) obowi>zuje zakaz montowania anten satelitarnych 
i urz>dzeM klimatyzacyjnych na elewacjach 
budynkówś dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM na 
dachach budynków. 
2. OkreWla siC ogólne zasady umieszczania reklamŚ 

1) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na 
elewacjach budynków w sposób zakrywaj>cy okna 
i elementy wystroju architektonicznego, 
np. kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, 
balustrady, gzymsy i zwieMczenia, płyciny 
i kompozycje sztukatorskie, połacie dachowe, itp. 
a takce w sposób uniemocliwiaj>cy prawidłowe 
korzystanie z budynku i poszczególnych 
pomieszczeM (np. ograniczaj>cy doWwietlenie 
pomieszczeM)ś 

2) w granicach terenów komunikacji publicznej 
dopuszcza siC sytuowanie wył>cznie noWników 
reklamowych stanowi>cych element miejskiego 
systemu informacji turystycznej; 

3) dopuszcza siC sytuowanie reklam na terenie lub na 
budynkach w sposób uporz>dkowany tzn. w jednym 
miejscu lub na tym samym noWnikuś tablice 
reklamowe powinny charakteryzować siC 
podobnymi wymiarami lub proporcjami; 

4) wielkoWć, kształt, kolor tablic reklamowych, krój 
czcionek powinien być dostosowany do charakteru 
architektonicznego budynku, kolorystyki elewacji, 
ucytych materiałów wykoMczeniowychś 

5) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam na 
elewacjach budynków zlokalizowanych w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 1.U i 2.U – 10% 
powierzchni elewacji. 

 
§ 8. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony WrodowiskaŚ 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach, 

które mog> spowodować okresowe lub stałe 
pogorszenie stanu Wrodowiska w wyniku emisji 
hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego, 
zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby oraz 
zanieczyszczenia odpadami oraz wymagaj> obsługi 
transportem o zwiCkszonym tonacu itp.ś 

2) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji 
nalecy zapewnić oszczCdne korzystanie terenu oraz 
uwzglCdnić potrzeby ochrony Wrodowiska 
w szczególnoWci w zakresie ochrony gleb, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 
wodnych. 

 
§ 9. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu 
i w ustaleniach szczegółowych uchwały oraz na 
podstawie przepisów odrCbnychś 

2) dopuszcza siC podziały działek w celu 
wyodrCbnienia działek gruntu na potrzeby terenów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

3) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów 
geodezyjnych, których efektem bCdzie wydzielenie 
działek po obrysie budynków usługowych 
i usługowo-mieszkaniowych, w tym obiektów typu 
pawilony handlowe, kioski oraz garace itp., które 
w myWl obowi>zuj>cych przepisów nie bCd> mogły 
stanowić działek budowlanych; 
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4) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 

potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych 
i poprawie warunków funkcjonowania 
nieruchomoWci. 
 
§ 10. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) wymagane kształtowanie przestrzeni publicznych 

w sposób sprzyjaj>cy nawi>zywaniu kontaktów 
społecznych i poprawie jakoWci cycia mieszkaMców 
oraz nadania im indywidualnego charakteru 
dostosowanego do klimatu miejsca; 

2) wymagane uzyskanie reprezentacyjnego 
i atrakcyjnego wygl>du przestrzeni publicznych, 
w tym ci>gów komunikacyjnych, placów, wnCtrz 
urbanistycznych poprzez arancacjC nawierzchni, 
wprowadzenie elementów małej architektury, 
stylowego oWwietlenia, zieleniś 

3) dopuszcza siC zagospodarowanie zapleczy 
nieruchomoWci tworz>cych wnCtrza urbanistyczne 
dla potrzeb usługowo-wypoczynkowych 
i pozostawienie jako przestrzeni ogólnodostCpnych. 

 
§ 11. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji: 
1) w pasach dróg publicznych 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 ruchemś 

2) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC nowych i utrzymanie istniej>cych 
urz>dzeM infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
z podstawow> funkcj> drogi na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

3) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdów oraz 
lokalizacjC nowych na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogiś 

4) dla funkcji usługowych wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych w granicach działek lub terenów 
w iloWciŚ 
a) max 10 miejsc postojowych przypadaj>cych na 

1000 m2 powierzchni ucytkowej biur, urzCdów, 
obiektów usługowo-handlowych, 
gastronomicznych itp., 

b) max 15 miejsc postojowych przypadaj>cych na 
100 łócek hotelowychś 

5) dla funkcji mieszkaniowych wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych w granicach działek lub terenów 
w iloWci 0.6-1.0 miejsca postojowego dla kacdego 
mieszkania. 

 
§ 12.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC oraz lokalizacjC nowych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenu, z wymogiem 

udostCpnienia ich słucbom eksploatuj>cym na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

2) dopuszcza siC budowC nowej oraz przebudowC 
istniej>cej sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

3) w przypadku zbywania terenów, na których znajduj> 
siC sieci infrastruktury, obowi>zuje ustanowienie 
odpowiednich słucebnoWci gruntowych. 
2. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 

1) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci 
wodoci>gowej znajduj>cej siC w ulicach przyległych, 
na warunkach okreWlonych przez gestora sieciś 

2) sieć wodoci>gow> rozdzielcz> nalecy projektować 
w ci>gach komunikacyjnych z zachowaniem 
układów pierWcieniowych. 
3. Zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnejŚ 

1) odprowadzenie Wcieków sanitarnych istniej>c> sieci> 
kanalizacyjn> zlokalizowan> w ulicach przyległych 
do kanalizacji w ul. JagielloMskiej poprzez 
przepompowniC w ul. żdaMskiej, a docelowo do 
zlewni Oczyszczalni Fordon, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora sieci; 

2) kanalizacjC sanitarn> nalecy projektować w układzie 
rozdzielczym, w ci>gach komunikacyjnych lub 
w terenach ogólnodostCpnych. 
4. Zasady obsługi w zakresie kanalizacji 

deszczowej: 
1) odprowadzenie wód opadowych do kolektora 

deszczowego ze zrzutem do rzeki Brdy, poprzez 
istniej>ce i projektowane kanały deszczowe 
zlokalizowane w ulicach przyległych, na warunkach 
gestora sieci; 

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

3) w przypadku „doszczelniania” zlewni (np. duce 
powierzchnie zadaszone), inwestor zobowi>zany jest 
do retencjonowania wód deszczowych w iloWciach 
zapewniaj>cych odpływ Wcieków do kanałów 
z wartoWci> współczynnika spływu, który okreWlony 
jest w „Studium programowo-przestrzennym 
kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz 
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci; 

4) kanalizacjC deszczow> nalecy projektować 
w układzie rozdzielczym, w ci>gach 
komunikacyjnych lub w terenach ogólnodostCpnych. 
5. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gazŚ 

1) zasilanie w gaz istniej>c> i projektowan> sieci> 
gazow> Wredniego i niskiego ciWnienia w powi>zaniu 
z istniej>c> sieci> gazow> zlokalizowan> w ulicach 
przyległych, zgodnie z warunkami technicznymi 
gestora sieci; 

2) istnieje mocliwoWć wykorzystania gazu dla celów 
grzewczych. 
6. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia 

w energiC ciepln>Ś 
1) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej 

zlokalizowanej w ulicach przyległych po jej 
rozbudowie, zgodnie z warunkami technicznymi 
gestora sieci; 
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2) dopuszcza siC wykorzystanie innych aródeł energii 

cieplnej takich jak gaz, energiC elektryczn> lub inne 
paliwa ekologiczne, z zachowaniem normatywnych 
wartoWci emisji spalin do atmosfery, okreWlonych 
w przepisach szczególnych. 
7. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia 

w energiC elektryczn>Ś 
1) zasilanie terenu zabudowy usługowej oznaczonego 

symbolem 1.U z istniej>cej abonenckiej stacji 
transformatorowej „Mostowa”, zlokalizowanej 
w istniej>cym budynku, usytuowanym w granicach 
działki nr ewiden. 202/9; 

2) dopuszcza siC dyslokacjC istniej>cej stacji 
transformatorowej usytuowanej w przeznaczonym 
do rozbiórki budynku „Kaskada” i jej przeniesienie 
w granice terenu oznaczonego symbolem 8.IE; 

3) w granicach działek nr ewiden. 135/12, i 135/14 
połoconych w granicach terenu 2.U dopuszcza siC 
lokalizacje tymczasowej stacji transformatorowej 
SN/nn, stanowi>cej aródło zasilania obszaru 
w energie elektryczn> podczas likwidacji istniej>cej 
stacji usytuowanej w budynku „Kaskada”ś 

4) zasilanie terenu zabudowy usługowej oznaczonego 
symbolem 2.U z projektowanej stacji 
transformatorowej usytuowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 8.IE; 

5) dla istniej>cych kabli energetycznych 
wyprowadzonych z istniej>cej stacji 
transformatorowej oraz z terenu oznaczonego 
symbolem 8.IE, w kierunku ul. KrCtej nalecy 
przewidzieć budowC kanału kablowego (lub osłon 
rurowych) a takce ustalić słucebnoWć gruntow> na 
dla prowadzenia i ucytkowania tych kabli. 
8. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 

1) podł>czenie do telefonii stacjonarnej, poprzez 
istniej>c> i projektowan> kanalizacjC teletechniczn> 
na warunkach okreWlonych przez wybranego gestora 
sieci; 

2) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, a docelowo przewiduje siC 
skablowanie wszystkich napowietrznych linii 
telefonicznych; 

3) ustala siC zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych na obiektach usługowych, dopuszcza 
siC umieszczanie urz>dzeM słuc>cych potrzebom 
telefonii komórkowej pod warunkiem powi>zania 
ich z brył> budynku (np. wbudowania) przy 
zachowaniu parametrów wysokoWciowych 
zabudowy, okreWlonych w ustaleniach szczegółowychś 

4) zabrania siC lokalizacji masztów stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 
9. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 

stałymiŚ 
1) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, nalecy 

wywozić na miejskie składowisko odpadów – KUO 
Bydgoszcz; 

2) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi. 

 
 

§ 13. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 
sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 

tymczasowych, w tym blaszanych garacy, kiosków, 
pawilonów usługowo-handlowych, itp.; 

2) do czasu realizacji nowych inwestycji zgodnych 
z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotychczasowe 
ucytkowanie terenów i budynkówś 

3) obowi>zuje zakaz dokonywania rozbudowy 
obiektów przeznaczonych do rozbiórki, do czasu 
realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
przeprowadzenie remontów i przebudów budynków. 
§ 14. Ustala siC wysokoWć stawki procentowej 

słuc>cej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWciŚ 
1) dla wszystkich terenów gminnych – 0%; 
2) dla pozostałych terenów - 30%. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
zabudowy usługowej 

 
§ 15.1. Przeznaczenie podstawowe terenu 1.U i 2.U - 

teren zabudowy usługowej – teren lokalizacji budynków 
ucytecznoWci publicznej (m.in. przeznaczonych na 
potrzeby administracji publicznej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, turystyki, kultury, wymiaru 
sprawiedliwoWci, szkolnictwa wycszego, nauki, opieki 
zdrowotnej, obsługi pasacerów, Wwiadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych 
ogólnodostCpnych obiektów przeznaczonych do 
wykonywania funkcji usługowych) oraz budynków 
zamieszkania zbiorowego (przeznaczonych do 
okresowego pobytu ludzi np. hotel, pensjonat). 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce – zabudowa 
mieszkaniowa. 

3. Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) lokalizacja nowych budynków i rozbudowa 

istniej>cych z zachowaniem obowi>zuj>cych 
i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie z przepisami szczególnymi 
i odrCbnymiś 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanychś 

3) wyznacza siC na rysunku planu odcinki granic 
geodezyjnych stanowi>cych granice działek 
budowlanych, przy których sytuowanie Wcian 
budynków tworz>cych pierzeje ulic i ci>gów 
pieszych jest obowi>zkoweś 

4) wymagane dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji urbanistycznej, w zakresie 
rozplanowania, skali, wysokoWci, bryły budynku, 
podziałów architektonicznych, proporcji 
powierzchni muru i otworów okiennych, przy 
załoceniu harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnejś 

5) obowi>zuje zachowanie wartoWciowej pod 
wzglCdem architektonicznym zabudowy 
historycznej ujCtej w gminnej ewidencji zabytków, 
wskazanej na rysunku planu, z wymogiem 
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dokonania remontów konserwatorskich, których 
efektem bCdzie w zalecnoWci od potrzeb 
konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja 
budynków, z zachowaniem lub odtworzeniem 
pierwotnego pokrycia dachów, detali 
architektonicznych, stolarki i tynków, a takce 
zachowaniem i konserwacj> elewacji ceglanych; 

6) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy istniej>cych budynków usługowych, 
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

7) w granicach terenu oznaczonego symbolem 1.U 
dopuszcza siC lokalizacjC dominanty przestrzennej 
stanowi>cej element architektoniczny wyrócniaj>cy 
siC w przestrzeni ul. Mostowej i w widoku od strony 
Placu Teatralnego; 

8) dopuszcza siC zagospodarowanie czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 1.U w formie 
ogólnodostCpnego placu, usytuowanego u zbiegu 
ulicy Mostowej oraz ulicy Grodzkiej oraz 
wprowadzenie elementów małej architektury, 
oWwietlenia, zieleniś 

9) wejWcia do budynków zlokalizowanych przy 
ul. Mostowej i Jatki nalecy realizować bezpoWrednio 
w poziomie ulicy, pochylnie i schody nalecy 
umieszczać wewn>trz budynkuś 

 10) w przypadku zabudowy czCWci działki nr ewiden. 
137/4 obr. 108, zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 2.U wymagana realizacja 
przejWcia np. bramowego stanowi>cego powi>zanie 
ulicy Jatki z ci>giem pieszo-jezdnym oznaczonym 
symbolem 7.KD-DX; 

 11) dopuszcza siC utrzymanie oraz remonty 
i przebudowy istniej>cej abonenckiej stacji 
transformatorowej „Mostowa”, zlokalizowanej 
w budynku usytuowanym na działce nr ewiden. 
202/9 obr. 108. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
1) wymagane dostosowanie wysokoWci nowych lub 

rozbudowywanych budynków pierzejowych do 
s>siaduj>cej zabudowy, szczególnie w zakresie 
usytuowania poziomów otworów okiennych, 
gzymsów i wysokoWci dolnej krawCdzi dachuś 

2) ustala siC wysokoWć zabudowyŚ 
a) dla zabudowy lokalizowanej przy ul. Mostowej, 

Starym Rynku i ul. Grodzkiej, w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 1.U - w wysokoWci 
od 14 m do 17 m, dopuszczalna wysokoWć 
dominanty przestrzennej – do 22 m, 

b) dla zabudowy lokalizowanej przy ul. KrCtej, 
Podwale i Grodzkiej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 2.U - w wysokoWci od 
11 m do 15 m; 

3) dopuszcza siC by budynki sytuowane we wnCtrzu 
kwartału, a w szczególnoWci dobudowywane czCWci 
budynków jak klatki wejWciowe, przeszklone 
werandy, ogrody zimowe, ł>czniki były realizowane 
w nicszej wysokoWci nic okreWlona w § 15 ust. 4 
pkt 2 pod warunkiem dostosowania formy 

architektonicznej i gabarytów do istniej>cej 
zabudowy o wartoWci historycznejś 

4) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 
geometrii, przy załoceniu dostosowania ich kształtu 
do s>siedniej zabudowyś 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki (terenu) moce wynieWć 100%ś 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki (terenu) moce 
wynieWć 0%, w zagospodarowaniu przestrzeni 
wnCtrz urbanistycznych wymagane zastosowanie 
zieleni w pojemnikach, donicach, a takce pn>czy itp. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnejŚ 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu 
oznaczonego symbolem 1.U od ulicy Grodzkiej, od 
ulicy Jatki oznaczonej symbolem 5.KD-DX i jej 
przedłucenia do ul. KrCtej, jako drogi wewnCtrznej 
stanowi>cej ci>g pieszo-jezdny, oznaczony 
symbolem 4.KD-WX, oraz od ul. KrCtej, na odcinku 
ulicy oznaczonym symbolem 6.KD-D; 

2) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu 
oznaczonego symbolem 2.U od ulicy Grodzkiej, 
ulicy Jatki oznaczonej symbolem 5.KD-DX i jej 
przedłucenia do ul. KrCtej, jako drogi wewnCtrznej 
stanowi>cej ci>g pieszo-jezdny, oznaczony 
symbolem 4.KD-WX, ulicy Podwale oraz ul. KrCtej 
na odcinku ulicy oznaczonym symbolem 6.KD-D; 

3) dopuszcza siC ł>czne bilansowanie potrzeb 
w zakresie parkowania pojazdów dla terenów 
oznaczonych symbolami 1.U i 2.U oraz 
wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu 
wspólnego parkinguś 
dopuszcza siC lokalizacjC funkcji parkingowych 
wył>cznie w kondygnacjach podziemnych. 

 
Rozdział 5  

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów dróg 
publicznych i wewnCtrznych 

 
§ 16.1. Przeznaczenie terenu 6.KD-D - teren drogi 

publicznej - ulica klasy dojazdowej, fragment ul. KrCtej. 
2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 

zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa, dwupasowa z obustronnymi 

chodnikami; 
2) wymagane uzyskanie reprezentacyjnego 

i atrakcyjnego wygl>du ulicy poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie elementów małej 
architektury, oWwietlenia, zieleniś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC wjazdu do parkingu 
podziemnego; 

4) obowi>zuje zakaz lokalizowania miejsc 
parkingowych; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> 
komunikacji. 

 
§ 17.1. Przeznaczenie terenu: 3.KD-X - teren dróg 

publicznych – ci>g pieszy, ul. Mostowa. 
2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 

zagospodarowania terenu: 
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1) ci>g pieszy z dopuszczeniem dojazdów do 

przylegaj>cych nieruchomoWci, na zasadach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi; 

2) wymagana realizacja ci>gu pieszego w układzie 
jednoprzestrzennym; 

3) wymagane uzyskanie reprezentacyjnego 
i atrakcyjnego wygl>du ci>gu pieszego poprzez 
arancacjC nawierzchni, wprowadzenie elementów 
małej architektury, oWwietlenia, zieleniś 

4) dopuszcza siC sytuowanie wył>cznie noWników 
reklamowych stanowi>cych element miejskiego 
systemu informacji turystycznej; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> 
komunikacji; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizowania miejsc 
parkingowych; 

7) w przypadkach, gdy linie rozgraniczaj>ce tereny 
dróg publicznych pokrywaj> siC z obowi>zuj>cymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, dopuszcza 
siC, aby w liniach rozgraniczaj>cych dróg znalazły 
siC schody, pochylnie, studzienki okienne budynków 
istniej>cych oraz inne ww. elementy 
architektoniczne, pod warunkiem, ce nie naruszaj> 
warunków ruchu pieszych i interesu osób trzecich. 

 
§ 18.1. Przeznaczenie terenu 5.KD-DX - teren dróg 

publicznych - ci>g pieszo-jezdny, fragment ulicy Jatki; 
7.KD-DX – teren dróg publicznych– ci>g pieszo-jezdny. 

2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) wymagana realizacja ci>gu pieszo-jezdnego 

z dopuszczeniem dojazdów do przylegaj>cych 
nieruchomoWci, na zasadach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi; 

2) wymagana realizacja ci>gu pieszo-jezdnego 
w układzie jednoprzestrzennymś 

3) wymagane powi>zanie ci>gu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem 7.KD-DX z ul. Jatki 
poprzez jego przedłucenie do ul. Jatki lub w formie 
przejWcia bramowegoś 

4) dopuszcza siC lokalizacjC elementów malej 
architektury, oWwietlenia, zieleni w sposób 
podnosz>cy estetykC miejscaś 

5) obowi>zuje zakaz lokalizowania miejsc 
parkingowych; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> 
komunikacji; 

7) w przypadkach, gdy linie rozgraniczaj>ce tereny 
dróg publicznych pokrywaj> siC z obowi>zuj>cymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, dopuszcza 
siC, aby w liniach rozgraniczaj>cych dróg znalazły 
siC schody, pochylnie, studzienki okienne budynków 
istniej>cych oraz inne ww. elementy 
architektoniczne, pod warunkiem, ce nie naruszaj> 
warunków ruchu pieszych i interesu osób trzecich. 
 
§ 19.1. Przeznaczenie terenu 4.KD-WX - teren drogi 

wewnCtrznej, stanowi>cej ci>g pieszo-jezdny. 
 

2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) wymagana realizacja drogi wewnCtrznej, 

stanowi>cej ci>g pieszo-jezdny w układzie 
jednoprzestrzennym; 

2) dopuszcza siC całkowite lub czCWciowe przekrycie 
ci>gu komunikacyjnego oraz jego wykorzystanie 
jako pasacu handlowego, stanowi>cego przestrzeM 
publicznie dostCpn>, usytuowanego we wnCtrzu 
kwartału zabudowyś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC elementów malej 
architektury, oWwietlenia, zieleni w sposób 
podnosz>cy estetykC miejscaś 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> 
komunikacji; 

5) dopuszcza siC realizacjC parkingu podziemnego 
w kondygnacji podziemnej; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizowania miejsc 
parkingowych. 

 
Rozdział 6 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
urz>dzeM elektroenergetycznych 

 
§ 20.1. Przeznaczenie terenu 8.IE - teren urz>dzeM 

elektroenergetycznych - stacja transformatorowa. 
2. Zasady kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje realizacja stacji transformatorowej jako 

obiektu wolnostoj>cego lub dobudowanego do 
budynku usługowego realizowanego na terenie 
oznaczonym symbolem 2.Uś dopuszcza siC jego 
realizacjC w innej formie, która nie bCdzie 
dominowała w przestrzeni wnCtrza urbanistycznego 
stanowi>cego działki o nr ewiden. 135/12 
i 135/14 obr. 108; 

2) wymagane dostosowanie formy architektonicznej 
obiektu do charakteru zabudowy o wartoWci 
historycznej; 

3) dopuszcza siC remonty, modernizacje, rozbudowy, 
przebudowy obiektu, zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w niniejszej uchwale i przepisami 
odrCbnymś 

4) obowi>zuje podział terenu w celu wydzielenia 
samodzielnej działki budowlanej zgodnie z zasadami 
okreWlonymi na rysunku planuś 

5) obsługa komunikacyjna terenu s>siaduj>cych z drogi 
publicznej stanowi>cej ci>g pieszo-jezdny, 
oznaczony symbolem 7.KD-DX. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy, mierzonej od 

poziomu terenu od strony frontowej budynku do 
najwycszego punktu konstrukcji dachu - 
w wysokoWci do 3,5 mś 

2) dopuszcza siC realizacje dachu o dowolnej 
geometrii, dostosowanej do otaczaj>cej zabudowyś 

3) dopuszczalna wielkoWć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki (terenu) - 80%; 
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4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki (terenu) moce 
wynieWć 0%. 

 
Rozdział 7 

Przepisy koMcowe 
 

§ 21. 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 XLIX/733/09 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
 

RozstrzygniCcie 
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 „Stare Miasto-Mostowa” 
w Bydgoszczy 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 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 
oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104, z póan. zm.), Rada Miasta Bydgoszczy 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresy 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> zaspakajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi>Ś 
a) budowa, rozbudowa lub modernizacja dróg 

publicznych w liniach rozgraniczaj>cych terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3.KD-X, 
5.KD-DX, 6.KD-D i 7.KD-DX oraz budowa drogi 
wewnCtrznej - ci>g pieszy 4.KD-WX, 

b) sieci i urz>dzenia energetyczne, wodoci>gowe 
i zaopatrzenia w wodC, gazowe, kanalizacyjne, 
ciepłowniczeŚ 
- modernizacja istniej>cych oraz budowa 

nowoprojektowanych sieci i urz>dzeM, w tym 
realizacja stacji transformatorowej na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 8.IE. 

 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto-Mostowa” w Bydgoszczy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
- „Studium UwarunkowaM i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Bydgoszczy”, przyjCte uchwał> nr XLVI/980/05 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r., 

 

- „Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2010” przyjCte uchwał> 
nr XL/556/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2009 r. z póan. zm., 

- „Plan rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013” przyjCty uchwał> nr XXVI/493/08 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r., 

- „Strategii rozwoju Bydgoszczy do roku 2015” 
przyjCtej uchwał> nr XXXVI/795/04 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 r., 

- „Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014” 
przyjCty uchwał> nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. 

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym m.in. ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieM publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, z póan. zm.), ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z póan. zm.), ustaw> z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póan. 
zm.) i Prawem ochrony Wrodowiska, ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z póan. zm.). 
Inwestycje w zakresie dostarczania paliw gazowych, 
energii elektrycznej oraz ciepła realizowane bCd> 
w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z póan. zm.). Inwestycje w zakresie 
zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia Wcieków 
realizowane bCd> 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.). 
Sposób realizacji inwestycji wynikał bCdzie 
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych gwarantuj>cych dobr> 
jakoWć wykonania. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 

 
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, 
m.in. z ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póan. 
zm.) oraz z ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. 
o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. z 2005 r. 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 na podstawie art. 15 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
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zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z póan. 
zm.), ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. Wydatki 
inwestycyjne finansowane z budcetu Miasta zostan> 
zapisane w uchwale budcetowej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


