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zał>cznik nr 4 
do uchwały nr XLIII/279/09 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 15 lipca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoconego do publicznego wgl>du projektu planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chełmca w jednostce strukturalnej 
żłuchowo. 
 

W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du 
projektu planu w dniach od 24 wrzeWnia 2008 r. do  
18 paadziernika 2008 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia planu nie złocono 
cadnych uwag do projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmca  
w jednostce strukturalnej Głuchowo, które mogłyby być 
podstaw> ewentualnego dokonania zmian  
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu 
miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.).  
 
 

zał>cznik nr 5 
do uchwały nr XLIII/279/09 

Rady Gminy Chełmca  
z dnia 15 lipca 2009 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy 
 

1.  Uchwalenie planu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmca  
w jednostce strukturalnej Głuchowo, wprowadzi 
mocliwoWć rozbudowy wsi Głuchowo, w tym głównie 
realizacjC obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz 

budownictwa mieszkaniowego, w tym komunalnego 
wielorodzinnego na obszarach zlokalizowanych  
w s>siedztwie terenów zabudowy mieszkaniowo-
oWwiatowej, co wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój 
gospodarczy tych terenów.  

2.  Gmina jest zobowi>zana do realizacji inwestycji 
słuc>cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców, zaliczonych do zadaM własnych gminy, 
okreWlonych art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.), w tym: 
-  rozbudowy sieci wodoci>gowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej, jako zadania własnego gminy, 
okreWlonego art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzeni Wcieków (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póan. zm.),  

-  budowy dróg proponowanych do zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych, na podstawie ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), najkorzystniej wg 
procedur okreWlonych ustaw> z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych 
(Dz.U. Nr 80, poz. 721 – z póan. zm.) maj>c> 
zastosowanie do dróg gminnych na podstawie 
zmiany wprowadzonej w 2006 r. (Dz.U. Nr 220, 
poz. 1601).  
3.  Realizacja planu wymaga niewielkiej rozbudowy 

sieci infrastruktury komunalnej - sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji sanitarnej, z tym, ce działania te mog> być 
podejmowane jeceli gmina Chełmca uzyska prawa do 
sieci juc istniej>cych. 

4.  Zainwestowanie wskazanych planem obszarów 
nie wymaga budowy lub przebudowy sieci dróg 
gminnych. 
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UCHWAŁA Nr L/754/09 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 15 lipca 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Żordon-KoWcielna” w Bydgoszczy. 

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

 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego 
uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego 
ulicami KoWcielna, Rynek, Wyzwolenia i PielCgniarska 
w Bydgoszczy, któremu nadaje siC nazwC „Stary 
Fordon-KoWcielna” o powierzchni 0,5697 ha,  
w granicach okreWlonych na rysunku planu.  
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2. Plan zawiera: 
1) czCWć tekstow> stanowi>c> treWć uchwały podzielon> 

na rozdziały: 
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 koMcowe;  

2) czCWć graficzn> oraz wymagane rozstrzygniCcia 
stanowi>ce zał>czniki do uchwały: 
a) rysunek planu w skali 1:1000, jako zał>cznik  

nr 1,  
b) wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy stanowi>cy zał>cznik nr 1/1a i 1/1b,  

c) 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 2,  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 2.1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dachu stromym – nalecy przez to rozumieć dach 

pochyły, o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 25 ;  

2) 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 elewacji; 

3) zabudowie typu staromiejskiego – nalecy przez to 
rozumieć istniej>c>, wartoWciow> zabudowC 
historyczn>, która jest charakterystyczna dla obszaru 
staromiejskiego Fordonu, a takce współczesn> 
istniej>c> i projektowan> zabudowC, stanowi>c> 
uzupełnienie zabudowy historycznej  
i harmonizuj>c> z ni>;  

4) linii rozgraniczaj>cej - 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 zmianie;  

5) 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> inaczej; 

6) ogrodzenie acurowe – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów min. 
40% powierzchni przCsła ogrodzenia; 

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

8) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC budynku liczon> po obrysie 
zewnCtrznym murów pierwszej kondygnacji 

nadziemnej w stanie wykoMczonym, bez 
uwzglCdnienia okapów połaci dachowych; 

9) powierzchni terenu zieleni urz>dzonej – nalecy 
przez to rozumieć zwarty teren zagospodarowany 
rócnymi formami zieleni, któremu moce 
towarzyszyć plac zabaw dla dzieci i miejsca 
rekreacyjne dostCpne dla osób niepełnosprawnych,  

 10) 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; 

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

 12) 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, 
przy czym powierzchnia wykorzystywana dla 
funkcji uzupełniaj>cych moce stanowić nie wiCcej 
nic 30% powierzchni ucytkowej budynku 
podstawowego; 

 13) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć, która nie powoduje uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska w formie zjawisk fizycznych lub stanów 
utrudniaj>cych cycie albo dokuczliwych dla 
otaczaj>cego Wrodowiska, a zwłaszcza hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia powietrza  
i zanieczyszczenia odpadami; do usług 
nieuci>cliwych zaliczono m.in. działalnoWć instytucji 
przykoWcielnych, biura itp.  

 14) 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; 

 15) 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; 

 16) 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; 

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

 18) wartoWciowej zabudowie historycznej – nalecy przez 
to rozumieć zabudowC w formie pojedynczych 
budynków lub ich zespołów powstał> do 1945 r.,  
o walorach kulturowych i architektonicznych lub 
urbanistycznych wpisan> do gminnej ewidencji 
zabytków, przeznaczon> do zachowania bez 
zasadniczych zmian oraz podlegaj>c> nadzorowi 
konserwatorskiemu; 

 19) zachowaniu lub utrzymaniu zabudowy – nalecy 
przez to rozumieć pozostawienie istniej>cych 
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obiektów z mocliwoWci> ich remontów, a takce 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy o ile 
dopuszczaj> to przepisy planu; 

 20) zakazie lokalizowania wolno stoj>cych garacy, 
obiektów gospodarczych i kiosków oraz ich 
zespołów - nalecy przez to rozumieć zakaz realizacji 
wolno stoj>cych, wzglCdem innych budynków oraz 
wzglCdem granic geodezyjnych, garacy, obiektów 
gospodarczych i kiosków oraz ich zespołów nie 
stanowi>cych zwartej, jednolitej bryły z budynkiem 
zasadniczym; 
3. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie  
z pojCciami i okreWleniami, o których mowa  
w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, 
poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99,  
poz. 655). 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 3. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

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

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlona; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) kierunek głównej kalenicy (jeceli wystCpuje); 
5) obiekt wpisany do rejestru zabytków; 
6) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków;  
7) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 

§ 4.1.  Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> dla 
wszystkich terenów w granicach obszaru objCtego 
planem, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowi> 
inaczej. 

2. Przeznaczenie terenów. 
1) w granicach planu wyznacza siC tereny  

o przeznaczeniu podstawowym: 
a) 1.UKR – teren usług kultu religijnego,  
b) 2.MW – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  
c) 3.KD-W – teren drogi wewnCtrznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowanie ładu 

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

z liniami zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu 
oraz z zachowaniem przepisów odrCbnych; 

3) rozbudowC, nadbudowC, przebudowC i wymianC 
istniej>cych budynków nalecy realizować w liniach 
zabudowy okreWlonych na rysunku planu, zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi planu oraz przy 
zachowaniu przepisów odrCbnych;  

4) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu nie 
odnosz> siC, do: 
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 1,3 m,  

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

5) budynek nalecy sytuować Wcian> frontow> 
równolegle lub prostopadle do linii zabudowy, 
zgodnie z kierunkiem głównej kalenicy wskazanym 
na rysunku planu; 

6) przy zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; dopuszcza siC 
przebudowC istniej>cego uzbrojenia w uzgodnieniu  
z gestorem sieci; 

7) obowi>zuje zakaz montowania na elewacjach 
Wciennych budynków anten satelitarnych, 
telekomunikacyjnych masztów przekaanikowych  
i urz>dzeM klimatyzacyjnych; 

8) obowi>zuje zakaz realizacji na gruncie wolno 
stoj>cych telekomunikacyjnych masztów 
przekaanikowych; 

9) obowi>zuje zakaz lokalizacji, na elewacjach 
budynków i bezpoWrednio na gruncie, reklam nie 
zwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu; 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu oraz 

zieleni, o ile nie koliduj> z istniej>cym lub 
projektowanym zagospodarowaniem terenu; 

2) obowi>zuje lokalizacja budynków poza zasiCgiem 
koron drzew; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska; 

4) wody opadowe z powierzchni parkingowych nalecy 
odprowadzić do systemu kanalizacji deszczowej 
poprzez urz>dzenia oczyszczaj>ce, zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w przepisach szczególnych. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) ustala siC, ce cały obszar objCty planem znajduje siC 

w strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej, dla 
której obowi>zuje uzgadnianie z właWciwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków projektów 
budowlanych nowych obiektów oraz rozbudowy, 
przebudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
istniej>cych, uzupełnieM zabudowy, małych form 
architektonicznych, rewaloryzacji zieleni 
historycznej, elementów reklamy wizualnej; 

2) ustala siC, ce cały obszar objCty planem znajduje siC 
w strefie „W” ochrony archeologicznej, dla której 
obowi>zuje opiniowanie zamierzonych robót 
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ziemnych przez właWciwego konserwatora zabytków 
oraz przeprowadzenie, przed ich rozpoczCciem, 
badaM archeologicznych, których zakres zostanie 
okreWlony zgodnie z przepisami o ochronie 
zabytków; 

3) w granicach obszaru objCtego planem znajduje siC:  
a) zabytek nieruchomy - budynek koWcioła 

parafialnego p.w. Ww. Mikołaja, wpisany do 
rejestru zabytków pod numerem A/424/1,  

b) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków - 
budynek plebanii;  

4) wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do 
wartoWciowej zabudowy historycznej w zakresie 
usytuowania, skali, bryły, podziałów 
architektonicznych, kompozycji;  
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

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

tereny górnicze; 
2) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi; 
3) w granicach obszaru nie wystCpuj> tereny zagrocone 

osuwaniem siC mas ziemnych. 
7. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWci. 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWci; 

2) teren oznaczony symbolem 1.UKR stanowi jedn> 
działkC budowlan> z zastrzeceniem pkt 4;  

3) teren oznaczony symbolem 2.MW stanowi jedn> 
działkC budowlan> z zastrzeceniem pkt 5; 

4) dopuszcza siC podział terenu oznaczonego 
symbolem 1.UKR celem wydzielenia, od strony 
zachodniej (przy ulicy Wyzwolenia), działki pod 
wiatC przystankow>; 

5) dopuszcza siC podział terenu oznaczonego 
symbolem 2.MW na działki budowlane,  
z zachowaniem przepisów odrCbnych  
i szczególnych; 
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy zostały okreWlone w szczegółowych 
ustaleniach planu.  

9. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych- nie ustala siC.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu transportowego: 
1) obowi>zuje obsługa transportowa terenów 

wyznaczonych w granicach obszaru objCtego 
planem z przyległych dróg publicznych (drogi poza 
granicami obszaru objCtego planem), o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowi> inaczej, oraz z drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 3.KD-W; 

2) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów;  
3) dopuszcza siC realizacjC nowych zjazdów na 

warunkach zarz>dcy drogi, o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowi> inaczej.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 
1) zasady ogólne: 

a) sieci infrastruktury technicznej zwi>zane 
bezpoWrednio z obsług> budynków 
mieszkaniowych (tj. w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 2.MW) nalecy 
lokalizować w granicach dróg wewnCtrznych, 
ci>gach pieszych, pieszo- jezdnych, podjazdach 
itp.),  

b) dopuszcza siC utrzymanie, remonty i przebudowC 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
zwi>zanej z obsług> obszaru objCtego planem na 
warunkach okreWlonych przez właWciwego 
gestora,  

c) obowi>zuje utrzymanie oraz dopuszcza siC 
remonty istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> 
terenu, z wymogiem ich uwzglCdnienia  
w projektach zagospodarowania terenów oraz ich 
udostCpnienia słucbom eksploatacyjnym  
i konserwuj>cym gestora sieci, na zasadach 
okreWlonych odrCbnymi przepisami,  

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> obszaru objCtego 
planem, w uzgodnieniu z gestorem sieci; 

2) zaopatrzenie w wodC: ustala siC zaopatrzenie  
w wodC z istniej>cej i projektowanej sieci 
wodoci>gowej I strefy ciWnienia poprzez istniej>ce 
oraz projektowane sieci rozdzielcze zlokalizowane 
w ulicach przyległych, na warunkach okreWlonych 
przez gestora sieci; 

3) odprowadzenie Wcieków komunalnych: 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków komunalnych do 

zlewni kolektora F istniej>c> i projektowan> sieci> 
kanalizacyjn>; Wcieki odprowadzane bCd> poprzez 
istniej>ce i projektowane kanały Wciekowe 
zlokalizowane w ulicach przyległych w systemie 
rozdzielczym, zgodnie z warunkami technicznymi 
okreWlonymi przez gestora sieci,  

b) obowi>zujC zakaz realizacji nowych zbiorników na 
nieczystoWci płynne, oraz wykorzystywania 
istniej>cych zbiorników dla potrzeb nowej  
i istniej>cej zabudowy,  

c) obowi>zuje likwidacja istniej>cych zbiorników na 
nieczystoWci płynne i przył>czenie istniej>cych oraz 
projektowanych budynków do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej,  

d) obowi>zujC zakaz realizacji i ucytkowania lokalnych 
oczyszczalni Wcieków (indywidualnych, grupowych),  

e) obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków 
komunalnych (oczyszczonych i nieczyszczonych) do 
gruntu, oraz wód powierzchniowych i podziemnych,  

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków wód 

opadowych i roztopowych do rzeki Wisły 
istniej>c> i projektowan> sieci> kolektorów  
i kanałów deszczowych, zlokalizowanych  
w ulicach przyległych, z ich oczyszczeniem 
zgodnie z przepisami szczegółowymi,  
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b) zabrania siC wprowadzania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych do gruntu oraz do 
wód powierzchniowych i podziemnych; 

c) dopuszcza siC wprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych stanowi>cych wody  
z odwodnienia budynku (dach, taras) do gruntu 
w granicach poszczególnych działek 
budowlanych;  

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) ustala siC zaopatrzenie w gaz z istniej>cej  

i projektowanej, w ulicach przyległych, sieci 
gazowej Wredniego lub niskiego ciWnienia 
poprzez istniej>c> i projektowan> sieć 
rozdzielcz> Wredniego lub niskiego ciWnienia na 
warunkach technicznych okreWlonych przez 
gestora sieci,  

b) obowi>zuje zakaz realizacji indywidualnych 
zbiorników na gaz płynny,  

c) wskazane jest wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych; 

6) zaopatrzenie w energiC ciepln>: 
a) ustala siC sposób zasilania w energiC ciepln>  

z sieci ciepłowniczej, z wykorzystaniem gazu  
z sieci gazowej, energii elektrycznej lub pomp 
cieplnych,  

b) dopuszcza siC indywidualne ogrzewanie 
kominkowe zasilane drewnem,  

c) obowi>zuje zakaz wykorzystywania oleju 
opałowego oraz wCgla kamiennego i jego 
pochodnych, w celach grzewczych,  

d) obowi>zuje likwidacja istniej>cych instalacji 
grzewczych wykorzystuj>cych wCgiel kamienny 
i jego pochodne;  

7) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: 
a) zasilanie w energiC elektryczn> z projektowanej 

linii kablowej niskiego napiCcia wyprowadzonej 
ze zł>cza kablowego usytuowanego przy  
ul. Wyzwolenia (zł>cze poza granicami planu), 
ze stacji transformatorowej „Targowisko” 
zlokalizowanej poza granicami planu lub na 
dotychczasowych zasadach,  

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych; 

8) 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 telefonicznych, a istniej>ce linie 
telekomunikacyjne docelowo przewidzieć do 
kablowania i ułocenia pod powierzchni> gruntu, 
wł>cznie z istniej>cymi napowietrznymi 
przył>czami abonenckimi,  

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

9) gospodarka odpadami stałymi: 
a) ustala siC, ce odpady komunalne, po 

wczeWniejszej segregacji, nalecy wywozić na 

miejskie składowisko odpadów – KUO 
Bydgoszcz,  

b) pozostałe odpady, nie wymienione w pkt 9a, 
nalecy unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
i szczególnymi; 

12. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu: 
1) obowi>zuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych 

na terenie usług kultu religijnego oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 1.UKR oraz na terenie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.MW; 

2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenu na dotychczasowych zasadach. 
13. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci: dla terenów oznaczonych symbolem 
1.UKR, 2.MW oraz 3.KD-W ustala siC stawkC 
procentow> stanowi>c> podstawC do okreWlenia opłaty  
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci, która wynosi 
30%; 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu 
 

§ 5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.UKR 
ustala siC: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren usług kultu religijnego,  
b) obowi>zuje zakaz wprowadzania funkcji 

przeznaczenia uzupełniaj>cego z zastrzeceniem 
pkt 2f;  

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennego: 
a) w granicach terenu znajduje siC obiekt 

stanowi>cy zabytek nieruchomy- budynek 
koWcioła parafialnego p.w. Ww. Mikołaja, 
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 
A/424/1, w odniesieniu do którego obowi>zuj> 
ustalenia zapisane w pkt 3 - zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej,  

b) obowi>zuje zakaz realizacji nowej zabudowy  
z zastrzeceniem pkt 2c i 2f,  

c) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury sakralnej,  

d) zasady budowy ogrodzeM- obowi>zuj> 
ogrodzenia:  
- wył>cznie acurowe o maksymalnej 

wysokoWci 0,8 m,  
- o słupkach oraz podmurówce wykonanych  

z cegły i przCsłach drewnianych lub,  
- o słupkach kamiennych ł>czonych 

elementami metalowymi (kute wyroby 
kowalstwa artystycznego),  

- dopuszcza siC ogrodzenia terenu w formie 
cywopłotu o maksymalnej wysokoWci 0,8 m; 

e) zakaz realizacji ogrodzeM pełnych, ogrodzeM 
wykonanych z betonu, blachy, tworzyw 
sztucznych itp. oraz stosowania jaskrawych 
kolorów,  
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f) dopuszcza siC sytuowanie acurowej wiaty 
przystankowej przy zachodniej granicy terenu, to 
znaczy bezpoWrednio przy ulicy Wyzwolenia, 
której forma i kolorystyka musz> nawi>zywać do 
formy i kolorystyki tła, tj. do elewacji koWcioła,  

g) w granicach terenu obowi>zuje zakaz lokalizacji 
miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych,  

h) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni> 
nisk> i Wrednio wysok> (trawniki, krzewy  
o wysokoWci maksymalnej 1,0 m),  

i) dopuszcza siC stosowanie nawierzchni 
utwardzonych jedynie w obrysie istniej>cych 
ci>gów pieszych, z wykorzystaniem materiałów 
kamiennych lub ceramicznych;  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  
a) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
(koWciół),  

b) obowi>zuje zakaz rozbiórki oraz rozbudowy, 
nadbudowy i przebudowy istniej>cego obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków, poza zakres, 
formC i kształt wynikaj>ce z układu 
historycznego,  

c)  obowi>zuje zachowanie historycznej formy  
i geometrii dachu koWcioła oraz rodzaju jego 
pokrycia (dachówka w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny nad nawami, kaplic>  
i prezbiterium oraz blacha- zwieMczenie wiecy),  

d) zewnCtrzne powierzchnie Wcian (elewacje) 
koWcioła nalecy poddawać pracom 
konserwatorskim na podstawie programu 
konserwatorskiego uzgodnionego z właWciwym 
konserwatorem zabytków,  

e) dopuszcza siC zewnCtrzne oWwietlenie sylwety 
koWcioła (elewacje, wieca, detal),  

f) dopuszcza siC zachowanie i montac urz>dzeM 
telekomunikacyjnych w formie anten 
przekaanikowych na wiecy koWcioła, o ile  
w zakresie formy, gabarytów, układu  
i kolorystyki zostan> one skomponowane  
z form> i wystrojem wiecy,  

g) przed przyst>pieniem do wykonywania 
wszelkich robót budowlanych, ziemnych, 
konserwatorskich itp. obowi>zuje wymóg 
uzyskania uzgodnienia i pozwolenia właWciwego 
konserwatora zabytków; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) powierzchnia zabudowy- maksymalnie 60% 

powierzchni terenu oznaczonego symbolem 
1.UKR,  

b) powierzchnia terenu zieleni urz>dzonej- nie 
mniejsza nic 40% powierzchni terenu 
oznaczonego symbolem 1.UKR; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego: obowi>zuje obsługa transportowa 
od strony południowej oraz parkowanie na 
przyległych ulicach publicznych (poza granicami 
obszaru objCtego planem);  

6) pozostałe ustalenia zgodnie z § 4. 

§ 6. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.MW 
ustala siC: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce - usługi nieuci>cliwe, 
zlokalizowane w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym;  

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennego:  
a) w granicach terenu znajduje siC obiekt wpisany 

do gminnej ewidencji zabytków- budynek 
plebanii, w odniesieniu do którego obowi>zuj> 
ustalenia zapisane w pkt 3 - zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej,  

b) obowi>zuje zabudowa typu staromiejskiego,  
c) obowi>zuje zakaz budowy nowych budynków  

z dopuszczeniem kontynuacji budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego 
w północnej czCWci terenu,  

d) budowC, rozbudowC, nadbudowC, przebudowC, 
rozbiórkC i wymianC budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego nalecy realizować w liniach 
zabudowy okreWlonych na rysunku planu,  

e) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
obowi>zuje realizacja dachów stromych, krytych 
dachówk> ceramiczn> w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny,  

f) zewnCtrzne powierzchnie Wcian (elewacje) 
nowego, rozbudowywanego, nadbudowywanego, 
wymienianego oraz remontowanego  
i ocieplanego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, z wył>czeniem powierzchni 
przeszklonych i zewnCtrznych Wcian ł>cznika  
o którym mowa w pkt 3f, nalecy wykonać  
z zastosowaniem:  
- cegły elewacyjnej - minimum 20% 

powierzchni danej Wciany zewnCtrznej,  
- tynków mineralnych - minimum 20% 

powierzchni danej Wciany zewnCtrznej,  
- kamienia naturalnego - w cokołach  

i przyporach budynku; 
g) zabudowC garacow> i gospodarcz> (budynki 

pomocnicze, zadaszenia) nalecy sytuować 
wył>cznie jako zespolon> z brył> budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, w formie 
wbudowanej lub dobudowanej (tzn. w jednej 
bryle),  

h) dopuszcza siC sytuowanie garacy w piwnicy lub 
przyziemiu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego,  

i) zasady budowy ogrodzeM: 
- dopuszcza siC stosowanie ogrodzeM 

wył>cznie acurowych, o maksymalnej 
wysokoWci 1,6 m, o słupkach wykonanych  
z cegły, przCsłach drewnianych lub 
metalowych (kute wyroby kowalstwa 
artystycznego), na podmurówce ceglanej  
o ujednoliconej formie i kolorystyce,  
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- dopuszcza siC ogrodzenie terenu w formie 
cywopłotu o maksymalnej wysokoWci  
1,6 m,  

- zakaz realizacji ogrodzeM pełnych, ogrodzeM 
wykonanych z betonu, blachy, tworzyw 
sztucznych itp. oraz stosowanie jaskrawych 
kolorów; 

j) obowi>zuje zakaz wyznaczania miejsca do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych 
wzdłuc południowej i zachodniej granicy terenu 
oraz w strefie do nich przyległej o szerokoWci  
8,0 m w gł>b terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) obowi>zuje zachowanie i ochrona istniej>cego 

obiektu wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków (budynek plebani),  

b) obowi>zuje zakaz rozbudowy, nadbudowy  
i przebudowy istniej>cego obiektu wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków poza zakres, formC 
i kształt wynikaj>cy z układu historycznego,  
z zastrzeceniem pkt 3f,  

c) obowi>zuje zachowanie historycznej formy  
i geometrii dachu budynku plebanii oraz rodzaju 
i koloru jego pokrycia- dachówka w naturalnej 
kolorystyce wypalonej gliny; obowi>zuje 
dostosowanie formy i skali lub demontac 
istniej>cych elementów wykoMczenia 
blacharsko- dekarskiego wzdłuc okapu dachu 
budynku plebanii,  

d) zewnCtrzne powierzchnie Wcian (elewacje) 
budynku plebanii nalecy zachować jako elewacje 
ceglane wraz ze wszystkimi detalami 
architektonicznymi (zakaz tynkowania Wcian 
budynku),  

e) dopuszcza siC oWwietlenie elewacji budynku 
plebanii,  

f) dopuszcza siC poł>czenie budynku plebanii  
z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym za 
pomoc> ł>cznika stanowi>cego czCWć budynku 
wielorodzinnego, dla którego:  
- obowi>zuje realizacja dachu stromego, 

dwuspadowego o k>cie nachylenia połaci 
dachowych takim jak na budynku plebanii,  

- obowi>zuje rodzaj porycia: dachówka 
ceramiczna w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny,  

- obowi>zuje dostosowanie wysokoWci kalenicy 
ł>cznika do wysokoWci kalenicy budynku 
plebanii w taki sposób, aby ceglany detal 
architektoniczny znajduj>cy siC na północnej 
Wcianie szczytowej plebanii i przebiegaj>cy 
równolegle do krawCdzi połaci dachowych 
pozostał widoczny z zewn>trz budynku,  

- obowi>zuje układ głównej kalenicy dachu 
zgodnie z rysunkiem planu; 

g) obowi>zuje zakaz rozbudowy, nadbudowy  
i tynkowania zewnCtrznych powierzchni Wcian 
istniej>cego budynku dobudowanego do 
południowej Wciany szczytowej budynku 
plebanii, z zastrzeceniem pkt 3h,  

h) obowi>zuje zmiana kształtu i formy dachu oraz 
jego pokrycia, na budynku dobudowanym do 
południowej Wciany szczytowej budynku 
plebanii, w sposób nawi>zuj>cy do dachu na 
budynku zasadniczym, w tym:  
- obowi>zuje realizacja dachu stromego, 

dwuspadowego,  
- obowi>zuje rodzaj pokrycia: dachówka 

ceramiczna w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny,  

- obowi>zuje układ głównej kalenicy dachu 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna wysokoWć budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego: do 16,0 m,  
b) geometria i układ dachu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego:  
- obowi>zuje realizacja dachów stromych, 

dwuspadowych,  
- obowi>zuje układ głównej kalenicy dachu 

zgodnie z rysunkiem planu; 
c) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 60% 

powierzchni terenu oznaczonego symbolem 
2.MW,  

d) powierzchnia terenu zieleni urz>dzonej- nie 
mniejsza nic 40% terenu oznaczonego symbolem 
2. MW; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego: 
a) miejsca postojowe dla obsługi budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego oraz funkcji 
usługowej nalecy sytuować w przyziemiu 
budynku wielorodzinnego lub na gruncie  
w granicach działki budowlanej, na której 
budynek jest zlokalizowany, z zastrzeceniem  
pkt 5c, oraz w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 3.KD-W,  

b) miejsca postojowe dla obsługi budynku plebanii 
nalecy sytuować w granicach działki 
budowlanej, na której budynek jest 
zlokalizowany, z zastrzeceniem pkt 5c,  

c) obowi>zuje zakaz realizacji miejsc postojowych 
wzdłuc południowej oraz zachodniej granicy 
terenu oraz w strefie do nich przylegaj>cej  
o szerokoWci 8,0 m w gł>b terenu,  

d) dla potrzeb obsługi budynku wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków (budynek plebanii) 
obowi>zuje wyznaczenie co najmniej 1,0 miejsca 
postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

e) dla potrzeb obsługi budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego obowi>zuje wyznaczenie co 
najmniej 1,2 miejsca postojowego na 1 lokal 
mieszkalny,  

f) dla potrzeb funkcji usługowej obowi>zuje 
wyznaczenie co najmniej 2,0 miejsc postojowych 
na 100 m2 powierzchni ucytkowej czCWci 
usługowej;  
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g) obsługa transportowa (zjazdy na teren): 
- od strony wschodniej poprzez drogC 

wewnCtrzn> oznaczon> symbolem 3.KD-W 
oraz bezpoWrednio z ulicy KoWcielnej (ulica 
poza granicami obszaru objCtego planem),  

- od strony zachodniej istniej>cymi zjazdami  
z drogi publicznej (ulicy Wyzwolenia- poza 
granicami planu),  

- dopuszcza siC realizacjC, na warunkach 
zarz>dcy drogi, nowego zjazdu do garacu 
projektowanego w przyziemiu budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, z ulicy 
PielCgniarskiej (ulica poza granicami planu).  

6) pozostałe ustalenia zgodnie z § 4. 
 

§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.KD-W: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe- teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce- lokalizacja sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej; 
2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC budowC drogi jako ci>gu pieszo-

jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym,  
b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

3.KD-W dopuszcza siC wyznaczenie miejsc 
postojowych dla pojazdów samochodowych dla 
obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
oraz funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 2.MW; 

3) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 

symbolem 3.KD-W do bezpoWrednio s>siaduj>cej 
od strony wschodniej ulicy KoWcielnej (ulica 
poza granicami obszaru objCtego planem),  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 3.KD-W 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 2.MW. 

 
Przepisy koMcowe 

 
§ 8. 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 L/754/09 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 15 lipca 2009 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE 

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: „STARY ŻORDON - 
KOVCIELNA ” 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 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), 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 mieszkaMców: 
 

1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu: 
1) w zakresie infrastruktury drogowej:  

a)  drogi publiczne: nie ustala siC w ramach 
realizacji planu,  

b)  drogi wewnCtrzne: nie ustala siC. 
2) w zakresie infrastruktury technicznej: nie ustala 

siC. 
 

2.  Sposób realizacji inwestycji: 
Realizacja ewentualnych inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej bCdzie odbywać siC na koszt inwestora, zgodnie  
z załoceniami okreWlonymi w nastCpuj>cych dokumentach: 
-  studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bydgoszczy, przyjCte uchwał> nr 
XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 
2005 r. 

-  strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 r., przyjCta uchwał> 
nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  
10 listopada 2004 r. 

-  limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2008-2010, przyjCte uchwał> 
nr XXV/316/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  
19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2008 r.,  

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

-  uchwała nr XXXVI/493/08 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013. 

 
Realizacja bCdzie zgodna z obowi>zuj>cymi 

przepisami prawa i normami w tym zakresie, w tym  
z 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 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póan. 
zm.). 

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. 
 

3.  Zasady finansowania: 
Nie ustala siC finansowania inwestycji z budcetu 

Miasta Bydgoszczy. 
Dopuszcza siC finansowanie ewentualnych 

inwestycji ze Wrodków własnych inwestora, wzglCdnie 
właWciciela nieruchomoWci. 

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 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa wodno-kanalizacyjnego,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami.  

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

 


