
 

 

UCHWAŁA Nr XLI/867/13 

RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon - Centrum Onkologii” 

w Bydgoszczy 

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

(Dz.U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) uchwala się, co następuje:  

 

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

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

15 lipca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Fordon - Centrum Onkologii” 

w Bydgoszczy, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 75 ha, ograniczony ulicami Ludwika Rydygiera, Wojciecha 

Korfantego, Akademicką oraz Matki Teresy z Kalkuty, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną rysunkiem planu opracowanym w skali 1:1000;  

2) załącznik nr 1/1a i 1/1b – stanowiący wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bydgoszczy;  

3) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych 

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

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach pochyły, o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, 

nachylonych pod kątem od 25° do 45°;  

2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o jednej, dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, 

nachylonych pod kątem nie większym niż 10°;  

3) infrastrukturze dla publicznego transportu zbiorowego – należy przez to rozumieć wiaty przystankowe 

komunikacji zbiorowej, kioski uliczne o powierzchni zabudowy do 35 m
2
 i wysokości do 4,0 m, elementy 

systemu informacji miejskiej, biletomaty itp.,  

4) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji 

budynków, znajdujących się na danej działce budowlanej, mierzonych po ich obrysie;  

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię przedstawioną na rysunku planu 

stanowiącą granicę obszaru na którym dopuszcza się sytuowanie zabudowy, w tym także bezpośrednio przy 

tej granicy, ale bez możliwości jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, chyba że ustalenia planu 

stanowią inaczej;  

6) nieprzekraczalnej linii sytuowania pomieszczeń mieszkalnych w zabudowie – należy przez to rozumieć linię 

przedstawioną na rysunku planu stanowiącą granicę obszaru na którym dopuszcza się sytuowanie 
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pomieszczeń mieszkalnych w zabudowie, w tym także bezpośrednio przy tej granicy, ale bez możliwości jej 

przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej;  

7) ogólnodostępnym charakterze terenu – należy przez to rozumieć dostęp do terenu, który jest możliwy bez 

ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych;  

8) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie o łącznej powierzchni prześwitów większej 

niż 40% powierzchni każdego przęsła ogrodzenia, mierzonej w przekroju pionowym podłużnym, tj. 

widzianej z kierunku prostopadłego;  

9) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie o łącznej powierzchni prześwitów mniejszej niż 

40% powierzchni każdego przęsła ogrodzenia, mierzonej w przekroju pionowym podłużnym, tj. widzianej 

z kierunku prostopadłego;  

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

 11) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz inne 

przepisy wpływające na prawo do dysponowania nieruchomością;  

 12) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:1000 stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;  

 13) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 

indywidualnym symbolem;  

 14) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy, stanowiącą ustalenia 

planu;  

 15) terenie zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem przeznaczony 

pod budowę, użytkowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym budynków o funkcji 

usługowej określonej w planie wraz z niezbędnymi dla ich funkcjonowania, towarzyszącymi obiektami i/lub 

pomieszczeniami garażowymi i gospodarczymi, infrastrukturą techniczną (przewody i urządzenia), 

dojściami i dojazdami, miejscami postojowymi, miejscami do czasowego gromadzenia odpadów stałych 

oraz zielenią i obiektami małej architektury towarzyszącym zabudowie, a także z innymi formami 

zabudowy i zagospodarowania terenu określonymi w planie;  

 16) zachowaniu zabudowy – należy przez to rozumieć utrzymanie i użytkowanie istniejącej zabudowy 

w należytym stanie technicznym i estetycznym, z możliwością remontu i przebudowy;  

 17) zachowaniu drzew i towarzyszącej roślinności – należy przez to rozumieć utrzymanie drzewostanu 

o charakterze leśnym wraz z podszytem, możliwość jego stopniowej wymiany, albo przebudowę do formy 

urządzonej zieleni np. parkowej, charakteryzującej się wielopiętrowością zbiorowisk roślinnych (drzewa, 

krzewy);  

 18) kształtowaniu zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć wprowadzenie i utrzymanie nasadzeń drzew 

i krzewów w formie zwartej lub półzwartej oraz w układzie wielopiętrowym, ze wskazaniem do 

wykorzystania gatunków zimozielonych, które to nasadzenia będą pełniły funkcje osłonowe, w tym 

ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu. 

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w uchwale, należy rozumieć zgodnie 

z pojęciami i określeniami funkcjonującymi w przepisach odrębnych. 

 

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia terenów położonych w granicach obszaru objętego planem, określenie 

sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy, następuje w oparciu o:  

1) ustalenia planu, określone w rozdziale 2 i 3 uchwały;  

2) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 1 uchwały i na rysunku planu. 

2. Identyfikacja i powiązanie określonej nieruchomości z rysunkiem i tekstem planu następuje w oparciu 

o oznaczenia przedstawione w formie symboli literowych i numerów wyróżniających teren spośród innych 

terenów, w granicach obszaru objętego planem. 

 

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4) nieprzekraczalna linia sytuowania pomieszczeń mieszkalnych w zabudowie;  

5) kierunek kalenicy głównej;  

6) ciąg pieszo-rowerowy - przebieg orientacyjny;  

7) strefa drzew i towarzyszącej roślinności - do zachowania;  
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8) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

oznaczenie liczbowe - numer porządkowy, oznaczenie literowe – przeznaczenie terenu; 

2. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, 

ale stanowią elementy informacyjne planu:  

1) orientacyjne usytuowanie budynku;  

2) granica działek budowlanych, proponowana - orientacyjna;  

3) granica obszaru chronionego krajobrazu;  

4) elektroenergetyczna linia napowietrzna SN;  

5) elektroenergetyczna linia napowietrzna WN 110 kV;  

6) elektroenergetyczna linia napowietrzna WN 220 kV;  

7) projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna WN 2x400 kV (do czasu przebudowy- istniejąca 

elektroenergetyczna linia WN 220kV);  

8) strefa potencjalnego oddziaływania elektroenergetycznej linii napowietrznej WN - wysokiego napięcia - 

orientacyjna;  

9) strefa potencjalnego oddziaływania, wskazanej do zachowania, elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 

15 kV - orientacyjna;  

 10) strefa potencjalnego oddziaływania, wskazanej do likwidacji, elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 

15 kV - orientacyjna;  

 11) układ jezdni – orientacyjny. 

 

Rozdział 2. 

Ogólne ustalenia planu 

 

§ 5. Ogólne ustalenia planu obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile 

ustalenia szczegółowe lub rysunek planu nie stanowią inaczej.  

 

§ 6. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny o przeznaczeniu:  

1) tereny:  

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,  

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej MN/U,  

c) zabudowy usługowej - usługi oświaty UO,  

d) zabudowy usługowej - usługi opieki zdrowotnej UZ,  

e) zabudowy usługowej - usługi opieki zdrowotnej, usługi naukowo – badawcze UZ/UN,  

f) zabudowy usługowej U,  

g) zieleni ochronnej ZO,  

h) zieleni urządzonej - parkowej ZP; 

2) tereny transportu:  

a) teren drogi publicznej - ulica klasy głównej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym KD-G/KD-T,  

b) teren drogi publicznej - ulica klasy zbiorczej KD-Z,  

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

d) teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej KD-D,  

e) teren drogi wewnętrznej KD-W,  

f) teren obsługi transportu samochodowego - parking KSp,  

g) teren obsługi transportu samochodowego z dopuszczeniem zabudowy usługowej KSO/U,  

h) teren obsługi publicznego transportu zbiorowego KZO,  

i) teren wydzielonego ciągu pieszego KPX; 

3) tereny infrastruktury technicznej:  

a) elektroenergetycznej IE,  

b) gazowniczej IG,  

c) odzysku i unieszkodliwiania odpadów IOp,  

d) pas techniczny IPT. 

 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego:  

1) obowiązuje kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu z zachowaniem ustaleń planu i przepisów 

odrębnych;  

2) obowiązuje sytuowanie, odbudowa i rozbudowa budynków z zachowaniem linii zabudowy określonych na 

rysunku planu, chyba że ustalenia planu stanowią inaczej;  
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3) dopuszcza się zachowanie zabudowy, w tym także budynków usytuowanych w części poza liniami 

zabudowy określonymi na rysunku planu;  

4) linia zabudowy określona na rysunku planu nie odnosi się do:  

a) podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu,  

b) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, podokienników, warstw ocieplających ściany budynku, 

detali wystroju architektonicznego itp., które mogą wykraczać poza linię zabudowy o nie więcej niż 

0,8 m, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczającej,  

c) części budynku, takich jak balkony, galerie, tarasy, wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy itp., 

które mogą wykraczać poza linię zabudowy, o nie więcej niż 1,2 m, o ile ich obrys nie przekracza linii 

rozgraniczającej,  

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

osłon),  

e) obiektów infrastruktury technicznej,  

f) remontowanych, przebudowywanych oraz nadbudowywanych budynków usytuowanych poza linią 

zabudowy, o ile zakres przeprowadzonych prac budowlanych nie wykracza poza obrys istniejącego 

budynku w części, która jest usytuowana poza tą linią; 

5) w przypadku gdy na rysunku planu nie określono linii zabudowy, obowiązuje sytuowanie, odbudowa 

i rozbudowa budynków z zachowaniem ustaleń planu i przepisów odrębnych dotyczących sytuowania 

budynków;  

6) pomieszczenia mieszkalne w zabudowie należy sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii 

sytuowania pomieszczeń mieszkalnych w zabudowie, o ile takie wskazano na rysunku planu;  

7) dopuszcza się, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych terenu, budowę kondygnacji 

podziemnych budynków:  

a) w granicach terenów MN/U oraz MN - maksymalnie jednej,  

b) w granicach terenów UZ, UZ/UN, UO, U, IOp, KSO/U, KZO oraz KSp - maksymalnie trzech; 

8) obowiązuje zakaz stosowania poszycia zewnętrznych przegród budowlanych wykonanych z blachy, chyba 

że ustalenia planu stanowią inaczej, z jednoczesnym dopuszczeniem blaszanych elementów 

wykończeniowych oraz elementów obróbki blacharskiej;  

9) w granicach terenów MN, MN/U, UZ, UZ/UN, UO, U, IOp, KSO/U, KZO oraz KSp obowiązuje zakaz 

umieszczania na elewacjach budynków i bezpośrednio na gruncie, nośników reklamowych nie związanych 

z prowadzoną działalnością w granicach danego terenu lub działki budowlanej;  

 10) obowiązuje wysoki standard architektoniczny i estetyczny realizowanych wiat, kiosków i stoisk 

handlowych, ogródków letnich oraz obiektów małej architektury;  

 11) obowiązuje, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 39.IOp, zakaz budowy urządzeń i instalacji 

związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem 

i przeładunkiem odpadów (np. złomowiska, demontaż pojazdów), z wyłączeniem gospodarki odpadami, 

które powstają w trakcie działalności prowadzonej w ramach przeznaczenia terenu;  

 12) sytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym z zakresu łączności publicznej (takiej jak wieże, 

maszty, anteny) w szczególności wskazane jest w granicach terenów oznaczonych symbolami 39.IOp, 

36.KSp, 34.KSO/U;  

 13) w granicach terenów oznaczonych symbolami UZ, UZ/UN, UO, U, MN/U, MN sytuowanie infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w tym z zakresu łączności publicznej (takiej jak wieże, maszty, anteny), obowiązuje 

wyłącznie na budynkach oraz na wolno stojących lub zespolonych z budynkiem, instalacjach lub 

urządzeniach technicznych (np. kominy, wyciągi, konstrukcje, podpory itp.);  

 14) obowiązuje zakaz budowy siłowni wiatrowych;  

 15) dopuszcza się montaż paneli słonecznych oraz ogniw (paneli) fotowoltaicznych wyłącznie na dachach lub 

na elewacjach budynków. 

 

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) północno-zachodni fragment obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, położony jest 

w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego miasta Bydgoszczy, dla 

którego obowiązują zasady zagospodarowania, ograniczenia i zakazy określone w przepisach dotyczących 

obszaru chronionego krajobrazu; 

2) zakres oddziaływania obiektów lub prowadzonej działalności nie powinien powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych dla terenów sąsiednich;  
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3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym związanym z obiektami 

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji sieci 

uzbrojenia terenu zgodnie w wymogami określonymi w przepisach odrębnych;  

4) w granicach terenów oznaczonych symbolami U, MN/U, MN, obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej, które mogą być realizowane 

na warunkach określonych w planie i przepisach odrębnych;  

5) w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przed hałasem, tereny oznaczone poszczególnymi 

symbolami należy kwalifikować:  

a) tereny UZ, UZ/UN jak tereny szpitali w miastach,  

b) tereny UO jak tereny zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży,  

c) tereny MN jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

d) tereny MN/U jak tereny mieszkaniowo-usługowe; 

6) w granicach terenów 3a.UZ/UN, 5.U, 6.U, 9.MN/U i 10.MN/U, od strony, odpowiednio, terenu drogi 

oznaczonej symbolem 19.KD-G/KD-T, ulicy Matki Teresy z Kalkuty oraz ulicy Ludwika Rydygiera, 

w zależności od potrzeb, wskazane jest stosowanie elementów chroniących przed hałasem w środowisku, 

takich jak: materiały budowlane o podwyższonej izolacyjności akustycznej, rozpraszające lub tłumiące fale 

akustyczne elementy fasad, kształtowanie zieleni izolacyjnej itp. 

 

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- nie określa się, 

ze względu na niewystępowanie w granicach obszaru objętego planem obiektów i terenów chronionych.  

 

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych- nie określa się, ze względu 

na niewystępowanie w granicach obszaru objętego planem.  

 

§ 11. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej, w granicach terenów oznaczonych symbolami MN i MN/U, od 0,2 do 0,6, o ile ustalenia 

szczegółowe planu nie stanowią inaczej; 

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

w granicach terenów oznaczonych symbolami MN i MN/U – 45%, o ile ustalenia szczegółowe planu nie 

stanowią inaczej;  

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej w granicach terenów oznaczonych 

symbolami MN i MN/U – nie większa niż 40%, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej; 

4) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie określone 

w przepisach rozdziału 2, zostały zawarte w rozdziale 3 uchwały, który dotyczy ustaleń szczegółowych dla 

poszczególnych terenów. 

 

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

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

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych- nie określa się, ze względu na niewystępowanie 

w granicach obszaru objętego planem.  

 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem zostały zawarte 

w rozdziale 3 uchwały.  

 

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

zabudowy:  

1) obowiązuje zakaz wznoszenia budynków na terenach oznaczonych symbolami ZP, ZO oraz IPT, chyba że 

z treści ustaleń szczegółowych planu wynika inaczej;  

2) w zakresie uwarunkowań elektroenergetycznych:  

a) na rysunku planu, dla celów informacyjnych, określono orientacyjne strefy potencjalnego oddziaływania 

elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego i średniego napięcia,  

b) w zasięgu stref oddziaływania elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego i średniego 

napięcia, obowiązuje zagospodarowanie i zabudowa terenu z zachowaniem ustaleń planu oraz przepisów 

odrębnych i wymagań technicznych dotyczących sytuowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

w ww. strefach; 
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3) w granicach terenów 1.UZ, 1a.UZ, 3.UZ/UN oraz 3a.UZ/UN dopuszcza się stosowanie urządzeń 

i produktów medycyny nuklearnej. 

 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu transportowego:  

1) system transportowy tworzą:  

a) tereny dróg publicznych, w tym:  

- ulica klasy głównej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym KD-G/KD-T,  

- ulice klasy zbiorczej KD-Z,  

- ulice klasy lokalnej KD-L,  

- ulice klasy dojazdowej KD-D; 

b) tereny dróg wewnętrznych KD-W,  

c) teren obsługi transportu samochodowego - parking KSp,  

d) teren obsługi transportu samochodowego z dopuszczeniem zabudowy usługowej KSO/U,  

e) teren obsługi publicznego transportu zbiorowego KZO,  

f) teren wydzielonego ciągu pieszego KPX; 

2) obowiązuje budowa szczelnych nawierzchni jezdni, parkingów oraz placów manewrowych;  

3) dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy ulic;  

4) ustala się wymóg zachowania ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, 

ścieżek rowerowych, chodników przewidzianych w granicach obszaru objętego planem, z zewnętrznym 

układem transportowym. 

 

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1) system infrastruktury technicznej tworzą:  

a) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej IE,  

b) teren infrastruktury technicznej gazowniczej IG,  

c) teren infrastruktury technicznej odzysku i unieszkodliwiania odpadów IOp,  

d) tereny infrastruktury technicznej – pas techniczny IPT,  

e) sieci uzbrojenia terenu istniejące lub projektowane poza terenami infrastruktury technicznej, o których 

mowa w pkt 1a -1d; 

2) nowe i rozbudowywane przewody i urządzenia infrastruktury technicznej, z zasady należy lokalizować 

w granicach terenów przeznaczonych w planie pod drogi oraz infrastrukturę techniczną, a gdy nie jest to 

możliwe ze względów technicznych, o ile z treści ustaleń szczegółowych lub rysunku planu nie wynika 

inaczej, dopuszcza się ich sytuowanie w granicach terenów o innym przeznaczeniu;  

3) w przypadku istnienia możliwości terenowych i technicznych, wskazane jest aby przewody i urządzenia 

infrastruktury technicznej były sytuowane poza jezdnią i chodnikiem;  

4) w granicach terenów przeznaczonych w planie pod funkcje inne niż: drogi, tereny infrastruktury technicznej 

i wydzielone ciągi piesze, o ile z treści ustaleń szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej:  

a) dopuszcza się zachowanie, z możliwością remontów, istniejących przewodów i urządzeń infrastruktury 

technicznej, niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu przez który przebiegają (np. przewody 

o charakterze przesyłowym), z wymogiem ich uwzględnienia w projekcie zagospodarowania oraz 

w sposobie urządzenia terenu,  

b) dopuszcza się przebudowę istniejących przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) istniejący i projektowany, w granicach obszaru objętego planem, system infrastruktury technicznej podlega 

włączeniu (zasilanie, odbieranie, przesyłanie) do systemu zewnętrznego w obrębie poszczególnych 

przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, które przebiegają w obszarach sąsiadujących;  

6) zasady budowy systemu zaopatrzenia w wodę:  

a) dopuszcza się zachowanie, remont oraz budowę sieci wodociągowych,  

b) zaopatrzenie w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej,  

c) przewody wodociągowe należy zasilać z sieci wodociągowej I strefy ciśnienia, poprzez magistrale 

wodociągowe i sieci rozdzielcze,  

d) dopuszcza się stosowanie innych systemów zaopatrzenia w wodę; 

7) zasady budowy systemu odprowadzania ścieków komunalnych:  

a) dopuszcza się zachowanie, remont oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej,  

b) sieci kanalizacji sanitarnej muszą stanowić odrębny system w stosunku do sieci kanalizacji wód 

opadowych i roztopowych,  

c) odprowadzanie ścieków komunalnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,  
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d) przewody kanalizacji sanitarnej należy włączać do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez 

kanały sanitarne do zlewni kolektora F, z wykorzystaniem układów grawitacyjno-pompowych 

i oczyszczalni ścieków,  

e) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie innych systemów 

odprowadzania ścieków komunalnych; 

8) zasady budowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych:  

a) dopuszcza się zachowanie, remont oraz budowę sieci odprowadzania wód opadowych i roztopowych,  

b) sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych muszą stanowić odrębny system w stosunku do sieci 

kanalizacji sanitarnej,  

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiorczej kanalizacji deszczowej,  

d) przewody kanalizacji deszczowej należy włączać do sieci zbiorczych usytuowanych w zlewniach 

sąsiadujących kolektorów i podkolektorów, z odpływem do rzeki Wisły,  

e) wskazana jest budowa odrębnego od systemu kanalizacji deszczowej, systemu odprowadzania i/lub 

retencjonowanie wód opadowych i roztopowych nie wymagających oczyszczania np. z odwodnienia 

budynków (dachy i tarasy), w celu ich wykorzystania dla drugorzędowych potrzeb gospodarczych i/lub 

wprowadzenie do gruntu z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących wprowadzania ścieków do 

wód lub do ziemi,  

f) urządzenia do oczyszczania i/lub retencjonowania wód opadowych i roztopowych, budowane dla potrzeb 

obsługi poszczególnych nieruchomości, należy lokalizować w granicach własnej działki budowlanej lub 

terenu; 

9) zasady budowy systemu zaopatrzenia w gaz:  

a) dopuszcza się zachowanie, remont oraz budowę sieci gazowych,  

b) zaopatrzenie w gaz ze zbiorczych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia,  

c) dopuszcza się stosowanie innych systemów zaopatrzenia w gaz; 

 10) zasady budowy systemu zaopatrzenie w energię cieplną:  

a) dopuszcza się zachowanie, remont oraz budowę sieci ciepłowniczych,  

b) zaopatrzenie w energię cieplną ze zbiorczych sieci ciepłowniczych,  

c) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną z wykorzystaniem innych systemów, w tym 

indywidualnych, zasilanych gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, a także z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii (poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, 

pomp ciepła, rekuperatorów itp.) oraz z dopuszczeniem innych paliw, przy zastosowaniu instalacji 

i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania oraz umożliwiających osiągnięcie jak 

najwyższej sprawności w procesie uzyskania energii cieplnej; 

 11) zasady budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a) dopuszcza się zachowanie, remont oraz budowę sieci elektroenergetycznych,  

b) zasilanie obiektów ze stacji transformatorowych SN/nn przedsiębiorstwa energetycznego, za pomocą 

podziemnych linii kablowych nn,  

c) stacje transformatorowe SN/nn przedsiębiorstwa energetycznego zasilać z podziemnych linii kablowych 

SN przedsiębiorstwa energetycznego,  

d) dla terenów 1.UZ, 1a.UZ, 2.UZ, 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 4.UO, 5.U, 6.U, 7.U, 34.KSO/U, 35.KZO, 

36.KSp oraz 39.IOp dopuszcza się zasilanie obiektów z abonenckich rozdzielni SN i/lub abonenckich 

stacji transformatorowych SN/nn za pomocą podziemnych linii kablowych nn,  

e) abonenckie rozdzielnie SN i/lub abonenckie stacje transformatorowe, zasilać z:  

- podziemnych linii kablowych SN przedsiębiorstwa energetycznego,  

- zalicznikowych, podziemnych linii kablowych SN wyprowadzonych z abonenckich rozdzielni SN 

i/lub abonenckich stacji transformatorowych SN/nn,  

- abonenckich, podziemnych linii kablowych SN wyprowadzonych z punktu zasilania energetycznego, 

f) nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody elektroenergetyczne budować jako przewody kablowe 

pod powierzchnią terenu – zabrania się budowy nowych i rozbudowy istniejących przewodów 

elektroenergetycznych jako linii napowietrznych, z wyłączeniem remontów istniejących, nadziemnych 

linii i przyłączy oraz rozbudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,  

g) złącza kablowo – pomiarowe lub złącza kablowe nn sytuować jako:  

- zabudowane w linii ogrodzenia,  

- zabudowane na ścianie budynku,  

- wbudowane w budynek, 

h) dopuszcza się zasilanie obiektów z wykorzystaniem ogniw (paneli) fotowoltaicznych,  
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i) dopuszcza się, zgodnie z § 30 pkt 5a, skablowanie, pod powierzchnią terenu, napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, przebiegającej przez tereny 19.KD-G/KD-T, 

34.KSO/U, 24.KD-L, 12.ZP oraz 20.KD-Z; 

 12) zasady budowy systemu telekomunikacji:  

a) dopuszcza się zachowanie, remont oraz budowę sieci telekomunikacyjnych,  

b) podłączenie do przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych, poprzez istniejącą i projektowaną sieć 

telekomunikacyjną lub odbiór/przekaz sygnału za pomocą indywidualnych- abonenckich urządzeń 

odbiorczych,  

c) nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody telekomunikacyjne realizować jako przewody kablowe 

pod powierzchną terenu- zabrania się budowy nowych i rozbudowy istniejących linii 

telekomunikacyjnych jako linii napowietrznych, z wyłączeniem budowy napowietrznych przyłączy 

abonenckich prowadzonych od istniejących linii nadziemnych, a także z wyłączeniem remontów 

istniejących, nadziemnych linii i przyłączy abonenckich, oraz budowy i remontów napowietrznych 

przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych w połączeniu z elektroenergetycznymi liniami 

wysokich napięć; 

 13) gospodarka odpadami stałymi:  

a) zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym zasady gospodarowania 

odpadami, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz stosownymi aktami prawa 

miejscowego określającymi zasady postępowania z odpadami,  

b) dopuszcza się, aby masy ziemne usuwane lub przemieszczane w związku z budową obiektów, były 

składowane i wykorzystywane w granicach nieruchomości lub na innych terenach np. wymagających 

rekultywacji czy działań naprawczych w środowisku, przy zachowaniu przepisów odrębnych 

dotyczących standardów jakości gleb i gruntów. 

 

§ 17. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu 

zabudowy i zagospodarowania zgodnie z planem, dopuszcza się wykorzystywanie terenów w dotychczasowy 

sposób.  

 

§ 18. Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

położonych w obszarze planu, w granicach terenów:  

1) dróg publicznych oraz oznaczonych symbolami UZ, UZ/UN, UO i KZO - 5% wzrostu wartości 

nieruchomości;  

2) nie wymienionych w §18 pkt 1) – 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

 

Rozdział 3. 

Szczegółowe ustalenia planu 

 

§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.UZ, 1a.UZ ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej – usługi opieki zdrowotnej,  

a) dopuszcza się, jako towarzyszące usługom opieki zdrowotnej, usługi w zakresie:  

- pomocy społecznej, naukowo – badawcze, edukacji, profesjonalne i techniczne,  

- poprawy kondycji fizycznej i rehabilitacji, kultury, sportu i rekreacji,  

- gastronomii oraz związane z zakwaterowaniem, z wyłączeniem usług świadczonych przez pola 

namiotowe i pola kempingowe, 

b) dopuszcza się funkcje integralnie powiązane – wspomagające usługi opieki zdrowotnej oraz usługi, 

o których mowa w pkt 1a), typu:  

- obsługa techniczna, pralnie, magazyny, warsztaty, obsługa transportu samochodowego,  

- usługi bytowe (usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, usługi prania 

i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich, usługi fryzjerskie i pozostałe usługi 

kosmetyczne),  

- usługi: informacji i komunikacji, administracji, pocztowe, finansowe i ubezpieczeniowe, handlu; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m 

od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, z zastrzeżeniem pkt 2 b),  

b) obowiązuje zachowanie drzew i towarzyszącej roślinności, w strefie o szerokości minimum 20 m, 

zlokalizowanej wzdłuż fragmentu linii rozgraniczającej teren 1a.UZ z terenem 2.UZ i bezpośrednio 

przylegającej do tej linii, co wskazano na rysunku planu; w granicach ww. strefy obowiązuje zakaz 
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sytuowania: budynków, dojazdów, miejsc do parkowania, placów manewrowych oraz dopuszcza się 

kształtowanie zieleni izolacyjnej,  

c) dopuszcza się zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym, wkomponowanego w zagospodarowanie 

terenu, z zastrzeżeniem pkt 2 b),  

d) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych, oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

e) miejsca do parkowania samochodów, bilansowane dla obsługi funkcji terenów 1.UZ, 1a.UZ, można 

sytuować w granicach terenów oznaczonych symbolami: 1.UZ, 1a.UZ, 36.KSp, 39.IOp, 3.UZ/UN, 

3a.UZ/UN, 22.KD-L, 27.KD-D,  

f) w granicach terenów 1.UZ, 1a.UZ dopuszcza się usytuowanie miejsc do parkowania samochodów, 

bilansowanych dla obsługi funkcji terenów: 1.UZ, 1a.UZ, 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 39.IOp,  

g) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części,  

- w garażu wielopoziomowym,  

- na dachu/stropie budynku, 

h) w granicach terenów 1.UZ i 1a.UZ obowiązuje urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerów, 

bilansowanych dla obsługi funkcji poszczególnych terenów,  

i) obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem:  

- 1.UZ, zapewniają: teren drogi 22.KD-L oraz tereny dróg: 22.KD-L, 25.KD-L, 27.KD-D, poprzez 

teren 1a.UZ,  

- 1a.UZ, zapewniają: tereny dróg 22.KD-L, 25.KD-L, 27.KD-D oraz teren drogi 22.KD-L poprzez 

teren 1.UZ, 

j) dopuszcza się budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, od 0,2 do 3,5,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

10%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 70%,  

d) wysokość zabudowy w granicach terenu oznaczonego symbolem:  

- 1.UZ nie większa niż 40 m,  

- 1a.UZ nie większa niż 22 m, 

e) geometria dachów - obowiązuje budowa dachów płaskich z dopuszczeniem dachów łukowych 

(kolebkowych, pływających),  

f) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów:  

- 8 na 10 łóżek szpitalnych,  

- 3 na 10 miejsc zakwaterowania w budynku zamieszkania zbiorowego,  

- 25 na 100 miejsc dydaktycznych,  

- 25 na 100 miejsc użytkowych w obiektach widowiskowych i sportowych,  

- 1 na każde rozpoczęte 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie, dla których nie określono 

ilości miejsc do parkowania samochodów w pkt 3f) tiret 1 do 4, 

g) minimalna liczba miejsc do parkowania rowerów: 1 miejsce na każde 15 miejsc do parkowania 

samochodów bilansowanych dla obsługi funkcji terenów, odpowiednio 1.UZ, 1a.UZ; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki – 40 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 2500 m
2
,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70
0
 do 110

0
; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.UZ ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej – usługi opieki zdrowotnej,  
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a) dopuszcza się, jako towarzyszące usługom opieki zdrowotnej, usługi w zakresie: pomocy społecznej, 

edukacji, nauki, poprawy kondycji fizycznej i rehabilitacji, sportu,  

b) dopuszcza się funkcje integralnie powiązane - wspomagające usługi opieki zdrowotnej oraz usługi, 

o których mowa w pkt 1a), typu:  

- obsługa techniczna, magazyny, pralnie,  

- usługi gastronomii oraz związane z zakwaterowaniem, z wyłączeniem usług świadczonych przez pola 

namiotowe i pola kempingowe,  

- usługi informacji i komunikacji, administracji; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m 

od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, z zastrzeżeniem pkt 2b),  

b) obowiązuje zachowanie drzew i towarzyszącej roślinności, w strefie o szerokości minimum 20 m, 

zlokalizowanej wzdłuż fragmentu linii rozgraniczającej teren 2.UZ z terenem 1a.UZ i bezpośrednio 

przylegającej do tej linii, co wskazano na rysunku planu; w granicach ww. strefy obowiązuje zakaz 

sytuowania: budynków, dojazdów, miejsc do parkowania, placów manewrowych oraz dopuszcza się 

kształtowanie zieleni izolacyjnej,  

c) dopuszcza się zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym, wkomponowanego w zagospodarowanie 

terenu, z zastrzeżeniem pkt 2b),  

d) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

e) miejsca do parkowania samochodów, bilansowane dla obsługi funkcji terenu 2.UZ, można sytuować 

w granicach terenów oznaczonych symbolami: 36.KSp, 2.UZ, 25.KD-L, 27.KD-D,  

f) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części, 

g) w granicach terenu 2.UZ obowiązuje urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerów, 

bilansowanych dla obsługi funkcji tego terenu,  

h) obsługę transportową zapewniają tereny dróg oznaczone symbolami: 25.KD-L, 27.KD-D; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, od 0,15 do 1,2,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

20%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 60%,  

d) wysokość zabudowy - nie większa niż 14 m,  

e) geometria dachów - obowiązuje budowa dachów o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, 

nachylonych pod kątem od 20
O
 do 40

O
,  

f) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów:  

- 8 na 10 łóżek szpitalnych/ hospicjum,  

- 3 na 10 miejsc zakwaterowania w budynku zamieszkania zbiorowego,  

- 12 na 100 miejsc dydaktycznych,  

- 1 na każde rozpoczęte 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie, dla których nie określono 

ilości miejsc do parkowania samochodów w pkt 3f) tiret 1 do 3, 

g) minimalna liczba miejsc do parkowania rowerów: 1 miejsce na każde 15 miejsc do parkowania 

samochodów bilansowanych dla obsługi funkcji terenu 2.UZ; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki – 60 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 6000 m
2
,  

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

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej – usługi opieki zdrowotnej, usługi naukowo-badawcze,  
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a) dopuszcza się, jako towarzyszące usługom opieki zdrowotnej, usługom naukowo-badawczym, usługi 

w zakresie:  

- pomocy społecznej, edukacji, profesjonalne i techniczne,  

- gastronomii oraz zakwaterowania, z wyłączeniem usług świadczonych przez pola namiotowe i pola 

kempingowe,  

- związanym z poprawą kondycji fizycznej i rehabilitacji, kultury, sportu i rekreacji, 

b) dopuszcza się funkcje integralnie powiązane- wspomagające usługi opieki zdrowotnej, usługi naukowo-

badawcze oraz usługi, o których mowa w pkt 1a), typu:  

- obsługa techniczna, pralnie, magazyny, warsztaty, obsługa transportu samochodowego, zbiorniki, 

ujęcia wody i studnie,  

- usługi bytowe (usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, usługi prania 

i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich, usługi fryzjerskie i pozostałe usługi 

kosmetyczne),  

- usługi informacji i komunikacji, administracji, pocztowe, finansowe i ubezpieczeniowe, handlu; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m 

od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy,  

b) należy zapewnić obsługę transportową zabudowie hotelu Pozyton, zlokalizowanej w południowo – 

zachodniej części terenu 3a.UZ/UN, z dojazdu usytuowanego po wschodniej stronie wyżej wymienionej 

zabudowy,  

c) obowiązuje zachowanie drzew i towarzyszącej roślinności, w strefie o szerokości minimum 25 m, 

wzdłuż linii rozgraniczającej teren 3a.UZ/UN z terenem 11.MN i bezpośrednio przylegającej do tej linii, 

co wskazano na rysunku planu; w granicach ww. strefy obowiązuje zakaz sytuowania: budynków, 

dojazdów, miejsc do parkowania, placów manewrowych, z zastrzeżeniem pkt 2d), oraz dopuszcza się 

kształtowanie zieleni izolacyjnej,  

d) w strefie określonej w pkt 2c), dopuszcza się usytuowanie dojazdu, o maksymalnej długości 40 m, 

prowadzącego z terenu drogi oznaczonej symbolem 29.KD-D, wzdłuż linii rozgraniczającej teren 

3a.UZ/UN z terenem 11.MN,  

e) dopuszcza się zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym, wkomponowanego w zagospodarowanie 

terenu, z zastrzeżeniem pkt 2c),  

f) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń ażurowych wykonanych z prefabrykowanych elementów 

betonowych, blaszanych, z tworzyw sztucznych,  

- w granicach terenu 3a.UZ/UN dopuszcza się budowę ogrodzeń pełnych od strony terenu oznaczonego 

symbolem 39.IOp oraz od strony zachodniej, tj. wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty,  

- obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów ogrodzeń, 

g) w przypadku dyslokacji stacji transformatorowej przedsiębiorstwa energetycznego z istniejącego 

budynku abonenckiej rozdzielni i stacji transformatorowej „Szpital – Onkologia” (zlokalizowanej 

w granicach terenu 3a.UZ/UN), należy w granicach jednego z terenów: 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN lub 39.IOp, 

usytuować nową stację transformatorową lub rozdzielnię sieciową SN (złącze kablowe SN) 

przedsiębiorstwa energetycznego, w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej,  

h) dopuszcza się przełożenie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, wskazanej na rysunku planu 

w granicach terenu 3a.UZ/UN, i jej usytuowanie w granicach terenów oznaczonych symbolami 23.KD-L 

i 26.KD-L, jako linii kablowej pod powierzchnią terenu,  

i) miejsca do parkowania samochodów, bilansowane dla obsługi funkcji terenów 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 

można sytuować w granicach terenów oznaczonych symbolami: 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 39.IOp, 1.UZ, 

1a.UZ, 36.KSp, 22.KD-L,  

j) w granicach terenów 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, dopuszcza się usytuowanie miejsc do parkowania 

samochodów, bilansowanych dla obsługi funkcji terenów: 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 1.UZ, 1a.UZ, 39.IOp,  

k) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części,  

- w garażu wielopoziomowym,  

- na dachu/stropie budynku, 
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l) w granicach terenów 3.UZ/UN i 3a.UZ/UN obowiązuje urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania 

rowerów, bilansowanych dla obsługi funkcji poszczególnych terenów,  

m) obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem:  

- 3.UZ/UN, zapewniają tereny dróg: 22.KD-L, 23.KD-L oraz tereny dróg: 22.KD-L, 23.KD-L, 26.KD-

L, 29.KD-D, 31.KD-W, poprzez teren 3a.UZ/UN,  

- 3a.UZ/UN, zapewniają tereny dróg: 22.KD-L, 23.KD-L, 26.KD-L, 29.KD-D, 31.KD-W oraz tereny 

dróg 22.KD-L, 23.KD-L poprzez teren 3.UZ/UN, 

n) dopuszcza się budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, od 0,2 do 3,5,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

20%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie większa niż 70%,  

d) wysokość zabudowy w granicach terenu oznaczonego symbolem:  

- 3.UZ/UN nie większa niż 40 m,  

- 3a.UZ/UN nie większa niż 22 m, 

e) geometria dachów - obowiązuje budowa dachów płaskich z dopuszczeniem dachów łukowych 

(kolebkowych, pływających),  

f) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów:  

- 8 na 10 łóżek szpitalnych,  

- 3 na 10 miejsc zakwaterowania w budynku zamieszkania zbiorowego,  

- 25 na 100 miejsc dydaktycznych,  

- 25 na 100 miejsc użytkowych w obiektach widowiskowych i sportowych,  

- 1 na każde rozpoczęte 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie, dla których nie określono 

ilości miejsc do parkowania samochodów w pkt 3f) tiret 1 do 4, 

g) minimalna liczba miejsc do parkowania rowerów: 1 miejsce na każde 15 miejsc do parkowania 

samochodów bilansowanych dla obsługi funkcji terenów, odpowiednio 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki – 40 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 2500 m
2
,  

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

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy zgodnie z § 14. 

 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.UO ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej - usługi oświaty oraz:  

a) dopuszcza się, jako towarzyszące usługom oświaty, usługi w zakresie:  

- opieki zdrowotnej, naukowo-badawcze, edukacji, pomocy społecznej,  

- gastronomii oraz związanych z zakwaterowaniem, z wyłączeniem usług świadczonych przez pola 

namiotowe i pola kempingowe,  

- sportu i rekreacji, poprawy kondycji fizycznej i rehabilitacji, kultury, 

b) dopuszcza się funkcje integralnie powiązane - wspomagające usługi oświaty oraz usługi o których mowa 

w pkt 1a), typu: obsługa techniczna, warsztaty, magazyny, pralnie, administracja; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m 

od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy,  

b) dopuszcza się zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym, wkomponowanego w zagospodarowanie 

terenu,  

c) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych, oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

d) obowiązuje usytuowanie miejsc do parkowania samochodów, bilansowanych dla obsługi funkcji terenu 

4.UO, wyłącznie w jego granicach,  

e) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  
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- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części,  

- w garażu wielopoziomowym, 

f) obowiązuje urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerów bilansowanych dla obsługi funkcji 

terenu 4.UO, wyłącznie w jego granicach,  

g) obsługę transportową zapewniają tereny dróg oznaczone symbolami: 22.KD-L, 28.KD-D,  

h) poprzez teren 4.UO dopuszcza się obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem 37.IE; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, od 0,2 do 1,6,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

30%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 60%,  

d) wysokość zabudowy- nie większa niż 22 m,  

e) geometria dachów - obowiązuje budowa dachów płaskich,  

f) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów:  

- 12 na 100 miejsc dydaktycznych,  

- 25 na 100 miejsc użytkowych w obiektach widowiskowych i sportowych,  

- 3 na 10 miejsc zakwaterowania w budynku zamieszkania zbiorowego (np. hotel, pokoje gościnne) 

z wyłączeniem internatu,  

- 1 na każde rozpoczęte 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie, dla których nie określono 

ilości miejsc do parkowania samochodów w pkt 3f) tiret 1 do 3, z wyłączeniem internatu, 

g) minimalna liczba miejsc do parkowania rowerów: 1 miejsce na każde 15 miejsc do parkowania 

samochodów bilansowanych dla obsługi funkcji terenu 4.UO; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki – 40 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 5500 m
2
,  

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

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami 5.U, 6.U i 7.U ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej;  

a) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się wyłącznie usługi z zakresu:  

- opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali), nauki i techniczne, usługi profesjonalne, pozaszkolnych 

form edukacji, finansów i ubezpieczeń, obsługi rynku nieruchomości, administrowania i usług 

wspierających, usługi informacji i komunikacji, pocztowe,  

- handlu, z wyłączeniem terenu 5.U,  

- gastronomii, usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, usługi prania 

i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich, usługi fryzjerskie i pozostałe usługi 

kosmetyczne,  

- zakwaterowania, z wyłączeniem usług świadczonych przez pola namiotowe i pola kempingowe,  

- poprawy kondycji fizycznej i rehabilitacji, kultury, sportu i rekreacji; 

b) w granicach terenów oznaczonych symbolami 5.U oraz 6.U dopuszcza się funkcję mieszkaniową,  

c) w granicach terenów oznaczonych symbolami 5.U, 6.U oraz 7.U obowiązuje zakaz sytuowania funkcji 

związanych ze zbieraniem odpadów, demontażem pojazdów oraz z obsługą pojazdów (stacji paliw, stacji 

kontroli i/lub obsługi pojazdów, warsztatów, lakierni, wulkanizacji, myjni); 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) w granicach danego terenu obowiązuje zakaz budowy więcej niż dwóch, rozdzielnie usytuowanych 

względem siebie, budynków usługowych,  

b) obowiązuje zakaz budowy budynków garażowych, gospodarczych i magazynowych oraz wiat, hal 

i zadaszeń usytuowanych rozdzielnie z bryłą budynku usługowego,  

c) funkcję mieszkaniową, w granicach terenów oznaczonych symbolami 5.U oraz 6.U, sytuować 

w budynku usługowym jako wbudowane lokale mieszkalne,  

d) dopuszcza się zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym, wkomponowanego w projektowane 

zagospodarowanie terenu,  

e) zasady budowy ogrodzeń:  
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- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

f) obowiązuje usytuowanie miejsc do parkowania samochodów, bilansowanych dla obsługi terenu 

oznaczonego symbolem:  

- 5.U w granicach terenu 5.U,  

- 6.U w granicach terenu 6.U, z zastrzeżeniem pkt 2 g) tiret 1,  

- 7.U w granicach terenu 7.U, z zastrzeżeniem pkt 2 g) tiret 2, 

g) dopuszcza się, aby nie więcej niż 40% wymaganych miejsc do parkowania samochodów, bilansowanych 

dla obsługi terenu:  

- 6.U było usytuowane w granicach terenu 40.IPT,  

- 7.U było usytuowane w granicach terenów 42.IPT i/lub 44.IPT, 

h) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części,  

- na dachu/stropie budynku, z wyłączeniem terenu 7.U, 

i) w granicach terenów 5.U, 6.U i 7.U obowiązuje urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerów 

bilansowanych dla obsługi funkcji poszczególnych terenów,  

j) obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem:  

- 5.U – zapewnia teren drogi 25.KD-L,  

- 6.U – zapewnia teren drogi 28.KD-D - bezpośrednio i/lub poprzez teren 40.IPT,  

- 7.U – zapewnia teren drogi 26.KD-L - bezpośrednio i/lub poprzez teren 42.IPT; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej w granicach terenu:  

- 5.U i 6.U – od 0,2 do 2,0, 

- 7.U - od 0,2 do 1,2, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

15%,  

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500m
2
,  

d) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, nie większa niż:  

- 45%, w granicach terenów oznaczonych symbolami 5.U, 7.U,  

- 55%, w granicach terenu oznaczonego symbolem 6.U, 

e) wysokość zabudowy w granicach terenów oznaczonych symbolami:  

- 5.U oraz 6.U nie mniejsza niż 6 m, nie większa niż 11 m, 

- 7.U nie większa niż 11 m, 

f) geometria dachów oraz kolorystyka pokryć dachowych:  

- w granicach terenów oznaczonych symbolami 5.U oraz 6.U obowiązuje budowa dachów płaskich, 

z dopuszczeniem dachów łukowych (kolebkowych, pływających),  

- w granicach terenu oznaczonego symbolem 7.U obowiązuje budowa dachów stromych, krytych 

dachówką w kolorze czarnym (grafit, antracyt); kierunek kalenicy głównej dachu zgodnie 

z rysunkiem planu, 

g) w granicach terenów oznaczonych symbolami 5.U oraz 6.U:  

- w budynku usługowym dopuszcza się wyznaczenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych,  

- powierzchnia lokali mieszkalnych nie może przekroczyć 15% powierzchni całkowitej budynku 

usługowego, 

h) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów:  

- 1 na każde rozpoczęte 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie,  

- 2 na 1 lokal mieszkalny, 

i) minimalna liczba miejsc do parkowania rowerów: 1 miejsce na każde 6 miejsc do parkowania 

samochodów bilansowanych dla obsługi funkcji usługowej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki - 25 m,  

b) minimalna powierzchnia działki - 1500 m
2
,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°; 
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5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.MN ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) obowiązuje budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, 

z dopuszczeniem sytuowania budynków ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio 

przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,  

b) obowiązuje zakaz sytuowania budynków garażowych i/lub gospodarczych rozdzielnie z bryłą budynku 

mieszkalnego,  

c) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

d) miejsca do parkowania samochodów, dla obsługi zabudowy usytuowanej w granicach działki 

budowlanej, należy lokalizować w granicach tej działki, z zastrzeżeniem pkt 2 e),  

e) dla obsługi zabudowy usytuowanej w granicach terenu 8.MN dopuszcza się, w granicach terenu 26.KD-

L, urządzenie po wschodniej stronie jezdni, miejsc do parkowania samochodów w ilości 1 miejsce 

przypadające na 1 budynek w zabudowie szeregowej,  

f) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części, 

g) obsługę transportową zapewniają tereny dróg oznaczone symbolami: 26.KD-L, 29.KD-D; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się maksymalną intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej - 0,64,  

b) dopuszcza się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej – 40%,  

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - dla budynku w zabudowie 

szeregowej 200 m
2
,  

d) szerokość elewacji frontowej budynku w zabudowie szeregowej, od 5,5 m do 9,0 m, z wyłączeniem 

budynków skrajnych,  

e) wysokość zabudowy - nie większa niż 10,0 m,  

f) geometria dachów oraz kolorystyka pokryć dachowych - obowiązuje budowa dachów stromych, krytych 

dachówką w kolorze czarnym (grafit, antracyt); kierunek kalenicy głównej dachu zgodnie z rysunkiem 

planu,  

g) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów: 2 przypadające na 1 lokal mieszkalny; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki - 5,5 m,  

b) minimalna powierzchnia działki - 200 m
2
,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 85° do 95°; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy:  

a) wymagana likwidacja przewodu wodociągowego zlokalizowanego w granicach terenu,  

b) zgodnie z § 14. 

 

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 9.MN/U i 10.MN/U ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej;  

a) w zakresie funkcji usługowych dopuszcza się:  

- pozaszkolne formy edukacji, usługi informacji i komunikacji, finansowe i ubezpieczeniowe, 

pocztowe, obsługi rynku nieruchomości, administrowania i usługi wspierające, profesjonalne, 

naukowe i techniczne,  

- usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, usługi fryzjerskie i pozostałe 

usługi kosmetyczne, opieki zdrowotnej, handlu, 
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b) obowiązuje zakaz sytuowania funkcji związanych ze zbieraniem odpadów, demontażem pojazdów oraz 

z obsługą pojazdów (stacji paliw, stacji kontroli i/lub obsługi pojazdów, warsztatów, lakierni, 

wulkanizacji, myjni); 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) w granicach jednej działki budowlanej obowiązuje zakaz budowy:  

- więcej niż dwóch, rozdzielnie usytuowanych względem siebie, budynków,  

- więcej niż jednego budynku z pomieszczeniami mieszkalnymi (funkcja mieszkaniowa), 

z zastrzeżeniem pkt 2 c) tiret 1, 

b) obiekt garażowy lub pomieszczenie garażowe:  

- nie może posiadać więcej niż dwa miejsca do parkowania,  

- może być przeznaczony do garażowania wyłącznie samochodów osobowych, 

c) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach działki nr 181/4, obr. 390:  

- dopuszcza się, aby oba istniejące budynki mieszkalne, jednorodzinne były usytuowane w granicach 

jednej, i tej samej, działki budowlanej,  

- w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku, którego geometria dachu i/lub kolorystyka pokryć 

dachowych w stanie istniejącym są inne niż parametry dachu określone w ustaleniach planu, 

dopuszcza się, aby część budynku stanowiąca rozbudowę lub nadbudowę, przyjęła parametry 

w zakresie geometrii dachu i kolorystyki pokryć dachowych, nawiązujące do geometrii dachu 

i kolorystyki pokryć dachowych istniejącego budynku, podlegającego rozbudowie lub nadbudowie, 

z wyłączeniem sytuacji gdy nadbudowa będzie polegała na wykonaniu nowej kondygnacji 

w istniejącym budynku, 

d) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- dopuszcza się budowę ogrodzeń pełnych od strony ulicy Ludwika Rydygiera,  

- obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

e) miejsca do parkowania samochodów, dla obsługi zabudowy usytuowanej w granicach danej działki 

budowlanej, należy lokalizować w granicach tej działki, z zastrzeżeniem pkt 2 f),  

f) dla działek budowlanych położonych bezpośrednio przy granicy z terenem oznaczonym symbolem 

43.IPT lub 44.IPT dopuszcza się usytuowanie miejsc do parkowania samochodów bilansowanych dla 

obsługi funkcji zlokalizowanych w granicach tych działek, w granicach wyżej wymienionych terenów,  

g) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części, 

h) obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem:  

- 9.MN/U – zapewnia teren drogi 26.KD-L bezpośrednio, i/lub poprzez tereny 44.IPT i/lub 43.IPT,  

- 10.MN/U – zapewnia teren drogi 26.KD-L bezpośrednio, i/lub poprzez teren 43.IPT; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) udział funkcji mieszkaniowej od 50% do 100% sumy powierzchni całkowitej zabudowy,  

b) udział funkcji usługowej od 0% do 49% sumy powierzchni całkowitej zabudowy,  

c) dopuszcza się minimalną intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej, dla działek budowlanych o powierzchni:  

- równej lub mniejszej niż 1500 m
2
 – 0,1,  

- większej niż 1500 m
2
 – 0,05, 

d) dopuszcza się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej – 35%,  

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m
2
,  

f) wysokość zabudowy nie większa niż 9,5 m,  

g) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego - obowiązuje budowa dachów stromych, krytych 

dachówką w kolorze czarnym (grafit, antracyt); kierunek kalenicy głównej dachu zgodnie z rysunkiem 

planu,  

h) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów:  

- 2 przypadające na 1 lokal mieszkalny,  

- 1 przypadające na każde rozpoczęte 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki - 21 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  
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c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 85° do 95°; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 11.MN ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) w granicach jednej działki budowlanej obowiązuje zakaz budowy:  

- więcej niż dwóch, rozdzielnie usytuowanych względem siebie, budynków,  

- więcej niż jednego budynku z pomieszczeniami mieszkalnymi (funkcja mieszkaniowa), 

z zastrzeżeniem pkt 2 b) tiret 1, 

b) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach działek nr 33 i 34, obr. 390:  

- dopuszcza się, aby oba istniejące budynki mieszkalne, jednorodzinne były usytuowane w granicach 

jednej, i tej samej, działki budowlanej,  

- w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku, którego geometria dachu i/lub kolorystyka pokryć 

dachowych w stanie istniejącym są inne niż parametry dachu określone w ustaleniach planu, 

dopuszcza się, aby część budynku stanowiąca rozbudowę lub nadbudowę, przyjęła parametry 

w zakresie geometrii dachu i kolorystyki pokryć dachowych, nawiązujące do geometrii dachu 

i kolorystyki pokryć dachowych istniejącego budynku podlegającego rozbudowie lub nadbudowie, 

z wyłączeniem sytuacji gdy nadbudowa będzie polegała na wykonaniu nowej kondygnacji 

w istniejącym budynku; 

c) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych, oraz stosowania jaskrawych kolorów 

d) miejsca do parkowania samochodów, dla obsługi zabudowy usytuowanej w granicach danej działki 

budowlanej, należy lokalizować w granicach tej działki,  

e) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części, 

f) obsługę transportową zapewniają tereny dróg oznaczone symbolami: 26.KD-L, 30.KD-W,  

g) dopuszcza się przełożenie kablowej linii elektroenergetycznej SN, wskazanej na rysunku planu 

w granicach terenu 11.MN i jej usytuowanie w granicach terenów oznaczonych symbolami 26.KD-L 

i 23.KD-L, jako linii kablowej pod powierzchnią terenu; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) dopuszcza się minimalną intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej - 0,1,  

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 30%,  

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 550 m
2
,  

d) wysokość zabudowy - nie większa niż 9,5 m,  

e) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego - obowiązuje budowa dachów stromych, krytych 

dachówką w kolorze czarnym (grafit, antracyt), kierunek kalenicy głównej dachu zgodnie z rysunkiem 

planu, jeżeli określono,  

f) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów: 2 przypadające na 1 lokal mieszkalny; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki:  

- przylegającej do drogi publicznej – 19 m,  

- przylegającej wyłącznie do drogi wewnętrznej – 5 m, 

b) minimalna powierzchnia działki – 550 m
2
,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 85° do 95°; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolami 12.ZP, 13.ZP i 14.ZP ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zieleni urządzonej - parkowej;  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
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a) obowiązuje zachowanie ogólnodostępnego charakteru terenów oznaczonych symbolami 12.ZP oraz 

13.ZP,  

b) wymagane zachowanie drzew i towarzyszącej roślinności, z uwzględnieniem pkt od 2 c) do 2 i),  

c) dopuszcza się sytuowanie obiektów:  

- małej architektury (np. ławki, altany, deszczochrony),  

- sportu i rekreacji (boiska, korty tenisowe, place zabaw, tory rowerowe, tory dla rolkarzy) wraz 

z obiektami towarzyszącymi (szatnie, obiekty magazynowania sprzętu sportowego, pomieszczenia 

techniczne, mała gastronomia), 

d) dopuszcza się budowę, nie więcej niż dwóch rozdzielnie usytuowanych względem siebie, 

obiektów/budynków towarzyszących obiektom sportu i rekreacji, o których mowa w pkt 2 c) tiret 2, o ile 

będą to obiekty/budynki:  

- kryte dachami o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem od 20° do 40°,  

- o wysokości nie przekraczającej 5,5 m,  

- o powierzchni zabudowy każdego z nich nie większej niż 100 m
2
, 

e) powierzchnia przeznaczona pod budowę wszystkich obiektów sportu i rekreacji wraz z obiektami 

towarzyszącymi, o których mowa w pkt 2 c) tiret 2, usytuowanych w granicach każdego z terenów, nie 

może przekroczyć 10% powierzchni danego terenu,  

f) dopuszcza się wyznaczanie ścieżek pieszych, pieszo – rowerowych i/lub rowerowych,  

g) dopuszcza się budowę przewodów infrastruktury technicznej - wyłącznie pod powierzchnią terenu oraz 

elementów oświetlenia parku,  

h) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z inwestycjami celu publicznego 

w zakresie łączności publicznej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej,  

i) w granicach każdego z terenów oznaczonych symbolami 12.ZP i 13.ZP, obowiązuje urządzenie 

parkingu, wyłącznie na powierzchni terenu, o nie mniej niż 10 miejscach do parkowania samochodów 

przeznaczonych dla obsługi obiektów sportu i rekreacji – w przypadku budowy tych obiektów,  

j) obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem:  

- 12.ZP, zapewniają tereny dróg 23.KD-L, 24.KD-L,  

- 13.ZP, zapewniają tereny dróg 24.KD-L, 28.KD-D,  

- 14.ZP, zapewnia teren drogi 25.KD-L - bezpośrednio i/lub poprzez teren 1a.UZ; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolami 15.ZO, 16.ZO, 17.ZO i 18.ZO ustala się:  

1) przeznaczenie - teren zieleni ochronnej;  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) obowiązuje zachowanie ogólnodostępnego charakteru terenów oznaczonych symbolami 15.ZO, 16.ZO 

oraz 18.ZO,  

b) wymagane zachowanie drzew i towarzyszącej roślinności oraz dopuszcza się kształtowanie zieleni 

izolacyjnej, z uwzględnieniem pkt od 2 c) do 2 f),  

c) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury (np. ławki, altany, deszczochrony),  

d) dopuszcza się wyznaczanie ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych i/lub rowerowych,  

e) dopuszcza się lokalizację przewodów infrastruktury technicznej – wyłącznie pod powierzchnią terenu, 

oraz elementów oświetlenia,  

f) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z inwestycjami celu publicznego 

w zakresie łączności publicznej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej,  

g) obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem:  

- 15.ZO, zapewnia teren drogi 28.KD-D,  

- 16.ZO, zapewnia teren drogi 25.KD-L,  

- 17.ZO, zapewniają tereny dróg: 25.KD-L, 22.KD-L - bezpośrednio i/lub poprzez tereny 1a.UZ i/lub 

2.UZ,  

- 18.ZO, zapewnia teren drogi 26.KD-L - bezpośrednio i/lub poprzez tereny 44.IPT i/lub 42.IPT; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 19.KD-G/KD-T ustala się:  
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1) przeznaczenie- teren drogi publicznej - ulica klasy głównej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ulica dwujezdniowa z wydzielonym torowiskiem tramwajowym zlokalizowanym w pasie dzielącym 

jezdnie, z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i infrastrukturą dla publicznego transportu zbiorowego,  

b) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 57 m,  

c) wskazany typ skrzyżowań- skrzyżowanie skanalizowane; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami 20.KD-Z, 21.KD-Z (fragment drogi) i 32.KD-Z (fragment 

drogi) ustala się:  

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy zbiorczej;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu 20.KD-Z:  

a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową i infrastrukturą dla publicznego 

transportu zbiorowego,  

b) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 35 m; 

3) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu 21.KD-Z:  

a) fragment pasa drogowego ulicy Ludwika Rydygiera,  

b) szerokość w przekroju objętym planem nie większa niż 13 m; 

4) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu 32.KD-Z:  

a) fragment pasa drogowego ulicy Ludwika Rydygiera,  

b) szerokość w przekroju objętym planem – nie większa niż 4,5 m; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy:  

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 20.KD-Z, pas o szerokości 6,0 m wzdłuż linii 

rozgraniczającej ten teren z terenami oznaczonymi symbolami 34.KSO/U, 24.KD-L oraz 12.ZP, 

rezerwować dla potrzeb możliwego skablowania, pod powierzchnią terenu, napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110kV, przebiegającej, zgodnie z rysunkiem planu, przez wyżej wymienione 

tereny,  

b) zgodnie z § 14. 

 

§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolami 22.KD-L, 23.KD-L, 24.KD-L, 25.KD-L i 26.KD-L ustala się:  

1) przeznaczenie- teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, z dopuszczeniem budowy ścieżki rowerowej, zatok 

postojowych oraz infrastruktury dla publicznego transportu zbiorowego,  

b) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż:  

- dla 22.KD-L, 23.KD-L i 24.KD-L - 17 m,  

- dla 25.KD-L - 11 m,  

- dla 26.KD-L - 12 m, 

c) dopuszcza się budowę jednostronnego chodnika, w drogach usytuowanych w granicach terenów 

oznaczonych symbolami:  

- 23.KD-L po zachodniej stronie jezdni, 

- 24.KD-L po południowej stronie jezdni,  

- 25.KD-L po północnej stronie jezdni, 

d) w przypadku usytuowania miejsc do parkowania samochodów w granicach terenów dróg, należy 

urządzić je na powierzchni terenu, z dopuszczeniem ich bilansowania dla potrzeb obsługi terenów 

sąsiadujących, z zachowaniem następujących zasad:  

- miejsca postojowe usytuowane w granicach terenu 22.KD-L mogą być bilansowane dla potrzeb 

obsługi terenów 1.UZ, 1a.UZ, 3.UZ/UN oraz 3a.UZ/UN,  

- miejsca postojowe usytuowane w granicach terenu 25.KD-L mogą być bilansowane dla potrzeb 

obsługi terenu 2.UZ,  

- miejsca postojowe usytuowane w granicach terenu 26.KD-L mogą być bilansowane dla potrzeb 

obsługi terenu 8.MN; 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1786



3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 32. Dla terenów oznaczonych symbolami 27.KD-D, 28.KD-D i 29.KD-D ustala się:  

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami z dopuszczeniem budowy zatok postojowych,  

b) dopuszcza się jednoprzestrzenny układ ulicy,  

c) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż:  

- dla 27.KD-D - 18 m,  

- dla 28.KD-D i 29.KD-D - 13 m, 

d) dla terenu drogi oznaczonej symbolem 28.KD-D dopuszcza się budowę chodnika jednostronnego, np. po 

wschodniej oraz południowej stronie jezdni,  

e) w przypadku usytuowania miejsc do parkowania samochodów w granicach terenów dróg, należy 

urządzić je na powierzchni terenu,  

f) w przypadku usytuowania miejsc do parkowania samochodów w granicach terenu oznaczonego 

symbolem 27.KD-D, dopuszcza się ich bilansowanie dla potrzeb obsługi terenów oznaczonych 

symbolami 1.UZ, 1a.UZ (np. po wschodniej stronie jezdni) oraz 2.UZ (np. po zachodniej stronie jezdni); 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 33. Dla terenów oznaczonych symbolami 30.KD-W i 31.KD-W ustala się:  

1) przeznaczenie - teren drogi wewnętrznej;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a) ulica jednoprzestrzenna, bez wydzielonej jezdni i chodnika,  

b) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż:  

- dla 30.KD-W - 7 m,  

- dla 31.KD-W - 14 m; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 33.KPX ustala się:  

1) przeznaczenie - teren wydzielonego ciągu pieszego;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 5,5 m,  

b) dopuszcza się zadaszenie ciągu oraz budowę ruchomej nawierzchni; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 34.KSO/U ustala się:  

1) przeznaczenie – teren obsługi transportu samochodowego z dopuszczeniem zabudowy usługowej;  

a) w zakresie funkcji obsługi transportu samochodowego (stanowiącej 65 – 100% powierzchni terenu):  

- obowiązuje urządzenie parkingu wielostanowiskowego,  

- dopuszcza się zabudowę dla obsługi transportu samochodowego tj.: myjnia, stacja diagnostyczna, 

stacja obsługi pojazdów, wulkanizacja, stacja paliw, sklep motoryzacyjny, warsztat mechaniczny, 

z wyłączeniem stacji demontażu pojazdów, 

b) w zakresie dopuszczonej zabudowy usługowej (stanowiącej 0 – 35% powierzchni terenu) możliwe są 

wyłącznie usługi w zakresie: handlu, gastronomii, administracji; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) urządzenie parkingu wielostanowiskowego oraz miejsc do parkowania samochodów dla potrzeb funkcji 

obsługi transportu samochodowego i zabudowy usługowej możliwe jest:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części,  

- w garażu wielopoziomowym,  
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- jako zespołu garaży blaszanych, o ile poszycie zewnętrznych przegród budowlanych takiego zespołu, 

będzie elewacją otynkowaną (nie dotyczy bram garażowych), 

b) obowiązuje usytuowanie miejsc do parkowania samochodów bilansowanych dla obsługi terenu 

34.KSO/U, wyłącznie w jego granicach,  

c) wskazane jest kształtowanie węzła przesiadkowego w systemie „parkuj i jedź” w powiązaniu z terenem 

oznaczonym symbolem 35.KZO,  

d) dopuszcza się urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerów,  

e) dopuszcza się zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym, wkomponowanego w projektowane 

zagospodarowanie terenu,  

f) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

g) dopuszcza się wyznaczenie ciągu pieszego pomiędzy terenem 20.KD-Z i 28.KD-D, np. w połączeniu 

z przebiegiem elektroenergetycznych linii kablowych, o których mowa w pkt 5 c),  

h) obsługę transportową zapewnia teren drogi oznaczonej symbolem 28.KD-D; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej, od 0,0 do 2,5,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 

20%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 60%,  

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 3000 m
2
,  

e) wysokość zabudowy - nie większa niż 12 m,  

f) obowiązuje budowa dachów płaskich,  

g) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów, usytuowanych w obrębie parkingu 

wielostanowiskowego, o którym mowa w pkt 1 a) tiret 1 – 150 miejsc,  

h) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów, bilansowanych dla obsługi funkcji usługowych 

usytuowanych w granicach terenu 34.KSO/U:  

- 1 przypadające na każde rozpoczęte 50 m
2
 powierzchni użytkowej w zabudowie, zawiązanej 

z obsługą transportu samochodowego, o której mowa w pkt 1 a) tiret 2,  

- 1 przypadające na każde rozpoczęte 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie, 

niezwiązanych z obsługą transportu samochodowego, o której mowa w pkt 1 b); 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki - 40 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 3000 m
2
,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 85° do 95°; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy:  

a) w odniesieniu do napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, zastosowanie mają ustalenia § 14 

pkt 2 oraz § 16 pkt 11 i),  

b) obowiązuje uwzględnienie, w projekcie zagospodarowania oraz w sposobie urządzenia terenu, przebiegu 

istniejących przewodów infrastruktury technicznej (elektroenergetycznego, magistrali wodociągowej, 

kanału deszczowego, napowietrznej linii SN) oraz proponowanej, zgodnie z pkt 5c, linii kablowych SN 

i niskiego napięcia,  

c) dopuszcza się budowę, pod powierzchnią terenu, linii kablowej SN oraz linii kablowych niskiego 

napięcia wyprowadzonych ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w granicach terenu oznaczonego 

symbolem 47.IE w kierunku zachodnim, to jest do terenu oznaczonego symbolem 28.KD-D,  

d) dopuszcza się likwidację kanału deszczowego oraz przełożenie magistrali wodociągowej i przewodu 

elektroenergetycznego w granice przyległych terenów oznaczonych symbolami 19.KD-G/KD-T, 28.KD-

D, a także 20.KD-Z z zastrzeżeniem §30 pkt 5a. 

 

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem 35.KZO ustala się:  

1) przeznaczenie - teren obsługi publicznego transportu zbiorowego;  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się budowę infrastruktury dla publicznego transportu zbiorowego,  
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b) dopuszcza się budowę obiektów służących utrzymaniu ruchu w transporcie zbiorowym (np. dyżurka, 

biura),  

c) dopuszcza się budowę nie więcej niż jednego budynku usługowego (takiego jak pawilon prasowy, 

handlowy, usługowy),  

d) wskazane jest łączenie, w obrębie jednego budynku, funkcji usługowych o których mowa w pkt 2c) 

z funkcją określoną w pkt 2 b),  

e) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej,  

f) wskazane jest kształtowanie węzła przesiadkowego w systemie „parkuj i jedź” w powiązaniu z terenem 

oznaczonym symbolem 34.KSO/U,  

g) dopuszcza się zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym, wkomponowanego w zagospodarowanie 

terenu,  

h) dopuszcza się urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerów,  

i) miejsca do parkowania samochodów sytuować wyłącznie na powierzchni terenu,  

j) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

k) obsługę transportową zapewniają tereny przyległych dróg publicznych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej, od 0,0 do 0,1,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 10%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie większa niż 5%,  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy:  

- dla budynków określonych w pkt 2b) - do 200 m
2
,  

- dla budynku określonego w pkt 2c) - do 250 m
2
,  

- dla budynku łączącego funkcje określone w pkt 2b) i 2c) – do 500 m
2
, 

e) wysokość zabudowy:  

- dla budynków określonych w pkt 2b) - nie większa niż 8m,  

- dla budynku określonego w pkt 2c) - nie większa niż 4,5 m,  

- dla budynku łączącego funkcje określone w pkt 2b) i 2c) – nie większa niż 8 m, 

f) obowiązuje budowa dachów płaskich, z dopuszczeniem dachów łukowych (kolebkowych),  

g) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów - 5; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem 36.KSp ustala się:  

1) przeznaczenie: teren obsługi transportu samochodowego – parking;  

a) obowiązuje budowa parkingu wielostanowiskowego,  

b) dopuszcza się usługi w zakresie handlu i/lub gastronomii,  

c) obowiązuje zakaz sytuowania funkcji związanych ze zbieraniem odpadów, demontażem pojazdów oraz 

obsługą pojazdów (stacja paliw, stacja kontroli i/lub obsługi pojazdów, warsztatów, lakierni, 

wulkanizacji); 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się sytuowanie miejsc do parkowania samochodów, bilansowanych dla obsługi terenów: 

1.UZ, 1a.UZ, 2.UZ, 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 39.IOp,  

b) obowiązuje sytuowanie miejsc do parkowania samochodów, bilansowanych dla obsługi dopuszczonych 

usług (handel, gastronomia) zlokalizowanych w granicach terenu 36.KSp, wyłącznie w jego granicach,  

c) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części,  

- w garażu wielopoziomowym,  

- na dachu/stropie budynku, 

d) w przypadku urządzenia miejsc do parkowania wyłącznie na powierzchni terenu:  

- obowiązuje zachowanie drzewostanu o charakterze leśnym w formie stref/pasów lub kwartałów 

usytuowanych pomiędzy zespołami miejsc do parkowania,  
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- dopuszcza się lokalizację wyłącznie obiektu dyżurki i/lub budynku usługowego dla potrzeb funkcji 

handlu i/lub gastronomii, 

e) w przypadku urządzenia miejsc do parkowania w formie budynku (garaż wielopoziomowy), albo 

budynku i na powierzchni terenu:  

- obowiązuje usytuowanie jednego budynku w granicach terenu 36.KSp,  

- dopuszcza się lokalizację pomieszczeń usługowych dla funkcji handlu i/lub gastronomii w budynku 

garażu,  

- obowiązuje zakaz lokalizacji usług handlu i/lub gastronomii poza budynkiem garażu,  

- dopuszcza się budowę obiektu myjni pojazdów wyłącznie w budynku garażu, 

f) dopuszcza się urządzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerów,  

g) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

h) obsługę transportową zapewnia teren drogi 25.KD-L; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej, od 0,0 do 1,6,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

15%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 50%,  

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych- 2000 m
2
,  

e) wysokość zabudowy:  

- budynku usługowego i obiektu dyżurki- nie większa niż 4,5 m,  

- garażu wielopoziomowego - nie większa niż 11,5 m, 

f) geometria dachów- obowiązuje budowa dachów płaskich,  

g) powierzchnia dopuszczonych usług (handel, gastronomia):  

- do 200 m
2
 w przypadku sytuowania samodzielnego budynku usługowego, albo  

- do 10% powierzchni całkowitej zabudowy garażu wielopoziomowego, 

h) powierzchnia obiektu dyżurki, o którym mowa w pkt 2 d) tiret 2 – maksymalnie 10 m
2
,  

i) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów bilansowanych dla obsługi usług (handel, 

gastronomia) usytuowanych w granicach terenu 36.KSp - 1 miejsce przypadające na każdy przedział od 

1 do 30 m
2
 powierzchni użytkowej usług w zabudowie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki - 45 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 2000 m
2
,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 85° do 95°; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolami 37.IE, 46.IE i 47.IE ustala się:  

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej, elektroenergetycznej;  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się budowę i przebudowę obiektu stacji transformatorowych,  

b) dopuszcza się sytuowanie obiektu stacji transformatorowej:  

- w granicach terenów 37.IE, 46.IE, 47.IE - ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych 

w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną,  

- w granicach terenów 37.IE, 47.IE - bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, 

c) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych, blaszanych, 

z tworzyw sztucznych oraz stosowania jaskrawych kolorów, 

d) obsługę transportową terenów oznaczonych symbolami:  

- 37.IE zapewnia teren drogi 22.KD-L - bezpośrednio lub poprzez teren 4.UO,  

- 46.IE zapewnia teren drogi 26.KD-L,  
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- 47.IE zapewnia teren drogi 20.KD-Z; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej, od 0,0 do 1,0,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

5%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 90%,  

d) wysokość zabudowy do 4,0 m,  

e) geometria dachów:  

- 37.IE, 47.IE - obowiązuje budowa dachów płaskich,  

- 46.IE – obowiązuje budowa dachów o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod 

kątem od 20° do 35°, 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem 38.IG ustala się:  

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej, gazowniczej;  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się budowę i przebudowę obiektu stacji gazu,  

b) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości obowiązuje budowa ogrodzeń ażurowych o wysokości do 

1,8 m,  

- zakaz budowy ogrodzeń pełnych, ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów 

betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych, oraz stosowania jaskrawych kolorów ogrodzeń, 

c) obsługa transportowa z terenu drogi oznaczonego symbolem 25.KD-L; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej od 0,0 do 1,0,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

10%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 70%,  

d) wysokość zabudowy do 4,0 m,  

e) geometria dachów- obowiązuje budowa dachów płaskich; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 40. Dla terenu oznaczonego symbolem 39.IOp ustala się:  

1) przeznaczenie:  

a) teren infrastruktury technicznej – odzysku i unieszkodliwiania odpadów;  

b) dopuszcza się funkcje integralnie powiązane- wspomagające funkcje określone w § 19 pkt 1 oraz § 21 

pkt 1, typu: obsługa techniczna, magazyny, obsługa transportu samochodowego, pralnie, warsztaty, 

parkingi, garaże, instalacje do wytwarzania energii, urządzenia techniczne; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się budowę i przebudowę budynków oraz budowli,  

b) dopuszcza się, aby poszycia zewnętrznych przegród budowlanych oraz dachów były wykonane z blachy 

lub z tworzyw sztucznych,  

c) dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną; wskazane jest kształtowanie zieleni 

izolacyjnej od strony terenu oznaczonego symbolem 3a.UZ/UN,  

d) zasady budowy ogrodzeń:  

- w przypadku grodzenia nieruchomości dopuszcza się budowę ogrodzeń ażurowych lub pełnych,  

- obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

e) w przypadku dyslokacji stacji transformatorowej przedsiębiorstwa energetycznego z istniejącego 

budynku abonenckiej rozdzielni i stacji transformatorowej „Szpital – Onkologia” (zlokalizowanej 

w granicach terenu 3a.UZ/UN) dopuszcza się w granicach terenu 39.IOp, usytuowanie nowej stacji 

transformatorowej lub rozdzielni sieciowej SN (złącze kablowe SN) przedsiębiorstwa energetycznego, 

w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej,  
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f) miejsca do parkowania samochodów bilansowane dla obsługi funkcji terenu 39.IOp, można sytuować 

w granicach terenów oznaczonych symbolami: 39.IOp, 1.UZ, 1a.UZ, 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 36.KSp, 

41.IPT,  

g) w granicach terenu 39.IOp dopuszcza się usytuowanie miejsc do parkowania samochodów, 

bilansowanych dla obsługi funkcji terenów: 39.IOp, 3.UZ/UN, 3a.UZ/UN, 1.UZ, 1a.UZ,  

h) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów:  

- na powierzchni terenu,  

- w kondygnacji budynku i/lub jej części,  

- w garażu wielopoziomowym,  

- na dachu/stropie budynku, 

i) obsługę transportową zapewniają tereny dróg oznaczone symbolami:  

- 31.KD-W,  

- 26.KD-L, 29.KD-D oraz 22.KD-L i 23.KD-L, odpowiednio poprzez tereny 3.UZ/UN oraz 3a.UZ/UN; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej, od 0,2 do 2,6,  

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 

10%,  

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 70%,  

d) wysokość zabudowy nie większa niż 25 m,  

e) geometria dachów - obowiązuje budowa dachów płaskich z dopuszczeniem dachów łukowych 

(kolebkowych, pływających),  

f) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów - 3 przypadające na 10 zatrudnionych na jednej 

zmianie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

a) minimalna szerokość frontu działki – 15 m,  

b) minimalna powierzchnia działki – 2000 m
2
,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - od 70° do 110°; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy - zgodnie z § 14. 

 

§ 41. Dla terenów oznaczonych symbolami 40.IPT, 41.IPT, 42.IPT, 43.IPT, 44.IPT oraz 45.IPT ustala się:  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej- pas techniczny;  

2) zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a) dopuszcza się budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu,  

b) dopuszcza się wyznaczanie ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych,  

c) dopuszcza się urządzenie, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 45.IPT, miejsc do parkowania 

samochodów na powierzchni terenu,  

d) w przypadku urządzenia miejsc do parkowania samochodów zgodnie z pkt 2c), dopuszcza się ich 

bilansowanie dla potrzeb obsługi terenów sąsiadujących z zachowaniem następujących zasad- miejsca 

usytuowane w granicach terenu:  

- 40.IPT mogą być bilansowane dla potrzeb obsługi terenu 6.U,  

- 41.IPT mogą być bilansowane dla potrzeb obsługi terenu 39.IOp,  

- 42.IPT oraz 44.IPT mogą być bilansowane dla potrzeb obsługi terenu 7.U,  

- 44.IPT oraz 43.IPT mogą być bilansowane dla potrzeb obsługi terenu 9.MN/U,  

- 43.IPT mogą być bilansowane dla potrzeb obsługi terenu 10.MN/U, 

e) dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną z zachowaniem wymagań techniczno-

użytkowych dotyczących sąsiedztwa urządzeń i przewodów uzbrojenia terenu z drzewami i krzewami,  

f) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń, z zastrzeżeniem pkt 2g),  

g) dopuszcza się budowę ogrodzeń w przypadku wspólnego zagospodarowania z terenami sąsiadującymi na 

zasadach określonych w pkt 2d oraz 2j),  

h) w przypadku grodzenia terenów zgodnie z pkt 2 g) obowiązuje uwzględnienie przebiegu sieci uzbrojenia 

terenu oraz budowa ogrodzeń ażurowych z wyjątkiem sytuacji o której mowa w pkt 2 d) tiret 2, w której 

dopuszcza się budowę pełnych ogrodzeń,  

i) obsługę transportową terenu oznaczonego symbolem:  

- 40.IPT zapewnia teren drogi 28.KD-D,  

- 41.IPT zapewniają tereny dróg 26.KD-L i 31.KD-W,  
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- 42.IPT, 44.IPT, 43.IPT zapewnia teren drogi 26.KD-L,  

- 45.IPT zapewniają tereny dróg 26.KD-L, 29.KD-D, 

j) poprzez teren oznaczony symbolem:  

- 40.IPT dopuszcza się obsługę transportową terenu 6.U, z terenu drogi 28.KD-D,  

- 43.IPT dopuszcza się obsługę transportową terenu 9.MN/U i/lub 10.MN/U z terenu drogi 26.KD-L,  

- 44.IPT dopuszcza się obsługę transportową terenu 9.MN/U z terenu drogi 26.KD-L; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów - minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu - 10%;  

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy- zgodnie z § 14. 

 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

 

§ 42. Tracą moc:  

1) Uchwała Nr XLIV/1366/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Eskulapa w jednostce Fordon w Bydgoszczy 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 482 z dnia 25 kwietnia 2002 r.) – w granicach obszaru objętego 

uchwałą; 

2) Uchwała Nr LV/1056/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Przylesie w Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 2, poz. 4 

z dnia 12 stycznia 1999 r.) – w granicach obszaru objętego uchwałą. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miasta 

Roman Jasiakiewicz 
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załącznik nr 1  

do uchwały nr XLI/867/13 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
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załącznik nr 1.1a  

do uchwały nr XLI/867/13 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
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załącznik nr 1.1b  

do uchwały nr XLI/867/13 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
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załącznik nr 2  

do uchwały nr XLI/867/13  

Rady Miasta Bydgoszczy  

z dnia 24 kwietnia 2013 r.  

Rozstrzygnięcie  

Rady Miasta Bydgoszczy o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji, z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego „Fordon - Centrum Onkologii” w Bydgoszczy 

 

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

/Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ Rada Miasta Bydgoszczy określa następujący sposób realizacji 

i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ należą do zadań własnych gminy 

i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:  

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, przewidziane na podstawie planu, stanowi budowa dróg 

publicznych w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych symbolami: 23.KD-L, 24.KD-L, 25 KD-L, 

26.KD-L, 28.KD-D oraz 29.KD-D.  

Przez obszar objęty granicami planu przebiega odcinek projektowanej trasy tramwajowej, który 

finansowany będzie w ramach inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową 

układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym 

w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszcz. Powyższa inwestycja będzie usytuowana 

w granicach terenów oznaczonych symbolami 19.KD-G/KD-T, 35.KZO oraz częściowo 20.KD-Z. 

2. Sposób realizacji inwestycji:  

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbywać 

się będzie zgodnie z założeniami określonymi w następujących dokumentach:  

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, przyjęte 

Uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.,  

- Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 r., przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 10 listopada 2004 r.,  

- Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009- 2014, przyjęty Uchwałą Nr XLV/632/09 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 1 kwietnia 2009 r.,  

- Uchwała Nr XXXIII/650/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 

Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2017. 

3. Zasady finansowania:  

Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym 

zakresie, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz.U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./  

Sposób realizacji inwestycji będzie wynikał z wykorzystania możliwych go zastosowania rozwiązań 

techniczno- technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą jakość wykonania.  

Dopuszcza się etapową realizację inwestycji  

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będzie wymagała wykupu gruntów na cele 

publiczne, jak również wypłaty odszkodowań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

Realizacja inwestycji drogowych będzie finansowana z budżetu Miasta Bydgoszczy, z dopuszczeniem 

porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ oraz 

ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego /Dz.U. z 2005 r. Nr 267, 

poz. 2251, z późn. zm./.  

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu objętego 

planem w paliwa gazowe, energię elektryczną oraz ciepło będzie realizowane ze środków finansowych 

poszczególnych przedsiębiorstw posiadających wymaganą koncesję, z dopuszczeniem porozumień 

finansowych zawartych z innymi podmiotami  

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane zgodnie z ustawą z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tekst jednolity: 

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm./ - ze środków własnych przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi 
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i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych 

z innymi podmiotami.  

Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy zostaną zapisane w uchwale budżetowej. 
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