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UCHWAŁA Nr LV/848/09 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo – Inowrocławska” w Bydgoszczy. 
 

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

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego 
uchwał> nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo-
Inowrocławska” w Bydgoszczy, (o powierzchni ok. 
40,71 ha), obejmuj>cy obszar ograniczony ulicami: 
Ludwika Solskiego, Bielick>, Inowrocławsk>  
i ks. Ignacego Skorupki, w granicach okreWlonych na 
rysunku planu. 

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

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

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

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

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

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

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

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

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

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

5) elewacji do specjalnego opracowania - nalecy przez 
to rozumieć wymóg opracowania elewacji  

o wysokim standardzie architektonicznym  
w zakresie formy i materiałów wykoMczeniowychś 

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

7) kiosku - nalecy przez to rozumieć tymczasowy 
obiekt handlowo - usługowy spełniaj>cy nastCpuj>ce 
warunki: 
a) powierzchnia zabudowy do 15 m2,  
b) wysokoWć nad poziomem terenu do 3 m,  
c) powierzchnia przeszklenia Wcian okiennych: 

minimum 30% sumy powierzchni Wcian z oknami 
wystawowymi,  

d) k>t nachylenia dachu: maksymalnie 30°,  
e) wysokie walory estetyczne; 

8) liczbie kondygnacji - nalecy przez to rozumieć 
liczbC kondygnacji naziemnych budynku np. 
przyziemie budynku, parter, piCtra budynku, 
poddasze ucytkowe, za wyj>tkiem piwnic, suteren, 
antresoli; 

9) linii podziału wewnCtrznego – orientacyjnej - nalecy 
przez to rozumieć linie na rysunku planu, 
okreWlaj>ce zasady podziału terenów na działki 
budowlane, w tym linie dopuszczalnych podziałów, 
których przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie 
to uzasadnione projektem zagospodarowania terenu, 
potrzebami funkcjonalnymi lub koniecznoWci> 
wprowadzenia uregulowaM własnoWciowychś 

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

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

 12) miejscach parkingowych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielone miejsca postojowe dla samochodów  
(w tym takce miejsca zadaszone oraz w budynkach); 

 13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar zabudowy, przy 
której moce być umieszczona Wciana frontowa 
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budynku (za wyj>tkiem ocieplenia budynku i takich 
czCWci budynku jak balkony, galerie, tarasy, 
wykusze, schody, pochylnie, które mog> być 
usytuowane do 1,3 m poza lini> zabudowy oraz 
takich elementów architektonicznych, jak: okapy 
dachu, gzymsy, rynny, rury spustowe, podokienniki, 
które mog> być usytuowane do 0,8 m poza lini> 
zabudowy), bez mocliwoWci jej przekraczania  
w kierunku linii rozgraniczaj>cejś 

 14) obszarze przestrzeni ogólnodostCpnej - nalecy przez 
to rozumieć obszar wskazany na rysunku planu,  
o nieograniczonym dostCpie, stanowi>cy teren 
zieleni, miejsce rekreacyjne oraz przeznaczony jest 
do wspólnego ucytkowania przez mieszkaMców 
osiedla; 

 15) parkingach powierzchniowych - nalecy przez to 
rozumieć wydzielone utwardzone miejsca postojowe 
dla samochodów, na gruncie i nie zadaszone; 

 16) planie - nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, połocony w granicach obrCbów 
geodezyjnych oznaczonych numerami: 91, 92, 93, 
102 i 498; 

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

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

 19) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu terenu) 
- nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie - 
funkcjC terenu, które na danym terenie 
inwestycyjnym lub działce budowlanej stanowi nie 
mniej nic 60% powierzchni całkowitej budynku -  
w przypadku funkcji kubaturowej oraz nie mniej nic 
60% powierzchni terenu - w przypadku funkcji 
niekubaturowej; w przypadku ustalenia dla danego 
terenu wielu przeznaczeM oznaczonych symbolami 
literowymi oddzielonymi ukoWnikiem, nalecy 
przyj>ć, ce przeznaczenia te s> równowacne i mog> 
wystCpować wspólnie w dowolnych proporcjach  
w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak 
równiec samodzielnie; 

 20) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, nie koliduj>cych 
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie lub działce, które uzupełniaj> lub 
wzbogacaj> podstawowe funkcje terenu, a ich suma 
stanowi nie wiCcej nic 40% powierzchni całkowitej 
budynku - w przypadku funkcji kubaturowej, oraz 
nie wiCcej nic 40% powierzchni terenu -  
w przypadku funkcji niekubaturowej; 

 21) reklamie wielkoformatowej - nalecy przez to 
rozumieć reklamC na noWniku o wymiarach 
wiCkszych nic 100 cm x 60 cm umieszczona na 
budynku, ogrodzeniu lub wolno stoj>caś 

 22) reklamie wolno stoj>cej - nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 
obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>ś 

 23) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie w skali 
1:1000, na którym przedstawiono ustalenia planu  
w formie graficznej, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwałyś 

 24) stawce procentowej - nalecy przez to rozumieć 
wskaanik wzrostu wartoWci nieruchomoWci okreWlony 
w procentach, stanowi>cy podstawC do okreWlenia 
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 25) terenie - nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, opisanych w tekWcie planu, który 
został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, posiada oznaczenie – literC,  
nr porz>dkowy i symbol literowy; 

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

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

 28) zabudowie wielorodzinnej - nalecy przez to 
rozumieć budynek mieszkalny zawieraj>cy wiCcej 
nic 2 mieszkania lub zespół takich budynków wraz  
z urz>dzeniami zwi>zanymi z ich obsług> oraz 
zieleni> i rekreacj> przydomow>ś 

 29) zieleni izolacyjnej - nalecy przez to rozumieć 
istniej>c> oraz projektowan> zieleM nisk> i wysok>, 
spełniaj>c> funkcjC izolacyjn> dla s>siedniej 
zabudowy; 

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

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

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

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

uchwały. 
2. Obszar objCty planem stanowi> obszary 

funkcjonalne oznaczone literami „A”, „B” oraz tereny 
komunikacji oznaczone liter> „C”. 

3. Poszczególnym terenom przypisano symbol 
literowo-liczbowy składaj>cy siC z: 
1) litery oznaczaj>cej obszar funkcjonalny; 
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2) kolejnej liczby porz>dkowej w odpowiednim 

obszarze funkcjonalnym; 
3) symbolu literowego oznaczaj>cego przeznaczenie 

terenu. 
4. Ustalenia tekstowe planu zawieraj>Ś 

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

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

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

kulturowego; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznych; 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

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

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciś 
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuś 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji,  
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej; 
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenówś 
 12) wysokoWci stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
 13) tereny przeznaczone na inwestycje celu publicznego. 

6. Ustalenia szczegółowe zapisano w formie 
wynikaj>cej z przeznaczenia poszczególnych terenów. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

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

– WciWle okreWlonaś 
3) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

– orientacyjna; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) dopuszczalna zabudowa bezpoWrednio przy granicy 

działki budowlanej; 
6) elewacja do specjalnego opracowania; 
7) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 
8) granica obszaru zorganizowanej działalnoWci 

inwestycyjnej; 
9) orientacyjne usytuowanie budynku; 

 10) przestrzeM ogólnodostCpnaś 
 11) nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy w m n.p.m.; 
 12) linia podziału wewnCtrznego-orientacyjna; 

 13) symbole literowe identyfikuj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu: 
a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  
b) MN - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
c) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z uzupełniaj>c> zabudow> 
usługow>,  

d) UO – teren usług oWwiaty,  
e) UH - teren usług handlu detalicznego,  
f) U - teren zabudowy usługowej,  
g) ZP - teren zieleni parkowej,  
h) KSp - teren parkingów powierzchniowych,  
i) KSg - teren parkingów kubaturowych,  
j) KD… - tereny dróg publicznych: 

- …Z, T - ulica klasy zbiorczej z lini> 
tramwajow>,  

- …Z - ulica klasy zbiorczej,  
- …L - ulica klasy lokalnej,  
- …D - ulica klasy dojazdowej,  

k) KD-W - tereny dróg wewnCtrznych,  
l) IE - tereny infrastruktury elektroenergetycznej,  
m) IW - teren infrastruktury wodoci>gowejś 

 14) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny; 
 15) ci>g rowerowy - przebieg orientacyjny; 
 16) ci>g pieszo-rowerowy - przebieg orientacyjny; 
 17) strefa parkingówś 
 18) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytkówś 
 19) zieleM izolacyjna. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne o charakterze 
informacyjnym zawarte na rysunku planu, nie s> 
ustaleniami planu: 
1) akcent plastyczny;  
2) projektowany układ jezdni; 
3) projektowany układ torów tramwajowych. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5.1. Ogólne ustalenia planu stosuje siC 

odpowiednio do poszczególnych terenów, o ile zasady 
zawarte w rozdziale 4 nie stanowi> inaczej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy; 
2) obowi>zuje zakaz sytuowania wolno stoj>cych 

budynków garacowych i gospodarczych; jedynie  
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza siC, takce bezpoWrednio przy granicy 
działek budowlanych lokalizacjC wolno stoj>cych 
garacy murowanych i obiektów gospodarczych, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) obowi>zuje wysoki standard architektoniczny 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowychś 

4) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowi>zuje stosowanie acurowych ogrodzeM wzdłuc 
frontów działekś 

5) obowi>zuje zakaz adaptacji budynków garacowych  
i gospodarczych na funkcje mieszkalne na działce, 
na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny; 
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6) obowi>zuje zachowanie budynków mieszkalnych,  

z wyj>tkiem obiektów budowlanych przeznaczonych 
do rozbiórki, które zostały oznaczone na rysunku 
planu oraz budynków w złym stanie technicznym; 

7) dopuszcza siC lokalizacje stacji bazowych telefonii 
komórkowych zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

8) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
dopuszcza siC wygradzanie budynków jedynie 
cywopłotami, w sposób nie powoduj>cy kolizji  
z ci>gami pieszymi i pieszo-jezdnymi oraz 
elementami infrastruktury technicznej; 

9) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oraz w terenach dróg publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków, w sposób nie powoduj>cy 
kolizji z ci>gami pieszymi, rowerowymi,  
w uzgodnieniu z zarz>dcami terenówś 

 10) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
dopuszcza siC sytuowanie parkingów 
powierzchniowych zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 11) przy usytuowaniu nowych budynków obowi>zuje 
zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
okreWlonych na rysunku planu; 

 12) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 
zabudowy nie dotycz> istniej>cych obiektów 
budowlanych, które mog> być remontowane, 
docieplane i przebudowywane bez ograniczeM  
w obrCbie dotychczasowej bryły, ale musz> być 
uwzglCdnione w przypadku ich ewentualnej 
odbudowy, rozbudowy (w rzucie poziomym), 
nadbudowy oraz dla nowych obiektówś 

 13) do czasu realizacji ustaleM planu istniej>ce budynki 
lub ich czCWci nie spełniaj>ce warunków ustaleM 
dotycz>cych nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
dopuszcza siC do zachowania bez prawa rozbudowy 
lub nadbudowy. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 

uci>cliwoWci dla Wrodowiska, a zwłaszcza hałas, 
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, 
magazynowanie odpadów oraz przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

2) ewentualna uci>cliwoWć obiektów i funkcji 
prowadzonych w tych obiektach nie moce 
wykraczać poza granice własnoWciś 

3) na kacdej nieruchomoWci zabudowanej obowi>zuje 
lokalizacja wydzielonych miejsc do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś 

4) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  
z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji 
deszczowej zgodnie z warunkami okreWlonymi przez 
gestora sieci; 

5) obowi>zuje utrzymanie i ochrona wartoWciowego 
drzewostanu i krzewów, w uzgodnieniu ze słucbami 
miejskimi zajmuj>cymi siC ochron> Wrodowiska,  
a takce o ile nie koliduje to z rozbudow> dróg 
wewnCtrznychś 

6) obowi>zuje zagospodarowanie parkingów 
powierzchniowych zieleni> wysok> w proporcji nie 
mniej nic 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych; 

7) zaleca siC nasadzenia rodzimych gatunków drzew  
i krzewów liWciastych na terenach, które nie s> 
zabudowane i ucytkowane jako powierzchnie 
utwardzone; 

8) obowi>zuje ochrona cennych drzewostanów, w celu 
zapewnienia prawidłowego wzrostu i rozwoju 
wszelkie przycinki drzew i krzewów powinny być 
wykonane w uzgodnieniu z odpowiednimi słucbami 
zieleni. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) dla terenu objCtego planem nie ustala siC stref 

ochrony konserwatorskiej i ochrony 
archeologicznej; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej znajduj> siC obiekty zabytkowe 
objCte ochron> w ramach wpisu do gminnej 
ewidencji zabytków, wskazane na rysunku planu; 

3) wytyczne konserwatorskie dla obiektów wskazanych 
na rysunku planu, zostały okreWlony w rozdziale 4, 
w szczegółowych ustaleniach planu; 

4) przy prowadzeniu robót budowlanych lub ziemnych 
podczas natrafienia na przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, nalecy; 
a) zatrzymać wszelkie roboty mog>ce uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot,  
b) zabezpieczyć przy ucyciu dostCpnych Wrodków 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,  
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego 

konserwatora zabytków. 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
1) zasady umieszczania tablic i reklam: 

a) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam 
wielkoformatowych na elewacjach budynków  
i na ogrodzeniach,  

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na 
elewacjach budynków w sposób zmieniaj>cy lub 
zakrywaj>cy elementy i detale architektoniczne, 
np.: kolumny, pilastry, obramowania portali  
i okien, balustrady, gzymsy i zwieMczenia,  

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam w sposób 
uniemocliwiaj>cy prawidłowe korzystanie  
z terenu, budynku i poszczególnych pomieszczeM 
(np. ograniczaj>cy doWwietlenie pomieszczeM),  

d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 
stoj>cych trwale zwi>zanych z gruntem,  

e) dopuszcza siC sytuowanie reklam na terenach 
(budynkach i elementach małej architektury)  
w sposób uporz>dkowany, umieszczonych na 
tym samym noWniku, np. na tablicy, słupie, itp.,  

f) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam 
usytuowanych na elewacjach budynków – 10% 
powierzchni elewacji,  

g) dopuszcza siC lokalizowanie szyldów 
mocowanych na budynku lub prostopadle do 
elewacji frontowej, o charakterze dostosowanym 
do wystroju elewacji, zawieraj>cych wizerunek 
oddaj>cy charakter usługś wysokoWć 
umieszczania szyldu zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego,  
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h) dopuszcza siC umieszczanie reklam (w tym 
wolno stoj>cych) o charakterze 
okolicznoWciowym, jako tymczasowe; 

2) obiekty małej architektury, urz>dzenia techniczne 
oraz zieleM nie mog> powodować istotnych 
ograniczeM w komunikacji kołowej i pieszej i nie 
mog> kolidować z sieciami i urz>dzeniami 
podziemnymi; 

3) w przypadku realizacji ogrodzeM w obrCbie terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
obowi>zuje utrzymanie ci>gów pieszych, jako 
ogólnodostCpnych, zgodnie z rysunkiem planu. 
6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza siC zabudowC bezpoWrednio przy granicy 

działki budowlanej w miejscach wskazanych na 
rysunku planu, a takce zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej/terenu nie moce przekroczyć 40%; 

3) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 
wynosić nie mniej nic 25% powierzchni działki 
budowlanej/terenu inwestycji; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej obowi>zuje iloWć kondygnacji od  
1 do 3; 

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej obowi>zuje wysokoWć budynku 
mieszkalnego: do 8 m - w przypadku dachu 
płaskiego lub 11 m w przypadku dachu stromego; 

6) wysokoWć budynku gospodarczego/garacowegoŚ do 
3 m w przypadku dachu płaskiego lub do 5 m -  
w przypadku dachu stromego; 

7) dla terenów zabudowy usługowej obowi>zuje iloWć 
kondygnacji od 1 do 3; 

8) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej obowi>zuje iloWć kondygnacji od  
3 do 12; 

9) dopuszcza siC dachy płaskie lub strome; 
 10) dla budynków lokalizowanych bezpoWrednio przy 

granicy działki budowlanej dopuszcza siC realizacjC 
rócnych dachów, pod warunkiem, ce wysokoWć 
kalenicy od attyki budynku s>siedniego nie 
przekroczy 2 m; 

 11) wysokoWć zabudowy oraz masztów i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachach 
budynków nie moce przekroczyć 117 m n.p.m., ze 
wzglCdu na s>siedztwo portu lotniczego Bydgoszcz, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 12) okreWlenie minimalnych wskaaników w zakresie 
komunikacji, właWciwych dla terenu objCtego 
planem: 
a) dla nowej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej obowi>zuje 1,5 miejsca 
parkingowego na 1 mieszkanie,  

b) dla terenów zabudowy usługowo-handlowej  
i usługowej obowi>zuje 25 stanowisk na 1000 m² 
powierzchni ucytkowej,  

c) dla terenu usług oWwiaty obowi>zuje 15 miejsc 
parkingowych przypadaj>cych na 100 zatrudnionych 
(personel),  

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowi>zuje zabezpieczenie miejsc parkingowych 
w granicach własnoWci działki oraz co najmniej  
1 miejsce parkingowe przypadaj>ce na  
1 mieszkanie. 

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

tereny górnicześ 
2) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 
8. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) nie ustala siC obszarów wymagaj>cych 

przeprowadzenia scaleM i podziałów nieruchomoWciś 
2) obowi>zuje minimalna powierzchnia działki 

budowlanej przeznaczonej pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> nie mniejsza nic  
350 m²ś 

3) działki gruntu nie spełniaj>ce parametrów działki 
budowlanej dopuszcza siC przył>czyć do działki 
bCd>cej w bezpoWrednim s>siedztwie, na poprawC 
warunków zagospodarowania; 

4) dopuszcza siC podział wewnCtrzny nieruchomoWci 
celem wydzielenia siC wspólnot mieszkaniowych 
(okreWlony orientacyjnymi liniami podziału 
wewnCtrznego) zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dopuszcza siC regulacjC granic działek budowlanych, 
zgodnie z istniej>cym zagospodarowaniem  
i zasadami okreWlonymi na rysunku planu; 

6) dopuszcza siC ł>czenie s>siaduj>cych działek  
w terenie objCtym ustaleniem, w celu realizacji 
jednej inwestycji; 

7) dopuszcza siC wydzielenie działki przeznaczonej na 
cele infrastruktury technicznej w niezbCdnych 
granicach na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, z koniecznoWci> zapewnienia dostCpu do 
drogi publicznej. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej 
nic jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej 
działce budowlanej; 

2) obowi>zuje zakaz zmiany sposobu ucytkowania 
budynku gospodarczego na budynek mieszkalny na 
działce budowlanej, na której zlokalizowany jest juc 
taki budynek,  

3) obowi>zuje udostCpnienie gestorowi sieci terenu, na 
którym zlokalizowana jest sieć infrastruktury 
technicznej, celem obsługi, eksploatacji  
i przeprowadzenia remontówś 

4) wysokoWć obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów  
i anten, ze wzglCdu na usytuowanie w zasiCgu 
powierzchni podejWcia do lotniska Bydgoszcz, 
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powinny być nicsze o co najmniej 10 m od 
dopuszczalnej wysokoWci zabudowy wyznaczonej 
przez powierzchnie ograniczaj>ce pokazane na 
rysunku planu. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 
1) System transportu tworz>Ś 

a) układ dróg publicznych 
- droga publiczna, ulica klasy zbiorczej 

oznaczona symbolem „KD-Z”,  
- droga publiczna, ulica klasy zbiorczej z lini> 

tramwajow> oznaczona symbolem „KD-
Z/KD-T”,  

- drogi publiczne, ulice klasy lokalnej 
oznaczone symbolem „KD-L”,  

- drogi publiczne, ulice klasy dojazdowej 
oznaczone symbolem „KD-D”,  

b) drogi wewnCtrzne, oznaczone symbolem „KD-W”ś 
2) dopuszcza siC sytuowanie obiektów małej 

architektury w pasie drogowym, w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogi; 

3) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulic; 
4) dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC 

istniej>cych ci>gów pieszych i pieszo-rowerowych  
z zachowaniem głównych kierunków poł>czeMś 

5) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  
i sytuowanie nowych na warunkach zarz>dcy drogi; 

6) na ulicach lokalnych, dojazdowych oraz drogach 
wewnCtrznych zaleca siC przekrój jednoprzestrzenny 
bez wyodrCbnionej jezdni i chodników oraz 
wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu; 

7) do czasu rozbudowy układu drogowego dopuszcza 
siC zachowanie istniej>cego zainwestowania, 
remonty budynków bez prawa ich rozbudowy,  
w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

8) obiekty budowlane zlokalizowane w liniach 
rozgraniczaj>cych ulic przeznaczone s> do rozbiórkiś 

9) dopuszcza siC umieszczanie w pasie drogowym 
reklam nie koliduj>cych z bezpieczeMstwem ruchu  
i infrastruktur> techniczn>, na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

 10) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, linie tramwajowe, chodniki, 
zatoki postojowe, przejWcia) opracować nalecy  
w projektach budowlanych; 

 11) na ulicach klasy dojazdowej i na drogach 
wewnCtrznych obowi>zuje wprowadzenie 
elementów uspokajaj>cych ruch kołowy. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
1) ogólne zasady lokalizacji infrastruktury technicznej: 

a) ustala siC utrzymanie, rozbudowC, przebudowC 
istniej>cej oraz realizacjC nowej infrastruktury 
technicznej niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> 
terenu, z wymogiem uwzglCdnienia ich  
w projektach zagospodarowania terenów oraz 
udostCpnienia słucbom eksploatacyjnym  
i konserwuj>cym gestora sieci, na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych,  

b) w pasach drogowych dopuszcza siC zachowanie, 
remonty i rozbudowC istniej>cych oraz realizacjC 
nowych sieci i urz>dzeM systemu infrastruktury 

technicznej zwi>zanej z obsług> techniczn> 
drogi,  

c) w pasach drogowych dopuszcza siC zachowanie, 
przebudowC oraz realizacjC sieci i urz>dzeM 
systemu infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu, na 
warunkach zarz>dcy drogi i w porozumieniu  
z gestorami sieci,  

d) w przypadku zbywania terenów, na których 
znajduj> siC sieci infrastruktury technicznej, 
obowi>zuje ustanowienie odpowiednich 
słucebnoWci gruntowych dla istniej>cych sieci, 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w odrCbnych 
przepisach,  

e) w przypadku realizacji sieci infrastruktury 
technicznej na terenach nie przeznaczonych na 
inwestycje celu publicznego, obowi>zuje 
ustanowienie odpowiednich słucebnoWci 
gruntowych dla tych sieci, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi,  

f) dopuszcza siC sytuowanie obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej bezpoWrednio przy 
granicy działekś 

2) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodC -  
z istniej>cych magistral wodoci>gowych II strefy 
ciWnienia zlokalizowanych w ulicach L. Solskiego, 
St. LeszczyMskiego, Inowrocławskiej, poprzez 
istniej>ce i projektowane sieci rozdzielcze 
zlokalizowane w ulicach przyległych, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci; 

3) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do zlewni 

kolektora „A” i podkolektorów „AO1” i „A2”  
z odprowadzeniem Wcieków na oczyszczalniC 
„KapuWciska”, poprzez istniej>ce i projektowane 
kanały kanalizacji Wciekowej zlokalizowanej  
w ulicach przyległych, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora sieci,  

b) kanalizacjC Wciekow> projektować w układzie 
rozdzielczym, w ci>gach komunikacyjnych lub  
w terenach ogólnodostCpnychś 

4) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej: 
a) odprowadzenie Wcieków deszczowych do 

kolektorów K.14 i K.36 i zrzutem do rzeki Brdy 
(poza granicami planu), poprzez istniej>ce  
i projektowane kanały deszczowe zlokalizowane 
w ulicach przyległych, na warunkach gestora 
sieci,  

b) w zlewni kolektorów piCtrowych nalecy 
bezwzglCdnie oddzielić kanały deszczowe od 
Wciekowych poprzez załocenie pokryw 
miCdzykanałowych,  

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

d) urz>dzenia do retencjonowania wód 
deszczowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci, nie mog> być 
lokalizowane poza ich granicami,  
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e) na terenie zlewni kolektora K.14 i K.36 nie 
mocna dopuWcić do zwiCkszenia 
współczynników spływu powycej wartoWci 
przyjCtych w dokumencie „Studium 
programowo-przestrzenne kanalizacji 
deszczowej dla miasta Bydgoszczy”, na 
warunkach gestora sieci,  

f) kanalizacjC deszczow> projektować w ci>gach 
komunikacyjnych w systemie rozdzielczym,  

g) dopuszcza siC wody opadowe z dachów 
retencjonować i wykorzystywać do 
drugorzCdnych celów gospodarczych lub do 
nawadniania terenów zielonych; 

5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) zasilanie w gaz istniej>c> i projektowan> sieci> 

gazow> Wredniego i niskiego ciWnienia  
w powi>zaniu z istniej>c> sieci> gazow> 
zlokalizowan> w ulicach przyległych, zgodnie  
z warunkami technicznymi gestora sieci,  

b) istnieje mocliwoWć wykorzystania gazu dla celów 
grzewczych; 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln>Ś 
a) zaopatrzenie w ciepło z magistrali ciepłowniczej 

zlokalizowanej w ul. Solskiego oraz z sieci 
rozdzielczej, po jej rozbudowie, zgodnie  
z warunkami technicznymi gestora sieci,  

b) dopuszcza siC korzystanie z innych aródeł energii 
cieplnej takich jak gaz, energia elektryczna, 
paliwa ekologiczne lub inne, z zakazem 
przekroczenia normatywnych wartoWci emisji 
spalin do atmosfery, okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś 

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) ustala siC zachowanie stacji transformatorowych 

wraz z mocliwoWci> ich ewentualnej rozbudowy 
w granicach przeznaczenia terenu,  

b) zasilanie w energiC elektryczn> nowych 
obiektów kubaturowych, z istniej>cych  
i projektowanych stacji transformatorowych,  
w tym stacji zlokalizowanych poza obszarem 
opracowania planu, kablowymi liniami 
energetycznymi Wredniego i niskiego napiCcia, 
zgodnie z warunkami gestora sieci,  

c) w przypadku istniej>cych linii napowietrznych 
niskiego napiCcia, dopuszcza siC mocliwoWć 
zasilenia obiektów realizowanych w ramach 
uzupełnienia istniej>cej zabudowy przył>czem 
napowietrznym na warunkach i za zgod> gestora 
sieci,  

d) przy realizacji obiektów o zapotrzebowaniu 
mocy wykraczaj>cym poza mocliwoWć ich 
zasilania z istniej>cej infrastruktury 
elektroenergetycznej Wredniego i niskiego 
napiCcia, nalecy przewidzieć koniecznoWć 
budowy nowych stacji transformatorowych  
(w tym abonenckich) i sieci zasilaj>cych 
realizowanych na warunkach gestora sieci,  

e) dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy lub 
skablowania istniej>cych linii napowietrznych 
niskiego napiCcia po ich całkowitym zucyciu 

technicznym; wczeWniejsza jej przebudowa 
mocliwa wył>cznie na wniosek 
zainteresowanego podmiotu i na warunkach 
gestora sieci; 

8) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
a) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 

nalecy wywozić na miejskie składowisko 
odpadów – KUO Bydgoszcz,  

b) pozostałe odpady nalecy unieszkodliwiać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymiś 

9) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej, poprzez 

istniej>c> i projektowan> kanalizacjC 
teletechniczn> na warunkach okreWlonych przez 
wybranego gestora sieci,  

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, a istniej>ce docelowo 
przewidzieć do skablowania,  

c) zabrania siC lokalizacji wolno stoj>cych masztów 
stacji bazowych telefonii komórkowej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej; 

 10) zasady obsługi w zakresie komunikacji – obsługa 
komunikacyjna z terenów dróg publicznych na 
warunkach zarz>dcy drogi i wg ustaleM 
szczegółowych. 
12. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) obowi>zuje zakaz sytuowania tymczasowych 

obiektów budowlanych; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

utrzymanie istniej>cego zainwestowania, 
zagospodarowania i ucytkowania terenów, 
dopuszcza siC remonty, bez prawa do rozbudowy  
i nadbudowy budynków. 
13. WysokoWci stawek procentowych: 

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

2) dla pozostałych terenów - obowi>zuje 30%. 
14. Tereny przeznaczone na inwestycje celu 

publicznego: 
1) teren usług oWwiaty - A8.UO; 
2) tereny infrastruktury elektroenergetycznej: A12.IE, 

A13.IE, A14.IE, A15.IE, A16.IE, B8.IE i B9.IE; 
3) tereny infrastruktury wodoci>gowejŚ A17.IW  

i A18.IW; 
4) tereny dróg publicznychŚ C1.KD-Z/KD-T, C2.KD-L, 

C3.KD-L, C5.KD-D, C6.KD-D, C7.KD-D, 
C9.KD-L, C10.KD-L, C11.KD-D, C12.KD-D, 
C14.KD-D, C15.KD-D, C17.KD-D, C18.KD-D, 
C19.KD-D i C20.KD-Z. 

 
Rozdział 4  

Szczegółowe ustalenia planu 
 

§ 6. Ustalenia dla terenu A1.KSg: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren parkingu kubaturowego,  
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) w miejscu oznaczonym na rysunku planu 
obowi>zuje sytuowanie budynku z elewacj> do 
specjalnego opracowania,  

b) funkcje gospodarcze lokalizować jako 
wbudowane lub dobudowane do budynku 
garacuś 

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

w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 70%,  

b) powierzchnia terenu niezabudowanego nie moce 
być mniejsza nic 20% terenu,  

c) obowi>zuje wysokoWć budynku parkingowego od 
2 do 4 kondygnacji nadziemnych,  

d) dopuszcza siC dowolny kształt dachu,  
e) wysokoWć masztów i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachu 
budynku nie moce przekroczyć rzCdnej 114 m 
n.p.m., zgodnie z rysunkiem planu; 

4) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) działki w granicach terenu nie stanowi> 

odrCbnych działek budowlanych,  
b) dopuszcza siC przesuniCcie do wnCtrza terenu  

o nie wiCcej nic 1 m (w kierunku prostopadłym 
do przebiegu linii) linii orientacyjnej 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu;  

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C3.KD-L; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cych obiektów budowlanych, do 
czasu realizacji parkingu wielopoziomowego.  

 
§ 7. Ustalenia dla terenu A2.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) na działce o nr ewid. 120/1 dopuszcza siC 

sytuowanie budynku mieszkalnego ze Wcian> bez 
otworów okiennych i drzwiowych w odległoWci 
od 1, 5 m do 3 m od granicy z działk> o nr ewid. 
122,  

b) dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 
działki budowlanej do 70% jej długoWci, jeceli na 
s>siedniej działce przy tej granicy tec jest 
zlokalizowana zabudowa,  

c) na działce o nr ewid. 122 dopuszcza siC 
urz>dzenie ci>gu pieszego; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytkówŚ 
a) budynki mieszkalne połocone przy ul. ks. 

Ignacego Skorupki nr 99 (dz. nr ewid. 117),  
nr 105 (dz. nr ewid. 94), nr 107 (dz. nr ewid. 89) 
i nr 109(dz. nr ewid. 87), oznaczone na rysunku 

planu, objCte s> ochron> konserwatorsk>  
w ramach wpisu do gminnej ewidencji 
zabytków,  

b) obowi>zuje uzgodnienie z właWciwym 
konserwatorem zabytków wszelkich prac 
remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych 
oraz zmian sposobów ucytkowania w obiektach 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonych na rysunku planu,  

c) obowi>zuje zachowanie zabudowy historycznej 
budynków wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczonych na rysunku planu,  
a w przypadku remontu konserwatorskiego 
obowi>zuje zachowanie lub odtworzenie 
pierwotnego pokrycia dachów, detali 
architektonicznych, stolarki i tynków, a takce 
zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych; 

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej - reklamy, szyldy, tablice 
informacyjne umieszczane na obiektach objCtych 
ochron> w ramach wpisu do gminnej ewidencji 
zabytków wymagaj> opinii właWciwego 
konserwatora zabytkówś 

5) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) dopuszcza siC podział geodezyjny działki  

o nr ewid. 113/2 zgodnie z rysunkiem planu,  
z mocliwoWci> przesuniCcia orientacyjnej linii 
podziału wewnCtrznego o nie wiCcej nic 3 m  
w kierunku terenu C3.KD-L,  

b) dopuszcza siC przył>czenie czCWci działki  
o nr ewid. 113/2 bCd>cej w bezpoWrednim 
s>siedztwie terenu C3.KD-L do działki nr ewid. 
116 na poprawC warunków zagospodarowania,  

c) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 
prostopadłym do przebiegu linii) o nie wiCcej nic 
1 m linii orientacyjnej rozgraniczaj>cej tereny  
o rócnym przeznaczeniu w stronC terenu A1.KSg;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy – na działce o nr ewid. 122 obowi>zuje 
zakaz zabudowy oraz nasadzeM koliduj>cych  
z infrastruktur> techniczn>ś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z ulicy ks. I. Skorupki (ulica poza granicami planu) 
oraz z terenówŚ C3.KD-L i C8.KD-L. 

 
§ 8. Ustalenia dla terenu A3.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) na działkach o nr ewid. 6 i 7 wyznacza siC obszar 
przestrzeni ogólnodostCpnej, zgodnie  
z rysunkiem planu,  

b) obowi>zuje zachowanie ci>gów pieszo-jezdnych 
i pieszych,  

c) na istniej>cej drodze zlokalizowanej na działce 
nr ewid. 19/4 w bezpoWrednim s>siedztwie terenu 
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C6.KD-D, dopuszcza siC sytuowanie parkingu 
powierzchniowego; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokoWć zabudowy oraz masztów i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych zamieszczonych na 
dachach budynków nie moce przekroczyć 
rzCdnych 109 m n.p.m.-117 m n.p.m., zgodnie  
z rysunkiem planu,  

b) obowi>zuje wysokoWć budynków mieszkalnych 
od 4 do 12 kondygnacji,  

c) dla budynków mieszkalnych obowi>zuj> dachy 
płaskie,  

d) dopuszcza siC realizacjC zabudowy usługowej  
o wysokoWci 1 kondygnacji; 

4) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWci – dopuszcza siC podział wewnCtrzny 
działek o nr ewid. 19/2 i 19/4 zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) obowi>zuje udostCpnienie przejazdu przez 

parking zlokalizowany na działce o nr ewid. 19/2 
do parkingu na działce o nr ewid. 19/3 
zlokalizowanego w terenie A7.UH,  

b) obowi>zuje zakaz zabudowy na działkach  
nr ewid. 6, 7 i 8; 

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

C3.KD-L, C4.KD-W, C5.KD-D, C6.KD-D  
i C8.KD-L,  

b) nalecy zapewnić dojazd do terenu A12.IE przez 
teren A3.MW,  

c) na ci>gach pieszo-rowerowych, oznaczonych na 
rysunku planu, dopuszcza siC, w uzgodnieniu  
z właWcicielem terenu, jedynie ruch pojazdów 
uprzywilejowanych. 

 
§ 9. Ustalenia dla terenu A4.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza siC wygrodzenie terenu w sposób nie 
powoduj>cy kolizji z urz>dzeniami infrastruktury 
technicznej, ci>gami pieszymi i pieszo-jezdnymi,  

b) przy linii zabudowy od strony terenu C2.KD-L 
zaleca siC sytuować usługi nieuci>cliwe,  

c) obowi>zuje zachowanie ci>gów pieszo-jezdnych 
i pieszych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
budynków mieszkalnych od 4 do 5 kondygnacji; 

4) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWci – dopuszcza siC podział wewnCtrzny 
działek o nr ewid. 5/1, 5/2 i 230cz. zgodnie  
z rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C2.KD-L oraz z cz. działki o nr ewid. 39  
z terenu A5.MW. 

 
§ 10. Ustalenia dla terenu A5.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) przy linii zabudowy od strony terenu C2.KD-L 
zaleca siC sytuować usługi nieuci>cliwe,  

b) na działce nr ewid. 60/3 dopuszcza siC 
lokalizacjC miejsc parkingowych zadaszonych 
przy granicy z działk> nr ewid. 60/4 oraz zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, dojazd dopuszcza siC  
z terenów C2.KD-L i C7.KD-D; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć budynku mieszkalnego do 

5 kondygnacji,  
b) obowi>zuj> dachy płaskieś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C7.KD-D i C2.KD-L. 

 
§ 11. Ustalenia dla terenu A6.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) przy linii zabudowy od strony terenu C2.KD-L 
zaleca siC sytuować usługi nieuci>cliwe,  

b) dopuszcza siC zachowanie akcentu plastycznego,  
c) obowi>zuje zachowanie ci>gów pieszych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć budynków mieszkalnych 

do 5 kondygnacji,  
b) na działce o nr ewid. 60/1 dopuszcza siC 

lokalizacjC budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o wysokoWci do 4 kondygnacji 
nadziemnych z usługami nieuci>cliwymi  
w parterze i garacami wbudowanymi, wysokoWć 
budynku do 15 m,  

c) powierzchnia terenu niezabudowanego nie moce 
być mniejsza nic 40% dla działki o nr ewid. 60/1; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
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a) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenu,  

b) istniej>cy otwór wiertniczy na działce o nr ewid. 
60/1 dopuszcza siC do likwidacji; 

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

C2.KD-L, C5.KD-D, C7.KD-D i C8.KD-L,  
b) na ci>gu pieszo-rowerowym, oznaczonym na 

rysunku planu, dopuszcza siC w uzgodnieniu  
z właWcicielem terenu jedynie ruch pojazdów 
uprzywilejowanych. 

 
§ 12. Ustalenia dla terenu A7.UH: 

1) przeznaczenie terenu - teren usług handlu 
detalicznego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- obowi>zuje zachowanie ci>gów pieszych i pieszo-
jezdnych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji nadziemnych,  
b) wysokoWć masztów i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachu 
budynku nie moce przekroczyć rzCdnych 109 m 
n.p.m. - 114 m n.p.m., zgodnie z rysunkiem 
planu,  

c) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 
wynosić nie mniej nic 10% powierzchni terenu,  

d) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  
w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 70%; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu; 

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

C3.KD-L oraz przez przyległy parking 
powierzchniowy zlokalizowany na działce  
o nr ewid. 19/2 w terenie A3.MW,  

b) na ci>gu pieszo-rowerowym, oznaczonym na 
rysunku planu, dopuszcza siC w uzgodnieniu  
z właWcicielem terenu jedynie ruch pojazdów 
uprzywilejowanych. 

 
§ 13. Ustalenia dla terenu A8.UO: 

1) przeznaczenie terenu - teren usług oWwiatyś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza siC rozbudowC i przebudowC 
budynków, zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

b) dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
wolno stoj>cych, lokalizowanych zgodnie  
z przepisami odrCbnymi,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 
tymczasowych; 

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

a) obowi>zuje zakaz sytuowania wszelkich 
noWników reklamowych,  

b) dopuszcza siC umieszczanie tablic 
informacyjnych, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi,  

c) dopuszcza siC stosowanie ogrodzenia acurowegoś 
4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 

wynosić nie mniej nic 40% terenu,  
b) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 25%,  

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do  
3 kondygnacji nadziemnych,  

d) wysokoWć zabudowy do 12 m dla budynku  
z dachem płaskim i do 15 m dla budynku  
z dachem stromym; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C5.KD-D i C7.KD-D. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenu A9.KSg: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren parkingu kubaturowego,  
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych wbudowanych lub dobudowanych; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowi>zuje realizacja budynku garacu 
wielopoziomowego,  

b) funkcje gospodarcze lokalizować jako 
wbudowane lub dobudowane do budynku 
garacuś 

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

w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 60%,  

b) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 
wynosić nie mniej nic 30% terenu,  

c) obowi>zuje wysokoWć budynku parkingowego od 
3 do 4 kondygnacji,  

d) dopuszcza siC dowolny kształt dachu; 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C6.KD-W i C5.KD-D.  

 
§ 15. Ustalenia dla terenu A10.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć budynku mieszkalnego do 

2 kondygnacji,  
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b) obowi>zuje kształt dachu płaskiś 
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) na działce o nr ewid. 14 dopuszcza siC zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn>, pod warunkiem 
przełocenia koliduj>cych odcinków sieci 
infrastruktury technicznej na koszt i staraniem 
zainteresowanych stron, zgodnie z warunkami 
gestora sieci,  

b) obowi>zuje udostCpnienie gestorowi sieci terenu, 
na którym zlokalizowane s> sieci infrastruktury 
technicznej, celem obsługi, eksploatacji  
i przeprowadzenia remontówś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C5.KD-D i C8.KD-L. 

 
§ 16. Ustalenia dla terenu A11.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 
działki do 70% jej długoWci, jeceli na s>siedniej 
działce przy tej granicy tec jest zlokalizowana 
zabudowa; 

3) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWciŚ 
a) działki o nr ewid. 51/2, 53, 54, 58/1 oraz cz. dz. 

58/2 dopuszcza siC przył>czyć do działek 
s>siednich celem poprawy warunków 
zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dopuszcza siC regulacjC granic działek zgodnie  
z istniej>cym zagospodarowaniem, wg zasad 
okreWlonych na rysunku planu,  

c) dla działki nr ewid. 30/1 obowi>zuje minimalna 
powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza 
nic 350 m²ś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C5.KD-D i C8.KD-L. 

 
§ 17. Ustalenia dla terenówŚ A12.IE, A13.IE, A14.IE, 

A15.IE i A16.IE: 
1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury 

elektroenergetycznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, wymianC 
obiektów, urz>dzeM i sieci zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrCbnymi,  

b) dopuszcza siC sytuowanie obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej bezpoWrednio przy 
granicy działekś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) obowi>zuje obiekt parterowy z dachem płaskim 

lub stromym,  
b) wysokoWć budynku nie wiCksza nic 5,0 m; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy – obowi>zuje zakaz zabudowy o funkcji 
niezwi>zanej z infrastruktur> techniczn>ś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej sieci  

i urz>dzeM elektroenergetycznych,  
b) dopuszcza siC modernizacjC oraz przebudowC 

istniej>cej infrastruktury technicznej 
niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> terenu,  
z wymogiem uwzglCdnienia ich w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym 
gestora sieci, na zasadach okreWlonych 
odrCbnymi przepisami; 

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

przyległych do poszczególnych terenów, a takce 
przez tereny s>siednie,  

b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu 
A12.IE przez teren A3.MW,  

c) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu 
A13.IE z terenu C3.KD-L,  

d) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu 
A14.IE z terenu C4.KD-W,  

e) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu 
A15.IE z terenu C7.KD-D,  

f) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu 
A16.IE z terenu C5.KD-D. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenu A17.IW: 

1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury 
wodoci>gowej, studnia awaryjna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje utrzymanie i modernizacja sieci 

infrastruktury wodoci>gowej, zgodnie  
z warunkami okreWlonymi przez gestora sieci,  

b) dopuszcza siC ogrodzenie terenu; 
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci 

rozdzielczej zlokalizowanej w ulicach 
przyległych, na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci,  

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> na 
warunkach gestora sieci; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C2.KD-L. 

 
§ 19. Ustalenia dla terenu A18.IW: 

1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury 
wodoci>gowejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, wymianC 

obiektu, urz>dzeM i sieci zgodnie z przepisami 
odrCbnymi,  

b) dopuszcza siC sytuowanie budynku infrastruktury 
technicznej przy granicy działkiś 
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3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) obowi>zuje obiekt parterowy z dachem płaskim 

lub stromym,  
b) wysokoWć budynku nie wiCksza nic 5,0 m; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 
a) podł>czenie do miejskich sieci infrastruktury 

technicznej zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w rozdziale 3 § 5 ust. 11,  

b) wł>czenie do miejskiego systemu 
wodoci>gowego zgodnie z warunkami gestora 
sieci; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C5.KD-D. 

 
§ 20. Ustalenia dla terenu B1.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dla działek s>siaduj>cych bezpoWrednio  

z terenem C20.KD-Z dopuszcza siC zmianC 
sposobu ucytkowania budynku mieszkalnego lub 
jego czCWci z przeznaczeniem na funkcjC 
usługow> o charakterze nieuci>cliwym, o ile nie 
spowoduje to pogorszenie warunków 
zamieszkania,  

b) przy linii zabudowy od strony terenu C20.KD-Z 
zaleca siC sytuować usługi nieuci>cliwe,  

c) na działce o nr ewid. 96 dopuszcza siC zabudowC 
usługow> z towarzysz>cym mieszkaniem,  

d) dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 
działki do 70% jej długoWci, jeceli na s>siedniej 
działce przy tej granicy tec jest zlokalizowana 
zabudowa; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytkówŚ 
a) budynek mieszkalny połocony na działce  

o nr ewid. 84 przy ul. ks. Ignacego Skorupki  
nr 123 oznaczony na rysunku planu, objCty jest 
ochron> konserwatorsk> w ramach wpisu do 
gminnej ewidencji zabytków,  

b) obowi>zuje uzgodnienie z właWciwym 
konserwatorem zabytków wszelkich prac 
remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych 
oraz zmian sposobów ucytkowania w obiekcie 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonym na rysunku planu,  

c) obowi>zuje zachowanie zabudowy historycznej 
budynku wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczonego na rysunku planu,  
a w przypadku remontu konserwatorskiego 
obowi>zuje zachowanie lub odtworzenie 
pierwotnego pokrycia dachu, detali 
architektonicznych, stolarki i tynków, a takce 
zachowanie i konserwacja elewacji ceglanej; 

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej - reklamy, szyldy, tablice 
informacyjne umieszczane na obiekcie objCtym 
ochron> w ramach wpisu do gminnej ewidencji 
zabytków wymagaj> opinii właWciwego 
konserwatora zabytkówś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dla działek s>siaduj>cych bezpoWrednio  

z terenem C20.KD-Z wielkoWć powierzchni 
zabudowy kubaturowej w stosunku do 
powierzchni terenu nie moce przekroczyć 60%,  

b) dla działek s>siaduj>cych bezpoWrednio  
z terenem C20.KD-Z powierzchnia terenu 
niezabudowanego nie moce być mniejsza nic 
15% terenu; 

6) podział nieruchomoWciŚ 
a) dopuszcza siC regulacjC granic działek 

budowlanych zgodnie z istniej>cym 
zagospodarowaniem, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dopuszcza siC przył>czenie działki o nr ewid. 116 
do działki s>siedniej, celem poprawy warunków 
zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu,  

c) dopuszcza siC podział działek o nr ewid. 99  
i 101, celem poprawy warunków 
zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z ulicy ks. I. Skorupki (ulica poza granicami planu) 
oraz z terenówŚ C8.KD-L, C9.KD-L i C20.KD-Z.  

 
§ 21. Ustalenia dla terenu: B2.ZP: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni parkowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dla terenu wyznacza siC obszar przestrzeni 
ogólnodostCpnej,  

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

c) obowi>zuje zakaz urz>dzania miejsc 
parkingowych,  

d) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - obowi>zuje zabezpieczenie drzewom 
i krzewom mocliwoWci prawidłowego wzrostu  
i rozwoju; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) teren objCty ustaleniem podlega ochronie 

konserwatorskiej; wszelkie prace ziemne  
w zakresie archeologii oraz rewaloryzacja zieleni 
wymagaj> uzyskania opinii właWciwego 
konserwatora zabytków,  

b) obowi>zuje zamieszczenie informacji  
o historycznej funkcji przedmiotowego terenu 
(nieczynny cmentarz niemieckich katolików),  
w formie np. tablicy; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - obowi>zuje zakaz 
umieszczania wolno stoj>cych noWników 
reklamowych trwale zwi>zanych z gruntem; 
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6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu - obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci 

rozdzielczej w ulicach przyległych, na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci,  

b) odprowadzenie Wcieków deszczowych do 
kanalizacji deszczowej w ulicy przyległej, na 
warunkach gestora sieci; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C9.KD-L, C10.KD-L i C11.KD-D. 

 
§ 22. Ustalenia dla terenu B3.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) do 
zabudowy mieszkaniowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 
działki budowlanej do 70% jej długoWci, jeceli na 
s>siedniej działce przy tej granicy tec jest 
zlokalizowana zabudowa; 

3) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWci - dopuszcza siC przył>czenie działek 
o nr ewid. 160/7 cz., 160/1, 152, 149/5, 149/4, 149/3 
i 149/2 do s>siednich działek budowlanych, celem 
poprawy warunków zagospodarowania, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C8.KD-L, C10.KD-L i C11.KD-D. 

 
§ 23. Ustalenia dla terenu B4.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 
działki do 70% jej długoWci, jeceli na s>siedniej 
działce przy tej granicy tec jest zlokalizowana 
zabudowa; 

3) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWci - dopuszcza siC przył>czenie działek 
o nr ewid. 156/1 i 156/2 do działek s>siednich, 
celem poprawy warunków zagospodarowania, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C10.KD-L. 

 
§ 24. Ustalenia dla terenu B5.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
a) obowi>zuje zachowanie ci>gu pieszo-jezdnego  

i pieszego,  
b) na działce nr ewid. 160/5 dopuszcza siC 

lokalizacjC parkingu powierzchniowego, dla 
zabudowy sytuowanej na tym terenie; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć budynków mieszkalnych 

do 5 kondygnacji,  
b) obowi>zuje kształt dachu płaski,  
c) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 

wynosić nie mniej nic 35% terenu,  
d) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekroczyć 15%,  

e) wysokoWć zabudowy oraz masztów i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych zamieszczonych na 
dachach budynków nie moce przekroczyć 109 m 
n.p.m., zgodnie z rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu; 

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

drógŚ C8.KD-L, C10.KD-L i C12.KD-D,  
b) na ci>gu pieszo-rowerowym, oznaczonym na 

rysunku planu, dopuszcza siC w uzgodnieniu  
z właWcicielem terenu jedynie ruch pojazdów 
uprzywilejowanych oraz dojazd na parkingi 
powierzchniowe zlokalizowane na działce  
o nr ewid. 160/8 oraz obowi>zuje udostCpnienie 
tego ci>gu dla obsługi budynku na działce  
o nr ewid. 160/7. 

 
§ 25. Ustalenia dla terenu B6.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
a) dopuszcza siC zachowanie zabudowy 

mieszkaniowej,  
b) dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 

działki do 70% jej długoWci, jeceli na s>siedniej 
działce przy tej granicy tec jest zlokalizowana 
zabudowa; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytkówŚ 
a) budynek mieszkalny połocony na działce  

o nr ewid. 167 przy ul. Czackiego 37, oznaczony 
na rysunku planu, objCty jest ochron> 
konserwatorsk> w ramach wpisu do gminnej 
ewidencji zabytków,  

b) obowi>zuje uzgodnienie z właWciwym 
konserwatorem zabytków wszelkich prac 
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remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych 
oraz zmian sposobów ucytkowania w obiekcie 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczonym na rysunku planu,  

c) obowi>zuje zachowanie zabudowy historycznej 
budynku wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczonego na rysunku planu,  
a w przypadku remontu konserwatorskiego 
obowi>zuje zachowanie lub odtworzenie 
pierwotnego pokrycia dachu, detali 
architektonicznych, stolarki i tynków, a takce 
zachowanie i konserwacja elewacji ceglanej; 

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej - reklamy, szyldy, tablice 
informacyjne umieszczane na obiekcie zabytkowym 
objCtym ochron> w ramach wpisu do gminnej 
ewidencji zabytków wymagaj> opinii właWciwego 
konserwatora zabytkówś 

5) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWciŚ 
a) działki o nr ewid. 161cz., 162, 164, 166, 168, 

170/1, 170/2 i 173 dopuszcza siC przeznaczyć na 
uzupełnienie nieruchomoWci s>siednich 
(zabudowanych), celem poprawy warunków 
zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dopuszcza siC regulacjC granic działek bCd>cych 
w bezpoWrednim s>siedztwie terenu C10.KD-L 
zgodnie z istniej>cym zagospodarowaniem  
i rysunkiem planu,  

c) dopuszcza siC podział wewnCtrzny działek  
o nr ewid 167 i 169, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C8.KD-L, C10.KD-L i C12.KD-D. 

 
§ 26. Ustalenia dla terenu B7.MW:  

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

a) na działce o nr ewid. 190 dopuszcza siC 
sytuowanie zespołu garacy murowanych 
bezpoWrednio przy granicy działek o nr ewid.  
nr 176, 191 i 201/13,  

b) na działce o nr ewid. 190 wyznacza siC obszar 
zorganizowanej działalnoWci inwestycyjnej,  

c) na działkach o nr ewid. 201/10cz. i 227cz. 
dopuszcza siC parking powierzchniowy,  
z obsług> komunikacyjn> z terenu C15.KD-D,  

d) na działce o nr ewid. 201/12 dopuszcza siC 
lokalizacjC miejsc postojowych,  

e) obowi>zuje zachowanie ci>gów pieszych  
i pieszo-jezdnych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć budynków mieszkalnych 

od 4 do 12 kondygnacji,  
b) dla budynków mieszkalnych obowi>zuje kształt 

dachu płaski,  

c) dopuszcza siC realizacjC zabudowy usługowej  
o wysokoWci 1 kondygnacji; 

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

C8.KD-L, C13.KD-W, C15.KD-D i C16.KD-W,  
b) nalecy zapewnić dojazd do terenu B9.IE poprzez 

ci>g pieszo-jezdny, zgodnie z rysunkiem planu,  
c) na ci>gach pieszo-rowerowych, oznaczonych na 

rysunku planu, dopuszcza siC, w uzgodnieniu  
z właWcicielem terenu, jedynie ruch pojazdów 
uprzywilejowanych. 

 
§ 27. Ustalenia dla terenówŚ B8.IE i B9.IE: 

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury 
elektroenergetycznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, wymianC 
obiektów, urz>dzeM i sieci zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) obowi>zuje obiekt parterowy z dachem płaskim 

lub stromym,  
b) wysokoWć budynku nie wiCksza nic 5,0 m; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy – obowi>zuje zakaz zabudowy o funkcji 
niezwi>zanej z infrastruktur> techniczn>ś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej sieci  

i urz>dzeM elektroenergetycznych,  
b) dopuszcza siC modernizacjC oraz przebudowC 

istniej>cej infrastruktury technicznej 
niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> terenu,  
z wymogiem uwzglCdnienia ich w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym 
gestora sieci, na zasadach okreWlonych 
odrCbnymi przepisami,  

c) dopuszcza siC adaptacjC istniej>cych oraz 
budowC nowych kablowych linii Wredniego  
i niskiego napiCciaś 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
a) obsługa komunikacyjna terenu B9.IE przez teren 

B7.MW,  
b) obsługa komunikacyjna terenu B8.IE z terenu 

C13.KD-W. 
 

§ 28. Ustalenia dla terenu B10.UH: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren usług handlu detalicznego,  
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizacjC innych 

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

a) w przypadku rozbudowy i przebudowy 
obowi>zuje realizacja obiektu w oparciu  
o projekt budowlany opracowany dla całej 
inwestycji,  
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b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
elewacji frontowej,  

c) obowi>zuje zakaz wygrodzenia terenu; 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji,  
b) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 

wynosić nie mniej nic 20% powierzchni działki,  
c) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 50%; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci - 
obowi>zuje zakaz podziału działkiś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C8.KD-L. 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu B11.U: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy usługowej,  
b) uzupełniaj>ce - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji,  
b) powierzchnia terenu niezabudowanego nie moce 

być mniejsza nic 10% terenu,  
c) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 60%; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C8.KD-L i C13.KD-W. 

 
§ 30. Ustalenia dla terenu B12.MN/U: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- obowi>zuje zakaz rozbudowy tymczasowych 
obiektów handlowo-usługowychś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji,  
b) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 

wynosić nie mniej nic 30% terenu,  
c) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 50%; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci - 
obowi>zuje zakaz podziału działkiś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C8.KD-L i C14.KD-D. 

 

§ 31. Ustalenia dla terenu B13.MN/U: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 
działki do 70% jej długoWci, jeceli na s>siedniej 
działce przy tej granicy tec jest zlokalizowana 
zabudowa; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji nadziemnych,  
b) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 

wynosić nie mniej nic 40% działki,  
c) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekroczyć 40%; 

d) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji - obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna z terenu C14.KD-D. 

 
§ 32. Ustalenia dla terenu B14.MN/U: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) na działkach o nr ewid. 232 i 219 obowi>zuje 

lokalizacja miejsc postojowych dla zabudowy 
sytuowanej na działkach nr ewid. 216, 217 i 219,  

b) zaleca siC zabudowC usługow> sytuować od 
strony terenu C15.KD-D; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji,  
b) powierzchnia terenu niezabudowanego działki  

o nr ewid. 202 obr. 498 powinna wynosić nie 
mniej nic 30%,  

c) powierzchni terenu niezabudowanego na 
działkach o nr ewid. 216, 217 i 219 nie ustala siC,  

d) dla działki o nr ewid. 202 obr. 498 wielkoWć 
powierzchni zabudowy kubaturowej w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 30%,  

e) zabudowC na działce o nr ewid. 216 dopuszcza 
siC lokalizować przy granicy działek o nr ewid 
202, 219, 232, 201/8 i 201/13, zgodnie  
z istniej>cym zagospodarowaniem,  

f) zabudowC na działce o nr ewid. 217 dopuszcza 
siC lokalizować przy granicy działek o nr ewid 
216 i 232, zgodnie z istniej>cym 
zagospodarowaniem,  

g) zabudowC na działce o nr ewid. 219 dopuszcza 
siC lokalizować przy granicy działki o nr ewid 
216, zgodnie z istniej>cym zagospodarowaniem,  

h) działkC o nr ewid. 201/8 dopuszcza siC 
przeznaczyć na poprawC warunków 
zagospodarowania s>siedniej nieruchomoWciś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 125 – 6789 – Poz. 1598 
 

istniej>cych sieci infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu; 

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

C15.KD-D poprzez działki o nr ewid. 219 i 232,  
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 

C16.KD-W. 
 

§ 33. Ustalenia dla terenu B15.MN/U: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) na działkach o nr ewid. 218/1 i 218/2 obowi>zuje 

lokalizacja miejsc postojowych dla zabudowy 
sytuowanej na tym terenie,  

b) zaleca siC zabudowC usługow> sytuować od 
strony terenu C15.KD-D; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji,  
b) nie ustala siC powierzchni terenu 

niezabudowanego,  
c) zabudowC na działce o nr ewid. 214 dopuszcza 

siC lokalizować przy granicy działek o nr ewid 
213, 218/1 i 218/2, zgodnie z istniej>cym 
zagospodarowaniem,  

d) zabudowC na działce o nr ewid. 213 dopuszcza 
siC lokalizować przy granicy działek o nr ewid 
218/1 i 214, zgodnie z istniej>cym 
zagospodarowaniem,  

e) zabudowC na działce o nr ewid. 218/1 dopuszcza 
siC lokalizować przy granicy działek o nr ewid 
213 i 218/2, zgodnie z istniej>cym 
zagospodarowaniem,  

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C15.KD-D poprzez działki o nr ewid. 218/1 
i 218/2 oraz z terenu C16.KD-W. 

 
§ 34. Ustalenia dla terenu B16.MN/U: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) na nowo wydzielonych działkach s>siaduj>cych 

z terenem C17.KD-D dopuszcza siC zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>,  

b) zaleca siC zabudowC usługow> sytuować od 
strony terenu C20.KD-Z; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji,  
b) powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza 

nic 40% powierzchni działki,  
c) dla nowo wydzielonych działek, których obsługa 

komunikacyjna odbywa siC z terenu C17.KD-D, 
powierzchnia zabudowy nie moce być wiCksza 
nic 25%,  

d) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 
wynosić nie mniej nic 20% powierzchni działki,  

e) dla nowo wydzielonych działek, których obsługa 
komunikacyjna odbywa siC z terenu C17.KD-D, 
powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 
wynosić nie mniej nic 40%; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci - 
orientacyjn> liniC podziału wewnCtrznego działek  
o nr ewid. 204/1, 204/2 i 206 dopuszcza siC 
przesun>ć o nie wiCcej nic 3 m w kierunku terenu 
C17.KD-D;  

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej - dopuszcza siC dyslokacjC 
istniej>cej sieci gazowej, w uzgodnieniu i na 
warunkach gestora sieci; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C20.KD-Z - docelowo na prawe skrCty oraz 
z terenu C17.KD-D. 

 
§ 35. Ustalenia dla terenu B17.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

- obowi>zuje zachowanie ci>gów pieszych; 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć budynków mieszkalnych 

do 5 kondygnacji,  
b) dla budynków mieszkalnych obowi>zuj> dachy 

płaskie,  
c) wysokoWć zabudowy oraz masztów i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych zamieszczonych na 
dachach budynków nie moce przekroczyć 
rzCdnychŚ 114 m n.p.m.- 117 m n.p.m., zgodnie  
z rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC dyslokacjC sieci infrastruktury 

technicznej, w uzgodnieniu i na warunkach 
gestora sieci,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC studni publicznej, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C10.KD-L i C17.KD-D. 

 
§ 36. Ustalenia dla terenu B18.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowi>zuje zachowanie ci>gów pieszo-jezdnych 
i pieszych,  

b) dopuszcza siC ogrodzenie acurowe działki  
o nr ewid. 184; 
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3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć budynków mieszkalnych 

od 3 do 12 kondygnacji,  
b) dopuszcza siC realizacjC zabudowy usługowej, 

usługowo-handlowej o wysokoWci 1 kondygnacji,  
c) wysokoWć zabudowy oraz masztów i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych zamieszczonych na 
dachach budynków nie moce przekroczyć 
rzCdnychŚ 104 m n.p.m.- 114 m n.p.m., zgodnie  
z rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej komory 

ciepłowniczej (na działce o nr ewid. 187/1), 
zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

b) dopuszcza siC dyslokacjC sieci infrastruktury 
technicznej, w uzgodnieniu i na warunkach 
gestora sieci; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C10.KD-L, C18.KD-D, C19.KD-D oraz  
z terenu C20.KD-Z na parkingi powierzchniowe 
zlokalizowane na działkach nr ewid. 184, 187/2, 
233, 234, obsługa z terenu C20.KD-Z docelowo na 
prawe skrCty. 

 
§ 37. Ustalenia dla terenu B19.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej; 

c) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - dopuszcza siC rozbudowC 
budynku przy granicy działki do 70% jej 
długoWci, jeceli na s>siedniej działce przy tej 
granicy tec jest zlokalizowana zabudowa; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - dopuszcza siC wysokoWć 
zabudowy do 2 kondygnacji; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie 
istniej>cej komory ciepłowniczej, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C10.KD-L. 

 
§ 38. Ustalenia dla terenu B20.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dla działek s>siaduj>cych z terenem C20.KD-Z 

dopuszcza siC zmianC sposobu ucytkowania 
budynku mieszkalnego lub jego czCWci  
z przeznaczeniem na funkcjC usługow>  

o charakterze nieuci>cliwym, o ile nie spowoduje 
to pogorszenie warunków zamieszkania,  

b) przy linii zabudowy od strony terenu C20.KD-Z 
zaleca siC sytuować usługi nieuci>cliwe,  

c) dopuszcza siC rozbudowC budynku przy granicy 
działki do 70% jej długoWci, jeceli na s>siedniej 
działce przy tej granicy tec jest zlokalizowana 
zabudowa jednorodzinna,  

d) dopuszcza siC wymianC budynków bCd>cych  
w złym stanie technicznym; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dla działek s>siaduj>cych bezpoWrednio  

z terenem C20.KD-Z wielkoWć powierzchni 
zabudowy kubaturowej w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 60%,  

b) dla działek s>siaduj>cych bezpoWrednio  
z terenem C20.KD-Z powierzchnia terenu 
niezabudowanego nie moce być mniejsza nic 
15% terenu,  

c) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  
2 kondygnacji; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenówŚ C9.KD-L, C10.KD-L i C20.KD-Z, 
obsługa z terenu C20.KD-Z - docelowo na prawe 
skrCty. 

 
§ 39. Ustalenia dla terenu B21.MW: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dla terenu wyznacza siC obszar zorganizowanej 

działalnoWci inwestycyjnej,  
b) przy linii zabudowy od strony terenu C20.KD-Z 

zaleca siC sytuować usługi nieuci>cliwe,  
c) dopuszcza siC ogrodzenie acurowe terenu, nie 

bCd>ce w kolizji z elementami i urz>dzeniami 
infrastruktury technicznej; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do  

4 kondygnacji,  
b) wysokoWć masztów i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych zamieszczonych na dachu 
budynków nie moce przekroczyć 94 m n.p.m., ze 
wzglCdu na lokalizacjC w s>siedztwie portu 
lotniczego Bydgoszcz,  

c) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  
w stosunku do powierzchni terenu nie moce 
przekroczyć 25%,  

d) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 
wynosić nie mniej nic 40%; 

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

C20.KD-Z - docelowo na prawe skrCty,  
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b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
B18.MW i terenu C19.KD-D, na warunkach 
zarz>dcy terenów. 

 
§ 40. Ustalenia dla terenu B22.MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych dobudowanych (wbudowanych) 
do zabudowy mieszkaniowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dopuszcza siC zmianC sposobu ucytkowania 

budynku mieszkalnego lub jego czCWci  
z przeznaczeniem na funkcjC usługow>  
o charakterze nieuci>cliwym, o ile nie spowoduje 
to pogorszenie warunków zamieszkania,  

b) przy linii zabudowy od strony terenu C20.KD-Z 
zaleca siC sytuować usługi nieuci>cliwe,  

c) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy 
wspólnej granicy działek nr 137 i 179/2; 

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

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekroczyć 60%,  

b) powierzchnia terenu niezabudowanego nie moce 
być mniejsza nic 15% działki,  

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do  
2 kondygnacji; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji - obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna z terenu C20.KD-Z - docelowo 
na prawe skrCty. 

 
§ 41. Ustalenia dla terenu B23.KSp: 

1) przeznaczenie terenu - teren parkingu 
powierzchniowego; 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje zagospodarowanie 
zieleni> terenów nie przeznaczonych dla ruchu 
pojazdówś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje lokalizacja miejsc postojowych  

w poziomie istniej>cego terenu,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektu tymczasowego 

(strócówki), w odległoWci nie mniejszej nic 1,5 m 
od granic terenu B23.KSp, o powierzchni 
zabudowy do 10 m² i wysokoWci do 4 m,  

c) dopuszcza siC dowolny kształt dachu,  
d) dopuszcza siC stosowanie ogrodzenia terenu,  
e) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 

wynosić nie mniej nic 10% terenu; 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu C15.KD-D. 

 
§ 42. Ustalenia dla terenu C1.KD-Z/KD-T: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej - ulica 
zbiorcza, ulica z lini> tramwajow> (ul. Ludwika 
Solskiego); 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
– przed przyst>pieniem do rozbiórki obiektu 
wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 148 (ul. St. 
LeszczyMskiego 84), obowi>zuje wykonanie 
inwentaryzacji budynku, w uzgodnieniu  
z właWciwym konserwatorem zabytkówś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica dwujezdniowa z lini> tramwajow> na 

wydzielonym torowisku, z obustronnymi 
chodnikami i Wcieckami rowerowymi,  

b) zalecane typy skrzycowania z ulic> klasy L – na 
prawe skrCty. 

 
§ 43. Ustalenia dla terenu C2.KD-L: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej (ul. Teofila Gackowskiego - 
fragment); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z zatokami postojowymi,  
b) zalecany typ skrzycowaM z ulicami klasy L, D, 

W – zwykłe,  
c) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 

lokalizacje nowych zjazdów na warunkach 
zarz>dcy drogi,  

d) dopuszcza siC sytuowanie miejsc postojowych  
w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy drogi,  

e) dopuszcza siC lokalizacjC reklam przy 
zachowaniu standardów bezpieczeMstwa ruchu 
drogowego i warunków zagospodarowania pasa 
drogowego,  

f) tereny nieutwardzone zagospodarować zieleni> 
izolacyjn>. 

 
§ 44. Ustalenia dla terenu C3.KD-L: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej (ul. St. LeszczyMskiego -  
T. Gackowskiego, fragment); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikami i zatokami 

postojowymi. 
b) zalecany typ skrzycowaM z ulic> klasy Z – na 

prawe skrCty, z ulicami klasy L – zwykłe. 
 

§ 45. Ustalenia dla terenu C4.KD-W: 
1) przeznaczenie terenu - teren drogi wewnCtrznejś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 

jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy L – 
zwykłe,  

c) z działki ewid. nr 19/2 obowi>zuje wydzielenie 
terenu pod plac manewrowy do zawracania, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

 
§ 46. Ustalenia dla terenu C5.KD-D: 
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1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 

klasy dojazdowej (ul. Skrajna, ul. Mylna); 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikami oraz  

z zatokami postojowymi, zaleca siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowaM z ulic> klasy L i W – 
zwykłe. 

 
§ 47. Ustalenia dla terenu C6.KD-D: 

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

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 

jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy D – 
zwykłe,  

c) z działek o nr ewid. 19/4, 22 i 24 obowi>zuje 
wydzielenie terenu pod plac manewrowy do 
zawracania, zgodnie z rysunkiem planu. 

 
§ 48. Ustalenia dla terenu C7.KD-D: 

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

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 

jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy L – 
zwykłe. 

 
§ 49. Ustalenia dla terenu C8.KD-L: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej (ul. Tadeusza Czackiego); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, z chodnikiem i zatokami 

postojowymi,  
b) zalecane typy skrzycowaM z ulicami klasy L, D  

i W– zwykłe. 
 

§ 50. Ustalenia dla terenu C9.KD-L: 
1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 

klasy lokalnej (ul. Stanisława LeszczyMskiego)ś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikami,  
b) zalecane typy skrzycowaM z ulic> klasy Z – na 

prawe skrCty, z ulicami klasy L – zwykłe. 
 

§ 51. Ustalenia dla terenu C10.KD-L: 
1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 

klasy lokalnej (ul. Halicka); 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikiem oraz  

z zatokami postojowymi,  

b) zalecany typ skrzycowaM z ulicami klasy L, D  
i W – zwykłe, z ulic> klasy Z – skanalizowane. 

 
§ 52. Ustalenia dla terenu C11.KD-D: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 
klasy dojazdowej (ul. Ustrzycka); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikami oraz  

z zatokami postojowymi, zaleca siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy L – 
zwykłe. 

 
§ 53. Ustalenia dla terenu C12.KD-D: 

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

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikiem oraz  

z zatokami postojowymi,  
b) zalecany typ skrzycowania z ulicami klasy L – 

zwykłe. 
 

§ 54. Ustalenia dla terenu C13.KD-W: 
1) przeznaczenie terenu - teren drogi wewnCtrznejś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 

jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy L – 
zwykłe. 

 
§ 55. Ustalenia dla terenu C14.KD-D: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – klasa 
ulicy dojazdowej; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) zaleca siC przekrój jednoprzestrzenny bez 

wyodrCbnionej jezdni i chodników,  
b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy L – 

zwykłe. 
 

§ 56. Ustalenia dla terenu C15.KD-D: 
1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – ulica 

klasy dojazdowej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 

jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy Z – na 
prawe skrCty. 

 
§ 57. Ustalenia dla terenu C16.KD-W: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi wewnCtrznejś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
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a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy D – 
zwykłe. 

 
§ 58. Ustalenia dla terenu C17.KD-D: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej 
(fragment ulicy Halickiej); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikami oraz 

zatokami postojowymi,  
b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy L – 

zwykłe. 
 

§ 59. Ustalenia dla terenu: C18.KD-D: 
1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej  

(ul. Sokołów Bydgoskich); 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 

jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy L – 
zwykłe. 

 
§ 60. Ustalenia dla terenu: C19.KD-D: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej  
(ul. Sokołów Bydgoskich); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, zaleca siC przekrój 

jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników,  

b) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy Z – 
docelowo na prawe skrCty. 

 
§ 61. Ustalenia dla terenu C20.KD-Z: 

1) przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej – 
fragment ulicy klasy zbiorczej (ul. Inowrocławska)ś 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica dwujezdniowa, z obustronnymi chodnikami 

i Wcieck> rowerow>,  
b) zalecane typy skrzycowaM z ulicami klasy L, D  

i W – na prawe skrCty, z ulic> Bielick> i terenem 
C10.KD-L - skanalizowane; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej - dopuszcza siC dyslokacjC 
studni publicznej na teren B17.MW, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 

 

Rozdział 5 
Przepis koMcowy 

 
§ 62. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Miasta 

 Dorota Jakuta 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr LV/848/09 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 listopada 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Szwederowo-Inowrocławska”  

w Bydgoszczy 
 

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

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413) w zwi>zku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta 
Bydgoszczy rozstrzyga o nieuwzglCdnieniu uwag 
zamieszczonych w ponicszym wykazie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. TreWć uwagi 
Ustalenia projektu planu dla 

nieruchomoWci, której 
dotyczy uwaga 

Uzasadnienie 
nieuwzglCdnienia 

Uwagi 

Zgłaszaj>cy uwagC 
(data wpływu) 

1. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ 
1. klasyfikacji drogi.  
 
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 1. W projekcie planu droga znajduje siC na 
działce, której właWcicielem jest gmina 
Bydgoszcz, a współucytkownikiem wieczystym 
Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
i mieszkaMcy 3 budynków wielorodzinnych 
zlokalizowanych na tej działce. BSM podaje, ce 
zgodnie z podjCt> uchwał> Zarz>du w sprawie 
okreWlenia przedmiotu odrCbnej własnoWci 
lokali, droga ta została wł>czona do obszaru 
przynalecnego do ww. nieruchomoWciś  
a z budynków tych zostały wyodrCbnione 
lokale, które posiadaj> udział w nieruchomoWci 
wspólnej, któr> stanowi miCdzy innymi grunt tj. 
dz. nr 19/2, na której lokalizowana jest 
przedmiotowa droga. 
Wniosek: na spotkaniu w dniu 24.09.2009 wraz 
z przedstawicielami ZDMiKP i WMiG 
uzgodniono, ce droga pozostaje drog> 
wewnCtrzn> C4.KD-W. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
25.08.2009 

2. ustalenia planu.  
Zamiast projektowanego 
parkingu kubaturowego 
nalecy projektować 
zabudowC mieszkaniow> np. 
TBS. 

teren parkingu 
kubaturowego 
A9.KSg 

2. Obecnie na tym terenie znajduje siC parking 
naziemny. Przedmiotowy teren jest własnoWci> 
gminy. Na osiedlu brakuje miejsc postojowych. 
Wniosek: Na terenie o pow. ~0,461 ha 
projektuje siC parking kubaturowy o wysokoWci 
od 3 do 4 kondygnacji. 

2. Osoba prawna wnosi uwagi 
dotycz>ceŚ 
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 3. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

Osoba prawna 
zarz>dzaj>ca 
budynkiem 
mieszkalnym przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
28.08.2009 

2. sprzeciwu co do 
projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej,  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

4. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

3. wykupu gruntu od 
Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, 
stanowi>cego w planie drogC 
C4.KD-W do budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 5. Gmina nie wykupi terenu od BSM, tj. czCWci 
dz. nr 19/2, na której zlokalizowana jest droga. 
Na dz. nr 19/2 s> 3 budynki mieszkalne 
wielorodzinne ze wspólnym zagospodarowaniem 
terenu. 
Wniosek: na spotkaniu w dniu 24.09.2009 wraz 
z przedstawicielami ZDMiKP i WMiG 
uzgodniono, ce droga pozostaje drog> 
wewnCtrzn>. 
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4. Bydgoska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w r. 1981 
sprzedała na rzecz 
Wojskowego Rejonowego 
Za-rz>du Kwaterunkowo-
Budowlanego w Bydgoszczy 
budynek przy  
ul. LeszczyMskiego 97,  
a obecnie c>da zapłaty za 
prawo korzystania z jedynego 
dostCpu do dróg (bCd>cych 
przedmiotem sprawy) 
zlokalizowanych na ich 
terenie. 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej A3.MW 

6. Uwaga bezzasadna.  

3. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 7. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej,  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

8. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

3. wył>czenia drogi 
dziercawionej przez 
Bydgosk> SpółdzielniC 
Mieszkaniow> od gminy 
Bydgoszcz i przekształcenie 
na drogC gminn>. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 9. Na spotkaniu w dniu 24.09.2009 wraz  
z przedstawicielami ZDMiKP i WMiG 
uzgodniono, ce droga C4.KD-W pozostaje jako 
wewnCtrzna. 

4. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ 
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 10. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki Nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej. 

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

11. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

3. wył>czenia drogi 
dziercawionej przez 
Bydgosk> SpółdzielniC 
Mieszkaniow> od gminy 
Bydgoszcz i przekształcenie 
na drogC gminn>. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 12. Na spotkaniu w dniu 24.09.2009 wraz  
z przedstawicielami ZDMiKP i WMiG 
uzgodniono, ce droga C4.KD-W pozostaje jako 
wewnCtrzna. 

5. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ 
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 13. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

14. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

3. wył>czenia drogi 
dziercawionej przez Bydgosk> 
SpółdzielniC Mieszkaniow> od 
gminy Bydgoszcz  
i przekształcenie na drogC 
gminn>. 

droga wewnCtrzna C4.KD-
W C4.KD-W 

15. Na spotkaniu w dniu 24.09.2009 wraz  
z przedstawicielami ZDMiKP i WMiG 
uzgodniono, ce droga C4.KD-W pozostaje jako 
wewnCtrzna. 

6. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi. 
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 16. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
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maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
03.09.2009 

7. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 17. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

8. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 18. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej. 

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

19. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

9. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 20. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

21. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

10. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 22. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
 - uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1.  
 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

23. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
Uwaga- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

11. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 24. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
 - uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

25. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

12. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 26. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
 - uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
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2. sprzeciwu co do 
projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

27. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

03.09.2009 

13. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 28. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

29. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

14. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 30. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

31. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy.  
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

15. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi. 
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 32. Droga pozostaje jako wewnCtrzna.  
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

33. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

16. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi 
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97.  

droga wewnCtrzna C4.KD-W 34. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej. 

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

35. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

17. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 36. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

18. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 37. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 
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19. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 38. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej. 

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

39. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

20. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 40. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

2. sprzeciwu co do 
projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

41. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

21. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ 
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 42. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

2. sprzeciw co do 
projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

43. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

22. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 44. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

23. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 45. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

2. sprzeciwu co do 
projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej. 

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

46. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

24. WspółwłaWciciele działki 
wnosz> uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 47. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciele 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoby fizyczne 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

48. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 
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25. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 49. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki Nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy  
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

26. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 50. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy  
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

27. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 51. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

52. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

28. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 53. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

54. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

29. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 55. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

56. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

30. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 57. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

58. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 125 – 6806 – Poz. 1598 
 

31. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 59. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

2. sprzeciwu co do 
projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej. 

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

60. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

32. WspółwłaWciciele działki 
wnosz> uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 61. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciele 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoby fizyczne 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

62. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

33. WspółwłaWciciele działki 
wnosz> uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 63. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciele 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoby fizyczne 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

64. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

34. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy 
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 65. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

66. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

35. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 67. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

68. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

36. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy 
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 69. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

współwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 
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37. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 70. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 

38. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 71. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

72. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

39. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 73. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielo-rodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

74. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

40. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 75. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

76. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

41. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 77. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

78. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

42. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 79. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
03.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

80. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 
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43. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagC dotycz>c> 
klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 81. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
04.09.2009 

44. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 82. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielo-rodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
 
- osoba fizyczna 
 
04.09.2009 

2. sprzeciwu co do 
projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

83. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

45. WspółwłaWciciele działki 
wnosz> uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 84. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciele 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
04.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

85. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

46. WspółwłaWcicielka działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ  
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako pub-liczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 86. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWcicielka 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
04.09.2009 2. sprzeciw co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

87. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

47. WspółwłaWciciel działki 
wnosi uwagi dotycz>ceŚ 
1. klasyfikacji drogi.  
Przedmiotow> drogC nalecy 
projektować jako publiczn>, 
a nie jako wewnCtrzn>, gdyc 
maj> z niej tak-ce korzystać 
mieszkaMcy budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 

droga wewnCtrzna C4.KD-W 88. Droga pozostaje jako wewnCtrzna. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 1. 

WspółwłaWciciel 
działki nr 20, na 
której 
zlokalizowany jest 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy 
ul. LeszczyMskiego 97 
- osoba fizyczna 
 
04.09.2009 2. sprzeciwu co do 

projektowanego parkingu 
kubaturowego w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

teren parkingu kubaturowego 
A9.KSg 

89. Na tym terenie pozostaje parking 
kubaturowy. 
- uzasadnienie jak w lp. 1, poz. 2. 

48. 1. Osoba prawna wnosi 
uwagi dotycz>ceŚ  
1. wprowadzenia zapisu  
w sprawie dopuszczenia 
ogrodzenia działki nr 60/3 
(niezabudowanej). 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej A5.MW 

90. Projekt planu nie przewiduje ale i nie 
zabrania wprowadzania ogrodzeM działek 
niezabudowanych w terenach MW. WłaWciciel 
działki niezabudowanej moce ogrodzenie 
wprowadzić, ale takie ogrodzenie nie moce 
powodować kolizji z ci>gami pieszymi i 
rowerowymi. Uwaga bezzasadna. 

osoba prawna 
 
07.09.2009 

2. wrysowania drogi 
wewnCtrznej w terenie 
A5.MW  

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej A5.MW 

91. Plan nie zakazuje sytuowania dróg 
wewnCtrznych w terenach „MW”. W planie nie 
jest wymagane naniesienie (narysowywanie) 
dróg wewnCtrznych na własnym terenie,  
a miejsce przewidziane na tC drogC plan 
uwzglCdnia. 
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3. zmiany zapisu planu  
w punkcie 4b: by istniej>cy 
otwór wiertniczy przeznaczyć 
do likwidacji, a nie dopuWcić 
do likwidacji. 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej A6.MW 

92. Plan nie moce narzucić likwidacjC otworu 
wiertniczego, gdyc jest to zalecne od gestora 
sieci, a gestor sieci moce ten otwór wykorzystać 
np. do celów publicznych. Plan umocliwia 
dopuszczenie likwidacji otworu wiertniczego, 
jeWli okace siC on zbCdny na etapie zabudowy 
tego terenu.  

4. projektowania zawrotki 
drogi w całoWci na terenie 
gminnym, a plan w czCWci dz. 
nr 19/4 przewiduje zawrotkC.  

droga publiczna – ulica 
klasy dojazdowej C6.KD-D 

93. Projektowana zawrotka na cz. dz. 19/4 
umocliwia dostCp komunikacyjny do miejsc 
postojowych na teren s>siedniej działki nr 20, 
dla mieszkaMców budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97.  
Likwidacja zawrotki na czCWci dz. nr 19/4 
uniemocliwiłaby dostCpnoWć komunikacyjn> dla 
nieruchomoWci zabudowanej na działce nr 20, tj. 
dla mieszkaMców budynku przy  
ul. LeszczyMskiego 97. 
Na spotkaniu w dniu 24.09.2009 wraz z 
przedstawicielami ZDMiKP i WMiG 
uzgodniono, ce cz. dz. 19/4, na której jest 
zawrotka drogi gmina wykupi, a droga bCdzie 
drog> publiczn> dojazdow>. 

5. nie zaznaczania ogrodzeM 
budynków na rysunku i w 
tekWcie planu. 

dot. terenu objCtego 
planem 

94. Na rys. planu nie ma i nie było 
zaznaczonych ogrodzeM budynków 
wielorodzinnych, a w tekWcie uchwały jest 
mowa o tym, ce dopuszcza siC wygradzanie 
budynków w terenach zabudowy wielorodzinnej 
jedynie cywopłotami. Uwaga bezzasadna. 
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zał>cznik nr 3 
 do uchwały nr LV/848/09 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 listopada 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo-
Inowrocławska” w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104), Rada Miasta Bydgoszczy okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie  
z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

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

a) drogi publiczne: 
- ulica klasy zbiorczej z lini> tramwajow> -  

ul. Solskiego, oznaczona na rysunku planu 
symbolem C1.KD-Z/KD-T,  

- ulica klasy zbiorczej - ul. Inowrocławska, 
oznaczona symbolem C20.KD-Z,  

- ulica klasy dojazdowej -ul. Skrajna-Mylna, 
oznaczone symbolem C5.KD-D,  

- ulica klasy dojazdowej - ul. Ustrzycka, 
oznaczona symbolem C11.KD-D,  

- ulica klasy dojazdowej - oznaczona 
symbolem C7.KD-D,  

- pozostałe drogi klasy dojazdowej oznaczone 
symbolem KD-D,  

- ulice lokalne, oznaczone symbolem KD-L; 
2) w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) urz>dzenia techniczne, zwi>zane z zaopatrzeniem 
w wodC, oznaczone symbolem IW,  

b) urz>dzenie terenów zieleni publicznej. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

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

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

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

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011, przyjCte uchwał> 
nr XL/556 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  
17 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2009 r.,  

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

- uchwała nr XXXVI/493/08 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
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wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013. 

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym ustaw> z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z póan. zm.). 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych go zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej bCdzie wymagała wykupu gruntów na cele 
publiczne, rozbiórek i wyburzeM budynków i budowli 
usytuowanych w liniach rozgraniczaj>cych. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana  
z budcetu Miasta Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  
w tym ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz 
ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 

infrastruktury transportu l>dowego (Dz.U. Nr 267,  
poz. 2251). 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa wodno-kanalizacyjnego,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami. 
 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/208/10 
 RADY GMINY w G=SAWIE 

 z dnia 14 czerwca 2010 r. 
  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci>cania nieruchomoWci oraz ich 
wydziercawiania lub najmu na okres dłucszy nic 3 lata. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (T.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póan. zm.)1, art. 34 ust. 6  
i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomoWciami (T.j. Dz.U. z 2004 r.  
Nr 261 poz. 2603 z póan. zm.)2 oraz Uchwały  
Nr VII/44/03 Rady Gminy w ż>sawie z dnia  
24 czerwca 2003 roku w sprawie zasad nabywania, 
zbywania i obci>cania nieruchomoWci oraz ich 
wydziercawiania lub najmu na okres dłucszy nic 3 lata 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. W Uchwale Nr VII/44/03 Rady Gminy  

w ż>sawie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie 
zasad nabywania, zbywania i obci>cania nieruchomoWci 
oraz ich wydziercawiania lub najmu na okres dłucszy 
nic 3 lata wprowadza siC nastCpuj>ce zmiany: 
1) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: |„4. Przy sprzedacy 

nieruchomoWci jako lokalu mieszkalnego, 
nabywanego przez osoby okreWlone w ust. 2 Rada 
Gminy udziela na wniosek Wójta Gminy bonifikaty 
od ceny ustalonej przez rzeczoznawcC 
maj>tkowego.; 

2) w § 9 dodaje siC ust. 4a w brzmieniu: |„4a. 
WysokoWć bonifikaty ustala siC bior>c pod uwagC 
połocenie lokalu, jego wiek i stan techniczny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy ż>sawa. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Gminy  
Marek Maciejewski 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały 
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  
z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116  
poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,  
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 181 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 
poz. 146. 
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały 
w Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087,  
Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2000 r. Nr 6 poz. 70, z 2006 r. 
Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 69 
poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220  
poz. 1412, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, 
Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281, Nr 206  
poz. 1590, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 47 poz. 278. 
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