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UCHWAŁA Nr LVIII/891/09 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZ 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle LeWne – Dwernickiego” 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  
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 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 „Osiedle LeWne – 
Dwernickiego” w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar 
ograniczony ulicamiŚ Kamienn>, Józefa Sułkowskiego, 
Józefa Dwernickiego, GdaMsk>, o powierzchni 20,03 ha, 
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1  

z wyrysem ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy stanowi>cym zał>cznik nr 1/1a i 1/1b; 

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

 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) adaptacji istniej>cych obiektów – nalecy przez to 
rozumieć dostosowanie dotychczasowych funkcji 
budynku do przewidzianych w planie; 

2) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – WciWle okreWlonych – nalecy 
przez rozumieć linie rozdzielaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg nie podlega zmianom; 

3) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjnych – nalecy przez 
to rozumieć linie przedstawiane na rysunku planu 
okreWlaj>ce granice terenów o ustalonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
których przebieg moce być zmieniony, zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w ustaleniach 
szczegółowych, jeWli bCdzie to uzasadnione 

projektowanym zagospodarowaniem terenu  
i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie  
w zgodzie z przepisami odrCbnymiś 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, bezpoWrednio przy której moce być 
umieszczona zewnCtrzna Wciana budynku (za 
wyj>tkiem takich elementów architektonicznych, jak 
balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego), bez mocliwoWci jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj>cejś 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych – nalecy przez to rozumieć liniC 
zabudowy odnosz>c> siC do wolno stoj>cych 
budynków mieszkalnych i nie dotyczy 
wielofunkcyjnej zabudowy, realizowanej na 
podstawie jednej koncepcji lub projektu 
zagospodarowania, ł>cz>cej jednoczeWnie funkcje 
usługowe, rekreacyjno-wypoczynkowe i mieszkaniowe 
o wysokim standardzie; 

6) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której nalecy usytuować co 
najmniej 70% długoWci zewnCtrznej Wciany budynku 
(za wyj>tkiem takich elementów architektonicznych, 
jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego); 

7) paliwach ekologicznych - nalecy przez to rozumieć 
paliwa, które nie powoduj> zanieczyszczenia 
Wrodowiska a ich zasoby odnawiaj> siC w krótkim 
czasie;  

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

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

 10) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie dominuj>ce na danym 
terenie,  
a) 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, 

b) w przypadku ustalenia dla danego terenu 
przeznaczenia bez okreWlania czy jest to 
przeznaczenie podstawowe czy uzupełniaj>ce, 
nalecy przez to rozumieć ic jest to przeznaczenie 
podstawowe, dominuj>ce na danym terenie; 

 11) przeznaczeniu uzupełniaj>cym - nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, nie koliduj>cych  
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z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniaj> i 
wzbogacaj> podstawowe funkcje terenu, a ich suma 
powierzchni stanowi nie wiCcej nic 40% 
powierzchni ucytkowej budynku w przypadku 
funkcji kubaturowej i nie wiCcej nic 40% 
powierzchni terenu w przypadku funkcji 
niekubaturowej, o ile ustalenia szczegółowe nie 
stanowi> inaczejś 

 12) przeznaczeniu zamiennym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które moce być 
realizowane tylko i wył>cznie w zamian za funkcje 
przewidziane w przeznaczeniu podstawowym; 

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

 14) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
jednorazow> opłatC okreWlon> w stosunku 
procentowym do wzrostu wartoWci nieruchomoWci, 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 15) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, opisanych w tekWcie planu, który 
został wyznaczony na rysunku planu za pomoc> linii 
rozgraniczaj>cych oraz posiada oznaczenie – numer 
porz>dkowy i symbol literowyś 

 16) uchwale – nalecy przez to rozumieć uchwałC Rady 
Miasta Bydgoszczy, stanowi>c> ustalenia planuś 

 17) wielofunkcyjny obiekt usługowy – nalecy przez to 
rozumieć budynek lub zespół budynków 
charakteryzuj>cy siC atrakcyjnym i zrócnicowanym 
programem ucytkowym ł>cz>cym jednoczeWnie 
funkcje usługowe z zakresu handlu, w tym obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedacy powycej  
2000 m2, gastronomii, kultury, administracji, 
hotelarstwa itp., oraz funkcje rekreacyjno-
wypoczynkowe, sportu, rozrywki, z mocliwoWci> 
realizacji funkcji mieszkaniowych o wysokim 
standardzie; 

 18) zabudowie pierzejowej (budynkach pierzejowych) – 
nalecy przez to rozumieć zwart> zabudowC 
Wródmiejsk>, której elewacje frontowe tworz> zwarty 
ci>g budynków wzdłuc ci>gów ulicznych zgodnie  
z okreWlon> na rysunku planu obowi>zuj>c> lini> 
zabudowy, z mocliwoWci> lokalizacji zabudowy przy 
granicach z działkami s>siednimi na zasadach 
okreWlonych w planieś 

 19) zabudowie usługowej – nalecy przez to rozumieć 
budynki ucytecznoWci publicznej (administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwoWci, kultury, kultu 
religijnego, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, 
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
turystyki, sportu, obsługi pasacerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym Wródl>dowym, Wwiadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inne 
ogólnodostCpne budynki przeznaczone do 
wykonywania podobnych funkcji, w tym takce 

budynek biurowy i socjalny), budynki 
zamieszkiwania zbiorowego (np. hotel, motel, 
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, 
schronisko młodziecowe, schronisko, internat, dom 
studencki, schroniska dla nieletnich, dom dziecka, 
dom rencistów i dom zakonny) oraz budynki drobnej 
wytwórczoWci i rzemiosła wraz z obiektami 
(pomieszczeniami) pomocniczymi jak magazyny, 
pomieszczenia socjalne, administracyjne  
i gospodarcze; 

 20) zespole budynków wielorodzinnych – nalecy przez 
to rozumieć zabudowC mieszkaniow>, wielorodzinn> 
składaj>c> siC z kilku budynków (tzn. wiCcej nic 
jednego) realizowan> w obrCbie działki lub terenu 
objCtego t> sam> inwestycj> w ramach jednej 
koncepcji lub projektu zagospodarowania terenu. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

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

§ 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 planuś 
2) ustalenia ogólne okreWlone w rozdziale 3 uchwałyś 
3) ustalenia szczegółowe okreWlone w rozdziale 4 

uchwały. 
2. Z uwagi na istniej>ce uwarunkowania 

funkcjonalne, przestrzenne i Wrodowiskowe w obszarze 
objCtym planem nie ustala siCŚ 
1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego; 
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnejś 
3) granic i sposobów 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. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 

§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania WciWle 
okreWlone i orientacyjneś 

3) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,  
w tym nieprzekraczalne linie zabudowy dla 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych; 

4) odcinek granicy geodezyjnej, przy której 
obowi>zkowe jest sytuowanie Wciany budynkuś 

5) linia dopuszczalnego podziału na działki budowlaneś 
6) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych sposobach 
zagospodarowania składaj>ce siC z numeru 
porz>dkowego i symbolu literowegoś 

7) ci>g rowerowy – przebieg orientacyjny; 
8) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiejś 
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9) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji 

zabytków. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu: 
1) sieć napowietrzna wysokiego napiCcia 110kVś 
2) stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa II st.; 
3) teren zamkniCty o symbolu TZWś 
4) projektowany układ drogowy. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5.1. Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 

terenów w granicach obszaru objCtego planem o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej. 

2. Przeznaczenie terenówŚ 
1) w granicach planu wyznacza siCŚ  

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczony symbolem MW,  

b) teren zabudowy usługowej z mocliwoWci> 
rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2, 
oznaczony symbolem U/UC,  

c) teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczony symbolem U/MW,  

d) teren drogi publicznej – ulica główna ruchu 
przyspieszonego, oznaczona symbolem KD-GP,  

e) teren drogi publicznej – ulica zbiorcza, 
oznaczona symbolem KD-Z,  

f) teren drogi publicznej – ulica lokalna oznaczona 
symbolem KD-L,  

g) teren drogi wewnCtrznej oznaczony symbolem 
KD-W,  

h) teren urz>dzeM infrastruktury elektroenergetycznej - 
stacja transformatorowa, oznaczona symbolem 
IE,  

i) teren urz>dzeM infrastruktury gazowej - stacja 
redukcyjno-pomiarowa, oznaczona symbolem 
IG; 

2) w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej ustala siC zakaz lokalizacji zabudowy 
usługowej o uci>cliwym charakterze (w tym m.in. 
punktów skupu surowców wtórnych oraz obiektów 
obsługi motoryzacji, typu stacje paliw, stacje gazu 
płynnego, myjnie samochodowe, warsztaty 
naprawcze, lakiernie, itp.) które mog> spowodować 
okresowe lub stałe uci>cliwoWci dla podstawowych 
funkcji terenu lub pogorszenie stanu Wrodowiska jak 
hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza  
i zanieczyszczenia odpadami oraz wymagaj> obsługi 
transportem o zwiCkszonym tonacu, itp. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków oraz 

rozbudowy, nadbudowy, adaptacje i wymiany 
istniej>cych budynków zgodnie z obowi>zuj>cymi  
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
wyznaczonymi na rysunku planu; 

2) zespoły budynków wielorodzinnych nalecy 
realizować w sposób zharmonizowany z zabudow> 
mieszkaniow> Osiedla LeWnego, które zgodnie ze 

studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar 
zakwalifikowany do dóbr kultury współczesnej 
Bydgoszczy, zgodnie z nastCpuj>cymi zasadamiŚ 
a) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu powinno odbywać siC w nawi>zaniu do 
kompozycji i rozplanowania Osiedla LeWnego  
z uwzglCdnieniem zasad lokalizacji zabudowy  
i dostosowaniem parametrów nowych budynków 
do istniej>cej zabudowy osiedla, powi>zaniu 
ci>gów komunikacyjnych w tym pieszych oraz 
terenów zagospodarowanych zieleni>, 

b) wymagane zagospodarowanie terenu z ducym 
udziałem procentowym zieleni,  
z uwzglCdnieniem zrócnicowania charakteru  
i form terenów zieleni> realizowanych jakoŚ 
miejsca rekreacji przydomowej (np. place zabaw, 
place wypoczynkowe, tereny zieleni ozdobnej 
itp.), tereny ogólnodostCpne (np. zieleMce i parki 
itp.), nasadzenia wzdłuc ci>gów komunikacji 
(np. aleje drzew, pasy zieleni rozdzielaj>ce 
tereny zabudowy oraz przestrzenie piesze  
i rekreacyjne od komunikacji kołowej, itp.)ś 

3) ustala siC zakaz montowania na frontowych 
elewacjach budynków anten satelitarnych i urz>dzeM 
klimatyzacyjnychś dopuszcza siC sytuowanie tego 
typu urz>dzeM na dachach budynkówś 

4) w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowC 
obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych typu kioski, pawilony handlowe, 
wiaty itp., funkcjonuj>cych na zasadzie okresowo 
zawieranych umów dziercawnych, dopuszcza siC 
lokalizacjC tego typu obiektów wył>cznie dla 
obsługi przystanków komunikacji w formie 
obiektów jednolitych pod wzglCdem 
architektonicznym; 

5) ustala siC zasady usytuowania reklamŚ 
a) w granicach działek i terenów mieszkaniowych 

ustala siC zakaz sytuowania reklam jako 
obiektów wolnostoj>cych np. na noWniku,  

b) dopuszcza siC sytuowanie reklam na budynkach 
w sposób uporz>dkowany z wkomponowaniem 
reklam w elewacjC jako integraln> czCWć jej 
wystroju architektonicznego,  

c) ustala siC zakaz umieszczania reklam na 
elewacjach budynków w sposób zmieniaj>cy lub 
zakrywaj>cy okna i elementy wystroju 
architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, 
obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy 
i zwieMczenia, płyciny i kompozycje 
sztukatorskie, połacie dachowe itp.,  

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

4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego:  
1) ustala siC utrzymanie i ochronC wartoWciowego 

drzewostanu, wyrócniaj>cego siC wysokimi 
walorami przyrodniczymi i estetycznymi; dopuszcza 
siC wycinkC drzew ze wzglCdów pielCgnacyjnych  
i porz>dkowych, koliduj>cych z rozbudow> układu 
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komunikacyjnego oraz w przypadku zagrocenia 
bezpieczeMstwa ludzi i mienia, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczejś 

2) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach, 
które mog> powodować okresowe lub stałe 
pogorszenia stanu Wrodowiska w wyniku emisji 
hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego, 
zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby  
i zanieczyszczenia odpadami, itp. o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowi> inaczejś 

3) wymagane zachowanie poziomu hałasu zgodnie  
z przepisami szczególnymi dla terenów objCtych 
granicami planu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowejś 

4) w celu ochrony lokali mieszkalnych przed 
działaniem hałasu konieczne jest wprowadzenie 
zabezpieczeM o podwycszonej izolacji akustycznej 
(w tym. np. elementów architektonicznych 
ograniczaj>cych oddziaływanie hałasu na elewacje 
budynków, przegród i okien o podwycszonej 
izolacyjnoWci akustycznej, itp.) w istniej>cych 
budynkach usytuowanych bezpoWrednio przy  
ul. GdaMskiej i ul. Dwernickiego oraz w nowych 
budynkach mieszkalnych lokalizowanych przy od 
ul. Kamiennej, ul. Sułkowskiego i ul. Dwernickiegoś 

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

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) zgodnie z rysunkiem planu wyznacza siC strefC „B” 

ochrony konserwatorskiej, obejmuj>c> obszar 
ograniczony ulicamiŚ Kamienn>, GdaMsk>, 
Dwernickiego, Podchor>cych i fragmentami granic 
działek o nr ewiden. 89, 96, 97/2, 98/7 w obrCbie 
geodezyjnym 171, zgodnie z lini> okreWlon> na 
rysunku planuś w granicach której obowi>zujeŚ 
a) zachowanie proporcji wysokoWciowych 

zabudowy kształtuj>cych sylwetC zabudowy,  
b) utrzymanie historycznej linii zabudowy oraz 

wysokoWci i proporcji budynków, geometrii 
dachów, materiałów wykoMczeniowych,  

c) zachowanie zabudowy historycznej wpisanej do 
gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na 
rysunku planu, z wymogiem jej konserwacji, 
rewaloryzacji i rekonstrukcji realizowanych  
z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego 
pokrycia dachów, detali architektonicznych, 
stolarki i tynków,  
- zachowanie i konserwacjC elewacji ceglanych 

z zakazem ich tynkowania, malowania  
i ocieplania,  

- zakaz ocieplania Wcian frontowych 
budynków, stosowania caluzji zewnCtrznych 
zasłaniaj>cych obramowania okienne na 
Wcianach frontowych,  

- stolarki z materiałów historycznych  
z zachowaniem podziałów i kształtu, zakaz 
stosowania stolarki wykonanej z PCV,  

d) dostosowanie, nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji urbanistycznej w zakresie 
usytuowania budynków, ich skali, bryły, 
podziałów architektonicznych, proporcji 
powierzchni muru i otworów wraz  
z nawi>zaniem form współczesnych do lokalnej 
tradycji architektonicznej,  

e) zakaz montowania na elewacjach budynków 
frontowych elementów szpec>cych w tymŚ 
okablowania, anten satelitarnych, kominów 
stalowych oraz reklam, skrzynek 
telekomunikacyjnych, elektrycznych i gazowych 
- bez stosownego pozwolenia i uzgodnienia ich 
formy i usytuowania, wskazane jest 
umieszczenie wymienionych elementów we 
wnCkach lub niszach budynków,  

f) przywrócenie historycznego pokrycia dachów na 
obiektach zabytkowych oraz stosowanie 
tradycyjnego pokrycia równiec na budynkach 
nowopowstałych,  

g) rozbiórka obiektów dysharmonizuj>cych  
o niskim standardzie architektonicznym  
i obiektów nie ucytkowanych i w złym stanie 
technicznym, uporz>dkowanie zapleczy działek  
z zachowaniem wartoWciowej zabudowy 
historycznej i likwidacj> zabudowy 
bezwartoWciowej,  

h) wprowadzenie elementów reklamy wizualnej 
wył>cznie w miejscach i w formie dopuszczonej 
przez właWciwego konserwatora zabytków oraz 
na zasadach okreWlonych w planie,  

i) uzgadniane z właWciwym konserwatorem 
zabytków winny byćŚ remonty, modernizacji, 
adaptacji, zmian sposobów ucytkowania 
obiektów zabytkowych, uzupełnienia zabudowy, 
wprowadzanie małych form architektonicznych, 
wprowadzanie nowych inwestycji, prace 
ziemnej; 

2) dla obiektów zabytkowych, wpisanych do gminnej 
ewidencji zabytków, zlokalizowanych poza ww. 
stref> ochrony konserwatorskiej wymagane jest 
zachowanie budynków z koniecznoWci> 
przeprowadzenia ich konserwacji, rewaloryzacji  
i rekonstrukcji, realizowanych przez remonty 
konserwatorskie obejmuj>ceŚ 
a) zachowanie lub odtworzenie pierwotnego 

pokrycia dachów, detali architektonicznych, 
stolarki okiennej i drzwiowej i tynków,  

b) zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych  
(z zakazem ich tynkowania, malowania  
i ocieplania),  

c) zakaz ocieplania Wcian frontowych, stosowania 
caluzji zewnCtrznych zasłaniaj>cych obramienia 
okienne na Wcianach frontowych,  

d) zastosowanie drewnianej stolarki okiennej  
i drzwiowej oraz przywrócenie jej historycznej 
formy, m.in. podziałów i kształtu,  

e) zakaz stosowania stolarki okiennej i drzwiowej 
wykonanej z PCV,  

f) uzgodnienie z właWciwym konserwatorem 
zabytków prac remontowych, adaptacyjnych  
i rozbiórkowych,  
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g) dostosowanie nowej zabudowy do istniej>cych 
na działce budynków historycznych pod 
wzglCdem gabarytów, kompozycji bryły, 
elewacji, dachów oraz uzgodnienie nowej 
inwestycji z właWciwym konserwatorem 
zabytków. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) do czasu realizacji docelowych ustaleM planu 

dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy  
w dotychczasowych parametrach; 

2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu nie moce przekraczać 
70%, chyba, ceŚ 
a) dotychczasowa zabudowa terenu lub działki 

przekracza wycej okreWlony wskaanik,  
b) ustalenia szczegółowe w dalszej treWci uchwały 

stanowi> inaczejś 
3) co najmniej 10% powierzchni działki lub terenu 

nalecy zagospodarować zieleni>ś 
4) ze wzglCdu na prawidłowoWć funkcjonowania 

lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, na obszarze 
objCtym planem obowi>zuj> bezwzglCdnie 
ograniczenia wysokoWci zabudowy, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. Powycsze ograniczenia 
obejmuj> równiec wszystkie urz>dzenia i obiekty 
lokalizowane na dachach budynkówś 

5) obowi>zuje zapewnienie miejsc postojowych wg 
wskaanikówŚ 
a) wymagane jest zapewnienie co najmniej  

12 miejsc parkingowych przypadaj>cych na  
1000 m2 powierzchni ucytkowej nowych 
obiektów o funkcji usługowej,  

b) wymagane jest zapewnienie co najmniej 8 miejsc 
parkingowych przypadaj>cych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej adaptowanych, 
rozbudowywanych w tym nadbudowywanych 
obiektów o funkcji usługowej,  

c) wymagane jest zapewnienie co najmniej  
1 miejsca parkingowego przypadaj>cego na  
1 mieszkanie, przy czym w zespołach budynków 
wielorodzinnych wymagane jest zapewnienie co 
najmniej 1,2 miejsca postojowego 
przypadaj>cego na 1 mieszkanie,  

d) wymagane jest zapewnienie co najmniej  
10 miejsc parkingowych przypadaj>cych na  
100 miejsc ucytkowych w teatrach, kinach oraz 
obiektach widowiskowych i sportowych,  

e) wymagane jest zapewnienie co najmniej 6 miejsc 
parkingowych przypadaj>cych na 100 studentów 
oraz zatrudnionych w szkołach i uczelniach oraz 
przypadaj>cych na 100 miejsc zwiedzaj>cych na 
wystawach lub 100 łócek w internatach,  

f) wymagane jest zapewnienie co najmniej  
20 miejsc parkingowych przypadaj>cych na  
100 łócek w szpitalach i hotelach z dodatkowym 
stanowiskiem dla autobusu przypadaj>cym na 
200 miejsc noclegowych w hotelach; 

6) dopuszcza siC ł>czne bilansowanie potrzeb  
w zakresie parkowania pojazdów dla terenów 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej oraz 

wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu 
wspólnego parkinguś obowi>zuje zakaz 
uwzglCdniania w bilansie miejsc postojowych 
zlokalizowanych w pasach dróg publicznych, 
dopuszcza siC tego rodzaju bilansowanie po 
uzyskaniu zgody zarz>dcy drogi. 
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 

podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC dokonywanie podziałów 

geodezyjnych działek i terenów zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w planieś  

2) ustala siC granice działek budowlanych, które 
stanowi> orientacyjne linie podziału oraz linie 
rozgraniczaj>ce tereny, okreWlone na rysunku planuś 

3) dopuszcza siC wydzielenie działek słuc>cych celom 
infrastruktury i komunikacji, m.in. wydzieleniu dróg 
wewnCtrznychś  

4) dopuszcza siC przeprowadzenie podziałów słuc>cych 
poprawie warunków funkcjonowania nieruchomoWci 
oraz uregulowaniom własnoWciowymś 

5) dopuszcza siC ł>czenie działek lub ich czCWci w celu 
realizacji jednej inwestycji lub wspólnego 
ucytkowania działek zgodnie z ustaleniami planu. 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) ustala siC podstawowy układ dróg publicznych 

poprzez wyznaczenie w planie: 
a) ulicy głównej ruchu przyspieszonego  

(ul. Kamienna) oznaczonej symbolem 13.KD-
GP,  

b) ulicy zbiorczej (ul. Sułkowskiego) oznaczonej 
symbolem 14.KD-Z,  

c) ulic lokalnych (ul. LeWna i ul. Podchor>cych) 
oznaczonych symbolami 12.KD-L i 10.KD-L; 

2) dopuszcza siC etapowanie rozbudowy dróg 
publicznych; 

3) w granicach terenów dopuszcza siC realizacjC dróg 
wewnCtrznych w celu zapewnienia dojWcia i dojazdu 
do działek oraz realizacji sieci infrastruktury 
technicznej niezbCdnych dla funkcjonowania 
zagospodarowania i zabudowy działek 
obsługiwanych przez drogi wewnCtrzneś 

4) ustala siC zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
a) w pasach drogowych dopuszcza siC zachowanie, 

remonty i rozbudowC istniej>cych oraz realizacjC 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej zwi>zanej z obsług> techniczn> 
drogi,  

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

c) dla pozostałych terenów dopuszcza siC 
zachowanie, modernizacjC i przebudowC 
infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu, z wymogiem 
uwzglCdnienia jej w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym 
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gestora sieci, na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych,  

d) w przypadku realizacji sieci infrastruktury 
technicznej na terenach nie przeznaczonych na 
inwestycje celu publicznego, wymagane 
zapewnienie dostCpu do tych sieci słucbom 
eksploatuj>cym lub konserwuj>cym na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

5) ustala siC zasady zaopatrzenia w wodCŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej  

i projektowanej miejskiej sieci wodoci>gowej  
I strefy ciWnienia zlokalizowanej w ulicach 
przyległych, na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci,  

b) sieć wodoci>gow> nalecy projektować w ci>gach 
komunikacyjnych publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych,  

c) w przypadku realizacji sieci wodoci>gowej  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

6) ustala siC zasady odprowadzenia Wcieków 
sanitarnych: 
a) odprowadzenie Wcieków bytowych poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć kanalizacji 
sanitarnej zlewni kolektora „D”  
z odprowadzeniem na przepompowniC Wcieków 
PK-6, a nastCpnie na oczyszczalniC Wcieków 
„Fordon”ś podł>czenie do sieci wykonać zgodnie 
z warunkami technicznymi okreWlonymi przez 
gestora sieci,  

b) kanalizacjC sanitarn> projektować w układzie 
rozdzielczym, w ci>gach komunikacyjnych 
publicznych lub w terenach ogólnodostCpnych,  

c) w przypadku realizacji kanałów Wciekowych  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

7) ustala siC zasady obsługi w zakresie kanalizacji 
deszczowej: 
a) odprowadzenie Wcieków deszczowych 

istniej>cymi i projektowanymi kanałami 
deszczowymi do zlewni kolektora K.5, K.8 oraz 
do projektowanego kolektora K.18 i K.30  
z odpływem do rzeki Brdy, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci,  

b) w zlewniach kolektorów K-5, K.8, K.18, K.30 
wymagane jest zachowanie wartoWci 
współczynników spływu okreWlonych  
w opracowaniu brancowym „Studium 
programowo – przestrzennym kanalizacji 
deszczowej m. Bydgoszczy” oraz kacdorazowo 
okreWlonych przez gestora sieci,  

c) urz>dzenia do retencjonowania wód opadowych  
i roztopowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci nalecy 
lokalizować w granicach działki Inwestora,  

d) Wcieki deszczowe ujCte w systemy kanalizacyjne 
pochodz>ce z powierzchni zanieczyszczonych 
nalecy oczyszczać na terenie działki Inwestora, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
szczególnymi,  

e) dla kolektorów piCtrowych nalecy bezwzglCdnie 
przestrzegać zasady rozdziału kanałów 
deszczowych od Wciekowych poprzez załocenie 
pokryw miCdzykanałowych,  

f) kanalizacjC deszczow> nalecy projektować  
w układzie rozdzielczym, w ci>gach 
komunikacyjnych publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych,  

g) w przypadku realizacji kanałów deszczowych  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

8) ustala siC zasady zaopatrzenia w gazŚ 
a) zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez istniej>c>  

i projektowan> sieć gazow> Wredniego i niskiego 
ciWnienia w powi>zaniu z istniej>cymi  
i projektowanymi sieciami gazowniczymi 
zlokalizowanymi w ulicach przyległych, zgodnie 
z warunkami technicznymi gestora sieci,  

b) dopuszcza siC wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych,  

c) projektowan> sieć gazow> nalecy lokalizować  
w ci>gach komunikacyjnych,  

d) ustala siC adaptacjC istniej>cej stacji gazowej 
Wredniego ciWnienia przy ul. LeWnej  
z mocliwoWci> jej modernizacji, przebudowy 
oraz wkomponowania w zagospodarowanie 
przestrzenne terenu, zgodnie z warunkami 
gestora sieci; 

9) ustala siC zasady zaopatrzenia w ciepłoŚ  
a) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, po jej rozbudowie, zgodnie  
z warunkami technicznymi gestora sieci,  

b) dopuszcza siC wykorzystanie innych aródeł 
energii cieplnej w tym m.in. gaz, energia 
elektryczna i inne aródła energii w tym paliwa 
ekologiczne, z zachowaniem normatywnych 
wartoWci emisji spalin do atmosfery okreWlonych 
w przepisach odrCbnych,  

c) w istniej>cych budynkach wskazana wymiana 
starych kotłów i pieców domowych opalanych 
wCglem (drewnem) na nowoczesne aródła ciepła 
i jednoczeWnie w zwi>zku z wymian> pieców 
wskazane jest prowadzenie termoizolacji 
budynków; 

 10) ustala siC zasady zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) ustala siC adaptacjC istniej>cej napowietrznej linii 

WN110kV z obowi>zkiem wkomponowania jej  
w zagospodarowanie przestrzenne terenu; 
dopuszcza siC przebudowC linii zgodnie  
z warunkami gestora sieci,  

b) zasilanie obiektów adaptowanych, 
przebudowywanych i modernizowanych  
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych po 
ewentualnym dostosowaniu ich do zwiCkszonego 
obci>cenia, dopuszcza siC mocliwoWć 
wyprowadzenia nowych linii niskiego napiCcia  
z istniej>cych stacji transformatorowych 
zlokalizowanych poza obszarem opracowania,  

c) zasilanie nowych obiektów kubaturowych  
(w granicach terenówŚ 1.U/MW, 2.U/MW, 
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3.MW, 4.U/MW, 5.U/MW, 6.U/UC)  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych za pomoc> istniej>cych  
i projektowanych linii niskiego napiCcia wg 
ustaleM szczegółowych dla poszczególnych 
terenów,  

d) dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy 
kablowych linii Wredniego i niskiego napiCcia na 
warunkach gestora sieci,  

e) dopuszcza siC lokalizacjC stacji 
transformatorowej (jako wbudowanej  
w zabudowC) w granicach terenówŚ 5.U/MW  
i 6.U/UC, wg ustaleM szczegółowych zapisanych 
dla tego terenu,  

f) w granicach obszaru objCtego planem dopuszcza 
siC mocliwoWć usytuowania dodatkowych stacji 
transformatorowych (w tym abonenckich) ma 
warunkach gestora sieci,  

g) zasilanie istniej>cych obiektów, które nie maj> 
okreWlonego szczegółowego sposobu zasilania 
pozostawia siC bez zmian,  

h) dopuszcza siC wykorzystanie innych 
ekologicznych aródeł energiiś 

 11) gospodarka odpadami stałymiŚ 
a) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 

nalecy przekazywać podmiotom posiadaj>cym 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 
od właWcicieli nieruchomoWci,  

b) gospodarowanie pozostałymi rodzajami 
odpadów nalecy wykonywać zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

 12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć teletechniczn> na 
warunkach gestorów sieci,  

b) zabrania siC budowy nowych oraz rozbudowy  
i wymiany istniej>cych napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych, z wył>czeniem remontów 
istniej>cych napowietrznych przył>czy 
abonenckich,  

c) istniej>ce napowietrzne linie telefoniczne 
docelowo przewidzieć do skablowania,  

d) zabrania siC lokalizacji wolno stoj>cych masztów 
stacji bazowych telefonii komórkowej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej,  

e) dopuszcza siC lokalizacjC masztów stacji 
bazowych telefonii komórkowej na dachach 
budynków usługowych z zachowaniem 
przepisów odrCbnych,  

f) podł>czenie do innych sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub odbiór sygnału poprzez 
istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn>, 
na warunkach gestorów sieci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

utrzymanie istniej>cego zainwestowania  
i dotychczasowy sposób ucytkowania terenu  
i przeznaczenia budynkówś 

2) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej funkcji 
przemysłowo-produkcyjnej terenu połoconego we 
wschodniej czCWci obszaru planu z mocliwoWci> 

prowadzenia remontów i modernizacji istniej>cych 
obiektów oraz budowy nowych obiektów 
produkcyjnych i towarzysz>cych, bezpoWrednio 
zwi>zanych z aktualnie istniej>cym profilem 
prowadzonej działalnoWci, do czasu przekształcenia 
obecnego zagospodarowania terenu według 
warunków okreWlonych w planie. 
10. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
1) na terenach gminnych – 0%; 
2) na terenach pozostałych – 30%. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 1.U/MW i 2.U/MW – teren 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Ustala siC zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenówŚ 
1) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej usytuowanej na terenie 
przeznaczonym do zabudowy, wyznaczonym liniami 
zabudowy, z mocliwoWci> prowadzenia remontów, 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, a takce 
wymiany na nowe obiekty; 

2) w granicach terenu 2.U/MW dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cych budynków usytuowanych 
poza terenem przeznaczonym do zabudowy, 
wyznaczonym liniami zabudowy oraz ich 
przebudowy i remonty, z dopuszczeniem rozbudów 
słuc>cych wył>cznie podniesieniu stanu techniczno-
funkcjonalnego istniej>cych lokali mieszkalnychś 

3) nowa zabudowa powinna być realizowana  
w nawi>zaniu do otaczaj>cych obiektów 
zabytkowych, wartoWciowych pod wzglCdem 
architektonicznym, w zakresie charakteru, skali  
i detalu architektonicznego; 

4) obowi>zuje lokalizacja zabudowy pierzejowej 
zgodnie z obowi>zuj>cymi liniami zabudowy 
okreWlonymi na rysunku planuś na rysunku planu 
wyznacza siC granice działek geodezyjnych, przy 
których obowi>zkowe jest sytuowanie Wcian 
budynkówś dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych 
budynków wolnostoj>cychś 

5) dopuszcza siC usytuowanie budynków oraz ich 
rozbudowy przy granicach działek budowlanych,  
w odległoWci nie wiCkszej nic 30 m licz>c od 
obowi>zuj>cej linii zabudowy, wyznaczonej na 
rysunku planu, w kierunku wnCtrza (zaplecza) 
nieruchomoWciś  

6) docelowo przeznacza siC do rozbiórki zabudowC 
gospodarcz> i inwentarsk> o niskiej wartoWci 
architektonicznej i technicznej; 

7) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych budynków 
gospodarczych, inwentarskich i technicznych jako 
obiektów wolnostoj>cych i przybudówek, 
obowi>zuje lokalizacja pomieszczeM gospodarczych 
i technicznych w budynkach mieszkaniowych  
i usługowychś 
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8) dopuszcza siC sytuowanie nowych budynków 

garacowych jako obiektów wolnostoj>cych  
i przybudówek wył>cznie pod warunkiem 
dostosowania formy architektonicznej obiektu do 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowejś obowi>zuje zakaz lokalizacji garacy  
w formie typowych obiektów blaszanychś 

9) w zagospodarowaniu terenów nalecy uwzglCdnić 
utrzymanie istniej>cej zieleni, wskazana jest jej 
rewaloryzacja poprzez wprowadzenie nowych 
nasadzeM i wzbogacenie programu ucytkowego 
terenów zieleni przydomowej. 
3. Ustala siC zasady i warunki podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) w granicach terenu 1.U/MW dopuszcza siC 

wydzielenie nowych działek budowlanych zgodnie  
z zasadami okreWlonymi na rysunku planuś 

2) dopuszcza siC wydzielenie i wspólne 
zagospodarowanie w celu realizacji jednej 
inwestycji nieruchomoWci złoconej z działek i czCWci 
działek nr ewid.Ś 97/2, 98/7, 99/2, 100/2 lub takce 
87/2, 88, 96/2; 

3) do czasu przeprowadzenia wycej opisanych 
podziałów dopuszcza siC utrzymanie 
dotychczasowego podziału geodezyjnego i sposobu 
zagospodarowania działek oraz dokonywanie zmian 
w zagospodarowaniu i zabudowie działek zgodne  
z ustaleniami planu; 

4) dopuszcza siC tymczasowo utrzymanie działki  
nr ewid. 29 przy ul. GdaMskiej 180 w jej obecnym 
obrysie jako samodzielnej działki budowlanej oraz 
utrzymanie istniej>cego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z mocliwoWci> prowadzenia 
remontów i przebudów budynku, bez prawa jego 
nadbudowyś dopuszcza siC rozbudowC budynku 
słuc>c> podniesieniu stanu techniczno-
funkcjonalnego obiektu, wył>cznie na czCWci działki 
nr 29, połoconej w granicach terenu 2.U/MW. 
4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowyŚ od 8,0 m do 20,0 m; 
2) w przypadku realizacji jednej inwestycji na terenie 

nieruchomoWci złoconej z działek i czCWci działek  
nr ewid.Ś 97/2, 98/7, 99/2, 100/2 lub takce 87/2, 88, 
96/2, połoconych w granicach terenu 1.U/MW 
dopuszcza siC maksymaln> wysokoWć zabudowy do 
35 m; 

3) wymagane dostosowanie wysokoWci nowych lub 
rozbudowywanych budynków pierzejowych przy  
ul. GdaMskiej do s>siaduj>cej zabudowy, szczególnie 
w zakresie usytuowania poziomów otworów 
okiennych, gzymsów i wysokoWci dolnej krawCdzi 
dachu;  

4) dla zabudowy lokalizowanej w pierzei ul. GdaMskiej 
wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowyś dla pozostałych budynków 
obowi>zuje realizacja dachów o dowolnej geometrii; 

5) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu nie moce przekraczać 
80%; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 10%. 
5. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) dla terenu 1.U/MW obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna z terenów dróg publicznychŚ 12.KD-
L (ul. LeWnej) i ul. GdaMskiej a takce z drogi 
wewnCtrznej 15.KD-W; 

2) dla terenu 2.U/MW obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna z terenów dróg publicznychŚ 10.KD-
L (ul. Podchor>cych), 12.KD-L (ul. LeWna) oraz z ul. 
GdaMskiej. 

 
§ 7.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 3.MW – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

2. Ustala siC zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) ustala siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz istniej>cych 
lokali usługowych z mocliwoWci> przebudowy, 
nadbudowy, rozbudowy, przeprowadzania 
remontów i wymiany budynkówś 

2) dopuszcza siC utrzymanie zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej usytuowanej na działce nr ewid. 29, 
połoconej przy ul. GdaMskiej 180, z mocliwoWci> 
prowadzenia remontów i przebudów budynku, bez 
prawa jego nadbudowyś dopuszcza siC rozbudowC 
budynku słuc>c> podniesieniu stanu techniczno-
funkcjonalnego obiektu, wył>cznie na czCWci działki 
nr 29, połoconej w granicach terenu 2.U/MWś 

3) postulowana nadbudowa istniej>cego budynku 
mieszkaniowego usytuowanego przy  
ul. Podchor>cych 31 (na działce nr ewiden. 17)  
i dostosowanie wystroju elewacji i arancacji 
kolorystycznej budynku do obiektu s>siedniego, 
usytuowanego przy ul. Podchor>cych 29 (na działce 
nr ewid. 123); 

4) ustala siC zakaz lokalizacji nowych budynkówś 
5) w zagospodarowaniu terenów nalecy uwzglCdnić 

utrzymanie istniej>cej zieleni, wskazana jest jej 
rewaloryzacja, poprzez wprowadzenie nowych 
nasadzeM i wzbogacenie programu ucytkowego. 
3. Dopuszcza siC utrzymanie działki nr ewid. 29 

(obrCb 171) połoconej przy ul. GdaMskiej 180 w jej 
obecnym obrysie oraz dotychczasowy sposób zabudowy 
i zagospodarowaniaś docelowo ustala siC 
przeprowadzenie podziału zgodnie z lini> 
rozgraniczaj>c> okreWlon> na rysunku planu oraz 
przył>czenie wydzielonej czCWci działki do terenu 
2.U/MW i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem 
terenu. 

4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowyŚ od 8,0 m do 20,0 m; 
2) obowi>zuje realizacja dachów o dowolnej geometriiś 
3) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu nie moce przekraczać 
60%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 30%. 
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5. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej terenuŚ 
1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi 

publicznej 10.KD-L (ul. Podchor>cych), z drogi 
wewnCtrznej 11.KD-W, a takce z ulicŚ GdaMskiej  
i Dwernickiego; 

2) ustala siC obsługC komunikacyjn> istniej>cej stacji 
transformatorowej usytuowanej w granicach terenu 
9.IE, poprzez istniej>cy dojazd w granicach działki 
nr ewid. 122 (obrCb 171)ś 

3) dopuszcza siC tymczasowo obsługC komunikacyjn> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
usytuowanego na działce nr ewid. 29, poprzez 
istniej>cy dojazd usytuowany w granicach działki  
nr ewid. 122 (obrCb 171). 

 
§ 8.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 4.U/MW – teren zabudowy usługowej  
i mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Ustala siC zasady zagospodarowania i zabudowy 
terenu: 
1) dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej terenyŚ 4.U/MW i 5.U/MW oraz 
4.U/MW i 12.KD-L w celu dokonania uregulowaM 
własnoWciowych lub z przyczyn komunikacyjnych, 
b>da w przypadku uzasadnionym projektowanym 
zagospodarowaniem terenu; 

2) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej oraz rozbudowy, przebudowy 
remonty budynkówś 

3) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zespołów 
zabudowy garacowej zlokalizowanych przy  
ul. Podchor>cych, ich remonty, przebudowy  
i rozbudowy, przy załoceniu dostosowania formy 
architektonicznej, kontynuacji parametrów 
zabudowy (m.in. wysokoWci, szerokoWci budynku  
i kształtu dachu), w tym takce dostosowania 
wykorzystanych materiałów budowlanych  
i kolorystyki do istniej>cego zespołu, dopuszcza siC 
wymianC istniej>cych zespołów na nowe obiekty 
murowane; 

4) dopuszcza siC rozbudowy istniej>cych budynków 
usługowych usytuowanych przy ul. LeWnej 9 i 9a, na 
działkach nr ewid. 75/3, 71/2, 71/1, 68 i 11/2 
bezpoWrednio przy granicach działek budowlanychś 

5) działki nr ewid. 75/3, 71/2, 71/1, 68 usytuowane 
przy ul. LeWnej 9 powinny być wspólnie 
zagospodarowane na potrzeby jednej inwestycji, 
stanowi>c jedn> działkC budowlan>ś do czasu 
realizacji wspólnego zagospodarowania ustala siC 
dostCp komunikacyjny do działek nr ewid. 68 i 71/1 
poprzez działki nr ewid. 75/3 i 71/2 od strony terenu 
10.KD-L - ul. Podchor>cychś 

6) postulowane przył>czenie działki nr ewid. 111/9 do 
działki nr ewid. 111/2 w celu wspólnego ich 
zagospodarowania w tym poprawy warunków 
funkcjonowania istniej>cej zabudowy usługowej, 
usytuowanej na działce nr ewid. 111/2, przy  
ul. LeWnej 9aś  

7) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy a takce wymiany istniej>cych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych i usługowychś 

8) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej przybudówki 
stanowi>cej wejWcie usytuowane od strony 
południowej budynku zlokalizowanego przy  
ul. LeWnej 9a i znajduj>cej siC poza okreWlon> na 
rysunku planu lini> zabudowyś 

9) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy jako obiektów 
wolno stoj>cych i przybudówek, obowi>zuje 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych, 
technicznych i garacowych w budynkach 
mieszkaniowych i usługowychś 

 10) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych, m.in. obiektów garacowych, 
kiosków, pawilonów usługowo-handlowych, wiat, 
itp.; 

 11) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wymagana 
realizacja funkcji parkingowych jako wbudowanych 
w bryłC budynków (np. w kondygnacji podziemnej)ś 
dopuszcza siC zabezpieczenie do 10% potrzeb 
parkingowych w parkingach terenowych; przy 
realizacji parkingów terenowych w zgrupowaniach 
przekraczaj>cych 10 miejsc postojowych 
obowi>zuje wykonanie nasadzeM zieleni w tym takce 
drzew, w formie pasów rozdzielaj>cych kacde  
10 miejsc postojowych; 

 12) ustala siC utrzymanie istniej>cego zagospodarowania 
zieleni> w poblicu budynku mieszkalnego 
usytuowanego w północnej czCWci terenu, na działce 
nr ewid. 126, wskazane wzbogacenie o nowe 
nasadzenia, dopuszcza siC urz>dzenie w granicach 
terenu zieleni placu zabaw i miejsc wypoczynkowo-
rekreacyjnych. 
3. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowyŚ od 8,0 m do 20,0 m; 
2) obowi>zuje realizacja dachów o dowolnej geometriiś 
3) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu nie moce przekraczać 
70%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 30%ś dopuszcza siC zmniejszenie 
w/wym. wskaanika na działkach usytuowanych  
w południowej czCWci terenu o nr ewid. 74, 75/3, 
82/3, 71/2, 111/9, 111/2, przy załoceniu utrzymania 
funkcji usługowych lub zmiany przeznaczenia 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej na usługow>.  
4. Ustala siC obsługC komunikacyjn> z terenów 

dróg publicznych - 10.KD-L (ul. Podchor>cych), 
12.KD-L (ul. LeWnej) oraz z dróg wewnCtrznych 
zlokalizowanych w granicach przedmiotowego terenu 
oraz terenów 5.U/MW i 6.U/UC.  
 

§ 9. Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem 5.U/MW – teren zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Przeznaczenie zamienne – teren zabudowy 
usługowej z mocliwoWci> rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2. 
Dopuszcza siC wykorzystanie całego lub czCWci terenu 
dla jednej inwestycji lokalizowanej w granicach 
terenówŚ 5.U.MW i 6U/UC polegaj>cej na realizacji 
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wielofunkcyjnego obiektu usługowegoś w przypadku 
realizacji wspólnego zagospodarowania wymienionych 
terenów obowi>zuj> ustalenia planu okreWlone dla 
terenu 6.U/UC, zawarte w § 10. 

3. Ustala siC zasady zagospodarowania i zabudowy 
terenu: 
1) dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej terenyŚ 4.U/MW i 5.U/MW w celu 
dokonania uregulowaM własnoWciowych lub  
z przyczyn komunikacyjnych, b>da uzasadnione 
projektowanym zagospodarowaniem terenu; 

2) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy  
w dotychczasowych parametrach oraz remonty, 
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy a takce 
wymiany budynkówś 

3) dopuszcza siC przebudowy nadbudowy, rozbudowy, 
istniej>cych budynków usytuowanych bezpoWrednio 
przy granicach z działkami s>siednimiś 

4) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wymagana 
realizacja funkcji parkingowych jako wbudowanych 
w bryłC budynków (np. w kondygnacji podziemnej)ś 
dopuszcza siC zabezpieczenie do 10% potrzeb 
parkingowych w parkingach terenowych; przy 
realizacji parkingów terenowych w zgrupowaniach 
przekraczaj>cych 10 miejsc postojowych 
obowi>zuje wykonanie nasadzeM zieleni w tym takce 
drzew, w formie pasów rozdzielaj>cych kacde  
10 miejsc postojowych; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych budynków 
gospodarczych, technicznych jako obiektów wolno 
stoj>cych i przybudówek, obowi>zuje lokalizacja 
pomieszczeM gospodarczych i technicznych  
w budynkach mieszkaniowych i usługowych. 
4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie 

zabudowy usługowej i mieszkaniowej 
wielorodzinnej nie moce przekraczać 70% 
powierzchni terenu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 – 80% powierzchni 
terenu; 

3) wysokoWć zabudowy od 8 do 20 m; 
4) dopuszcza siC kształtowanie dachów w formie 

dachów płaskich lub dachów stromych  
o maksymalnym k>cie nachylenia połaci dachowych 
do 20º oraz ich rócnorodne wykorzystanie, jakoŚ 
tarasów widokowych, terenów zieleni, miejsc 
sportu, rekreacji i wypoczynku, itp. 
5. Ustala siC zasady podziału terenu na działki 

budowlane: 
1) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane 

przy załoceniu, ce kacda z wydzielonych działek nie 
bCdzie mniejsza nic 4 000 m2; 

2) dopuszcza siC podział terenu na działki mniejsze 
przeznaczone na cele komunikacji i infrastruktury. 
6. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

i infrastruktury technicznej: 
1) ustala siC obsługC komunikacyjn> działek z dróg 

wewnCtrznych zlokalizowanych w granicach 
przedmiotowego terenu i terenu 6.U/UC;  

2) dla działek nr ewid.: 119/3, 119/4, 111/5, 111/1, 
111/4 zlokalizowanych przy granicy terenu 
4.U/MW, nalecy zapewnić obsługC komunikacyjn> 
poprzez drogi wewnCtrzne wraz z niezbCdn> 
infrastruktur> techniczn>, poprowadzone od strony 
terenu 12.KD-L - ul. LeWnej lub ul. Dwernickiego; 

3) realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
wymaga zasilania z nowo wybudowanej stacji 
transformatorowej usytuowanej w granicach terenu 
8.IE. 

 
§ 10.1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe terenu 

oznaczonego symbolem 6.U/UC – teren zabudowy 
usługowej z mocliwoWci> rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 
realizowanych w formie wielofunkcyjnego obiektu 
usługowego charakteryzuj>cego siC atrakcyjnym  
i zrócnicowanym programem ucytkowym, ł>cz>cym 
jednoczeWnie funkcje usługowe z zakresu handlu, 
gastronomii, kultury, administracji, hotelarstwa itp., 
oraz funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, sportu, 
rozrywki, z mocliwoWci> realizacji funkcji 
mieszkaniowych o wysokim standardzie. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

3. Przeznaczenie zamienne – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniaj>c> 
zabudow> usługow>, przy załoceniu wykorzystania 
całego lub czCWci terenu dla ww. funkcji. 

4. Ustala siC zasady zagospodarowania i zabudowy 
terenu: 
1) wprowadzenie zabudowy i funkcji zgodnych  

z ustaleniami planu wymaga: 
a) zagospodarowania terenu na cele jednej 

inwestycji realizowanej według jednego projektu 
lub koncepcji zagospodarowania terenu; 
dopuszcza siC opracowanie odrCbnych projektów 
(koncepcji) zagospodarowania terenu dla 
lokalizacji wielofunkcyjnego obiektu 
usługowego oraz dla lokalizacji zespołów 
budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, 
przy załoceniu, ce realizacja zabudowy 
mieszkaniowej moce odbywać siC na czCWci 
terenu,  

b) opracowania projektu rozbudowy układu 
drogowego w oparciu o ustalenia zawarte  
w studium transportowym („Studium 
transportowe w aspekcie planowanej budowy 
kompleksu usługowo-handlowo-biurowo-
hotelowego na obszarze ograniczonym ulicami: 
Kamienna, Sułkowskiego, Dwernickiego  
i Podchor>cych w Bydgoszczy”),  

c) likwidacji istniej>cych obiektów produkcyjnych, 
magazynowych, gospodarczych i warsztatowych 
i sprawdzenia stanu zanieczyszczenia gruntu 
(gleby i ziemi) w odniesieniu do obowi>zuj>cych 
przepisów odrCbnych dotycz>cych standardów 
jakoWci gleby oraz standardów jakoWci ziemi,  

d) dopuszcza siC etapowanie inwestycjiś 
2) w przypadku wprowadzenia w granicach terenu 

zabudowy usługowej uwzglCdniaj>cej lokalizacjC 
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obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2 wymagane jest: 
a) realizacja zabudowy w formie kilku budynków  

z mocliwoWci> ich ł>czenia za pomoc> pasacy, 
galerii handlowych, przejWć pieszych i klatek 
schodowych, przeszklonych przestrzeni 
rekreacyjno-wypoczynkowych itp., dopuszcza 
siC realizacjC jednego obiektu przy załoceniu 
zrócnicowania formy architektonicznej  
i wysokoWci zabudowy oraz wystroju elewacji  
z zastosowaniem rócnych materiałów 
wykoMczeniowych w poszczególnych czCWciach 
zabudowy,  

b) lokalizacja wycszej i reprezentacyjnej czCWci 
zabudowy od strony ulic: Kamiennej  
i Sułkowskiego,  

c) realizacja czCWci zabudowy w formie pasacy  
i galerii handlowych z wewnCtrznymi 
przejWciami pieszymi, ogólnodostCpnymi placami 
wypoczynkowymi, zieleni> i mał> architektur>,  

d) zapewnienie reprezentacyjnego i atrakcyjnego 
wygl>du przestrzeni ogólnodostCpnych 
stanowi>cych otoczenie obiektów handlowo-
usługowych, szczególnie stref lokalizacji wejWć 
do budynków, placów wypoczynkowych, ci>gów 
komunikacyjnych, poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej 
architektury i zieleni itp.,  

e) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej 
stanowi>cej zrócnicowan> wysokoWciowo 
kompozycjC nasadzeM drzew i krzewów, 
oddzielaj>c> zabudowC usługow> od terenów lub 
działek istniej>cej lub projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej; 

3) w przypadku wprowadzenia w granicach terenu 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wymagane 
jest: 
a) realizacja zabudowy mieszkaniowej w formie 

zespołów budynków wielorodzinnych, których 
usytuowanie i forma s> zharmonizowane  
i nawi>zuj> do istniej>cego rozplanowania, 
parametrów i stylistyki architektonicznej 
wartoWciowych zespołów mieszkaniowych 
Osiedla LeWnego,  

b) zagospodarowanie wnCtrz urbanistycznych  
w formie zieleni o wysokiej jakoWci estetycznej, 
słuc>cej celom rekreacji i wypoczynku,  

c) realizacja budynków o długoWci elewacji nie 
przekraczaj>cych 100 m; 

4) dopuszcza siC realizacjC w granicach terenu 
wył>cznie jednego budynku mieszkalnego, pod 
warunkiem uwzglCdnienia lokalizacji funkcji 
mieszkaniowych w załoceniach programowych 
wielofunkcyjnego obiektu usługowego i w projekcie 
(koncepcji)  zagospodarowania terenu obejmuj>cym 
cał> inwestycjCś 

5) postulowana lokalizacja zabudowy mieszkaniowej  
w głCbi terenu, w strefie s>siaduj>cej bezpoWrednio  
z ulicamiŚ Kamienn>, Sułkowskiego i Dwernickiego 
wskazane rozmieszczenie zabudowy usługowejś 

6) ustala siC lokalizacjC budynków wzdłuc  
ul. Sułkowskiego w maksymalnej odległoWci 25 m 

od wyznaczonej w planie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

7) dopuszcza siC przesuniCcie w kierunku 
południowym orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny: 6.U/UC i 12.KD-L i tym samym 
nieprzekraczalnej linii zabudowy usytuowanej na 
linii rozgraniczaj>cej, przy załoceniu zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej działek nr ewid. 111/2  
i 111/9 z terenu 12.KD-L i w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogiś 

8) wymagany wysoki standard architektoniczny 
elewacji i ich indywidualne zrócnicowanieś  

9) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych obiektów 
usługowych o powierzchni zabudowy mniejszej nic 
100 m2, m.in. takich jak kioski i pawilony usługowo-
handlowe;  

 10) obowi>zuje zagospodarowaniu terenów zieleni> przy 
uwzglCdnieniu zrócnicowania funkcji i formy 
nasadzeMŚ 
a) wzdłuc ci>gów ulicznych wymagana realizacja 

nasadzeM drzew w formie szpaleru lub alei  
z uzupełniaj>cymi nasadzeniami krzewów,  

b) w zagospodarowaniu zieleMców nalecy 
wykorzystać nasadzenia drzew i krzewów 
zrócnicowane pod wzglCdem gatunkowym, 
wysokoWci, cech fizjonomicznych itp.,  

c) przy realizacji parkingów terenowych  
w zgrupowaniach przekraczaj>cych 10 miejsc 
postojowych obowi>zuje wykonanie nasadzeM 
zieleni w tym takce drzew, w formie pasów 
rozdzielaj>cych kacde 10 miejsc postojowychś 

 11) ustala siC zasady lokalizacji miejsc postojowychŚ 
a) wymagana realizacja funkcji parkingowych jako 

wbudowanych w bryłC budynków (np.  
w kondygnacji podziemnej),  

b) dopuszcza siC usytuowanie parkingu terenowego 
przy ul. Dwernickiego, przy załoceniu 
usytuowania miejsc postojowych przynajmniej  
w dwóch zgrupowaniach rozdzielonych pasem 
zieleni,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych 
wzdłuc dróg wewnCtrznych,  

d) dla obsługi budynków usługowych  
o powierzchni zabudowy do 400 m2 i nie 
przekraczaj>cych maksymalnej wysokoWci 
zabudowy 20 m, dopuszcza siC usytuowanie 
wszystkich miejsc postojowych w formie 
parkingu terenowego,  

e) przy wejWciach do obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 
dopuszcza siC lokalizacjC do 15 miejsc 
postojowych słuc>cych np. osobom 
niepełnosprawnym czy do chwilowych 
zatrzymaM,  

f) wymagane oddzielenie parkingów terenowych, 
przekraczaj>cych iloWć 20 miejsc postojowych, 
od ulicy pasem zieleni szpalerowej  
z nasadzeniami drzew,  

g) dopuszcza siC realizacjC parkingów na dachach 
zabudowy usługowej pod warunkiem 
wkomponowania w zagospodarowanie parkingu 
elementów zieleni, podnosz>cych walory 
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widokowe parkingu z miejsc, z których jest on 
eksponowany (okien budynków wycszych, 
balkonów, tarasów, itp.),  

h) ustala siC maksymalna liczbC miejsc 
postojowych (równiec w przypadku ł>cznego 
zagospodarowania terenówŚ 5.U/MW i 6.U/UC) 
- 2100 stanowisk. 

5. Ustala siC zasady podziału terenu na działki 
budowlane: 
1) w celu realizacji zabudowy usługowej  

i mieszkaniowej dopuszcza siC podział terenu na 
działki budowlane przy załoceniu, ce powierzchnia 
kacdej z wydzielonych działek budowlanych nie 
bCdzie mniejsza nic 4 000 m2; 

2) dopuszcza siC podział terenu na mniejsze działki  
w przypadku: 
a) wprowadzania uregulowaM prawnych  

i własnoWciowych po realizacji wielofunkcyjnego 
obiektu usługowego powstałego w oparciu  
o jeden projekt lub koncepcjC zagospodarowania 
obejmuj>c> cały obszar inwestycji,  

b) wydzielenia działek na potrzeby komunikacji 
 i infrastruktury. 

6. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 – 80% powierzchni 
terenu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej 
wielorodzinnej nie moce przekraczać 70% 
powierzchni terenu; 

3) wysokoWć zabudowy od 8,0 m do 50,0 m, dopuszcza 
siC lokalizacjC ł>czników pomiCdzy budynkami, 
klatek schodowych, zabudowanych przestrzeni 
rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych, 
zadaszeM nad wejWciami do budynków i miejscami 
postojowymi, wolno stoj>cych obiektów 
usytuowanych na placach wypoczynkowych 
słuc>cych celom kulturowym i rekreacyjno-
sportowym i nie stanowi>cych obiektów 
kubaturowych itp. w wysokoWci ponicej 10 m; 

4) dopuszcza siC kształtowanie dachów o dowolnej 
geometrii oraz ich rócnorodne wykorzystanie, jakoŚ 
tarasów widokowych, terenów zieleni, miejsc 
sportu, rekreacji i wypoczynkuś maksymalny k>t 
nachylenia połaci dachów stromych nie moce 
przekraczać 20º. 
7. Ustala siC zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego – dopuszcza siC wycinkC 
drzew koliduj>cych z projektowan> zabudow>  
w wyj>tkowych przypadkach, uzasadnionych potrzeb> 
kontynuacji ci>głoWci istniej>cego układu 
urbanistycznego lub koniecznoWci> lokalizacji zwartej 
zabudowy w zwi>zku z funkcj> obiektuś postulowane 
wkomponowanie wartoWciowych drzew  
w zagospodarowanie terenu oraz wprowadzenie 
nasadzeM zastCpczych. 

8. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej  
i infrastruktury technicznej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
publicznych: 
a) 12.KD-L (ul. LeWna)  - poprzez skrzycowanie  

z drog> wewnCtrzn>,  
b) 14.KD-Z (ul. Sułkowskiego) - zjazd i wjazd  

z zachodniej jezdni ulicy (relacje prawoskrCtne),  
c) ul. Dwernickiego - poprzez wydzielone pasy 

wł>czenia i wył>czenia dla relacji skrCtnych,  
d) z dróg wewnCtrznych usytuowanych w granicach 

terenu poł>czonych z terenem 12.KD-L -  
ul. LeWn> i ul. Dwernickiego poprzez pasy 
wył>czenia i wł>czenia dla relacji skrCtnychś 

2) dla wielofunkcyjnego obiektu usługowego 
dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu drogi 
publicznej 13.KD-GP (ul. Kamiennej) - zjazd  
i wjazd z północnej jezdni zbieraj>co-
rozprowadzaj>cej poprzez pasy wył>czenia  
i wł>czenia, zjazd z południowej jezdni zbieraj>co-
rozprowadzaj>cej poprzez pas wył>czenia oraz 
bezkolizyjny przejazd pod jezdnia główn> oraz 
północn> jezdni> zbieraj>co-rozprowadzaj>c>, 
dopuszcza siC realizacjC ogólnodostCpnego ci>gu 
pieszo-rowerowego wzdłuc drogi stanowi>cej zjazd 
z jezdni zbieraj>co-rozprowadzaj>cejś 

3) w przypadku realizacji jednej inwestycji 
lokalizowanej w granicach terenówŚ 5.U.MW  
i 6U/UC i zwi>zanej z wielofunkcyjn> zabudow> 
usługow> w tym z rozmieszczeniem obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej  
2000 m2, dla działek nr ewid.: 119/3, 119/4, 111/5, 
111/1, zlokalizowanych przy granicy terenówŚ 
4.U/MW i 5.U/MW, nalecy zapewnić obsługC 
komunikacyjn> poprzez drogi wewnCtrzneś 

4) dopuszcza siC przebudowC napowietrznej linii 
energetycznej wysokiego napiCcia 110kV 
usytuowanej w południowej czCWci terenu (przy 
granicy z terenem 13.KD-GP) jako linii 
prowadzonej pod ziemi>, kosztem i staraniem 
zainteresowanych stron na warunkach gestora sieci; 
utrzymanie linii napowietrznej wymaga 
wprowadzenia ograniczeM zwi>zanych  
z sytuowaniem zabudowy, okreWlonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym miCdzy 
innymi lokalizacji zabudowy z uwzglCdnieniem 
strefy oddziaływania linii WNś 

5) ustala siC obsługC terenu z nowych, abonenckich 
stacji transformatorowych zasilanych abonenckimi 
liniami kablowymi SN wyprowadzonymi ze stacji 
WN/SN „Bydgoszcz Północ”ś 

6) dopuszcza siC lokalizacjC abonenckich urz>dzeM 
WN-110 kV; 

7) ustala siC rozbiórkC stacji transformatorowej „LeWna 
Makrum”.  

 
§ 11.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 7.IG – teren infrastruktury gazowej - stacja 
redukcyjno-pomiarowa gazu. 

2. Ustala siC zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej stacji redukcyjno-

pomiarowej; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84 – 5030 – Poz. 999 
 
2) obowi>zuje utrzymanie istniej>cego wjazdu i obsługi 

komunikacyjnej od strony terenu drogi publicznej 
12.KD-L (ul. LeWnej). 

 
§ 12.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 8.IE i 9.IE - teren 
infrastruktury elektroenergetycznej - stacje 
transformatorowe.  

2. Ustala siC zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej stacji 

transformatorowej w granicach terenu 9.IE oraz 
obsługa komunikacyjna terenu 9.IE poprzez 
istniej>cy dojazd usytuowany w granicach działki nr 
ewiden. 122 (obrCb 171) od strony terenu drogi 
publicznej 10.KD-L (ul. Podchor>cych)ś 

2) obowi>zuje lokalizacja nowej stacji 
transformatorowej w granicach terenu 8.IE oraz 
obsługa komunikacyjna terenu 8.IE z terenu drogi 
publicznej 12.KD-L (ul. LeWna)ś 

3) dopuszcza siC korektC linii rozgraniczaj>cych teren 
8.IE uzasadnion> zmian> obecnego 
zagospodarowania terenu lub celu dokonania 
uregulowaM własnoWciowych. 

 
§ 13.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 10. KD-L – teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej (ul. Podchor>cych). 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami,  

o minimalnej szerokoWci 12 m w liniach 
rozgraniczaj>cychś  

2) zalecane typy skrzycowaM z ulic> klasy lokalnej 
12.KD-L (ul. LeWn>) i ul. Dwernickiego – 
skrzycowanie zwykłe, poł>czenia dróg 
wewnCtrznych z terenami ulic klasy lokalnej na 
parametrach zjazdów indywidualnychś 

3) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych i lokalizacja 
nowych zjazdów na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi. 
3. Obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 

terenów, które nie s> ucytkowane jako powierzchnie 
utwardzone, z zaleceniem wykorzystania nasadzeM 
zieleni wysokiej. 

4. Dopuszcza siC lokalizacjC form małej 
architektury takich jak np. ławki (siedziska), elementy 
oWwietleniowe, itp. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 

remonty i przebudowC istniej>cej ulicy na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogiś 

2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi i s>siednich terenów na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

 
§ 14.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami: 11. KD-W i 15.KD-W – teren 
drogi wewnCtrznej. 

2. Zasady zagospodarowania terenówŚ 

1) dopuszcza siC realizacjC nowej drogi oznaczonej 
symbolem 15.KD-W, stanowi>cej dojazd do działek 
budowlanych i nieruchomoWci gruntowych,  
w układzie jednoprzestrzennym, bez wyodrCbnienia 
jezdni i chodników, o minimalnej szerokoWci 6 m  
w liniach rozgraniczaj>cychś 

2) poł>czenia dróg wewnCtrznych z terenami ulic klasy 
lokalnej na parametrach zjazdów indywidualnychś 

3) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi. 
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 

remonty i przebudowC istniej>cej drogi oznaczonej 
symbolem 11.KD-W na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC drogiś 

2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi i s>siednich terenów na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

 
§ 15.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 12.KD-L – teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej (ul. LeWna). 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami,  

o minimalnej szerokoWci 12 m w liniach 
rozgraniczaj>cychś 

2) zalecane typy skrzycowaMŚ 
a) z ulic> klasy lokalnej 10.KD–L  

(ul. Podchor>cych) – skrzycowanie zwykłe, 
poł>czenia dróg wewnCtrznych z terenami ulic 
klasy lokalnej na parametrach zjazdów 
indywidualnych,  

b) z drog> wewnCtrzn> w granicach terenu 6.U/UC 
– skrzycowanie zwykłe lub skanalizowane typu 
np. małe rondo i z droga stanowi>ca zjazd  
z jezdni zbieraj>co-rozprowadzaj>cej ulicy 
usytuowanej w granicach terenu 13.KD-GP,  

c) dopuszcza siC skrzycowanie z ulic> klasy 
głównej ruchu przyspieszonego 13.KD-GP  
(ul. Kamienn>) –skrzycowanie tylko na prawe 
skrCty z jezdni> zbieraj>co-rozprowadzaj>c> 
poprzez pasy wł>czenia i wył>czenia o ile  
z jezdni rozprowadzaj>co-zbieraj>cych nie 
bCdzie realizowany zjazd publiczny 
bezpoWrednio na teren 6.U/UCś 

3) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogiś 

4) obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 
terenów, które nie s> ucytkowane jako powierzchnie 
utwardzone. 
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ  
1) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 

remonty i przebudowC istniej>cej ulicy na 
warunkach zarz>dcy drogiś 

2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
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techniczn> drogi i s>siednich terenów na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

 
§ 16.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 13.KD–GP - teren drogi publicznej – ulica 
klasy głównej ruchu przyspieszonego (ul. Kamienna) – 
rezerwa terenu przeznaczona pod rozbudowC ulicy  
ul. Kamiennej oraz realizacjC Wciecek rowerowych, 
chodników, ekranów akustycznych, wCzeł drogowy -  
ul. Kamiennej - Sułkowskiego – GdaMska. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) fragment wCzła drogowego - poł>czenie ulicy 

głównej ruchu przyspieszonego z ulicami główn>  
i zbiorczymi – Sułkowskiego i GdaMsk>ś 

2) dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej terenyŚ 1.U/MW i 13.KD-GP  
w kierunku południowym, w celu zachowania 
istniej>cego budynku zlokalizowanego na działkach 
nr ewiden. 97/1, 98/4, 98/6 przy ul. LeWnej 12ś 

3) podstawowy przekrój poprzeczny - ulica 
dwujezdniowa (przekrój 2*2), z jezdniami 
zbieraj>co-rozprowadzaj>cymi (północna  
i południowa) o przekroju dwupasowym, 
jednokierunkowymś poł>czenie jezdni głównej  
z jezdniami zbieraj>co-rozprowadzaj>cymi 
wył>cznie poprzez ł>czniceś 

4) wzdłuc jedni zbieraj>co-rozprowadzaj>cej 
projektować obustronne chodniki i Wciecki 
rowerowe, dopuszcza siC realizacjC 
ogólnodostCpnego ci>gu pieszo-rowerowego wzdłuc 
drogi stanowi>cej zjazd z jezdni zbieraj>co-
rozprowadzaj>cej w granicach terenu 6.U/UCś  

5) zalecane typy skrzycowaMŚ 
a) z ulic> klasy lokalnej 12.KD–L (ul. LeWn>) – 

dopuszcza siC skrzycowanie z północn> jezdni> 
zbieraj>co – rozprowadzaj>c> tylko na prawe 
skrCty poprzez pasy wł>czenia i wył>czenia o ile 
z jezdni rozprowadzaj>co-zbieraj>cych nie 
bCdzie realizowany zjazd publiczny 
bezpoWrednio na teren 6.U/UC,  

b) z ulic> klasy zbiorczej 14.KD-Z  
(ul. Sułkowskiego) - docelowo wCzeł 
(bezkolizyjny przejazd na kierunku wschód-
zachód), skrzycowanie skanalizowane,  

c) z ulica GdaMska usytuowana poza obszarem 
planu - docelowo wCzeł, skrzycowanie 
skanalizowane; 

6) lokalizacja nowych zjazdów oraz przebudowa 
istniej>cych na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi wył>cznie z jedni rozprowadzaj>co-
zbieraj>cychś do czasu rozbudowy drogi 13.KD-GP 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdówś  

7) budynki połocone w liniach rozgraniczaj>cych drogi 
przeznaczone s> do rozbiórkiś do czasu rozbudowy 
układu drogowego dopuszcza siC ich utrzymanie, 
przy zakazie rozbudowy i nadbudowy; 

8) obowi>zuje zakaz realizacji tymczasowych 
parkingów dla obsługi nowych obiektów 
lokalizowanych na terenie 6.U/UC; 

9) obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 
terenów, które nie s> ucytkowane jako powierzchnie 

utwardzone, z zaleceniem wykorzystania nasadzeM 
zieleni wysokiej; 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC form małej architektury 
takich jak np. ławki (siedziska), elementy 
oWwietleniowe, itp.ś 

 11) ustala siC zakaz lokalizacji noWników reklamowych. 
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 

remonty i przebudowC istniej>cej ulicy na 
warunkach zarz>dcy drogiś 

2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi i s>siednich terenów na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

3) wszelkie prace koliduj>ce z kablem telekomunikacji 
miCdzymiastowej nalecy uzgodnić z gestorem sieciś 

4) utrzymanie istniej>cego zagospodarowania do czasu 
realizacji docelowego układu drogowego na 
warunkach zarz>dcy drogi. 

 
§ 17.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 14.KD–Z – teren drogi publicznej - ulica 
klasy zbiorczej (ul. Sułkowskiego). 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) fragment ulicy dwujezdniowej z chodnikami  

i Wcieck> rowerow>ś 
2) zalecane typy skrzycowaMŚ 

a) z ulic> klasy głównej ruchu przyspieszonego 
13.KD-GP (ul. Kamienn>) – skrzycowanie 
skanalizowane, docelowo wCzeł drogowy, 

b) z ul. Dwernickiego – skrzycowanie 
skanalizowane lub zwykłe, zjazd na teren 
6.U/UC wył>cznie na prawe skrCty; 

3) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych i lokalizacja 
nowych zjazdów na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogiś 

4) obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 
terenów, które nie s> ucytkowane jako powierzchnie 
utwardzone, z zaleceniem wykorzystania nasadzeM 
zieleni wysokiej; 

5) dopuszcza siC lokalizacjC form małej architektury 
takich jak np. ławki (siedziska), elementy 
oWwietleniowe, itp.ś 

6) ustala siC zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 

remonty i przebudowC istniej>cej ulicy na 
warunkach zarz>dcy drogiś 

2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi i s>siednich terenów na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia porz>dkowe 
 

§ 18.1. W granicach planu wystCpuje teren 
zamkniCty oznaczony symbolem 16.TZW, w granicach 
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którego w przypadku zniesienia jego zamkniCtoWci na 
podstawie przepisów odrCbnych, obowi>zuj> 
odpowiednio dla pasa terenu o szerokoWci 4.6 m, 
połoconego w rejonie ul. Podchor>cych ustalenia 
zawarte w § 13, okreWlone dla terenu drogi publicznej – 
ulicy klasy lokalnej (ul. Podchor>cych), oznaczonego 
symbolem 10.KD-L oraz dla pozostałej czCWci terenu 
ustalenia zawarte w § 8, okreWlone dla terenu zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczonego symbolem 4.U/MW. 

2. W granicach planu wystCpuje teren zamkniCty 
oznaczony symbolem 17.TZW, w granicach którego  
w przypadku zniesienia jego zamkniCtoWci na podstawie 
przepisów odrCbnych, obowi>zuj> ustalenia zawarte  
w § 7, okreWlone dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonego symbolem 3.MW. 

 
§ 19. W wyniku uchwalenia planu przestaje 

obowi>zywać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego czCWci Osiedla LeWnego w Bydgoszczy, 
w rejonie ul. Kamiennej i ul. Dwernickiego, obejmuj>cy 
obszar ograniczony ulicamiŚ Kamienn>, Sułkowskiego, 
Dwernickiego, Podchor>cych i LeWn> uchwalony 
uchwał> nr LXVI/1263/06 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29 maja 2006 r., opublikowany w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Nr 79, poz. 1313 z dnia 23 czerwca 2006 r. 
 

Rozdział 6 
Przepisy koMcowe 

 
§ 20. 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 LVIII/891/09 

 Rady Miasta Bydgoszczy 
 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

Rady Miasta Bydgoszczy 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Osiedle LeWne - Dwernickiego”  
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), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm.) Rada Miasta Bydgoszczy 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca  
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.) nalec> do zadaM 
własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
a) budowa lub poszerzenie dróg publicznych w liniach 

rozgraniczaj>cych terenów wskazanych na rysunku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

b) sieci i urz>dzenia energetyczne, wodoci>gowe  
i zaopatrzenia w wodC, gazowe, kanalizacyjne, 
ciepłowniczeŚ - modernizacja istniej>cych oraz 
budowa nowoprojektowanych sieci i urz>dzeM. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

Realizacja dodatkowych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy odbywać siC bCdzie zgodnie  
z załoceniami okreWlonymi w nastCpuj>cych 
dokumentach: 
- „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy”, przyjCte uchwał> nr L/756/09 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.,  

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

- „Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-2012”, przyjCte uchwał> 
nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  
16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2010 r.,  

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

- „Plan rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2010-
2014” przyjCty uchwał> nr LII/781/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 23 wrzeWnia 2009 r. 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym m.in. ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieM publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, z póan. zm.), ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,  
z póan. zm.), ustaw> z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póan. 
zm.) i Prawem ochrony Wrodowiska, ustawa z dnia  
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,  
z póan. zm.). Inwestycje w zakresie dostarczania paliw 
gazowych, energii elektrycznej oraz ciepła realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625, z póan. zm.). Inwestycje w zakresie 
zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia Wcieków 
realizowane bCd> zgodnie z ustaw> z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym 
odprowadzaniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123,  
poz. 858, z póan. zm.). 

Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych do 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, m.in. z ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm.) oraz z ustaw> z dnia 16 grudnia 
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu 
l>dowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z póan. 
zm.). 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z póan. 
zm.), ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. Wydatki 
inwestycyjne finansowane z budcetu miasta zostan> 
zapisane w uchwale budcetowej.  
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