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UCHWAŁA Nr LXV/995/10 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skrzetusko-Łucycka” w Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,  
poz. 124) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

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 „Skrzetusko-
Łucycka” w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar 
ograniczony ulicami: Sportow>, Marii Skłodowskiej-
Curie, Al. Kard. Stefana WyszyMskiego, JagielloMsk>, 
Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Michała 
OgiMskiego, o powierzchni ok. 49 ha, w granicach 
okreWlonych na rysunku planu.  

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś  
1) rysunek planu w skali 1:1000, 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 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.  
 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) dominancie architektonicznej - nalecy przez to 
rozumieć budynek lub jego czCWć, która koncentruje 
uwagC obserwatorów i wyrócnia siC w danym 
widoku lub przestrzeni miejskiej, dziCki odrCbnoWci 
formy architektonicznej i estetycznej, w tym m.in. 
wysokoWci, zastosowanym elementom detalu 
elewacyjnego, kolorystyce, ucytym materiałom 
wykoMczeniowymś  

2) jednolitym charakterze zabudowy – rozumie siC 
przez to wymóg realizacji budynków o jednolitej 
formie architektonicznej, charakteryzuj>cych siC 
podobnymi proporcjami, skal>, parametrami 
elementów architektonicznych, rodzajem dachu, 

rodzajem i kolorystyk> zastosowanych materiałów 
wykoMczeniowych elewacji i pokrycia dachowego;  

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

4) 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;  

5) 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  

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć liniC, przy której moce być umieszczona 
Wciana zewnCtrzna budynku, bez mocliwoWci jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj>cej,  
z wyj>tkiem takich elementów architektonicznych, 
jak np. balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, 
wejWcie, pochylnia, rynna, rura spustowa, 
podokienniki oraz inne detale wystroju 
architektonicznego, które mog> być usytuowane 
poza ni>, bez prawa przekraczania linii 
rozgraniczaj>cychś  

7) obowi>zuj>cych liniach zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć linie przedstawione na rysunku planu przy 
których nalecy sytuować co najmniej 60% długoWci 
Wcian zewnCtrznych budynków, za wyj>tkiem takich 
elementów architektonicznych jak np. balkon, 
wykusz, gzyms, okap dachu, schody, wejWcie, 
pochylnie, elementy detalu elewacyjnego itp.;  

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

9) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych;  
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 10) przestrzeM publicznie dostCpna - nalecy przez to 
rozumieć przestrzeM zagospodarowan> dla potrzeb 
mieszkaMców osiedli zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, stanowi>c> np. teren zieleni, plac 
zabaw dla dzieci, boisko sportowe, miejsce 
rekreacyjne, teren parkingu, miejsce gromadzenia 
odpadów stałych itp., która powinna stanowić teren 
powszechnie dostCpny dla osób (tj. mieszkaMców 
osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
członków wspólnot mieszkaniowych itp.), ruchu 
pieszego lub kołowego, przeznaczony do wspólnego 
ucytkowaniaś  

 11) ci>g pieszy publicznie dostCpny - nalecy przez to 
rozumieć ci>g pieszy zrealizowany na podstawie 
kompleksowego projektu zagospodarowania, 
umocliwiaj>cy prawidłowe powi>zanie 
funkcjonalno-przestrzenne terenów osiedla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zapewniaj>cy dostCp do wspólnie ucytkowanych 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów 
usługowych stanowi>cych element osiedlowej 
infrastruktury społecznej, terenów komunikacji 
publicznej, parkingów, itp., który powinien być 
powszechnie dostCpny dla osób (tj. m.in. 
mieszkaMców osiedla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, członków wspólnot mieszkaniowych, 
itp.), z którego korzystanie (prawo przejWcia) nie 
moce być ograniczane;  

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

 13) 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>  
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> inaczej;  

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

 15) reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
ucytkowników drogi, na budynkach, ogrodzeniach 
lub w formie wolno stoj>cej, nie bCd>cy znakiem  
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 
publicznej ustawionych przez gminCś  

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

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

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

 19) terenie zabudowy usługowej z zakresu nauki  
i szkolnictwa wycszego – nalecy przez to rozumieć 
teren lokalizacji obiektów nauki i szkolnictwa 
wycszego z funkcjami uzupełniaj>cymi np. 
administracyjno-biurowymi oraz gastronomicznymi 
i handlowymi (kluby studenckie, bary, stołówka, 
ksiCgarnie specjalistyczne, itp.), a takce funkcj> 
zamieszkania zbiorowego (np. hotel asystencki, dom 
studencki, itp.);  

 20) teren zabudowy usługowej z zakresu opieki 
zdrowotnej - nalecy przez to rozumieć teren 
lokalizacji rócnego rodzaju placówek opieki 
zdrowotnej, tj. szpitali, przychodni i poradni 
specjalistycznych, ambulatoriów, laboratoriów 
analitycznych, gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych 
wraz z funkcjami uzupełniaj>cymi np. 
administracyjno-biurowymi oraz gastronomicznymi 
(np. stołówka, jadłodajnia), handlowymi (np. apteka, 
sklep ze sprzCtem medycznym) itp.;  

 21) terenie zabudowy 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 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 zamieszkania 
zbiorowego (np. hotel, pensjonat, schronisko 
młodziecowe, dom studencki, dom dziecka, dom 
rencistów, dom zakonny) oraz budynki drobnej 
wytwórczoWci i rzemiosła wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi jak pomieszczenia socjalne, 
administracyjne i gospodarcze;  

 22) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczy.  
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z ogólnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
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§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu nastCpuje  
w oparciu o:  
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planu;  
2) ustalenia ogólne odnosz>ce siC do całego terenu 

objCtego planem, okreWlone w rozdziale 3 uchwałyś  
3) ustalenia szczegółowe odnosz>ce siC do 

poszczególnych terenów oznaczonych symbolami 
identyfikuj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania, 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 współczesnej;  
3) szczegółowych zasad i warunków scalania  

i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
miejscowym;  

4) 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 

przedstawione na rysunku planu s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu:  
1) granice obszaru objCtego planem;  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlone i orientacyjne;  

3) nieprzekraczalne i obowi>zuj>ce linie zabudowy;  
4) odcinek granicy geodezyjnej, przy której 

dopuszczalne jest sytuowanie Wcian budynkówś  
5) linia dopuszczalnych podziałów na działki 

budowlane;  
6) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś  
7) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytkówś  
8) ogólnodostCpny ci>g pieszy;  
9) przestrzeM publicznie dostCpnaś  

 10) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania:  
a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  
b) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,  
c) MN - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
d) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej,  
e) UN - teren zabudowy usługowej z zakresu nauki 

i szkolnictwa wycszego,  
f) UO - teren zabudowy usługowej z zakresu 

oWwiaty,  

g) UZ - teren zabudowy usługowej z zakresu opieki 
zdrowotnej,  

h) UC - teren rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2,  

i) U - teren zabudowy usługowej,  
j) ZU - teren zieleni urz>dzonej,  
k) KSp - teren parkingów powierzchniowych,  
l) KPX - teren ci>gu pieszego,  
m) KD-S - teren drogi publicznej - droga 

ekspresowa,  
n) KD-Z/KD-T - teren drogi publicznej - ulica klasy 

zbiorczej z lini> tramwajow>,  
o) KD-Z - teren drogi publicznej - ulica klasy 

zbiorczej,  
p) KD-L - teren drogi publicznej - ulica klasy 

lokalnej,  
q) KD-D - teren drogi publicznej - ulica klasy 

dojazdowej,  
r) KD-DX - teren drogi publicznej - ulica klasy 

dojazdowej - ci>g pieszo-jezdny,  
s) KD-W - teren drogi wewnCtrznej,  
t) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej.  
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia obowi>zuj>ce na całym obszarze 

objCtym planem 
 

§ 5. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŚ 
1) wyznacza siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej 

obejmuj>c> cały obszar objCty planem, w granicach 
której obowi>zujeŚ  
a) zachowanie klimatu historycznych zespołów 

zabudowy i zasadniczych proporcji 
wysokoWciowych zabudowy kształtuj>cych ich 
sylwetC,  

b) dostosowanie współczesnych funkcji do wartoWci 
zespołu zabytkowego poprzez nawi>zanie do 
historycznego programu mieszkaniowo-
usługowego i eliminacjC funkcji uci>cliwych,  

c) zachowanie historycznego rozplanowania ulic, 
linii zabudowy oraz wysokoWci i proporcji 
budynków, geometrii dachów, materiałów 
wykoMczeniowych,  

d) zachowanie historycznych podziałów działek, 
ewentualnie nawi>zanie do dawnych podziałów,  

e) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji urbanistycznej, w zakresie 
usytuowania i skali zabudowy, z załoceniem 
harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnej,  

f) eliminowanie obiektów dysharmonizuj>cych 
oraz obiektów znajduj>cych siC w złym stanie 
technicznym i pozbawionych walorów 
architektonicznych,  

g) zachowanie historycznych nasadzeM zieleni 
towarzysz>cej zabudowie mieszkaniowo-
usługowej, z wymogiem ich konserwacji  
i rewaloryzacji,  

h) zachowanie, konserwacja i rekonstrukcja 
historycznych ogrodzeM,  
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i) zachowanie wartoWciowej pod wzglCdem 
architektonicznym zabudowy historycznej oraz 
zabytkowego załocenia zieleni, ujCtych  
w miejskiej ewidencji zabytków, wskazanych na 
rysunku planu, z wymogiem prowadzenia 
remontów konserwatorskich, konserwacji  
i rewaloryzacji z zachowaniem lub 
odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachów, 
detali architektonicznych, stolarki i tynków, pod 
nadzorem właWciwego konserwatora zabytkówś  

2) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
wymagane jest uzgadnianie z właWciwym 
konserwatorem zabytków remontów, modernizacji, 
adaptacji, zmian sposobu ucytkowania obiektów 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 
uzupełnieM zabudowy, wprowadzanie małych form 
architektonicznych, prac ziemnych (w zakresie 
ochrony archeologicznej), rewaloryzacja zieleni 
historycznej, wprowadzanie elementów reklamy 
wizualnej.  
 
§ 6.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) obowi>zuje kształtowanie zabudowy  

i zagospodarowanie terenu z uwzglCdnieniem 
podstawowych zasad kompozycji urbanistycznej, 
tworzenie funkcjonalnego i przejrzystego układu 
budynków, zieleni, ci>gów komunikacyjnych;  

2) wymagany wysoki standard estetyczny oraz 
architektoniczny budynków i wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu, m. in. obiektów małej 
architektury, ogrodzeM i nawierzchni;  

3) zespół budynków zlokalizowanych w granicach 
działki lub terenu inwestycyjnego powinien 
charakteryzować siC jednolitym charakterem formy 
architektonicznej budynków, a w szczególnoWci  
w zakresie proporcji, rodzaju dachu, rodzaju 
zastosowanych materiałów elewacyjnych  
i wykoMczeniowych, itp.;  

4) dopuszcza siC stosowanie maksymalnie od dwóch do 
trzech rócnych wykoMczeniowych materiałów 
elewacyjnych (nie licz>cŚ materiałów zwi>zanych  
z wykoMczeniem dachu, stolarki okiennej  
i drzwiowej oraz obróbek blacharskich i materiałów 
zwi>zanych z podł>czeniem urz>dzeM 
infrastrukturalnych), o naturalnym charakterze typu: 
tynk, kamieM lub okładzina kamienna, cegła pełna 
klinkierowa, okładzina ceramiczna;  

5) obowi>zuje stosowanie kolorystyki z ucyciem 
maksymalnie dwóch kolorów z rócnych gam 
kolorystycznych lub trzech kolorów z tej samej 
gamy kolorystycznej.  
2. OkreWla siC ogólne zasady umieszczania reklam:  

1) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na 
elewacjach budynków w sposób zmieniaj>cy lub 
zakrywaj>cy elementy wystroju architektonicznego, 
np. kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, 
balustrady, gzymsy i zwieMczenia, płyciny  
i kompozycje sztukatorskie, połacie dachowe, itp.;  

2) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam w sposób 
uniemocliwiaj>cy prawidłowe korzystanie  
z budynku mieszkalnego i poszczególnych 

pomieszczeM (np. ograniczaj>cy doWwietlenie 
pomieszczeM, utrudniaj>cych otwieranie okien, 
korzystanie z balkonów)ś  

3) w granicach terenów zabudowy obowi>zuje zakaz 
lokalizacji reklam na noWnikach terenowych a takce 
na budynkach i elementach małej architektury, jeceli 
ich tematyka nie jest zwi>zana z przeznaczeniem 
terenu lub charakterem prowadzonej działalnoWci 
usługowejś  

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam w granicach 
terenów komunikacji publicznej, z wyj>tkiem 
noWników reklamowych stanowi>cych element 
miejskiego systemu informacji turystycznej;  

5) wymagane sytuowanie reklam na terenie lub na 
budynkach w sposób uporz>dkowany, tzn. w jednym 
wyznaczonym miejscu lub na wspólnym noWniku, 
tablice reklamowe powinny charakteryzować siC 
podobnymi wymiarami lub proporcjami, itp.;  

6) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam na 
elewacjach budynkówŚ  
a) na budynkach mieszkalnych i usługowych 

zlokalizowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolami MN/U, MW/U i MW – 
10% powierzchni elewacji,  

b) na budynkach usługowych zlokalizowanych  
w granicach terenów oznaczonych symbolami U, 
UC, UN, UO, UZ – 20% powierzchni elewacji;  

7) obowi>zuje zakaz montowania anten satelitarnych  
i urz>dzeM klimatyzacyjnych na elewacjach 
budynkówś dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM na 
dachach budynków. 
 
§ 7. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

które mog> spowodować okresowe lub stałe 
pogorszenie stanu Wrodowiska w wyniku emisji 
hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego, 
zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby oraz 
zanieczyszczenia odpadami;  

2) dla działek budowlanych wymagane zachowanie 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 
poszczególnych terenówś  

3) wymagane zachowanie standardu akustycznego  
w rozumieniu przepisów dotycz>cymi 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku dla 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  
a) MW, MW/U, MN, MN/U, UC, U jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego,  

b) UN, UO jak dla terenów zabudowy zwi>zanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci  
i młodziecy,  

c) UZ jak dla terenów szpitali w miastach;  
4) na terenach przeznaczonych na cele usługowe 

wyklucza siC lokalizacjC szpitali, domów opieki 
społecznej oraz budynków zwi>zanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodziecy w przypadku 
nie zapewnienia wymaganego poziomu hałasu  
w Wrodowiskuś  
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5) w celu ochrony lokali mieszkalnych a takce 

pomieszczeM przeznaczonych na pobyt ludzi przed 
działaniem hałasu konieczne jest wprowadzenie 
zabezpieczeM o podwycszonej izolacji akustycznej 
(w tym, np. elementów architektonicznych 
ograniczaj>cych oddziaływanie hałasu, przegród  
i okien o podwycszonej izolacyjnoWci akustycznej, 
itp.) w istniej>cych i projektowanych budynkach 
usytuowanych bezpoWrednio przy ul. Kard. St. 
WyszyMskiego, M. Skłodowskiej-Curie, St. 
Moniuszki, OgiMskiego, JagielloMskiejś  

6) usuwanie drzew i krzewów w nasadzeniach  
o charakterze parkowym, starodrzewu oraz innych 
drzew w wieku dojrzałym, wyrócniaj>cych siC 
wysokimi walorami przyrodniczymi i estetycznymi, 
na usuniCcie których zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymi wymagane jest stosowne 
zezwolenie, podlega ograniczeniu i moce nast>pić 
wył>cznie pod warunkiem wprowadzenia nasadzeM 
zastCpczychś  

7) dopuszcza siC usuwanie drzew i krzewów  
w przypadku:  
a) zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi i mienia,  
b) uzasadnionej wycinki o charakterze 

pielCgnacyjnym i porz>dkowym,  
c) realizacji docelowego układu drogowego  

i inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;  
8) przed rozpoczCciem inwestycji wskazane wykonanie 

badaM celem ustalenia stanu jakoWci gleby,  
w wypadku niedotrzymania standardów jakoWci 
wymaganych przepisami odrCbnymi dla terenów 
mieszkaniowych wymagane jest podjecie działaM 
naprawczych;  

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

 10) w obrCbie pni drzew, szczególnie w nasadzeniach 
przyulicznych wymagane jest zapewnienie 
powierzchni przepuszczalnych dla wody w celu 
zapewnienia nasadzeniom odpowiednich warunków 
cycia i rozwoju.  
 
§ 8. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania oraz zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

2) granice działek budowlanych stanowi> linie 
dopuszczalnych podziałów na działki budowlane  
i linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania;  

3) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów 
geodezyjnych, których efektem bCdzie wydzielenie 
działek po obrysie budynków usługowych  

i usługowo-mieszkaniowych, w tym obiektów typu 
pawilony handlowe, kioski oraz garace, itp., które w 
myWl obowi>zuj>cych przepisów nie bCd> mogły 
stanowić działek budowlanych;  

4) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych  
i poprawie warunków funkcjonowania 
nieruchomoWciś  

5) w obszarze objCtym ustaleniami planu nie wyznacza 
siC obszarów wymagaj>cych scalenia i podziału 
nieruchomoWci.  
 
§ 9. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

i atrakcyjnego wygl>du ogólnodostCpnych ci>gów 
komunikacyjnych i terenów zieleni a takce otoczenia 
obiektów ucytecznoWci publicznej poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej 
architektury, zieleni, itp. przy zachowaniu 
wysokiego poziomu kompozycyjno-estetycznego 
miejsca;  

2) w zagospodarowaniu terenów wymagane 
zapewnienie ci>głoWci wskazanych na rysunku planu 
ogólnodostCpnych ci>gów pieszych, umocliwiaj>cych 
prawidłowe powi>zanie funkcjonalno-przestrzenne 
terenów osiedla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i dostCp do wspólnie ucytkowanych 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i obiektów 
usługowych stanowi>cych element osiedlowej 
infrastruktury społecznej.  
 
§ 10. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 
technicznych oraz infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem  
i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem;  

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> komunikacji, 
dopuszcza siC lokalizacjC elementów małej 
architektury, w tym wiat przystankowych;  

3) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, Wciecki rowerowe, 
pasy postojowe) nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji;  

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdów, ich 
przebudowa a takce lokalizacja nowych zjazdów 
moce nast>pić w uzgodnieniu i na warunkach 
zarz>dcy drogi;  

5) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 
przebudowC oraz lokalizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenów komunikacji,  
z wymogiem udostCpnienia jej słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 100 – 5692 – Poz. 1272 
 

odrCbnych w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi;  

6) dopuszcza siC etapowanie inwestycji;  
7) system transportu tworz>Ś  

a) drogi publiczne: ulica klasy zbiorczej z lini> 
tramwajow>, ulice klasy zbiorczej, ulice klasy 
lokalnej, ulice klasy dojazdowej,  

b) wydzielone ci>gi piesze,  
c) drogi wewnCtrzneś  

8) dopuszcza siC lokalizacjC zatok postojowych  
w liniach rozgraniczaj>cych dróg zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

9) wymagane zabezpieczenie potrzeb parkingowych  
w granicach działek lub terenówś  

 10) dla nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
wymagana realizacja funkcji parkingowych jako 
wbudowanych w bryłC budynków (np.  
w kondygnacji podziemnej); dopuszcza siC 
zabezpieczenie do 20% potrzeb parkingowych  
w parkingach terenowych, pod warunkiem, ce bCd> 
stanowiły zgrupowania nie przekraczaj>ce 60 miejsc 
postojowych;  

 11) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych 
wył>cznie w parkingach terenowych pod 
warunkiem, ce całkowity bilans potrzeb w zakresie 
parkowania pojazdów, obliczony zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w § 10 pkt. 9-14 uchwały, 
nie przekroczy 30 miejsc postojowych;  

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

 13) 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 parkingu; obowi>zuje zakaz 
uwzglCdniania w bilansie miejsc postojowych 
zlokalizowanych w pasach dróg publicznych;  

 14) dla funkcji mieszkaniowych nalecy zapewnić 
miejsca postojowe w iloWci min. 0.8 miejsca 
postojowego - zalecane 1.2 miejsca postojowego dla 
kacdego mieszkania;  

 15) dla funkcji usługowych nalecy zapewnić miejsca 
postojowe w iloWciŚ  
a) min. 12 miejsc postojowych - zalecane 20 miejsc 

- postojowych przypadaj>cych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej obiektów handlowych, 
gastronomicznych,  

b) min. 15 miejsc postojowych - zalecane 28 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej obiektów administracyjno-
biurowych, itp.,  

c) min. 8 miejsc postojowych - zalecane 12 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 100 miejsc 
ucytkowych obiektów widowiskowych, 
sportowych, kin, teatrów,  

d) min. 5 miejsc postojowych - zalecane 20 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 100 
studentów/zatrudnionych/ucytkowników obiektów 

naukowo-badawczych, nauki i szkolnictwa 
wycszego, oWwiaty itp.,  

e) min. 12 miejsc postojowych - zalecane 20 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej bibliotek, obiektów usług 
zdrowia i opieki społecznej, itp.,  

f) min. 5 miejsc postojowych - zalecane 6 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 100 łócek  
w np. internacie lub domu studenckim,  

g) min. 15 miejsc postojowych - zalecane 25 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 100 łócek  
w obiektach hotelowych i szpitalach.  

 
§ 11. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej: 

1. 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 gestora sieci, na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych.  

2. W przypadku zbywania terenów, na których 
znajduj> siC sieci infrastruktury technicznej, obowi>zuje 
ustanowienie odpowiednich słucebnoWci gruntowych dla 
tych sieci, zgodnie z przepisami odrCbnymi.  

3. 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.  

4. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ  
1) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej I strefy ciWnienia z magistrali sieci 
wodoci>gowej dn 300 w ul. JagielloMskiej, dn 300  
w ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz dn 200  
w ul. OgiMskiego, poprzez istniej>c> i projektowan> 
sieć rozdzielcz>, na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci;  

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

1) Wcieki sanitarne odprowadzane s> do zlewni 
kolektora „B” na przepompowniC PK-1 oraz do 
zlewni kanałów odprowadzaj>cych Wcieki na 
przepompowniC PK-4, a nastCpnie kanałami 
tłocznymi transportowane na oczyszczalniC Wcieków 
„Żordon”ś  

2) obowi>zuje odprowadzenie Wcieków sanitarnych  
z poszczególnych posesji, poprzez istniej>c>  
i projektowan> kanalizacjC sanitarn> usytuowan>  
w ci>gach komunikacyjnych w systemie 
rozdzielczym, zgodnie z warunkami technicznymi 
okreWlonymi przez gestora sieci;  

3) kanały sanitarne nalecy projektować w układzie 
rozdzielczym, w ci>gach komunikacyjnych 
ogólnodostCpnych lub w terenach ogólnodostCpnych.  
6. Zasady obsługi w zakresie kanalizacji 

deszczowej:  
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1) odprowadzenie wód opadowych do kolektorów K.8, 

K.9, K.76, K.24 oraz projektowanego kolektora 
K.30 poprzez istniej>ce i projektowane kanały 
deszczowe, ze zrzutem do rzeki Brdy;  

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

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

4) zabrania siC wprowadzania wód opadowych  
z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu;  

5) urz>dzenia do retencjonowania wód deszczowych 
realizowane dla potrzeb poszczególnych 
nieruchomoWci, nie mog> być lokalizowane poza ich 
granicami;  

6) na terenie zlewni kolektora K.8, K.9, K.76, K.24 nie 
mocna dopuWcić do zwiCkszenia współczynników 
spływu powycej wartoWci przyjCtych w dokumencie 
„Studium programowo – przestrzenne kanalizacji 
deszczowej dla m. Bydgoszczy”, oraz okreWlonych 
w warunkach technicznych przez gestora sieci;  

7) kanalizacjC deszczow> nalecy projektować  
w systemie rozdzielczym w ci>gach 
komunikacyjnych ogólnodostCpnych lub w terenach 
ogólnodostCpnych.  
7. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej>cej  
i projektowanej sieci gazowej Wredniego i niskiego 
ciWnienia w powi>zaniu z istniej>cymi sieciami 
gazowymi zlokalizowanymi w ulicach przyległych, 
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci;  

2) istnieje mocliwoWć wykorzystania gazu ziemnego do 
celów grzewczych;  

3) projektowan> sieć gazow> nalecy lokalizować  
w ci>gach komunikacyjnych ogólnodostCpnych lub 
w terenach ogólnodostCpnych.  
8. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  

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

zlokalizowanej w ulicach: M. Skłodowskiej-Curie – 
OgiMskiego oraz z sieci rozdzielczej, po jej 
rozbudowie o niezbCdne odcinki, zgodnie  
z warunkami technicznymi gestora sieci;  

2) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 
pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, ze aródeł energii odnawialnej oraz 
paliwami innymi, z zachowaniem sprawnoWci  
w procesie spalania okreWlonych dla poszczególnych 
urz>dzeMś  

3) w istniej>cych budynkach wskazana jest wymiana 
starych kotłów i pieców domowych opalanych 
wCglem (drewnem) na nowoczesne urz>dzenia 
grzewcze, jednoczeWnie wskazane jest 
przeprowadzenie termoizolacji budynków.  
9. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  

w energiC elektryczn>Ś  

1) zasilanie obiektów adaptowanych, przebudowywanych 
i modernizowanych z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych;  

2) sieci niskiego napiCcia i stacje transformatorowe 
wykorzystywane dla zasilania modernizowanych  
i projektowanych budynków nalecy dostosować do 
zwiCkszonego obci>ceniaś  

3) zasilanie nowych obiektów kubaturowych  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych wg ustaleM szczegółowych dla 
poszczególnych terenówś  

4) dla terenów, dla których nie okreWlono 
szczegółowego sposobu zasilania pozostawia siC 
dotychczasowy sposób zasilania w energiC 
elektryczn>ś  

5) ustala siC utrzymanie stacji transformatorowych 
własnoWci przedsiCbiorstwa energetycznego 
zlokalizowanych na terenie opracowania  
z mocliwoWci> ich przebudowy na stacje nowego 
typu;  

6) projektowane stacje transformatorowe własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego nalecy realizować 
jako stacje wolno stoj>ce (kontenerowe) na 
geodezyjnie wydzielonych działkach o wymiarach 
ok. 8 x 7 metrów, z dostCpem do dróg publicznych;  

7) stacje abonenckie (stanowi>ce własnoWć odbiorcy) 
realizować jako wolno stoj>ce, dobudowane lub 
wbudowane w bryłC obiektu;  

8) ustala siC utrzymanie przebiegów kablowych linii 
Wredniego napiCcia (SN), dopuszcza siC niezbCdn> 
ich przebudowC wynikaj>c> z przebudowy układu 
komunikacyjnego, wzglCdnie koliduj>cych  
z projektowanym zagospodarowaniem terenu na 
warunkach gestora sieci;  

9) z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych nalecy wyprowadzić wył>cznie 
linie kablowe niskiego napiCcia dla zasilania 
projektowanych obiektów, układane pod 
powierzchni> ziemi w istniej>cych i projektowanych 
drogach publicznych oraz terenach 
ogólnodostCpnychś dopuszcza siC realizacjC 
uzbrojenia elektroenergetycznego w drogach 
wewnCtrznych pod warunkiem wyprzedzaj>cego 
uregulowania spraw formalno-prawnych (słucebnoWć 
przesyłu i dostCpu) dla ułocenia i eksploatacji sieci;  

 10) wymagane skablowanie linii napowietrznych 
niskiego napiCcia po ich całkowitym zucyciu 
technicznym;  

 11) projektowane linie kablowe niskiego napiCcia nalecy 
powi>zać z istniej>c> na terenie sieci> nn;  

 12) w przypadku przekroczenia zakładanego bilansu 
mocy dla terenu objCtego opracowaniem planu 
dopuszcza siC mocliwoWć posadowienia 
dodatkowych stacji transformatorowych na 
geodezyjnie wydzielonych działkach z dostCpem do 
dróg publicznych.  
10. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:  

1) podł>czenie do telefonii stacjonarnej, poprzez 
istniej>c> i projektowan> kanalizacjC teletechniczn> 
na warunkach okreWlonych przez wybranego gestora 
sieci;  
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2) zabrania siC budowy nowych oraz rozbudowy  

i wymiany istniej>cych napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych, z wył>czeniem remontów 
istniej>cych napowietrznych przył>czy abonenckich;  

3) istniej>ce napowietrzne linie telefoniczne docelowo 
przewidzieć do skablowania;  

4) ustala siC zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych na obiektach mieszkaniowych;  

5) dopuszcza siC instalowanie na obiektach usługowych 
urz>dzeM słuc>cych potrzebom telefonii komórkowej 
pod warunkiem powi>zania ich z brył> budynku (np. 
wbudowania) przy zachowaniu wymagaM 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś  

6) zabrania siC lokalizacji masztów i wiec antenowych 
na potrzeby instalacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej.  
11. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 

stałymiŚ  
1) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 

nalecy wywozić na miejskie składowisko odpadów - 
KUO Bydgoszcz;  

2) pozostałe odpady nalecy unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi.  
 
§ 12. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów typu blaszane 

garace, kioski, pawilony usługowo-handlowe, itp.;  
2) do czasu realizacji nowych inwestycji zgodnych  

z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotychczasowe 
zagospodarowanie i ucytkowanie terenówś  

3) obowi>zuje zakaz dokonywania rozbudowy  
i nadbudowy obiektów przeznaczonych w planie 
miejscowym do rozbiórki, do czasu realizacji ustaleM 
planu dopuszcza siC przeprowadzenie remontów  
i przebudów.  
 
§ 13. OkreWla siC wysokoWć stawki procentowej 

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

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 
§ 14.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 21.MW, 43.MW, 64.MW, 
67.MW, 73.MW, 79.MW - teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce - teren zabudowy 
usługowej.  

3. Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
usługowej.  

4. Dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania oznaczone 
symbolami 21.MW i 22.KD-L i 32.KD-L o max 3.0 m 
w kierunku nieprzekraczalnych linii zabudowy 
ustalonych dla terenu oznaczonego symbolem 21.MW, 

jeWli bCdzie to uzasadnione potrzeb> poszerzenia ulic 
lokalnych oznaczonych symbolami 22.KD-L  
(ul. KurpiMskiego) i 32.KD-L (ul. Karłowicza).  

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej, wył>czaj>c czCWć terenu 
oznaczonego symbolem 79.MW połoconego przy  
ul. Pestalozziego, obejmuj>cego działki o nr ewiden. 
229/1, 229/2, obr. 192;  

2) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

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

4) dopuszcza siC utrzymanie a takce remonty, 
przebudowy istniej>cych budynków usługowychś 
dopuszcza siC ich nadbudowy i rozbudowy pod 
warunkiem spełnienia wymogów dotycz>cych 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu a takce wymogów 
dotycz>cych zapewnienia odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych i obsługi komunikacyjnej, zgodnie  
z ustaleniami niniejszej uchwałyś  

5) dopuszcza siC remonty i przebudowy istniej>cych 
obiektów garacowychś  

6) dopuszcza siC sytuowanie zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicach z s>siednimi działkami 
zabudowanymi obiektami usługowymiś  

7) 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  

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

9) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
64.MW, 73.MW i 79.MW wyznacza siC 
ogólnodostCpne ci>gi piesze, okreWlone na rysunku 
planu, z których korzystanie (prawo przejWcia) nie 
moce być ograniczane;  

 10) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
21.MW i 73.MW wyznacza siC obszar przestrzeni 
ogólnodostCpnej, okreWlony na rysunku planu, 
przeznaczony do wspólnego ucytkowania przez 
mieszkaMców osiedla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej;  

 11) wymagana ochrona i rewaloryzacja istniej>cej 
zieleni, poprzez wprowadzenie nowych nasadzeM  
i wzbogacenie programu ucytkowegoś  

 12) dopuszcza siC lokalizacjC ogrodzeM o max wys. 1 m 
zbudowanych z elementów acurowych.  
6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy:  
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a) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 21.MW - od 8 m do  
15 m,  

b) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 43.MW - od 8 m do  
25 m,  

c) dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
64.MW i 67.MW - od 8 m do 20 m, w tym dla 
zabudowy usługowej od 4 m do 8 m,  

d) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 79.MW - od 8 m do  
20 m, w tym dla budynku usytuowanego na 
działce nr ewiden. 229, obr. 192 przy  
ul. JagielloMskiej 109 - 36 m,  

e) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 73.MW - od 8 m do 36 
m,  

f) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci 
budynków np. klatki schodowe, ł>czniki były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8 m, pod 
warunkiem dostosowania do formy 
architektonicznej i gabarytów istniej>cego 
budynku;  

2) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 
geometrii;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej na terenach 
lokalizacji wył>cznie zabudowy usługowej nie moce 
przekraczać 80%;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej na terenach 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej  
i mieszkaniowo-usługowej nie moce przekraczać 
70%;  

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki (terenu) na 
terenach lokalizacji wył>cznie zabudowy usługowej 
moce stanowić 0%;  

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki (terenu) na 
terenach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej  
i mieszkaniowo-usługowej nie moce być mniejszy 
nic 25%.  
7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej,  
a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) dopuszcza siC dojazd do istniej>cych obiektów 
usługowych zlokalizowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 73.MW na działce  
nr ewiden. 165/134, obr. 193 oraz w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 79.MW na działce  
nr ewiden. 154/93, obr. 192 poprzez s>siaduj>ce 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 
zasadzie ustanowienia słucebnoWci drogowej  
z prawem przejWcia i przejazdu;  

3) dopuszcza siC dojazd do istniej>cego obiektu 
usługowego zlokalizowanego w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 64.MW na działkach  
nr ewiden. 165/78 i 165/80, obr. 193 poprzez 
s>siaduj>cy teren parkingu, oznaczony symbolem 

65.KSp, zlokalizowany na działkach nr ewiden. 
165/76 i 165/155 obr. 193 oraz czCWciach działek  
nr ewiden. 165/157 i 165/31 obr. 193;  

4) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
8. Zasady obsługi infrastrukturalnej: 

1) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 11;  

2) dla terenu oznaczonego symbolem 79.MW 
obowi>zuj> szczegółowe zasady obsługi w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
a) zasilanie projektowanej zabudowy wielorodzinnej 

z projektowanych linii kablowych niskiego 
napiCcia (nn) wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowej „Ż-ka Mebli I Pestalozziego”,  

b) dopuszcza siC mocliwoWć zasilenia obiektów  
z istniej>cej sieci kablowej nn po jej rozbudowie.  

 
Rozdział 5 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy 

usługowej 
 
§ 15.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 13.MW/U, 15.MW/U, 
23.MW/U, 34.MW/U, 39.MW/U, 41.MW/U, 53.MW/U, 
63.MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej. 

2. Przeznaczenie zamienne dla działki nr ewiden. 
37/3, obr.178 połoconej przy ul. Karłowicza  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 15.MW/U - 
teren sportu i rekreacji.  

3. Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

4. W granicach terenu oznaczonego symbolem 
63.MW/U na działce nr ewiden. 60/2, obr. 192 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego parkingu 
ogólnodostCpnego.  

5. Dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania oznaczone 
symbolami 13.MW/U i 14.KD-L o max 2.0 m  
w kierunku nieprzekraczalnych linii zabudowy 
okreWlonych dla terenu oznaczonego symbolem 
13.MW/U, jeWli bCdzie to uzasadnione potrzeb> 
poszerzenia ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 
14.KD-L (ul. Wyczółkowskiego).  

6. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

2) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynków 
mieszkalnych i usługowych bezpoWrednio przy 
granicach z s>siednimi działkami, jeceli 
bezpoWrednio przy tych granicach istniej> juc 
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budynki o tych samych funkcjach ze Wcianami bez 
otworów okiennych i drzwiowych;  

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

4) dopuszcza siC remonty, przebudowy istniej>cych 
budynków garacowychś  

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 usługowychś  

6) dopuszcza siC sytuowanie nowych budynków 
garacowych jako obiektów wolno stoj>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 blaszanych;  

7) na terenach oznaczonych symbolami 23.MW/U  
i 39.MW/U w granicach działki budowlanej 
obowi>zuje zabudowa wył>cznie jednym budynkiem 
mieszkalnym, z wył>czeniem sytuacji, gdy na 
działce istnieje juc wiCcej nic jeden budynek 
mieszkalny zrealizowanym na podstawie 
prawomocnej decyzji administracyjnej przed 
wejWciem w cycie niniejszej uchwałyś  

8) obowi>zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku 
usytuowanego w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 39.MW/U, na działkach o nr. ewiden. 64 
i 65, obr. 178 przy ul. Wyczółkowskiego 8 w sposób 
wykraczaj>cy poza teren wyznaczony 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;  

9) działka nr ewiden. 60/2, obr. 192 połocona przy  
ul. JagielloMskiej w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 63.MW/U z uwagi na wielkoWć  
i parametry oraz usytuowanie nie moce stanowić 
samodzielnej działki budowlanej. Dopuszcza siC jej 
zabudowC wył>cznie w efekcie jej przył>czenia do 
s>siednich nieruchomoWci i wspólnego 
zagospodarowania.  
7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy:  

a) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 13.MW/U, 39.MW/U - 
od 8 m do 12 m, a w przypadku wystaj>cych 
elementów ozdobnych elewacji lub dachu (np. 
wiecyczek, wykuszów itp.), dopuszcza siC 
wysokoWć do 14 m,  

b) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 15.MW/U - od 8 m do 
20 m, w tym dla obiektów zlokalizowanych  
w pierzei ul. Wyczółkowskiego - od 8 m do  
12 m, a w przypadku wystaj>cych elementów 
ozdobnych elewacji lub dachu (np. wiecyczek, 
wykuszów itp.) dopuszcza siC wysokoWć do  
14 m, wył>czaj>c budynek usytuowany przy  
ul. Wyczółkowskiego 22, dla którego ustala siC 
wysokoWć 36 m,  

c) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 23.MW/U - od 10 m do  
15 m,  

d) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 34.MW/U, 
41.MW/U, 53.MW/U, 63.MW/U - od 8 m do  
20 m, w tym dla obiektów zlokalizowanych  
w pierzejach ul. Chopina i Wyczółkowskiego - 
od 8 m do 12 m, a w przypadku wystaj>cych 
elementów ozdobnych elewacji lub dachu (np. 
wiecyczek, wykuszów itp.) dopuszcza siC 
wysokoWć do 14 m, wył>czaj>c budynek 
usytuowany na działce nr ewiden. 212, obr. 192 
przy ul. JagielloMkiej 103, dla którego ustala siC 
wysokoWć 35 m,  

e) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci 
budynków, np. klatki schodowe, ł>czniki były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8 m, pod 
warunkiem dostosowania do formy 
architektonicznej i gabarytów istniej>cego 
budynku;  

2) wymagane dostosowanie wysokoWci nowych 
budynków stanowi>cych uzupełnienie istniej>cej 
zabudowy pierzejowej przy ul. Chopina, 
Wyczółkowskiego, Moniuszki, Sportowej do 
wysokoWci zabudowy o wartoWci historycznej, 
szczególnie w zakresie usytuowania gzymsów  
i otworów okiennych, wysokoWci dolnej krawCdzi 
dachu;  

3) dopuszcza siC realizacjC zabudowy o dowolnej 
geometrii dachu; dla nowych budynków 
stanowi>cych uzupełnienie istniej>cej zabudowy 
pierzejowej przy ul. Chopina, Wyczółkowskiego, 
Moniuszki, Sportowej wymagane dostosowanie 
geometrii dachu do s>siedniej zabudowy o wartoWci 
historycznej;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 70%;  

5) ustala siC minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej:  
a) dla terenu oznaczonego symbolem 15.MW/U nie 

mniejszy nic 30%,  
b) dla terenów oznaczonych symbolami 13.MW/U, 

15.MW/U, 23.MW/U, 34.MW/U, 39.MW/U, 
41.MW/U nie mniejszy nic 25%,  

c) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 53.MW/U, 
63.MW/U nie mniejszy nic 15%.  

8. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  

z przyległych ulic klasy zbiorczej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
9. Zasady obsługi infrastrukturalnej: 

1) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 11;  
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2) dla terenu oznaczonego symbolem 15.MW/U 

obowi>zuj> szczegółowe zasady w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>:  
a) zasilanie projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z projektowanych linii 
kablowych nn wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowej „Karłowicza”,  

b) w przypadku lokalizacji nowego budynku 
mieszkalnego, dla którego zapotrzebowanie 
mocy przekroczy mocliwoWci zasilania ze stacji 
„Karłowicza”, dopuszcza siC realizacjC  
w granicach działki nr ewiden. 37/3 obr. 178 
stacji transformatorowej własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego i wyprowadzenie z niej 
obwodów kablowych nn dla zasilania 
projektowanych obiektów. Zasilanie stacji 
poprzez wplot w istniej>c> liniC kablow> relacji 
stacja transformatorowa „Karłowicza” – stacja 
„Krakowska”ś  

3) dla terenu oznaczonego symbolem 34.MW/U 
obowi>zuj> szczegółowe zasady obsługi w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
a) zasilanie projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, w zalecnoWci od zapotrzebowania 
mocy, z istniej>cej sieci kablowej niskiego 
napiCcia po jej rozbudowie lub z projektowanych 
obwodów kablowych nn wyprowadzonych ze 
stacji transformatorowych „JagielloMska 7ŃA”  
i „Krakowska”, zlokalizowanych poza terenem 
opracowania,  

b) stacje transformatorowe nalecy dostosować do 
zwiCkszonego poboru mocy,  

c) zasilanie projektowanego obiektu usługowego  
o funkcji hotelowej z projektowanej abonenckiej 
stacji transformatorowej zlokalizowanej na 
działce nr ewiden. 323 lub 159/4, obr. 178,  

d) zasilanie stacji abonenckiej z projektowanego 
zł>cza kablowego SN, usytuowanego na działce 
nr ewiden. 323 lub 159/4, obr. 178. Zł>cze zasilić 
poprzez wplot w istniej>c> liniC kablow> SN 
relacji stacja transformatorowa „Torbyd” – stacja 
„STATOIL”,  

e) w przypadku lokalizacji nowego budynku 
mieszkalnego, dla którego zapotrzebowanie 
mocy przekroczy mocliwoWci zasilania ze stacji 
„JagielloMska 70A” i „Krakowska”, dopuszcza 
siC realizacjC w granicach działek o nr ewiden. 
157/6, 158/13 lub 158/14, obr. 178 stacji 
transformatorowej własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego, oznaczonej symbolem 34.1.IE. 
Zasilanie stacji poprzez wplot w liniC SN relacji 
stacja „Torbyd” - stacja „Statoil”.  

 
Rozdział 6 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
§ 16.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 11.MN, 31.MN, 50.MN, 
52.MN, 59.MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce - teren zabudowy 
usługowej.  

3. Przeznaczenie zamienne - teren zabudowy 
usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, przy załoceniu, ce w budynkach 
dopuszcza siC wydzielenie nie wiCcej nic szeWciu lokali 
mieszkalnych.  

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 

zabudowa wył>cznie jednym budynkiem 
mieszkalnym, z wył>czeniem sytuacji, gdy na 
działce istnieje juc wiCcej nic jeden budynek 
mieszkalny zrealizowanym na podstawie 
prawomocnej decyzji administracyjnej przed 
wejWciem w cycie niniejszej uchwałyś  

2) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

3) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynku 
mieszkalnego i usługowego bezpoWrednio przy 
granicach z s>siednimi działkami, jeceli 
bezpoWrednio przy tych granicach istniej> juc 
budynki o tych samych funkcjach ze Wcianami bez 
otworów okiennych i drzwiowych;  

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

5) dopuszcza siC sytuowanie nowych budynków 
garacowych jako obiektów wolno stoj>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 blaszanych.  
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy - od 7 m do 12 m;  
2) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci budynków, 

np. klatki schodowe, werandy, ł>czniki były 
realizowane w wysokoWci ponicej 7 m, pod 
warunkiem dostosowania do formy 
architektonicznej i gabarytów istniej>cego budynku;  

3) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki (terenu) na terenach lokalizacji 
wył>cznie zabudowy usługowej nie moce 
przekraczać 70%;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej na terenach 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej nie moce przekraczać 60%;  

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej na 
terenach lokalizacji wył>cznie zabudowy usługowej 
nie moce być mniejszy nic 10%;  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 100 – 5698 – Poz. 1272 
 
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki (terenu) na 
terenach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej  
i mieszkaniowo-usługowej nie moce być mniejszy 
nic 35%.  
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy zbiorczej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
7. Zasady obsługi infrastrukturalnej - w zakresie 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej obowi>zuj> ustalenia 
ogólne okreWlone w § 11.  

 
Rozdział 7 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

usługowej 
 
§ 17.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 2.MN/U, 6.MN/U, 8.MN/U - 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy usługowej. 

2. Jako przeznaczenie zamienne dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siC zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn>, przy załoceniu, ce  
w budynkach dopuszcza siC wydzielenie nie wiCcej nic 
czterech lokali mieszkalnych.  

3. W granicach terenu oznaczonego symbolem 
8.MN/U na działce nr ewiden. 118, obr. 178 dopuszcza 
siC lokalizacjC zabudowy usługowej z zakresu opieki 
zdrowotnej.  

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 

zabudowa wył>cznie jednym budynkiem 
mieszkalnym, z wył>czeniem sytuacji, gdy na 
działce istnieje juc wiCcej nic jeden budynek 
mieszkalny zrealizowanym na podstawie 
prawomocnej decyzji administracyjnej przed 
wejWciem w cycie niniejszej uchwałyś  

2) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

3) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynku 
mieszkalnego i usługowego bezpoWrednio przy 
granicach z s>siednimi działkami, jeceli 
bezpoWrednio przy tych granicach istniej> juc 
budynki o tych samych funkcjach ze Wcianami bez 
otworów okiennych i drzwiowych;  

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

5) dopuszcza siC sytuowanie nowych budynków 
garacowych jako obiektów wolno stoj>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 blaszanych.  
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy - od 7 m do 12 m;  
2) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci budynków, 

np. klatki schodowe, ł>czniki były realizowane  
w wysokoWci ponicej 7 m, pod warunkiem 
dostosowania do formy architektonicznej  
i gabarytów istniej>cego budynku;  

3) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki (terenu) na terenach lokalizacji 
wył>cznie zabudowy usługowej nie moce 
przekraczać 70%;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej na terenach 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej nie moce przekraczać 60%;  

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej na 
terenach lokalizacji wył>cznie zabudowy usługowej 
nie moce być mniejszy nic 10%;  

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki (terenu) na 
terenach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej  
i mieszkaniowo-usługowej nie moce być mniejszy 
nic 35%.  
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy zbiorczej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
7. Zasady obsługi infrastrukturalnej - w zakresie 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej obowi>zuj> ustalenia 
ogólne okreWlone w § 11.  

 
Rozdział 8 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
zabudowy usługowej 

 
§ 18.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 3.UN, 28.UN, 61.UN - teren 
zabudowy usługowej z zakresu nauki i szkolnictwa 
wycszego. 

2. Przeznaczenie zamienne dla terenów 
oznaczonych symbolem 28.UN, 61.UN - teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren 
zabudowy zamieszkania zbiorowego.  

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
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rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

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

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych garacy jako 
obiektów wolno stoj>cychś  

4) obowi>zuje sytuowanie pomieszczeM gospodarczych 
i technicznych w budynkach; dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów gospodarczych, technicznych  
i garacowych jako przybudówekś  
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy:  

a) dla terenu oznaczonego symbolem 3.UN - od  
8 m do 50 m,  

b) dla terenów oznaczonych symbolami 28.UN, 
61.UN - od 8 m do 20 m,  

c) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci 
budynków, np. klatki schodowe, osi>gały 
wysokoWć nicsz> nic 8 m, pod warunkiem 
dostosowania ich formy architektonicznej  
i gabarytów do istniej>cej zabudowy;  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki (terenu) nie moce przekraczać 
70%;  

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 15%;  

4) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej nie moce być mniejszy nic 25%;  

5) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy.  
5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej,  
a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
6. Zasady obsługi infrastrukturalnej - w zakresie 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej obowi>zuj> ustalenia 
ogólne okreWlone w § 11.  

 
§ 19.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 33.UO, 38.UO, 72.UO, 
75.UO - teren zabudowy usługowej z zakresu oWwiaty. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce - teren zabudowy 
zamieszkania zbiorowego, teren sportu i rekreacji.  

3. Przeznaczenie zamienne - teren zabudowy 
usługowej z zakresu nauki i szkolnictwa wycszego.  

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 

rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

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

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych garacy jako 
obiektów wolno stoj>cychś  

4) obowi>zuje sytuowanie pomieszczeM gospodarczych 
i technicznych w budynkach; dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów gospodarczych, technicznych  
i garacowych jako przybudówek.  
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy:  

a) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 33.UO - od 8 m do  
15 m,  

b) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach 
terenów oznaczonego symbolami 38.UO, 72.UO, 
75.UO - od 8 m do 20 m;  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 60%;  

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 35%;  

4) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy.  
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej,  
a takce z wewnCtrznych dróg dojazdowych;  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
7. Zasady obsługi infrastrukturalnej - w zakresie 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej obowi>zuj> ustalenia 
ogólne okreWlone w § 11.  

 
§ 20.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami: 12.UZ, 24.UZ, 30.UZ, 46.UZ - teren 
zabudowy usługowej z zakresu opieki zdrowotnej. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce - teren zabudowy 
usługowej z zakresu opieki społecznej i socjalnej.  

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

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

3) obowi>zuje sytuowanie pomieszczeM gospodarczych 
i technicznych w budynkach, dopuszcza siC 
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lokalizacjC nowych budynków gospodarczych, 
technicznych i garacy jako przybudówek.  
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy:  

a) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 12.UZ - od 8 m do  
15 m,  

b) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 24.UZ, 30.UZ 
- od 8 m do 20 m,  

c) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolami 46.UZ - od 8 m do  
30 m;  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 70%;  

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 20%;  

4) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy.  
5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej,  
a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
6. Zasady obsługi infrastrukturalnej: 

1) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 11;  

2) dla terenu oznaczonego symbolem 12.UZ 
obowi>zuj> szczegółowe zasady obsługi w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
a) zasilanie projektowanych obiektów  

z projektowanych linii kablowych niskiego 
napiCcia (nn) wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowych „Karłowicza” i „ZBROL”, 
zlokalizowanych poza terenem,  

b) stacje transformatorowe nalecy dostosować do 
zwiCkszonego poboru mocy,  

c) dopuszcza siC mocliwoWć zasilenia obiektów  
z istniej>cej sieci kablowej nn po jej rozbudowie.  

 
§ 21.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 56.UC, 82.UC - teren 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce - teren zabudowy 
usługowej.  

3. Przeznaczenie zamienne dla terenu oznaczonego 
symbolem 82.UC - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.  

4. W granicach terenu oznaczonego symbolem 
82.UC do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cych obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów.  

5. W granicach terenu oznaczonego symbolem 
56.UC dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.  

6. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) w granicach terenu oznaczonego symbolem 82.UC 

wymagana lokalizacja obiektu o wysokim 
standardzie architektonicznym, charakteryzuj>cego 
siC atrakcyjnym i zrócnicowanym programem 
ucytkowym, ł>cz>cym funkcje handlowe  
i wystawiennicze z usługowymi z mocliwoWci> 
realizacji funkcji kultury i rekreacyjno-sportowych;  

2) wymagane zrócnicowanie formy architektonicznej  
i wysokoWci zabudowy oraz wystroju elewacji;  
z wykorzystaniem wysokiej jakoWci materiałów 
elewacyjnych i wykoMczeniowychś  

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji jednoprzestrzennych, 
wielkogabarytowych obiektów handlowych  
o monolitycznej formie architektonicznej;  

4) wymagane uzyskanie 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. przy zachowaniu 
wysokiego poziomu kompozycyjno-estetycznego 
miejsca;  

5) wymagane wprowadzenia 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 wielorodzinnej;  

6) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

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

8) obowi>zuje sytuowanie pomieszczeM gospodarczych 
i technicznych w budynkach.  
7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy - od 8 m do 20 m;  
2) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci budynków 

np. klatki wejWciowe, schodowe, ł>czniki, itp. były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8 m, pod 
warunkiem dostosowania do formy 
architektonicznej i gabarytów istniej>cego budynku;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 80%;  

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 15%;  
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5) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 

geometrii.  
8. W przypadku realizacji w granicach terenu 

oznaczonego symbolem 82.UC zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej jako przeznaczenia 
zamiennego ustala siC nastCpuj>ce parametry  
i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC wysokoWć zabudowy - od 8 m do 20 m;  
2) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci budynków 

np. klatki wejWciowe, schodowe, ł>czniki itp. były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8 m, pod 
warunkiem dostosowania do formy 
architektonicznej i gabarytów istniej>cego budynku;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 70%;  

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 25%;  

5) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 
geometrii.  
9. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy zbiorczej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
10. Zasady obsługi infrastrukturalnej: 

1) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 11;  

2) dla terenu oznaczonego symbolem 82.UC 
obowi>zuj> szczegółowe zasady obsługi w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
a) zasilanie projektowanego obiektu z projektowanej 

linii kablowej nn, wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Ż-ka Mebli I Pestalozziego”,  

b) dopuszcza siC równiec mocliwoWć zasilenia ze 
stacji abonenckiej (własnoWci odbiorcy) „Ż-ka 
Mebli II” w przypadku tego samego inwestora.  

 
§ 22.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 27.U, 45.U, 85.U - teren 
zabudowy usługowej. 

2. Przeznaczenie zamienne dla terenu oznaczonego 
symbolem 85.U - teren rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej  
2000 m2.  

3. Warunkiem realizacji inwestycji w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 85.U polegaj>cej na 
budowie obiektu usługowego z parkingiem  
o pojemnoWci wiCkszej nic 300 miejsc postojowych,  
w tym takce obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2, jest przebudowa układu 
drogowego wykonana w oparciu o uzgodnione  
z zarz>dc> drogi opracowanie szczegółowych rozwi>zaM 
komunikacyjnych, które okreWli warunki obsługi 
komunikacyjnej obiektu przy uwzglCdnieniu zmian 
natCcenia i obci>ceM ruchu wynikaj>cych z funkcji 

projektowanego obiektu oraz zwiCkszonych potrzeb 
parkingowych.  

4. Do czasu realizacji docelowych ustaleM planu 
dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie  
i zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem 
85.U, obejmuj>cego działki i czCWci działek nr ewiden. 
163/2, 99/2, 100/2, 156/94, połoconego przy  
ul. JagielloMskiej 117.  

5. Na terenie oznaczonym symbolem 85.U 
dopuszcza siC lokalizacjC funkcji zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej stanowi>cej 
przeznaczenie uzupełniaj>ce, przy załoceniu, ce suma 
powierzchni przeznaczonej na ten cel stanowi nie 
wiCcej nic 20% powierzchni ucytkowej budynku lub 
powierzchni terenu.  

6. Dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnych linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania o max 6.0 m  
w kierunku nieprzekraczalnych linii zabudowy 
okreWlonych dla terenu oznaczonego symbolem 85.U, 
jeWli bCdzie to uzasadnione potrzeb> rozbudowy ulicy 
ekspresowej oznaczonej symbolem 86.KD-S (fragm.  
ul. Kard. St. WyszyMskiego) i ulicy zbiorczej z lini> 
tramwajow> oznaczonej symbolem 87.KD-Z/KD-T  
(ul. JagielloMska).  

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

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

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

4) obowi>zuje wymóg sytuowania pomieszczeM 
gospodarczych i technicznych w budynkach;  

5) w przypadku realizacji w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 85.U funkcji zamiennej 
polegaj>cej na budowie obiektu handlowego  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 
wymagana jest:  
a) lokalizacja wielofunkcyjnego obiektu 

usługowego, charakteryzuj>cego siC atrakcyjnym 
i zrócnicowanym programem ucytkowym, 
ł>cz>cym rócnorodne funkcje usługowe np.  
z zakresu handlu, administracji i obsługi biznesu, 
gastronomii, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji, 
a takce funkcje hotelowe,  

b) realizacja obiektu o wysokim standardzie 
architektonicznym, o zrócnicowanej formie 
przestrzennej i wysokoWci, z wykorzystaniem 
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wysokiej jakoWci materiałów elewacyjnych  
i wykoMczeniowych,  

c) lokalizacji wycszej i reprezentacyjnej czCWci 
zabudowy przy ul. Kard. St. WyszyMskiego  
i u zbiegu z ulic> JagielloMsk> jako dominanty 
przestrzennej,  

d) realizacja inwestycji w oparciu o koncepcjC lub 
projekt zagospodarowania całego terenu, przy 
dopuszczeniu etapowania inwestycji;  

6) w granicach terenu oznaczonego symbolem 85.U 
obowi>zuje zakaz lokalizacji jednoprzestrzennych, 
wielkogabarytowych obiektów handlowych  
o monolitycznej formie architektonicznej;  

7) wymagane wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej 
stanowi>cej zrócnicowan> wysokoWciowo 
kompozycje nasadzeM drzew i krzewów, 
oddzielaj>c> zabudowC usługow> od terenów lub 
działek istniej>cej lub projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej.  
8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenów 

oznaczonych symbolami 27.U, 45.U, 85.U - od 8 m 
do 20 m;  

2) w granicach terenu oznaczonego symbolem 85.U, 
dopuszcza siC usytuowanie przy ul. Kard. St. 
WyszyMskiego i jej u zbiegu z ulic> JagielloMsk> 
zabudowy w wysokoWci do 36m, stanowi>cej 
dominantC architektoniczn>ś  

3) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci budynków, 
np. klatki wejWciowe, schodowe, ł>czniki, itp. były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8 m, pod 
warunkiem dostosowania do formy 
architektonicznej i gabarytów istniej>cego budynku;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej dla terenów 
oznaczonych symbolami 27.U, 45.U nie moce 
przekraczać 80%;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej dla terenu 
oznaczonego symbolem 85.U nie moce przekraczać 
65%;  

6) ustala siC minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej:  
a) dla terenów oznaczonych symbolami 27.U, 45.U 

nie moce być mniejszy nic 15%,  
b) dla terenu oznaczonego symbolem 85.U nie 

moce być mniejszy nic 30%;  
7) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 

geometrii.  
9. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy zbiorczej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznychś  

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15.  
10. Zasady obsługi infrastrukturalnej: 

1) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 

technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 11;  

2) dla terenu oznaczonego symbolem 85.U obowi>zuj> 
szczegółowe zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia 
w energiC elektryczn>Ś  
a) zasilanie projektowanego obiektu wieloprzestrzennego 

z projektowanej abonenckiej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej na działce, na 
której zlokalizowany zostanie projektowany 
obiekt,  

b) zasilanie stacji abonenckiej z projektowanego 
zł>cza kablowego SN, zlokalizowanego na 
działce przewidzianej pod lokalizacjC obiektu, od 
strony ulicy JagielloMskiej. Zasilanie zł>cza 
kablowego poprzez wplot w liniC kablow> SN 
relacji stacja transformatorowa „Pasamon” – 
stacja „Magazyn Skór”,  

c) przypadku przejCcia całego terenu przez jednego 
inwestora dopuszcza siC mocliwoWć 
wykorzystania istniej>cej abonenckiej stacji 
transformatorowej „Pasamon” zlokalizowanej na 
terenie.  

 
§ 23.1. Przeznaczenie podstawowe terenów 

oznaczonych symbolami: 19.ZU, 76.ZU - tereny zieleni 
urz>dzonej. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj>ce - teren sportu  
i rekreacji.  

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) na terenie oznaczonym symbolem 19.ZU wymagana 

ochrona i rewaloryzacja istniej>cego zieleMca w celu 
nadania mu nowej wartoWci estetyczno-
przyrodniczej, poprzez wprowadzenie nowych 
nasadzeM zieleni i wzbogacenie programu 
ucytkowegoś  

2) wymagane zagospodarowanie terenu oznaczonego 
symbolem 76.ZU w formie zieleMca poprzez 
wprowadzenie nasadzeM drzew i krzewów  
w nawi>zaniu do istniej>cego układu 
kompozycyjnego wraz z uzupełniaj>cymi 
urz>dzeniami rekreacyjno-sportowymi i obiektami 
malej architektury;  

3) dopuszcza siC lokalizacjC terenowych urz>dzeM 
sportowo-rekreacyjnych, np. placów gier i zabaw dla 
dzieci, placów wypoczynkowych;  

4) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury ogrodowej, w tym figur, pos>gów, 
wodotrysków oraz altan, pergoli, ławek, itp.;  

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy w tym 
obiektów tymczasowych typu małe pawilony 
handlowe, kioski, garace, itp., dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów tymczasowych wył>cznie dla 
obsługi imprez masowych na czas trwania imprezy;  

6) w granicach terenu oznaczonego symbolem 76.ZU 
dopuszcza siC realizacjC ci>gu pieszo-jezdnego 
stanowi>cego drogC dojazdow> do budynków 
usługowych usytuowanych w granicach terenu 
zabudowy usługowej z zakresu oWwiaty 
oznaczonego symbolem 75.UO (na działce  
nr ewiden.154/93, obr.192 oraz cz. działek  
nr ewiden. 162/1, obr. 192 i 165/14, obr. 193)  
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w sposób nieograniczaj>cy podstawowej funkcji 
terenu;  

7) w granicach terenu oznaczonego symbolem 19.ZU 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej ci>gu 
komunikacyjnego jako dojazdu awaryjnego dla 
pojazdów uprzywilejowanych;  

8) 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 gestora 
sieci, na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś  

9) obowi>zuje zakaz dokonywania podziału terenu na 
działki budowlane, dopuszcza siC podziały działek 
wył>cznie zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymiś  

 10) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu;  
 11) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  

z przyległych ulic klasy zbiorczej i lokalnej, a takce 
z dróg wewnCtrznychś  

 12) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 11.  

 
Rozdział 9 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
parkingów, dróg publicznych i wewnCtrznych. 
 
§ 24.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami: 25.KSp, 57.KSp, 65.KSp - tereny 
parkingów powierzchniowych. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 25.KSp 
ustala siC przeznaczenie zamienne: teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 
usługowej.  

3. W granicach terenu oznaczonego symbolem 
25.KSp dopuszcza siC budowC wielopoziomowego 
parkingu kubaturowego, na pozostałych terenach 
oznaczonych symbolami 57.KSp, 65.KSp dopuszcza siC 
budowC parkingów podziemnych.  

4. Zasady zagospodarowania terenu i obsługi 
komunikacyjnej: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy w tym 

obiektów tymczasowych typu małe pawilony 
handlowe, kioski, stragany, wiaty itp., dopuszcza siC 
sytuowanie obiektów tymczasowych o powierzchni 
zabudowy nie przekraczaj>cej 10 m2 oraz grodzenie 
terenu/działki na potrzeby organizacji parkingu 
strzeconegoś  

2) na terenie oznaczonym symbolem 25.KSp 
obowi>zujeŚ  
a) zakaz lokalizacji nowych budynków 

garacowych, dopuszcza siC remonty, 
przebudowy oraz wymiany istniej>cych garacy,  

b) dopuszcza siC budowC wielopoziomowego 
parkingu kubaturowego usytuowanego  
z zachowaniem nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, okreWlonych na rysunku planu oraz 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

3) w granicach terenu oznaczonego symbolem 57.KSp 
wymagane zachowanie ogólnodostCpnego ci>gu 
pieszego, wyznaczonego na rysunku planu;  

4) w zagospodarowaniu parkingu zlokalizowanego  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 65.KSp 
nalecy uwzglCdnić koniecznoWć zapewnienia 
dojazdu do obiektu usługowego zlokalizowanego  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 64.MW 
na działkach nr ewiden. 165/78 i 165/80, obr. 193;  

5) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej,  
a takce z dróg wewnCtrznych.  
5. Realizacja zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zabudowy usługowej w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 25.KSp zgodnie  
z zasadami kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

2) dopuszcza siC sytuowanie zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy s>siedniej działki nr ewiden. 129, obr. 
193;  

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

4) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy zbiorczej i lokalnej, a takce 
z dróg wewnCtrznychś  

5) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 10 pkt. 9-15;  

6) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 11.  
6. Realizacja zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zabudowy usługowej lub 
wielopoziomowego parkingu kubaturowego  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 25.KSp 
zgodnie z parametrami i wskaanikami kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC wysokoWć zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zabudowy usługowej - od 12 m do 
15 m;  

2) ustala siC wysokoWć wielopoziomowego parkingu 
kubaturowego - do 15 m;  

3) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 70%;  

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 20%.  
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§ 25.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 
42.KPX - teren wydzielonego ci>gu pieszego. 

2. Zasady zagospodarowania terenu i obsługi 
komunikacyjnej: 
1) wymagane uzyskanie reprezentacyjnego  

i atrakcyjnego wygl>du ci>gu pieszego poprzez 
arancacjC nawierzchni, wprowadzenie obiektów 
małej architektury, zieleni, itp. przy zachowaniu 
wysokiego poziomu kompozycyjno-estetycznego 
miejsca;  

2) szerokoWć ci>gu w liniach rozgraniczaj>cych od  
14 m do 19 m;  

3) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury ogrodowej, w tym, np. figur, 
wodotrysków oraz pergoli, ławek, itp.;  

4) 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 gestora 
sieci, na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś  

5) obowi>zuje zakaz sytuowania dojazdów do 
nieruchomoWci połoconych przy ci>gu pieszym;  

6) obowi>zuje zakaz parkowania pojazdówś  
7) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy w tym 

obiektów tymczasowych typu małe pawilony 
handlowe, kioski, garace itp., dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów tymczasowych wył>cznie dla 
obsługi imprez masowych na czas trwania imprezy.  
 
§ 26.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

86.KD-S (fragment al. Kard. St. WyszyMskiego) - teren 
dróg publicznych – fragment drogi ekspresowej, 
fragment wCzła drogowego. 

2. Do czasu realizacji nowych inwestycji zgodnych 
z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotychczasowe 
ucytkowanie i zagospodarowanie terenu.  

3. W przypadku odst>pienia od realizacji inwestycji 
drogowej dla terenu oznaczonego symbolem 86.KD-S 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 22.  

 
§ 27.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

87.KD-Z/KD-T (fragment ul. JagielloMskiej) - teren 
dróg publicznych – ulica klasy zbiorczej z lini> 
tramwajow>. 

2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica dwujezdniowa z dwutorow> lini> tramwajow> 

na wydzielonym torowisku, z obustronnymi 
chodnikami, zatokami postojowymi oraz Wciecka 
rowerow>ś  

2) minimalna szerokoWć w liniach ograniczaj>cych  
25 m;  

3) obowi>zuj>ce typy skrzycowaM z terenami dróg 
publicznych klasy lokalnej i dojazdowej na prawe 
skrCtyś  

4) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
dopuszcza siC lokalizacjC nowych zjazdów na 
warunkach zarz>dcy drogi;  

5) obowi>zuje zakaz wprowadzania przejazdów przez 
torowisko na całym odcinku ulicy;  

6) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> transportu;  

7) obowi>zuje zakaz lokalizowania noWników 
reklamowych;  

8) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji obiektów 
tymczasowych typu kiosk w obrCbach przystanków 
komunikacji zbiorowej pod warunkiem zachowania 
minimalnych szerokoWci chodników i przejWć oraz 
spełnienia przepisów odrCbnych i szczególnych, 
obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów działek, 
dopuszcza siC przeprowadzanie podziałów 
wył>cznie zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymiś  

9) dopuszcza siC wprowadzenie nasadzeM drzew  
w formie szpalerów oraz obiektów małej 
architektury takich jak np. ławki (siedziska), 
urz>dzenia oWwietleniowe, barierki i inne elementy 
ograniczaj>ce ruch pieszy jak i samochodowy,  
w sposób uporz>dkowany (tzn. w regularnych 
odstCpach i w jednym ci>gu liniowym) 
podkreWlaj>cy przebieg dróg, oraz wiat 
przystankowych w miejscach lokalizacji 
przystanków autobusowych i tramwajowych 
ustalonych przez zarz>dcC dróg.  
 
§ 28.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami: 9.KD-Z (ul. Moniuszki), 55.KD-Z 
(fragment ul. Skłodowskiej - Curie) - teren dróg 
publicznych – ulica klasy zbiorczej. 

2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa, z obustronnymi chodnikami; 

w ul. Skłodowskiej-Curie nalecy przewidzieć 
lokalizacjC Wciecki rowerowej;  

2) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych  
16 m;  

3) zalecane typy skrzycowaM z terenami dróg 
publicznych klasy lokalnej - zwykłe lub na prawe 
skrCtyś  

4) do czasu realizacji nowych inwestycji zgodnych  
z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotychczasowe 
ucytkowanie terenu oraz remonty i przebudowy 
budynków przeznaczonych do rozbiórkiś  

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> transportu.  
 
§ 29.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami: 1.KD-L (fragment ul. Szymanowskiego), 
7.KD-L, 10.KD-L (ul. Chopina), 14.KD-L, 22.KD-L 
(ul. KurpiMskiego), 32.KD-L (ul. Karłowicza), 36.KD-L 
(ul. Wyczółkowskiego), 54.KD-L (ul. Łucycka), 
58.KD-L, 78.KD-L (ul. Pestalozziego) - teren dróg 
publicznych – ulica klasy lokalnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami; 

ulica oznaczona symbolem 1.KD-L jako ulica 
dwujezdniowa;  

2) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych  
10 m;  
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3) zalecane typy skrzycowaM z ulicami klasy lokalnej  

i dojazdowej - zwykłe, w tym z ulic> oznaczon> 
symbolem 1.KD-L - skanalizowane, z ulic> klasy 
zbiorczej z lini> tramwajow> - na prawe skrCtyś  

4) w granicach ulicy oznaczonej symbolem 1.KD-L 
(fragm. ul. Szymanowskiego) nalecy przewidzieć 
lokalizacjC Wciecki rowerowej;  

5) dopuszcza siC budowC parkingu na działkach  
nr ewiden. 89/1 i 91/1, obr. 178 połoconych  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 1.KD-L;  

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

7) wymagane zachowanie przyulicznych nasadzeM 
drzew przy ulicach oznaczonych symbolami 7.KD-L 
i 10.KD-L (ul. Chopina), 54.KD-L (ul. Łucycka) 
oraz 78.KD-L (ul. Pestalozziego) w celu zachowania 
historycznego charakteru ci>gów pieszych  
z zieleni>ś  

8) dopuszcza siC wprowadzenie nowych lub 
uzupełniaj>cych nasadzeM drzew w formie 
szpalerów, w sposób uporz>dkowany (tzn.  
w regularnych odstCpach i w jednym ci>gu 
liniowym) podkreWlaj>cy przebieg dróg.  
 
§ 30.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami: 26.KD-D, 48.KD-D, 68.KD-D, 69.KD-D - 
teren dróg publicznych - ulica klasy dojazdowej. 

2. Zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa, z obustronnymi chodnikami;  
2) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych  

8 m;  
3) dopuszcza siC realizacjC ulic oznaczonych 

symbolami 48.KD-D, 68.KD-D, 69.KD-D  
w układzie jednoprzestrzennym, bez wyodrCbnienia 
jezdni i chodnikówś  

4) zalecane typy skrzycowaM z ulicami z ulicami klasy 
lokalnej i dojazdowej - zwykłe, z ulic> klasy 
zbiorczej z lini> tramwajow> - na prawe skrCtyś  

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

6) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów działek, 
dopuszcza siC przeprowadzanie podziałów zgodnie  
z liniami rozgraniczaj>cymi.  
 
§ 31.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 

40.KD-DX - teren drogi publicznej, ulica klasy 
dojazdowej - ci>g pieszo - jezdny. 

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

jednoprzestrzennym, bez wyodrCbnienia jezdni  
i chodnikówś  

2) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych  
8 m;  

3) zalecany typy skrzycowania z ulic> klasy lokalnej - 
zwykłeś  

4) wymagana realizacja urz>dzeM technicznych  
i stosowanie rozwi>zaM projektowych maj>cych na 
celu obnicenie prCdkoWci jazdy i poprawC 
bezpieczeMstwa wszystkich ucytkowników ci>gu 

pieszo-jezdnego; w szczególnoWci zaleca siC 
stosowanie progów zwalniaj>cych, przewCceM jezdni 
lub pasa jezdnego, małej architektury ulicznej  
i zieleni o wysokich walorach kompozycyjnych;  

5) szczegółowe rozwi>zania geometrii ci>gu 
komunikacyjnego nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji;  

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

7) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 
przebudowC oraz lokalizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenów komunikacji,  
z wymogiem udostCpnienia jej słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnych w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi;  

8) dopuszcza siC etapowanie inwestycji;  
9) dopuszcza siC zagospodarowanie zieleni> terenów, 

które nie s> ucytkowane jako powierzchnie 
utwardzone (np. wprowadzenie szpalerowych 
nasadzeM drzew) oraz wprowadzenie elementów 
architektury ogrodowej.  
 
§ 32.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami: 5.KD-W, 17.KD-W, 18.KD-W, 20.KD-W, 
35.KD-W, 44.KD-W, 51.KD-W, 66.KD-W, 70.KD-W, 
77.KD-W, 81.KD-W, 83.KD-W - teren dróg 
wewnCtrznych. 

2. Dopuszcza siC przesuniCcie lub zmianC 
przebiegu orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, pod warunkiem, ce bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i potrzebami funkcjonalnymi terenów 
przyległych oraz pozostanie w zgodzie z przepisami 
szczególnymi i odrCbnymi.  

3. Zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza siC realizacjC dróg wewnCtrznych, 

stanowi>cych drogi dojazdowe do działek 
budowlanych i nieruchomoWci gruntowych,  
w układzie jednoprzestrzennym, bez wyodrCbnienia 
jezdni i chodnikówś  

2) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych  
6 m;  

3) zalecane typy skrzycowaM z ulicami z ulicami klasy 
lokalnej i dojazdowej - zwykłe, z ulic> klasy 
zbiorczej z lini> tramwajow> - na prawe skrCtyś  

4) przewiduje siC, ce wewnCtrzne ulice dojazdowe 
stanowić bCd> ulice ruchu uspokojonego, co oznacza 
realizacjC urz>dzeM technicznych i stosowanie 
rozwi>zaM projektowych maj>cych na celu obnicenie 
prCdkoWci jazdy i poprawC bezpieczeMstwa 
wszystkich ucytkowników ulicy; w szczególnoWci 
zaleca siC stosowanie progów zwalniaj>cych, 
przewCceM jezdni lub pasa jezdnego, małej 
architektury ulicznej i zieleni o wysokich walorach 
kompozycyjnych;  
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5) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  

i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, Wciecki rowerowe, 
pasy postojowe) nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji;  

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

7) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 
przebudowC oraz lokalizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenów komunikacji,  
z wymogiem udostCpnienia jej słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnych w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi;  

8) dopuszcza siC etapowanie inwestycji;  
9) dopuszcza siC zagospodarowanie zieleni> terenów, 

które nie s> ucytkowane jako powierzchnie 
utwardzone (np. wprowadzenie szpalerowych 
nasadzeM drzew) oraz wprowadzenie elementów 
architektury ogrodowej.  

 
Rozdział 10 

Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce terenów 
urz>dzeM elektroenergetycznych. 

 
§ 33.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 

symbolami: 4.IE, 16.IE, 29.IE, 34.1.IE, 37.IE, 47.IE, 
49.IE, 60.IE, 62.IE, 71.IE, 74.IE, 80.IE, 84.IE - teren 
urz>dzeM elektroenergetycznych. 

2. Zasady oraz parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje zachowanie istniej>cych parterowych 

stacji transformatorowych oraz ich remonty, 
modernizacje, rozbudowy, przebudowy, zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w niniejszej uchwale  
i przepisami odrCbnymś  

2) zabudowa w wysokoWci do 3,5 m; dopuszcza siC 
realizacje dachu o dowolnej geometrii, dostosowanej 
do otaczaj>cej zabudowy;  

3) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni terenu/działki nie moce przekraczać 
90%;  

4) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu;  

5) obsługa komunikacyjna terenów z s>siaduj>cych ulic 
na zasadach słucebnoWci przejazdu poprzez tereny 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej;  

6) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej  
a takce z wewnCtrznych dróg dojazdowych i poprzez 
słucebnoWci gruntowe.  

 
Rozdział 11 

Przepisy porz>dkowe i koMcowe 
 
§ 34. W wyniku uchwalenia i wejWcia w cycie planu 

przestaj> obowi>zywaćŚ  
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

VródmieWcia w Bydgoszczy, obejmuj>cy teren 

połocony pomiCdzy ulicami: OgiMskiego, Sportow>, 
Curie Skłodowskiej, KurpiMskiego, Karłowicza, 
Chopina, Moniuszki (do ul. OgiMskiego), uchwalony 
Uchwał> Nr XIV/441/99 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29 wrzeWnia 1999 r., opublikowany  
w Dzienniku UrzCdowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Nr 80, poz. 946 z dnia 23 listopada 
1999 r;  

2) zmiana miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego „VródmieWcia”  
w Bydgoszczy, obejmuj>ca tereny u zbiegu ulic: 
JagielloMskiej i Oscara Kolberga uchwalony 
Uchwał> Nr XLIII/776/97 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 29 paadziernika 1997 r., opublikowany  
w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Bydgoskiego Nr 46, poz. 257 z dnia 8 grudnia  
1997 r.  
 
§ 35. 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 LXV/995/10 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Skrzetusko-Łucycka” w Bydgoszczy. 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,  
poz. 124) w zwi>zku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta 
Bydgoszczy nie uwzglCdnia 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. Uwaga dotyczy 

zmiany parametrów  
i wskaaników 
kształtowania zabudowy 
w zakresie zwiCkszenia 
dopuszczalnej wysokoWci 
zabudowy z 20 m do 25 m 
na działce  
nr ewiden. 229/1 obr.192 
połoconej przy  
ul. Pestalozziego 2-4,  
w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 
79.MW. 

Ustalenia planu zawarte  
w § 14, ust. 6 odnosz>ce siC 
do terenu zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczonego 
symbolem 79.MW, 
dotycz>ce parametrów  
i wskaaników kształtowania 
zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
„ń) ustala siC wysokoWć 
zabudowy: 
d) dla zabudowy zlokalizowanej 

w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 
79.MW - od 8 m do 20 m,  
w tym dla budynku 
usytuowanego na działce 
Nr ewiden. 229, obr. 192 
przy ul. JagielloMskiej 109 
- 36 m,  

f) dopuszcza siC by 
dobudowywane czCWci 
budynków np. klatki 
schodowe, ł>czniki były 
realizowane w wysokoWci 
ponicej 8 m, pod 
warunkiem dostosowania 
do formy architektonicznej 
i gabarytów istniej>cego 
budynku.” 

Tereny połocone w rejonie ul. Pestalozziego  
i JagielloMskiej stanowi> czCWć ukształtowanego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Zgodnie z ustaleniami projektu planu w rejonie ulicy 
Pestalozziego, JagielloMskiej i skweru Ludwika 
Zamenhofa przewiduje siC lokalizacjC zabudowy  
o max wysokoWci 20m, co umocliwia dostosowanie 
gabarytów projektowanej zabudowy do sylwety 
całego zespołu urbanistycznego. Istniej>ca zabudowa 
zlokalizowana w rejonie Pestalozziego jest 
stosunkowo mało zrócnicowana pod wzglCdem 
wysokoWci. Po stronie zachodniej ulicy dominuj> 
budynki nicsze - max 12 m, po wschodniej stronie 
wiCkszoWć budynków wielorodzinnych nie przekracza 
wysokoWci 15 m (wył>czaj>c 9-kondygnacyjny obiekt 
zlokalizowany u zbiegu ulic JagielloMskiej  
i Pestalozziego).  
Nie istnieje zatem uzasadnienie dla lokalizacji na 
wnioskowanej działce o Nr ewiden. 229/1 obr. 192 
zabudowy wycszej, tj. do 25 m nic przewidziana  
w projekcie planu zabudowa o max wysokoWci 20m, 
poniewac wpłynie to na zakłócenie proporcji 
wysokoWciowych całego zespołu zabudowy 
zlokalizowanej w rejonie ul. Pestalozziego. 
Dodatkowo nalecy zauwacyć, ce na wnioskowanym 
terenie, tj. w granicach działki o Nr ewiden. 229/1 
obr.192 połoconej przy ul. Pestalozziego 2-4 
zatwierdzono projekt budowlany dla inwestycji 
polegaj>cej na budowie dwóch budynków 
wielorodzinnych, których wysokoWć zgodnie  
z projektem nie przekroczy 15m. Ustalenia planu 
miejscowego umocliwiaj> zatem realizacjC zabudowy 
wycszej o jedn> kondygnacjC, nic zakładano to  
w zatwierdzonym projekcie budowlanym. 

UwagC zgłosiliŚ 
 
TOP SHOPPING 
BYDGOSZCZ  
Sp. z o.o. 
 
oraz 
 
Budlex Sp. z o.o. 
 
 
 
Data wpływu 
pisma: 
30.11.2009 r. 

2. Uwaga dotyczy  
ustalenia 
nieprzekraczalnych linii 
zabudowy w obrysie 
wszystkich działek 
geodezyjnych 
znajduj>cych siC we 
władaniu lub 
wieczystym 
ucytkowaniu 
Spółdzielni, tj.  

Przebieg nieprzekraczalnych 
linii zabudowy 
przedstawiono na rysunku 
planu, stanowi>cym 
zał>cznik Nr 1 do uchwały.  
 
Ustalenia planu zawarte  
w § 14, ust. 5 pkt 2 uchwały, 
odnosz>ce siC do terenów 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczonych 

Tereny znajduj>ce siC we władaniu lub wieczystym 
ucytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„ZRZźSZźNI”, połocone w rejonie ulic  
M. Skłodowskiej-Curie, Kard. St. WyszyMskiego  
i ul. Pestalozziego, s> w pełni zagospodarowane 
tworz>c ukształtowany zespół zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzysz>c> 
zabudow> usługow>.  
Zgodnie z ustaleniami planu, na omawianym terenie 
ustalono zasady kształtowania zabudowy (okreWlaj>c 
m.in. nieprzekraczalne linie zabudowy) w sposób 

UwagC zgłosiłaŚ 
 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa  
“ZRZźSZźNI” 
 
Data wpływu  
pisma: 
10.12.2009 r. 
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- działek, na których 
usytuowane s> budynki 
mieszkalne przy ul. 
Marii Skłodowskiej - 
Curie 38, 28a, 30a, 32a, 
34a; przy ul. Kard. St. 
WyszyMskiego 5-13, 
przy ul. Pestalozziego 8-
8d; 
- działek, na których 
usytuowane s> pawilony 
handlowo-usługowe przy 
ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 30b, 32b, 38b, 
przy ul. Kard. St. 
WyszyMskiego 11a, przy  
ul. Pestalozziego 8; 
- działek, na których 
usytuowane s> zespoły 
garacy dobudowanych 
do budynków 
mieszkalnych przy  
ul. Kard. St. 
WyszyMskiego 7-13, 
przy ul. Pestalozziego 8 
a takce  
- działek „drogowych”  
o Nr 162/8, 160/7, 
158/99, 157/102, 154/96, 
207/4. 

symbolami 64.MW, 67.MW, 
73.MW, 79.MW, dotycz>ce 
zasad kształtowania 
zabudowy: 
„ń) obowi>zuje sytuowanie 
nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych  
z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś”. 
Oraz ustalenia planu zawarte  
w § 31, odnosz>ce siC do 
terenów dróg wewnCtrznych 
oznaczonych symbolami 
77.KD-W, 81.KD-W 

zgodny z zasadami ładu przestrzennego,  
w nawi>zaniu do istniej>cego zagospodarowania,  
w tym usytuowania budynków. Uwaga dotycz>ca 
ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy  
w obrysie działek geodezyjnych, w tym takce działek 
wykorzystywanych na cele komunikacji, jest 
nieuzasadnione zarówno ze wzglCdów przestrzennych 
jak i funkcjonalnych. UwzglCdnienie uwagi 
umocliwiłoby w praktyce całkowit> zabudowC 
działek i lokalizacjC budynków na granicach  
z działkami s>siaduj>cymi, co zakłóciłoby warunki 
prawidłowego funkcjonowania terenu i stałoby siC 
przyczyn> licznych konfliktów. Takie rozwi>zania 
mog> mieć zastosowanie niemal wył>cznie  
w warunkach Wródmiejskich, gdzie intensywnoWć 
zabudowy jest bardzo wysoka a powierzchnia działek 
niewielka. 
W projekcie planu dopuszczono zabudowC 
maksymalnie 70% powierzchni działek zakładaj>c, ce 
niezabudowane czCWci nieruchomoWci stanowić bCd> 
dojazdy, parkingi oraz tereny zieleni wraz  
z miejscami rekreacji. Z uwagi na sposób 
zagospodarowania i funkcjonowania terenu plan nie 
dopuszcza mocliwoWci całkowitej zabudowy terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i lokalizacji 
budynków przy granicach działek geodezyjnych. 
Wyj>tek stanowi> działki zabudowane obiektami 
handlowo-usługowymi, gdzie z uwagi na niewielkie 
rozmiary nieruchomoWci gruntowych dopuszcza siC 
zabudowC maksymalnie 80% powierzchni działek 
oraz sytuowanie zabudowy usługowej bezpoWrednio 
przy granicach z s>siednimi działkami zabudowanymi 
obiektami usługowymi. 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr LXV/995/10 
Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 kwietnia 2010 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 „Skrzetusko - Łucycka”  
w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku 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, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.  
Nr 157, poz. 1240, 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 roku 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 inwestycji: 
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 2010-2Ńń2”, przyjCte 
Uchwał> Nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
budcetu miasta na 2010 rok,  

- „Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2Ńń4”, 
przyjCty Uchwał> Nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r.,  

- „Plan rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnuch na lata 2010-
2Ńń4” 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. 
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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 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,  
poz. 1240, 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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UCHWAŁA Nr XLIII/276/10 
 RADY GMINY VLIWICE 
 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie okreWlenia zasad nabywania, zbywania i obci>cania nieruchomoWci oraz ich wydziercawiania lub 
wynajmowania. 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 67, poz. 1759, 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, oraz  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz 
art. 13 ust. 1, art. 68 ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (Dz.U.  
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2872,  
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 
poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220,  
poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 173,  
poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 
 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1.1. NieruchomoWci stanowi>ce własnoWć gminy 

Vliwice mog> być przedmiotem obrotu,  
a w szczególnoWci sprzedacy, zamiany, darowizny, 
najmu, dziercawy, ucyczenia, a takce mog> być 
obci>cone ograniczonymi prawami rzeczowymi.  

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póan. zm.);  

2) radzie - nalecy przez to rozumieć RadC Gminy 
Vliwiceś  

3) wójcie - nalecy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Vliwiceś  

4) nieruchomoWci – nalecy przez to rozumieć 
nieruchomoWci gruntowe zabudowane, niezabudowane 
i działki rolne.  
 
§ 2.1. Wójt moce nabywać, zbywać i zamieniać 

nieruchomoWci, z zastrzeceniem § 6 po uprzednim 
wyraceniu opinii przez wszystkie komisje Rady.  


