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UCHWAŁA Nr L/757/09 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

 z dnia 15 lipca 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz Wschód – Towarowa”  
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 
oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413) 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 „Bydgoszcz Wschód 
- Towarowa” w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar 
ograniczony ulicamiŚ Fabryczn>, Kamienn>, 
WyWcigow> i FordoMsk>, o powierzchni ok. 46,50 ha,  
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

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

z wyrysem ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Bydgoszczy, stanowi>cym zał>cznik nr 1/1a i 1/1b; 

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

 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

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

2) dominancie - nalecy przez to rozumieć wyrócniaj>c> 
siC w krajobrazie i otaczaj>cej zabudowie cechC 
formy architektonicznej budynku lub zespołu 
budynków (np. maszt, wieca, komin, 
wysokoWciowiec, itp.)ś 

3) jednolitym charakterze zabudowy – rozumie siC 
przez to wymóg realizacji obiektów, które cechuje 
jednolita forma architektoniczna, charakteryzuj>cych 
siC podobnymi proporcjami, skal>, parametrami 
elementów architektonicznych, rodzajem dachu, 
rodzajem i kolorystyk> zastosowanych materiałów 
wykoMczeniowych elewacji i pokrycia dachowegoś 

4) liniach podziałów na działki budowlane – nalecy 
przez to rozumieć linie przedstawione na rysunku 
planu, okreWlaj>ce zasady podziału terenów na 

działki budowlane, w tym linie dopuszczalnych 
podziałów, których przebieg moce być zmieniony, 
jeWli bCdzie to uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, potrzebami 
funkcjonalnymi czy koniecznoWci> wprowadzenia 
uregulowaM własnoWciowychś 

5) 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; 

6) 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 lub 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 

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

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

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

 10) przeznaczeniu terenu – 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 samodzielnieś 

 11) przeznaczeniu zamiennym terenu – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które moce być 
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realizowane tylko i wył>cznie w zamian za funkcje 
lub obiekty przewidziane jako przeznaczenie terenu; 

 12) 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 

 13) 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; 

 14) 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; 

 15) 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; 

 16) 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 (hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko 
młodziecowe, schronisko, internat, dom studencki, 
schroniska dla nieletnich, dom dziecka, dom 
rencistów i dom zakonny) oraz budynki drobnej 
wytwórczoWci i rzemiosła wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi jak pomieszczenia socjalne, 
administracyjne i gospodarcze; 

 17) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczy; 

 18) zachowanie lub utrzymanie istniej>cych obiektów - 
nalecy przez to rozumieć zgodC na ich remonty, 
rozbudowC i nadbudowC, pod warunkiem 
zachowania okreWlonych na rysunku planu linii 
zabudowy; w przypadku wymiany budynku obiekt 
nalecy sytuować zgodnie z wyznaczonymi liniami 
zabudowy o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 
inaczej. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

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

§ 3.1. Ustalenia przeznaczenia oraz zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu nastCpuje  
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planuś 
2) ogólne i szczegółowe ustalenia planu, okreWlone  

w rozdziale 3 i 4 uchwały. 
2. Poszczególnym terenom przypisano symbol 

liczbowo-literowy składaj>cy siC zŚ 
1) kolejnej liczby porz>dkowejś 
2) symbolu literowego wskazuj>cego na rodzaj 

przeznaczenia terenu. 
3. Ustalenia tekstowe planu zapisano w układzieŚ 

1) ustaleM ogólnych obowi>zuj>cych na całym obszarze 
objCtym planemś 

2) ustaleM szczegółowych – indywidualnych dla 
kacdego terenu lub grupy terenów. 
4. Ustalenia ogólne zapisano w nastCpuj>cej 

formie: 
1) zasady zagospodarowania terenówś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;  
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznych; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

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

7) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej; 

 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 12) wysokoWci stawek procentowych. 
5. Ustalenia szczegółowe zapisano w formie 

wynikaj>cej z przeznaczenia poszczególnych terenów. 
6. Ustalenia szczegółowe obowi>zuj> ł>cznie  

z ustaleniami ogólnymi. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu stanowi>ce ustalenia planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlonaś 

3) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjna; 
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 
6) linia podziału na działki budowlane - orientacyjna; 
7) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) U - teren zabudowy usługowej,  
b) U/UC - teren zabudowy usługowej, teren 

rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2,  

c) U/MW/UC - teren zabudowy usługowej, teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren 
rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2,  

d) U/MN - teren zabudowy usługowej, teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

e) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,  

f) KSg - teren zespołu garacowego,  
g) KD-GP - teren drogi publicznej – ulica klasy 

głównej ruchu przyspieszonego,  
h) KD-G/KD-T - teren drogi publicznej – ulica 

klasy głównej z lini> tramwajow>,  
i) KD-L - teren drogi publicznej – ulica klasy 

lokalnej,  
j) KD-L/KD-T - teren drogi publicznej – ulica 

klasy lokalnej z lini> tramwajow>,  
k) KD-D - teren drogi publicznej – ulica klasy 

dojazdowej,  
l) KD-W - teren drogi wewnCtrznej,  
m) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej,  
n) IG - teren infrastruktury gazowniczej,  
o) TZW - teren zamkniCty wojskowy. 
2. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu 

niebCd>ce ustaleniami planu - orientacyjna granica 
strefy płytkiego wystCpowania ekspansywnych iłów 
trzeciorzCdowych. 
 

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

obszarze objCtym planem 
 

§ 5.1. Zasady zagospodarowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy  

i rozbudowy istniej>cych budynków,  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

2) dopuszcza siC utrzymanie budynków usytuowanych 
czCWciowo poza liniami zabudowy z mocliwoWci> ich 
przebudowy, remontów oraz rozbudowy wył>cznie 
w obszarze wyznaczonym liniami zabudowy, o ile 
ww. obiekty nie s> przeznaczone do rozbiórkiś 

3) przy zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie istniej>cej infrastruktury technicznej, 
dopuszcza siC przebudowC istniej>cego uzbrojenia  
w uzgodnieniu z gestorem sieci; 

4) ze wzglCdu na prawidłowoWć funkcjonowania 
lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, na terenie objCtym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
obowi>zuj> nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokoWci zabudowy, okreWlone w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniskaś powycsze ograniczenia 
wysokoWci obejmuj> równiec wszystkie urz>dzenia 
lokalizowane na dachach budynków. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje kształtowanie przestrzeni  

z uwzglCdnieniem podstawowych zasad kompozycji 
urbanistycznej, tworzenie funkcjonalnego  
i przejrzystego układu brył budynków, zieleni, 
ci>gów komunikacyjnychś 

2) wymagany wysoki standard architektoniczny  
i estetyczny budynków i wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu, w tym małej architektury, 
oWwietlenia i zieleniś 

3) dla nowych budynków mieszkaniowych 
lokalizowanych od strony ulicy FordoMskiej 
wymagane jest zastosowanie w budynkach 
zabezpieczeM akustycznych, polegaj>cych na 
zwiCkszeniu izolacyjnoWci przegród zewnCtrznych 
oraz wprowadzeniu okien o podwycszonej 
odpornoWci na hałasś 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych, w tym kiosków, pawilonów 
usługowo-handlowych, garacy blaszanych, itp., o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczejś 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji wolno stoj>cych 
masztów telekomunikacyjnychś 

6) okreWla siC ogólne zasady umieszczania reklamŚ 
a) 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.,  

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam w sposób 
uniemocliwiaj>cy prawidłowe korzystanie  
z budynku i poszczególnych pomieszczeM 
(np. ograniczaj>cy doWwietlenie pomieszczeM), 
reklamy powinny mieć charakter 
okolicznoWciowy i informacyjny,  

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam nie 
zwi>zanych z prowadzon> działalnoWci> 
usługow> w granicach okreWlonego terenu,  

d) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam na 
elewacjach budynkówŚ 
- na budynkach mieszkalnych – 10% 

powierzchni elewacji,  
- na budynkach usługowych – 30% 

powierzchni elewacji,  
e) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam w pasie 

drogowym ulicy oznaczonej symbolem 
20.KD-GP. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) wymagane zazielenienie niezagospodarowanych 

powierzchni biologicznie czynnych poprzez 
wprowadzenie nasadzeM drzew i krzewów na 
nieutwardzonym gruncie; 

2) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  
z powierzchni parkingu terenowego poprzez 
urz>dzenia oczyszczaj>ce do systemu kanalizacji 
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deszczowej, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach odrCbnychś 

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

4) przed rozpoczCciem inwestycji obowi>zuje 
wykonanie badaM celem ustalenia stanu 
zanieczyszczenia jakoWci gruntu (gleby i ziemi)  
i w wypadku niedotrzymania standardów jakoWci 
wymaganych przepisami odrCbnymi dla terenów 
mieszkaniowych, podjCcie działaM naprawczych. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie ustala 
siC. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - wymagane uzyskanie 
reprezentacyjnego i atrakcyjnego wygl>du przestrzeni 
ogólnodostCpnych a takce otoczenia obiektów 
ucytecznoWci publicznej poprzez arancacjC nawierzchni, 
zieleni, realizacjC obiektów małej architektury, itp. przy 
zachowaniu wysokiego poziomu kompozycyjno-
estetycznego miejsca. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych - nie ustala siC. 

7. Zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) wymagane dokonywanie podziałów na działki 

budowlane zgodnie z zasadami okreWlonymi na 
rysunku planu; 

2) w przypadku braku okreWlenia zasad podziału na 
działki budowlane na rysunku planu, mocna 
dokonywać podziałów na podstawie przepisów 
odrCbnychś 

3) obowi>zuje zakaz wydzielania działek bezpoWrednio 
pod budynkami i innymi obiektami typu pawilony 
handlowe, małe obiekty usługowe, kioski, garace  
w sposób, który uniemocliwia ich funkcjonowanie 
jako samodzielnych działek budowlanych w myWl 
obowi>zuj>cych przepisówś 

4) dopuszcza siC podziały działek w celu 
wyodrCbnienia działek gruntu na potrzeby terenów 
komunikacji i infrastruktury technicznej;  
w przypadku koniecznoWci wydzielenia działki 
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej 
nalecy wyznaczać j> w minimalnych, niezbCdnych 
granicach z okreWleniem dostCpu do drogi 
publicznej; 

5) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych  
i poprawie warunków funkcjonowania nieruchomoWci. 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 
1) układ dróg publicznych tworz>Ś 

a) ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego – 
oznaczona symbolem KD-GP,  

b) ulica klasy głównej z lini> tramwajow> – 
oznaczona symbolem KD-G/KD-T,  

c) ulice klasy lokalnej – oznaczone symbolem 
KD-L lub KD-L/KD-T (z lini> tramwajow>),  

d) ulica klasy dojazdowej – oznaczona symbolem 
KD-D; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> komunikacji, 
dopuszcza siC lokalizacjC elementów małej 
architektury, w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

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

4) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

5) 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 ruchemś 

6) dopuszcza siC utrzymanie, remonty i 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;  

7) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulic; 
8) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  

i lokalizacjC nowych na warunkach zarz>dcy drogiś 
9) wymagane zabezpieczenie potrzeb parkingowych  

w granicach działek budowlanych lub terenów 
inwestycji; 

 10) obowi>zuj> minimalne wskaaniki w zakresie 
komunikacji, w szczególnoWci iloWci miejsc 
parkingowych w stosunku do iloWci mieszkaM lub 
powierzchni obiektów usługowychŚ 
a) 1 miejsce postojowe przypadaj>ce na  

1 mieszkanie,  
b) 20 miejsc postojowych przypadaj>cych na  

1000 m2 powierzchni ucytkowej biur, urzCdów,  
c) 12 miejsc postojowych przypadaj>cych na  

1000 m2 powierzchni ucytkowej obiektów 
usługowo-handlowych, gastronomicznych,  

d) 25 miejsc postojowych przypadaj>cych na  
100 łócek hotelowych,  

e) 7 miejsc postojowych przypadaj>cych na 100 
zatrudnionych/uczniów w szkołach lub 
uczelniach; 

 11) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej  
i wprowadzenie nowej zieleni wysokiej, w formie 
zieleni przyulicznej nie koliduj>cej z sieciami 
infrastruktury technicznej i rozwi>zaniami 
technicznymi drogi. 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
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1) w pasach drogowych dopuszcza siC zachowanie, 

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

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

3) dla pozostałych terenów dopuszcza siC zachowanie, 
remonty 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 
szczególnych i odrCbnychś 

4) w przypadku zbywania terenów, na których znajduj> 
siC sieci infrastruktury technicznej, obowi>zuje 
ustanowienie odpowiednich słucebnoWci gruntowych 
dla tych sieci, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) 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 szczególnymi  
i odrCbnymiś 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej I strefy ciWnienia z magistralnej 
sieci wodoci>gowej dn 300 mm  
w ul. FordoMskiej oraz dn 250 mm  
w ul. Fabrycznej, poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć rozdzielcz>, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci,  

b) sieć wodoci>gow> rozdzielcz> nalecy 
projektować w ci>gach komunikacyjnych,  
z zachowaniem układów pierWcieniowychś 

7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnejŚ 
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do zlewni 

kolektora „EO”, nastCpnie na przepompowniC 
PK-5, a dalej kanałami tłocznymi transportowane 
na oczyszczalniC Wcieków „Fordon”,  

b) 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,  

c) kanały sanitarne projektować w układzie 
rozdzielczym, w ci>gach komunikacyjnych 
ogólnodostCpnych lub w terenach 
ogólnodostCpnychś 

8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych do 

podkolektorówŚ K.27.2 w ul. Fabrycznej, K.27.3  
w ul. Towarowej oraz kolektora K.27  
w ul. FordoMskiej poprzez istniej>ce i projektowane 
kanały deszczowe, ze zrzutami do rzeki Brdy 
(wylot W3),  

b) w zlewni kolektorów piCtrowych, nalecy 
bezwzglCdnie oddzielić kanały deszczowe od 

Wciekowych poprzez załocenie pokryw 
miCdzykanałowych,  

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

d) zabrania siC wprowadzania wód opadowych  
z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu,  

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

f) na terenie zlewni kolektora K.27, K.27.2 i K.27.3 
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,  

g) kanalizacjC deszczow> projektować w systemie 
rozdzielczym w ci>gach komunikacyjnych 
ogólnodostCpnych lub w terenach 
ogólnodostCpnychś 

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gazŚ 
a) zasilanie w gaz 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,  

b) istnieje mocliwoWć wykorzystania gazu dla celów 
grzewczych,  

c) istniej>ca stacja redukcyjna gazu, zlokalizowana 
na terenie 19.IG, do zachowania,  

d) projektowan> sieć gazow> lokalizować  
w ci>gach komunikacyjnych ogólnodostCpnych 
lub w terenach ogólnodostCpnychś 

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

zlokalizowanej w ul. FordoMskiej oraz z sieci 
rozdzielczej, po jej rozbudowie o niezbCdne 
odcinki, zgodnie z warunkami technicznymi 
gestora sieci,  

b) dopuszcza siC wykorzystanie innych aródeł 
energii cieplnej, takich jak gaz, energiC 
elektryczn> lub inne paliwa ekologiczne,  
z zachowaniem normatywnych wartoWci emisji 
spalin do atmosfery okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś 

 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) sieci niskiego napiCcia i stacje transformatorowe 

wykorzystywane dla zasilania modernizowanych 
i projektowanych budynków nalecy dostosować 
do zwiCkszonego obci>cenia,  

b) zasilanie obiektów adaptowanych, 
przebudowywanych i modernizowanych  
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych,  
a w przypadku braku mocliwoWci realizacji 
zasilania - z projektowanych urz>dzeM SN i nn,  
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c) zasilanie nowych obiektów kubaturowych  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych oraz z istniej>cych  
i projektowanych linii SN i nn, według ustaleM 
szczegółowych dla poszczególnych terenów,  

d) dla terenów, dla których nie okreWlono 
szczegółowego sposobu zasilania pozostawia siC 
dotychczasowy sposób zasilania,  

e) ustala siC utrzymanie stacji transformatorowych 
zlokalizowanych na terenie opracowania  
z mocliwoWci> ich przebudowy na stacje nowego 
typu,  

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

g) lokalizacja stacji na terenie oznaczonym 
symbolem 18.IE i w zalecnoWci od 
zapotrzebowanej mocy dla projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
zabudowy usługowej - stacji na terenie 
oznaczonym symbolem 5.U/MW/UC  
i 6.U/MW/UC,  

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

i) 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; 

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

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

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

c) zabrania siC lokalizacji wolno stoj>cych masztów 
stacji bazowych telefonii komórkowejś 

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

nalecy wywozić na miejskie składowisko odpadów - 
KUO Bydgoszcz,  

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

10. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

dotychczasowe ucytkowanie terenówś 
2) obowi>zuje zakaz dokonywania rozbudowy, 

nadbudowy obiektów przeznaczonych w planie 
miejscowym do rozbiórki, do czasu realizacji ustaleM 
planu dopuszcza siC ich przebudowC oraz 
remontowanie. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy - przed realizacj> inwestycji wymagane 
rozpoznanie warunków gruntowych oraz okreWlenie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  
w zwi>zku z płytkim wystCpowaniem ekspansywnych 
iłów trzeciorzCdowych (0.0-3.5 p.p.t). 

12. WysokoWci stawek procentowychŚ 
1) dla terenów gminnych – obowi>zuje 0%; 
2) dla pozostałych terenów – obowi>zuje 30%. 

13. W granicach planu wystCpuj> tereny zamkniCte 
wojskowe oznaczone symbolami 33.TZW, 34.TZW, dla 
których, w przypadku zmiany ich statusu prawnego 
decyzj> właWciwego ministra, znajd> zastosowanie 
odpowiednio ustalenia: 
1) 1.U/UC, 2.U/UC, 3.U/UC zawarte w § 6 - dla terenu 

33.TZW; 
2) 22.KD-L zawarte w § 16 - dla terenu 34.TZW. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dla terenu 1.U/UC, 2.U/UC, 3.U/UC: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) teren zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych  
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu stacje 
paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, warsztaty naprawcze, lakiernie, 
blacharnie, stacje obsługi pojazdówś 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia  

o maksymalnie 4,0 m (w kierunku 
nieprzekraczalnej linii zabudowy) orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg terenu 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 22.KD-L 
(ul. Fabryczna),  

b) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia  
w kierunku północnym, maksymalnie do 
istniej>cej granicy planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
okreWlaj>cych zasiCg terenu drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 20.KD-GP (ul. Kamienna),  

c) lokalizacja nowych budynków i rozbudowa 
istniej>cych z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, okreWlonych na rysunku planu 
oraz zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

d) obowi>zuje wspólne zagospodarowanie działek 
nr ewid. 85/14 i 85/16 (obr. 208), połoconych  
w granicach terenu 1.U/UC,  

e) wymagany wysoki standard architektoniczny  
i estetyczny budynków,  

f) dla nowej lub rozbudowywanej zabudowy 
usługowej dopuszcza siC lokalizacjC stanowisk 
parkingowych wył>cznie w poziomie terenu pod 
warunkiem, ce całkowity bilans potrzeb  
w zakresie parkowania pojazdów, obliczony 
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zgodnie z zasadami okreWlonymi w § 5 ust. 8  
pkt 10 uchwały nie przekroczy 20 miejsc 
parkingowych,  

g) dla obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 wymagana 
realizacja funkcji parkingowej jako wbudowanej 
w bryłC budynków (np. w kondygnacji 
podziemnej lub na dachu), dopuszcza siC 
zabezpieczenie do 20% potrzeb parkingowych  
w poziomie terenu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC wysokoWć zabudowy od 4 m do 15 m,  
b) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 4 m 

wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp.,  

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki nie moce przekraczać 
80%,  

d) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 15%,  

e) obowi>zuje lokalizacja zabudowy z dachami  
o dowolnej geometrii; 

4) w przypadku zmiany statusu prawnego terenu 
zamkniCtego oznaczonego symbolem 33.TZW  
i mocliwoWci wspólnego zagospodarowania terenów 
1.U/UC, 2.U/UC, 3.U/UC i 33.TZW ustala siC 
nastCpuj>ce parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 55 m,  
b) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 

wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp.,  

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki nie moce przekraczać 
80%,  

d) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 15%,  

e) obowi>zuje lokalizacja zabudowy z dachami  
o dowolnej geometrii,  

f) dopuszcza siC wydzielenie nowych działek 
budowlanych pod warunkiem zapewnienia 
dostCpu do drogi publicznej poprzez bezpoWredni 
do niej dostCp, przez drogC wewnCtrzn> lub 
ustanowienie odpowiedniej słucebnoWci drogowejś 

5) zasady obsługi komunikacyjnej - obsługa 
komunikacyjna terenu obowi>zuje poprzez jezdniC 
zbieraj>co-rozprowadzaj>c> poł>czon> z ulic> 
główn> ruchu przyspieszonego oraz z dróg 
przyległychś 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) dla terenu 1.U/UC: 

- w zalecnoWci od zapotrzebowanej mocy przez 
projektowane obiekty zasilanie z istniej>cej 
lub projektowanej linii kablowej niskiego 
napiCcia,  

- dopuszcza siC mocliwoWć realizacji na terenie 
abonenckiej stacji transformatorowej,  

b) dla terenu 2.U/UC i 3.U/UC: 
- dla zasilania projektowanych obiektów 

nalecy na terenie wybudować abonenck> 
stacjC transformatorow> i zasilić j>  
z abonenckiej linii kablowej SN, 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
„J.W. Fabryczna”,  

c) w przypadku zmiany statusu prawnego terenu 
zamkniCtego oznaczonego symbolem 33.TZW  
i mocliwoWci wspólnego zagospodarowania 
terenów 1.U/UC, 2.U/UC, 3.U/UC i 33.TZW dla 
zasilania projektowanych obiektów  
(w zalecnoWci od mocy przył>czeniowej) 
przewidzieć abonenckie stacje transformatorowe 
zasilane z sieci kablowych SN (w tym linii 
abonenckich) wyprowadzonych z GPZ Bydgoszcz 
Wschód. 

 
§ 7. Ustalenia dla terenu 4.U/UC: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) teren zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2,  

b) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej ze wskazaniem przekształcenia 
funkcji mieszkaniowych na cele usługowe,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowej 
jako uzupełniaj>cej przy załoceniu, ce nie moce 
ona przekraczać 25% powierzchni całkowitej 
budynku,  

d) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych obiektów 
o funkcji warsztatowej, magazynowej oraz 
składowej do czasu realizacji nowych inwestycji, 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,  

e) dopuszcza siC utrzymanie stacji paliw, stacji 
gazu płynnego oraz lokalizacjC myjni 
samochodowych,  

f) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych funkcji 
usługowych z zakresu obsługi motoryzacyjnej 
typu warsztaty naprawcze, lakiernie, blacharnie, 
wulkanizacje, itp; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia  

o maksymalnie 4,0 m (w kierunku 
nieprzekraczalnej linii zabudowy) orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg terenu 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 22.KD-L 
(ul. Fabryczna),  

b) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia, 
maksymalnie w kierunku nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania, okreWlaj>cych 
zasiCg terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 21.KD-G/KD-T (ul. FordoMska),  

c) wymagana lokalizacja obiektów o atrakcyjnym  
i zrócnicowanym programie ucytkowym 
ł>cz>cym funkcje handlowe z usługowymi  
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z mocliwoWci> realizacji funkcji kultury  
i rekreacyjno-sportowych,  

d) 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,  

e) wymagany wysoki standard architektoniczny  
i estetyczny budynków i wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu, w tym małej 
architektury, oWwietlenia i zieleni,  

f) lokalizacja nowych budynków i rozbudowa 
istniej>cych z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, okreWlonych na rysunku planu 
oraz zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

g) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC 
dominanty, stanowi>cej element architektoniczno-
przestrzenny wyrócniaj>cy siC w przestrzeni, 
usytuowanej w rejonie skrzycowania ulic 
FordoMskiej i Fabrycznej,  

h) dopuszcza siC mocliwoWć wygrodzenia 
nieruchomoWci gruntowych pod warunkiem 
zastosowania ogrodzenia w formie acurowej,  

i) na rysunku planu wskazuje siC budynki 
docelowo przeznaczone do rozbiórki,  

j) dla obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 wymagana 
realizacja funkcji parkingowej jako wbudowanej 
w bryłC budynków (np. w kondygnacji 
podziemnej lub na dachu), dopuszcza siC 
zabezpieczenie do 20% potrzeb parkingowych  
w poziomie terenu,  

k) dla nowej lub rozbudowywanej zabudowy 
usługowej dopuszcza siC lokalizacjC stanowisk 
parkingowych wył>cznie w poziomie terenu pod 
warunkiem, ce całkowity bilans potrzeb  
w zakresie parkowania pojazdów, obliczony 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w § 5 ust. 8  
pkt 10 uchwały nie przekroczy 20 miejsc 
parkingowych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 55 m,  
b) dopuszcza siC wysokoWć dominanty przestrzennej 

do 120 m,  
c) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 

wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp.,  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki nie moce przekraczać 
80%,  

e) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 15%,  

f) obowi>zuje lokalizacja zabudowy z dachami  
o dowolnej geometrii; 

4) zasady obsługi komunikacyjnejŚ 
a) obsługa komunikacyjna terenu obowi>zuje  

z przyległych dróg publicznych oznaczonych 
symbolami: 22.KD-L, 23.KD-L i 25.KD-L,  

b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
oznaczonego symbolem 21.KD-G/KD-T  
(ul. FordoMska) pod warunkiem realizacji 
rozwi>zaM bezkolizyjnych,  

c) dla terenu 13.IE nalecy zapewnić dostCp do drogi 
publicznej; 

5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie istniej>cych obiektów z istniej>cej sieci 

Wredniego i niskiego napiCcia,  
b) zasilanie projektowanych obiektów  

z projektowanej abonenckiej infrastruktury 
elektroenergetycznej,  

c) projektowane stacje transformatorowe zasilić  
z abonenckiej linii kablowej Wredniego napiCcia 
wyprowadzonej z GPZ Bydgoszcz Wschód. 

 
§ 8. Ustalenia dla terenu 5.U/MW/UC, 

6.U/MW/UC: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren 
rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2,  

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, wulkanizacje, 
stacje paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, itp.; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) lokalizacja nowych budynków i rozbudowa 

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

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych jako wolno stoj>cych  
i przybudówek na terenach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, obowi>zuje 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych  
w formie wbudowanej w zabudowC 
mieszkaniow>,  

c) wymagana lokalizacja obiektów o atrakcyjnym  
i zrócnicowanym programie ucytkowym 
ł>cz>cym funkcje handlowe z usługowymi  
z mocliwoWci> realizacji funkcji kultury  
i rekreacyjno-sportowych,  

d) 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,  

e) wymagany wysoki standard architektoniczny  
i estetyczny budynków i wszystkich elementów 
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zagospodarowania terenu, w tym małej 
architektury, oWwietlenia i zieleni,  

f) dopuszcza siC mocliwoWć wygrodzenia 
nieruchomoWci gruntowych pod warunkiem 
zastosowania od strony dróg publicznych 
ogrodzenia w formie acurowej,  

g) zespół budynków zlokalizowanych w granicach 
działki budowlanej lub terenu inwestycji 
powinien charakteryzować siC jednolitym 
charakterem zabudowy,  

h) dla terenu oznaczonego symbolem 6.U/MW/UC 
dopuszcza siC zadaszenie miejsc parkingowych, 
dla którego nie obowi>zuje wymóg, o jakim 
mowa w § 8, pkt 3, lit. c) uchwały,  

i) dla terenu oznaczonego symbolem 5.U/MW/UC, 
dla obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 i zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wymagana 
realizacja funkcji parkingowej jako wbudowanej  
w bryłC budynków (np. w kondygnacji 
podziemnej), dopuszcza siC zabezpieczenie do 
20% potrzeb parkingowych w poziomie terenu,  

j) dla terenu oznaczonego symbolem 5.U/MW/UC, 
dla nowej lub rozbudowywanej zabudowy 
usługowej dopuszcza siC lokalizacjC stanowisk 
parkingowych wył>cznie w poziomie terenu pod 
warunkiem, ce całkowity bilans potrzeb  
w zakresie parkowania pojazdów, obliczony 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w § 5 ust. 8  
pkt 10 uchwały nie przekroczy 20 miejsc 
parkingowych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dla terenu 5.U/MW/UC ustala siC wysokoWć 

zabudowy od 7 m do 140 m,  
b) dla terenu 6.U/MW/UC ustala siC wysokoWć 

zabudowy od 7 m do 55 m,  
c) dla czCWci zabudowy lokalizowanej w granicach 

terenu 6.U/MW/UC, usytuowanej w bezpoWrednim 
s>siedztwie ul. WyWcigowej, ustala siC 
minimaln> wysokoWć zabudowy - 12 m, 
dopuszcza siC realizacjC budynków o nicszej 
wysokoWci pod warunkiem zastosowania 
architektonicznych wykoMczeM elewacji, np. 
attyki, uzupełniaj>cych rócnicC wysokoWci do  
12 m,  

d) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 
wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp.,  

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki nie moce przekraczać 
80%,  

f) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 10%, w przypadku lokalizacji 
funkcji mieszkaniowych udział powierzchni 
biologicznie czynnej nie moce być mniejszy nic 
25%,  

g) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy z dachami  
o dowolnej geometrii; 

4) zasady obsługi komunikacyjnejŚ 

a) obsługa komunikacyjna terenu obowi>zuje  
z przyległych dróg publicznych,  

b) dla terenów 14.IE oraz 15.IE nalecy zapewnić 
dostCp do drogi publicznej poprzez s>siednie 
działki ustanawiaj>c odpowiednie słucebnoWci 
gruntowe; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejŚ 
a) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 

- zasilanie istniej>cych obiektów z istniej>cych 
sieci Wredniego i niskiego napiCcia,  

- zasilanie projektowanych obiektów 
zlokalizowanych we wschodniej czCWci 
terenu z projektowanej abonenckiej stacji 
transformatorowej; zasilanie stacji  
z abonenckiej linii kablowej SN 
wyprowadzonej z projektowanego zł>cza 
kablowego SN, które nalecy ustawić  
w liniach rozgraniczaj>cych drogi 
29.KD-L/KD-T i zasilić z przebiegaj>cej  
w ulicy Startowej linii kablowej SN,  

- dla zasilania projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług 
komercyjnych, w zalecnoWci od 
zapotrzebowanej mocy, nalecy wyprowadzić 
jedn> lub dwie linie kablowe SN z GPZ 
WN/SN Bydgoszcz Wschód i powi>zać je  
z istniej>cymi sieciami SN,  

- dla zasilania zabudowy wielorodzinnej 
nalecy wybudować wolno stoj>ce 
(kontenerowe) stacje transformatorowe na 
geodezyjnie wydzielonych działkach  
z dostCpem do dróg publicznych i zasilić je 
przelotowo z istniej>cych lub 
projektowanych linii kablowych SN,  

- dla zasilania projektowanych usług 
komercyjnych i administracyjnych nalecy 
wybudować stacje transformatorowe 
abonenckie; zasilanie stacji z projektowanych 
zł>czy kablowych SN ustawionych na terenie 
5.U/MW/UC,  

b) w zakresie pozostałych sieci - wskazane jest 
utrzymanie istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanych bezpoWrednio  
z obsług> terenu, w wymogiem uwzglCdnienia 
jej w projektach zagospodarowania terenów. 

 
§ 9. Ustalenia dla terenu 7.U, 12.U: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) teren zabudowy usługowej,  
b) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 

z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, 
wulkanizacje, itp.,  

c) dla terenu 7.U: 
- dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej funkcji 

produkcyjnej,  
- dopuszcza siC przeznaczenie zamienne terenu 

- teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
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a) sytuowanie nowych budynków oraz przebudowy 
istniej>cych z uwzglCdnieniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy okreWlonych na rysunku planu 
oraz zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

b) dla terenu oznaczonego symbolem 7.U 
dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, jeWli bCdzie to uzasadnione 
projektowanym zagospodarowaniem terenu  
i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie  
w zgodzie z przepisami odrCbnymiś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 20 m,  
b) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 

wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp.,  

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki (terenu) nie moce 
przekraczać 80%,  

d) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki (terenu) nie 
moce być mniejszy nic 15%, w przypadku 
realizacji przeznaczenia zamiennego na terenie 
oznaczonym symbolem 7.U udział powierzchni 
biologicznie czynnej nie moce być mniejszy nic 
25%,  

e) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy z dachami  
o dowolnej geometrii; 

4) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie istniej>cych obiektów z istniej>cych 

sieci elektroenergetycznych po ewentualnym 
dostosowaniu do zwiCkszonego obci>cenia,  

b) po wykorzystaniu mocliwoWci zasilenia 
podmiotów z istniej>cej infrastruktury 
technicznej dopuszcza siC mocliwoWć budowy 
projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

5) zasady obsługi komunikacyjnejŚ 
a) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 

obowi>zuje z przyległych dróg publicznych,  
b) dla terenu 17.IE nalecy zapewnić dostCp do drogi 

publicznej przez działkC nr ewid. 5/3, obr. 216, 
ustanawiaj>c odpowiednie słucebnoWci gruntowe. 

 
§ 10. Ustalenia dla terenu 8.U/MN, 11.U/MN: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) teren zabudowy usługowej, teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych funkcji 

usługowych z zakresu obsługi motoryzacyjnej 
typu warsztaty naprawcze, lakiernie, blacharnie, 
stacje paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, wulkanizacje, itp.,  

c) w granicach terenu 11.U/MN dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cej stacji paliw 
zlokalizowanej na działkach nr ewid. 64/1 i 64/2, 
obr. 216; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

a) sytuowanie nowych budynków oraz przebudowy 
istniej>cych z uwzglCdnieniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy okreWlonych na rysunku planu 
oraz zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC garacy murowanych, 
które form> architektoniczn> powinny 
nawi>zywać do zabudowy mieszkaniowo-
usługowej,  

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych jako wolno stoj>cych  
i przybudówek, obowi>zuje lokalizacja 
pomieszczeM gospodarczych w budynkach 
mieszkaniowo-usługowych lub wbudowanych  
w obiekty garacoweś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 15 m,  
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki nie moce przekraczać 
80%,  

c) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 15%,  

d) w granicach terenu 8.U/MN obowi>zuje 
lokalizacja zabudowy z dachami o dowolnej 
geometrii,  

e) w granicach terenu 11.U/MN ustala siC 
wył>cznie lokalizacjC zabudowy z dachami 
płaskimiś 

4) zasady obsługi komunikacyjnej - obsługa 
komunikacyjna poszczególnych terenów obowi>zuje 
z przyległych dróg publicznychś 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejŚ 
a) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

dla terenu 11.U/MN:  
- zasilanie istniej>cych obiektów z istniej>cej 

sieci Wredniego i niskiego napiCcia,  
- zasilanie nowych obiektów z projektowanej 

linii kablowej niskiego napiCcia, 
wyprowadzonej z projektowanej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 18.IE,  

b) w zakresie pozostałych sieci - dla terenu 
11.U/MN wskazane jest przełocenie sieci 
ciepłowniczej w pas drogowy 28.KD-L oraz 
29.KD-L/KD-T. 

 
§ 11. Ustalenia dla terenu 9.MW/U, 10.MW/U: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

teren zabudowy usługowej,  
b) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 

z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, 
wulkanizacje, itp.; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) na rysunku planu wskazuje siC budynki 

docelowo przeznaczone do rozbiórki,  
b) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 

orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
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zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg terenu 
drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
31.KD-W, jeWli bCdzie to uzasadnione 
projektowanym zagospodarowaniem terenu  
i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie  
w zgodzie z przepisami odrCbnymi,  

c) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia, 
maksymalnie w kierunku nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania, okreWlaj>cych 
zasiCg terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 21.KD-G/KD-T (ul. FordoMska),  

d) obowi>zuje zakaz rozbudowy juc istniej>cej 
zabudowy o funkcji techniczno-produkcyjnej 
(obiektów produkcyjnych, warsztatowych, 
składów i magazynów),  

e) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych i garacy jako wolno stoj>cych  
i przybudówek, obowi>zuje lokalizacja 
pomieszczeM gospodarczych w formie wbudowanej 
w zabudowC mieszkaniow> i usługow>,  

f) dla nowej zabudowy usługowej lub zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wymagana 
realizacja funkcji parkingowej jako wbudowanej 
w bryłC budynków (np. w kondygnacji 
podziemnej), dopuszcza siC zabezpieczenie do 
25% potrzeb parkingowych w poziomie terenu,  

g) dopuszcza siC lokalizacjC stanowisk 
parkingowych wył>cznie w poziomie terenu pod 
warunkiem, ce całkowity bilans potrzeb  
w zakresie parkowania pojazdów, obliczony 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w § 5 ust. 8  
pkt 10 uchwały nie przekroczy 20 miejsc 
parkingowych,  

h) dopuszcza siC utworzenie parkingu terenowego 
od ulicy FordoMskiej na działkach nr ewid. 40/13 
i 40/14, obr. 217 oraz na czCWci działki nr ewid. 
40/16, obr. 217 do wspólnego ucytkowania przez 
mieszkaMców budynków przy ulicy FordoMskiej 
161 i 163a; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 20 m,  
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki nie moce przekraczać 
80%,  

c) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 15%, w przypadku lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej udział powierzchni 
biologicznie czynnej nie moce być mniejszy nic 
25%,  

d) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy z dachami  
o dowolnej geometrii; 

4) zasady obsługi komunikacyjnejŚ 
a) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg 

publicznych oraz poprzez wydzielon> drogC 
wewnCtrzn> oznaczon> symbolem 31.KD-W,  

b) dla terenu oznaczonego symbolem 19.IG nalecy 
zapewnić dostCp do drogi publicznej poprzez 
drogC wewnCtrzn> 31.KD-W; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 

- zasilanie istniej>cych obiektów z istniej>cej 
sieci Wredniego i niskiego napiCcia,  

- lokalizacja nowej stacji transformatorowej na 
geodezyjnie wydzielonej działce budowlanej 
na terenie oznaczonym symbolem 18.IE,  
z bezpoWrednim dostCpem do dróg 
publicznych lub poprzez ustanowienie 
odpowiednich słucebnoWci gruntowych,  

- zasilanie stacji z projektowanych linii 
kablowych SN, wykonanych jako wplot  
w istniej>c> liniC kablow>, przebiegaj>c>  
w ulicy Startowej,  

b) w zakresie pozostałych sieci - wskazane jest 
utrzymanie istniej>cej sieci infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanej bezpoWrednio  
z obsług> terenu z wymogiem uwzglCdnienia  
w projekcie zagospodarowania terenów. 

 
§ 12. Ustalenia dla terenu: 13.IE, 14.IE, 15.IE, 16.IE, 

17.IE, 18.IE: 
1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury 

elektroenergetycznej - stacja transformatorowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów  

i urz>dzeM niezwi>zanych z przeznaczeniem 
terenu,  

b) dopuszcza siC remonty, przebudowy, rozbudowy 
istniej>cych oraz budowC nowych stacji 
transformatorowych,  

c) dopuszcza siC podział działek zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny okreWlonymi na 
rysunku planu,  

d) dopuszcza siC grodzenie terenu w formie 
acurowej,  

e) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg terenu 
urz>dzeM elektroenergetycznych oznaczonej 
symbolem 18.IE, jeWli bCdzie to uzasadnione 
projektowanym zagospodarowaniem terenu  
i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie  
w zgodzie z przepisami odrCbnymiś 

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

o maksymalnej wysokoWci do 3,5 m,  
b) dopuszcza siC realizacjC budynku stacji 

transformatorowej z dachem o dowolnej 
geometrii,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC stacji kontenerowych,  
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki (terenu) nie moce 
przekraczać 80%,  

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

4) zasady obsługi komunikacyjnejŚ 
a) obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC 

bCdzie z przyległych do poszczególnych terenów 
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dróg publicznych lub poprzez ustanowienie 
odpowiednich słucebnoWci drogowych. 

 
§ 13. Ustalenia dla terenu 19.IG: 

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury 
gazowniczej; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 

orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg terenu 
drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
31.KD-W, jeWli bCdzie to uzasadnione 
projektowanym zagospodarowaniem terenu  
i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie  
w zgodzie z przepisami odrCbnymi,  

b) ustala siC wysokoWć zabudowy do 3,5 m,  
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki nie moce przekraczać 
80%,  

d) udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce być 
mniejszy nic 15%,  

e) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy z dachami  
o dowolnej geometrii,  

f) dopuszcza siC mocliwoWć wygrodzenia terenu pod 
warunkiem zastosowania ogrodzenia wył>cznie  
w formie acurowej; 

3) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna przez drogC wewnCtrzn> 
31.KD-W. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenu 20.KD-GP: 

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej – ulica 
klasy głównej ruchu przyspieszonegoś 

2) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia w kierunku 
północnym, maksymalnie do istniej>cej granicy 
planu, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg terenu 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 20.KD-GP 
(ul. Kamienna), w uzgodnieniu i na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

 
§ 15. Ustalenia dla terenu 21.KD-G/KD-T: 

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej – ulica 
klasy głównej z lini> tramwajow>ś 

2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
a) ulica dwujezdniowa z lini> tramwajow> na 

wydzielonym torowisku z chodnikami i Wcieck> 
rowerow>,  

b) zalecany typ skrzycowaMŚ skanalizowane i na 
prawe skrCtyś 

3) w przypadkach, gdy linie rozgraniczaj>ce tereny 
komunikacji publicznej pokrywaj> siC  
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza 
siC, aby w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji 
publicznej znalazły siC schody, pochylnie, studzienki 
okienne budynków oraz inne elementy 
architektoniczne, pod warunkiem, ce nie naruszaj> 
warunków ruchu pieszych i interesu osób trzecichś 

4) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia, maksymalnie 
w kierunku nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg terenu 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 
21.KD-G/KD-T (ul. FordoMska)ś 

5) na rysunku planu wskazuje siC budynki docelowo 
przeznaczone do rozbiórki. 

 
§ 16. Ustalenia dla terenu 22.KD-L, 23.KD-L, 

24.KD-L, 25.KD-L, 26.KD-L, 27.KD-L, 28.KD-L: 
1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej – ulica 

klasy lokalnej; 
2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ulica jednojezdniowa z chodnikami,  
b) zalecane typy skrzycowaMŚ skanalizowane  

i zwykłe,  
c) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 

lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu i na 
warunkach zarz>dcy drogi,  

d) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami 25.KD-L  
i 26.KD-L na rysunku planu wskazuje siC budynki 
docelowo przeznaczone do rozbiórkiś 

4) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia  
o maksymalnie 4,0 m (w kierunku nieprzekraczalnej 
linii zabudowy) orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania, okreWlaj>cych zasiCg 
terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem 
22.KD-L (ul. Fabryczna); 

5) w przypadkach, gdy linie rozgraniczaj>ce tereny 
komunikacji publicznej pokrywaj> siC  
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza 
siC, aby w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji 
publicznej znalazły siC schody, pochylnie, studzienki 
okienne budynków oraz inne elementy 
architektoniczne, pod warunkiem, ce nie naruszaj> 
warunków ruchu pieszych i interesu osób trzecich. 

 
§ 17 Ustalenia dla terenu 29.KD-L/KD-T: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej  

z lini> tramwajow>,  
b) ustala siC lokalizacjC pCtli autobusowej oraz 

zaplecza socjalnego; 
2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ulica jednojezdniowa z chodnikami,  
b) zalecane typy skrzycowaMŚ skanalizowane  

i zwykłe,  
c) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 4 m 

wył>cznie dla obiektów technicznych 
obsługuj>cych podstawow> funkcjC terenuś 

3) na rysunku planu wskazuje siC obiekt docelowo 
przeznaczony do rozbiórki. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenu 30.KD-D:  

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

2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
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a) ulica jednojezdniowa z chodnikami,  
b) zalecane typy skrzycowaMŚ skanalizowane  

i zwykłe. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu 31.KD-W: 
1) przeznaczenie terenuŚ teren drogi wewnCtrznejś 
2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ulica jednojezdniowa,  
b) zalecany przekrój jednoprzestrzenny bez 

wydzielonej jezdni i chodników. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu 32.KSg: 
1) przeznaczenie terenuŚ teren zespołu garacowegoś 
2) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ustala siC zakaz lokalizacji nowej zabudowy,  
b) ustala siC zakaz rozbudowy i nadbudowy,  
c) dopuszcza siC remonty i przebudowy 

istniej>cego zespołu garacowegoś 
3) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia orientacyjnej 

linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania, jeWli 
bCdzie to uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami odrCbnymi. 

 

Rozdział 5 
Przepis koMcowy 

 
§ 21. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Miasta 

Dorota Jakuta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3727 – Poz. 569 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3728 – Poz. 569 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3729 – Poz. 569 
 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3730 – Poz. 569 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3731 – Poz. 569 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3732 – Poz. 569 
 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3733 – Poz. 569 
 

zał>cznik nr 2 
do uchwały nr L/757/09 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 15 lipca 2009 r. 

 

RozstrzygniCcie 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz 
Wschód - Towarowa” 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 
oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413), Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm.), Rada Miasta Bydgoszczy 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresy infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z Ustaw> z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do zadaM własnych 
gminy i słuc> zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMcówŚ 
 

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

rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 20.KD-GP, 21.KD-G/KD-T, 
22.KD-L, 23.KD-L, 24.KD-L, 25.KD-L, 26.KD-L, 
27.KD-L, 28.KD-L, 29.KD-L/KD-T, 30.KD-D oraz 
budowa drogi wewnCtrznej 31.KD-W; 

b) sieci i urz>dzenia energetyczne, wodoci>gowe  
i zaopatrzenia w wodC, gazowe, kanalizacyjne, 
ciepłowniczeŚ 
- modernizacja istniej>cych oraz budowa 

nowoprojektowanych sieci i urz>dzeM. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Bydgoszcz Wschód - Towarowa”  
w Bydgoszczy 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.; 

- „Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009 – 2010” przyjCte 
uchwał> nr XL/556/08 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budcetu miasta na 2009 r. z póan. zm.; 

- „Plan rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-

2013” przyjCty uchwał> nr XXVI/493/08 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r.; 

- „Strategii rozwoju Bydgoszczy do roku 2015” 
przyjCtej uchwał> nr XXXVI/795/04 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 r.; 

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

 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym m.in. ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieM publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, z póan. zm.), ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,  
z póan. zm.), ustaw> z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 200 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 wynikał bCdzie  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych gwarantuj>cych dobr> 
jakoWć wykonania. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie 

finansowana z budcetu Miasta Bydgoszczy,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, m.in. z Ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm.) oraz z Ustaw> z dnia 16 grudnia  
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu 
l>dowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z póan. zm.). 

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

 


