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UCHWAŁA Nr L/755/09 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZ 

 z dnia 15 lipca 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyckówko-StopieM Wodny” w Bydgoszczy. 
 

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

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego 
uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
s>siaduj>cych z rzek> Brd> w rejonie ulic: Chmurna, 
Łubinowa, Błotna i Szamarzewskiego, któremu nadajC 
siC nazwC „Czyckówko-StopieM Wodny”, o powierzchni 
ok. 111 ha, w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

2. Plan zawiera: 
1) czCWć tekstow> stanowi>c> treWć uchwały podzielona 

na rozdziały: 
a) Rozdział 1 – Przepisy ogólne,  
b) Rozdział 2 – Oznaczenia graficzne planu,  
c) Rozdział 3 – Ogólne ustalenia planu,  
d) Rozdział 4 – Szczegółowe ustalenia planu,  
e) Rozdział 5 – Przepisy koMcowe; 

2) czCWć graficzn> oraz wymagane rozstrzygniCcia 
stanowi>ce zał>czniki do uchwały: 
a) rysunek planu w skali 1:1000, jako zał>cznik nr 1,  
b) wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, jako zał>cznik nr 1/1a i 1/1b,  

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

d)  rozstrzygniCcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
do zadaM własnych gminy, jako zał>cznik nr 3. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 2.1. W planie okreWla siC: 
1) przeznaczenie terenów; 
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 współczesnej;  
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów; 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci; 

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

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

 11) zasady obsługi z zakresie infrastruktury technicznej; 
 12) zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów; 
 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
 

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia terenów połoconych 
w granicach obszaru objCtego planem, okreWlenie 
sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 
oraz obsługi, nastCpuje w oparciu o: 
1) ustalenia planu, okreWlone w rozdziale 3 i 4 uchwały; 
2) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planu. 
2. Identyfikacja i powi>zanie okreWlonej 

nieruchomoWci z rysunkiem i tekstem planu nastCpuje  
w oparciu o oznaczenia przedstawione w formie 
symboli literowych i numerów wyrócniaj>cych teren 
spoWród innych terenów, w granicach obszaru objCtego 
planem. 

3. Zakres ustaleM szczegółowych wynika ze 
specyfiki poszczególnych terenów. 

 
§ 4.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „dachu stromym” – nalecy przez to rozumieć dach 
pochyły, o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem od 30° do 45°; 

2) „dachu płaski” – nalecy przez to rozumieć dach 
pochyły, o jednej lub dwóch płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem od 5° do 20°; 

3) „harmonijnym charakterze zabudowy” – nalecy 
przez to rozumieć wymóg realizacji obiektów  
o podobnych walorach architektonicznych 
charakteryzuj>cymi siC podobnymi parametrami (np. 
proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj  
i kolorystyka zastosowanych materiałów 
wykoMczeniowych pokrycia dachowego i elewacji 
itp.); 

4) „kablowaniu” – ułocenie elektroenergetycznej linii 
kablowej w pasie terenu pod jego powierzchni>; 
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5) „kiosku” – nalecy przez to rozumieć tymczasowe 

obiekty handlowo-usługowe, które spełniaj> 
nastCpuj>ce warunki: 
a) powierzchnia zabudowy wynosi nie wiCcej nic 

12 m2,  
b) wysokoWć okapu lub attyki nad poziomem terenu 

wynosi nie wiCcej nic 3,0 m,  
c) powierzchnia przeszklona Wcian stanowi nie 

mniej nic 40% sumy powierzchni Wcian,  
d) k>t nachylenia dachu wynosi nie wiCcej nic 30°, 

z zakazem krycia dachów pap>,  
e) po siadaj> wysokie walory estetyczne; 

6) „linii podziału wewnCtrznego – orientacyjnej” – 
nalecy przez to rozumieć liniC przedstawion> na 
rysunku planu, okreWlaj>c> podział terenu na działki 
budowlane, których przebieg moce być zmieniony, 
jeWli bCdzie to uzasadnione projektem 
zagospodarowania terenu; 

7) „linii rozgraniczaj>cej tereny – orientacyjnej” – 
nalecy przez to rozumieć liniC przedstawion> na 
rysunku planu, rozdzielaj>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony pod warunkiem ce 
zmiana ta nie spowoduje ograniczeM w realizacji 
podstawowego przeznaczenia terenów oddzielonych 
t> lini>; 

8) „linii rozgraniczaj>cej tereny - WciWle okreWlonej” – 
nalecy przez to rozumieć liniC przedstawion> na 
rysunku planu, rozdzielaj>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg nie moce być zmieniony;  

9) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu, 
ograniczaj>c> obszar na którym dopuszcza siC 
wznoszenie budynków dowolnie rozmieszczonych 
w obrCbie ograniczonego przez ni> obszaru i przy 
której moce być umieszczona Wciana frontowa 
budynku, ale bez mocliwoWci jej przekraczania  
w kierunku linii rozgraniczaj>cej; 

 10) „obowi>zuj>cej linii zabudowy” – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu przy 
której obowi>zkowo nalecy usytuować min. 80% 
zewnCtrznej Wciany frontowej nowego lub 
wymienianego budynku (za wyj>tkiem takich 
elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, 
podokienniki oraz innych detali ozdobnych), ale bez 
mocliwoWci jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj>cej. Obowi>zuj>ca linia zabudowy 
stanowi jednoczeWnie liniC nieprzekraczaln> dla 
budynków istniej>cych; 

 11) „miejscach postoju” – nalecy przez to rozumieć 
miejsca postojowe w formie garacy wbudowanych 
w bryłC budynku mieszkalnego, powierzchniowych 
parkingów otwartych lub parkingów (garacy) 
podziemnych; 

 12) „noWniku reklamy” – nalecy przez to rozumieć 
urz>dzenie/przekaanik/medium informacji wizualnej 
w jakiejkolwiek formie materialnej (np. banner, 
billboard, tablica itp.); 

 13) „ogrodzeniu acurowym” – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie umocliwiaj>ce migracjC drobnych 
przedstawicieli fauny, w szczególnoWci płazów, 
gadów i drobnych ssaków. Ogrodzenie acurowe  
o ł>cznej powierzchni przeWwitów min. 40% 
powierzchni ogrodzenia, które w przypadku 
zastosowania podmurówki – od strony koryta rzeki 
Brdy winno posiadać u podstawy ogrodzenia 
przepusty dla drobnych zwierz>t o Wrednicy min.  
10 cm w iloWci min. 1 przepust na 20 mb ogrodzenia; 

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

 15) „procencie zabudowy” – okreWla wielkoWć 
(wyracon> w procentach) powierzchni zabudowy  
w obrysie zewnCtrznym murów parteru w stosunku 
do powierzchni działki lub obszaru objCtego 
inwestycj>; 

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

 17) „przeznaczeniu podstawowym” – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie dominuj>ce na danym 
terenie lub działce, które jest okreWlone symbolem 
oraz tekstem planu; 

 18) „przeznaczeniu uzupełniaj>cym” – nalecy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia niekoliduj>cy  
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełnia 
lub wzbogaca podstawow> funkcjC, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczej; 

 19) „przeznaczeniu zamiennym” – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które dotyczy całego 
terenu i moce być realizowane tylko i wył>cznie  
w zamian za przeznaczenie podstawowe; 

 20) „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; 

 21) „strefie B ochrony konserwatorskiej” – nalecy przez 
to rozumieć strefC wskazan> na rysunku planu, 
obejmuj>c> teren o rozpoznanej zawartoWci 
konserwatorskiej posiadaj>cy własny układ 
przestrzenny; 

 22) „strefie AW Wcisłej ochrony archeologicznej” – 
nalecy przez to rozumieć strefC wskazan> na 
rysunku planu, obejmuj>c> tereny o rozpoznanej 
zawartoWci reliktów archeologicznych posiadaj>ce 
własn> formC terenow>; 

 23) „strefie W ochrony archeologicznej” – nalecy przez 
to rozumieć strefC wskazan> na rysunku planu, 
obejmuj>c> tereny o rozpoznanej zawartoWci 
wacnych reliktów archeologicznych; 

 24) „strefie OW obserwacji archeologicznej” – nalecy 
przez to rozumieć strefC wskazan> na rysunku planu, 
obejmuj>c> tereny o domniemanej zawartoWci 
reliktów archeologicznych; 

 25) „symbolu terenu” – nalecy przez to rozumieć 
identyfikacyjne oznaczenie terenu w tekWcie i na 
rysunku planu; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6 – 246 – Poz. 85 
 

 26) „terenie” – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu podstawowym  
i zasadach zagospodarowania, który został 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i posiada oznaczenie /symbol; 

 27) „uchwale” – nalecy przez to rozumieć uchwałC Rady 
Miasta Bydgoszczy, stanowi>c> ustalenia planu; 

 28) „uci>cliwoWci” – nalecy przez to rozumieć zjawisko 
lub stan utrudniaj>cy cycie albo dokuczliwe dla 
otaczaj>cego Wrodowiska, takie jak: hałas, wibracje, 
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia 
odpadami; 

 29) „usługach nieuci>cliwych” – nalecy przez to 
rozumieć działalnoWć usługow>, której wykonywanie 
odbywa siC przy zapewnieniu ochrony 
uzasadnionych interesów osób trzecich,  
a w szczególnoWci ochrony przed uci>cliwoWciami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne, promieniowanie, a takce ochrony przed 
zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby; 

 30) „zabudowie usługowej czy usługach” – nalecy przez 
to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia  
w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym 
nic usługowe i urz>dzenia słuc>ce do działalnoWci, 
której celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoWci,  
a nie wytwarzaj>cej bezpoWrednio metodami 
przemysłowymi dóbr materialnych; 

 31) „zagospodarowaniu punktu widokowego” – nalecy 
przez to rozumieć, wyposacenie miejsca o ducych 
walorach krajobrazowych w trwałe obiekty małej 
architektury, takie jak: ławki, stoliki, Wmietniki etc.; 

 32) „zieleni przydomowej” – nalecy przez to rozumieć 
roWlinnoWć na gruncie/terenie zabudowy 
mieszkaniowej lub otaczaj>cym j> gruncie/terenie  
w formie ogrodów, sadów uprawianych na ucytek  
i potrzeby własne gospodarstw rodzinnych 
(niebCd>ce produkcj> rolnicz> i ryback>), oraz inn> 
zieleM urz>dzon> pełni>c> funkcje rekreacyjne,  
z mocliwoWci> sytuowania w jej granicach 
towarzysz>cych obiektów i urz>dzeM, takich jak 
obiekty małej architektury ogrodowej i ucytkowej, 
słuc>cych rekreacji codziennej mieszkaMców tej 
zabudowy. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu  

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

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 5.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

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

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlona; 

3) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjna; 

4) linia podziału wewnCtrznego terenu o tym samym 
przeznaczeniu lub tych samych zasadach 

zagospodarowania - orientacyjna granica podziału 
na działki budowlane; 

5) obowi>zuj>ca linia zabudowy; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
7) obowi>zuj>ca zabudowa bezpoWrednio przy granicy 

działki budowlanej (odcinek granicy działki dla 
budynku w zabudowie blianiaczej); 

8) dopuszczalna zabudowa bezpoWrednio przy granicy 
działki budowlanej (odcinek granicy działki dla 
budynku w zabudowie blianiaczej); 

9) usytuowanie nowego budynku mieszkalnego-
orientacyjne; 

 10) przebieg głównej kalenicy; 
 11) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki; 
 12) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: oznaczenie liczbowe - numer 
kolejny, oznaczenie literowe - przeznaczenie terenu; 

 13) granica strefy B - ochrony konserwatorskiej; 
 14) granica strefy AW - Wcisłej ochrony archeologicznej; 
 15) granica strefy W - ochrony archeologicznej; 
 16) granica strefy OW - obserwacji archeologicznej; 
 17) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu 
i stanowi> elementy informacyjne planu: 
1) napowietrzna linia wysokiego napiCcia 110kV - 

przebieg projektowany; 
2) napowietrzna linia Wredniego napiCcia - przebieg 

istniej>ca; 
3) napowietrzna linia niskiego napiCcia - przebieg 

istniej>ca; 
4) orientacyjna strefa oddziaływania linii 

elektroenergetycznej; 
5) napowietrzna linia wskazana do rozbiórki; 
6) układ jezdni - projektowany; 
7) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny; 
8) ci>g rowerowy - przebieg orientacyjny; 
9) ci>g pieszo-rowerowy - przebieg orientacyjny; 

 10) granica obszaru zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych; 

 11) punkt widokowy; 
 12) strefa ochronna komunalnego ujCcia wody 

powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”: 
a) granica terenu ochrony bezpoWredniej,  
b) granica wewnCtrznego terenu ochrony 

poWredniej,  
c) granica zewnCtrznego terenu ochrony poWredniej. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 

§ 6. Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 
terenów w granicach obszaru objCtego planem, o ile 
ustalenia szczegółowe lub rysunek planu nie stanowi> 
inaczej. 

 
§ 7.1. W granicach obszaru objCtego planem 

wyznacza siC tereny o przeznaczeniu podstawowym: 
1) tereny zabudowy § 21-§ 33: 

a) mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW,  
b) mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN,  
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c) mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzysz>c> 
lub zamienn> funkcj> usługow> o symbolu 
MN/U,  

d) usługowej o symbolu U;  
e) usługowej z towarzysz>c> lub zamienn> funkcj> 

mieszkaniow> wielorodzinn> o symbolu U/MW; 
2) tereny zieleni i wód § 34-§ 42: 

a) usług sportu i rekreacji z towarzysz>c> zieleni> 
krajobrazow> o symbolu US/ZK,  

b) lasu o symbolu ZL,  
c) zieleni urz>dzonej publicznej o symbolu ZP,  
d) zieleni urz>dzonej publicznej bezpoWrednio 

zagrocony powodzi> o symbolu ZP/ZZ,  
e) zieleni krajobrazowej o symbolu ZK,  
f) wód powierzchniowych Wródl>dowych  

o symbolu WS; 
3) tereny transportu § 43-§ 51: 

a) dróg publicznych: 
- ulica klasy zbiorczej, z towarzysz>c> funkcj> 

urz>dzeM wodnych, infrastruktury 
elektroenergetycznej oraz wód powierzchniowych 
Wródl>dowych o symbolu KD-Z/WH/WS/IE,  

- ulica klasy głównej o symbolu KD-G,  
- ulica klasy zbiorczej o symbolu KD-Z,  
- ulica klasy lokalnej o symbolu KD-L,  
- ulica klasy dojazdowej o symbolu KD-D,  
- ulica klasy dojazdowej jako ci>g pieszo-

jezdny o symbolu KD-DX,  
b) droga wewnCtrzna o symbolu KD-W,  
c) parking powierzchniowy o symbolu KS1,  
d) wydzielony publiczny ci>g pieszy o symbolu 

KPX; 
4) tereny infrastruktury technicznej § 52-§ 57: 

a) urz>dzeM wodnych o symbolu WH,  
b) elektroenergetycznej o symbolu IE,  
c) telekomunikacyjnej o symbolu IT,  
d) wodoci>gowej o symbolu IW,  
e) kanalizacji sanitarnej o symbolu IKs,  
f) kanalizacji deszczowej o symbolu IKd. 
2. Wprowadzenie - tzn. realizacja przeznaczenia 

uzupełniaj>cego, okreWlonego w ustaleniach planu dla 
poszczególnych terenów, jest mocliwa równolegle  
z realizacj>, b>da po zrealizowaniu przeznaczenia 
podstawowego. 

3. Na terenach, dla których w planie ustalono 
przeznaczenie podstawowe, zabrania siC wprowadzenia 
przeznaczenia zamiennego, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej. 

 
§ 8. O ile z treWci ustaleM szczegółowych lub 

rysunku planu nie wynika inaczej ustala siC, ce 
wyznaczony w planie: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczony symbolem literowym MN i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, jest 
terenem: 
a) przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami garacowymi  
i gospodarczymi oraz zwi>zanymi z nimi 

urz>dzeniami i obiektami, a teren otaczaj>cy 
powycsze budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dróg 
wewnCtrznych, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
przydomowej, a takce poprzez realizacjC innych 
form zabudowy i zagospodarowania terenu,  
w zakresie okreWlonym przepisami planu,  

b) dla którego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dopuszcza siC realizacjC funkcji 
usług nieuci>cliwych do 30% powierzchni 
ucytkowej budynku podstawowego np. jako 
działalnoWci zwi>zanej z obsług> firm, 
administracj>, ubezpieczeniami, bankowoWci>, 
rekreacj> itp. a takce gabinety lekarskie itp., 
kameralne pracownie artystyczne itp., usługi 
handlu detalicznego oraz małe zakłady usługowe 
typu fryzjer, szewc, krawiec itp.,  

c) dla którego obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
przemysłowych, produkcyjnych (wytwórczych), 
magazynowo-składowych (np. hurtownie, 
składy, składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, 
a takce obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
usługowych oraz innych powoduj>cych stałe lub 
okresowe uci>cliwoWci dla podstawowych 
funkcji terenu poprzez pogorszenie stanu 
Wrodowiska zwłaszcza w zakresie hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wody  
i gleby oraz zanieczyszczenia odpadami, w tym 
miCdzy innymi usług z zakresu obsługi 
transportu samochodowego typu: stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, 
warsztaty mechaniki pojazdowej, lakiernie, bazy 
transportowe itp.,  

d) dla którego dopuszcza siC sytuowanie Wcian 
budynku w zabudowie blianiaczej wspólnie 
zaprojektowanej, bez otworów okiennych  
i drzwiowych, bezpoWrednio przy granicy  
z s>siaduj>c> działk> budowlan>; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z towarzysz>c> lub zamienn> funkcj> usługow>, 
oznaczony symbolem literowym MN/U i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, jest 
terenem: 
a) przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami garacowymi  
i gospodarczymi oraz zwi>zanymi z nimi 
urz>dzeniami i obiektami, a teren otaczaj>cy 
powycsze budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dróg 
wewnCtrznych, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
przydomowej, a takce poprzez realizacjC innych 
form zabudowy i zagospodarowania terenu,  
w zakresie okreWlonym przepisami planu,  

b) dla którego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dopuszcza siC realizacjC funkcji 
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usług nieuci>cliwych do 49% powierzchni 
ucytkowej budynku podstawowego np. jako 
działalnoWci zwi>zanej z obsług> firm, 
administracj>, ubezpieczeniami, bankowoWci>, 
rekreacj> itp. a takce gabinety lekarskie itp., 
kameralne pracownie artystyczne itp., usługi 
handlu detalicznego oraz małe zakłady usługowe 
typu fryzjer, szewc, krawiec itp.,  

c) przeznaczonym pod zamienn> funkcjC usługow>, 
gdzie dopuszcza siC budowC, ucytkowanie  
i utrzymanie budynków o funkcji usługowej 
wraz z niezbCdnymi dla ich prawidłowego 
funkcjonowania, towarzysz>cymi pomieszczeniami 
lub budynkami garacowymi i gospodarczymi 
oraz zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami  
i obiektami, a teren otaczaj>cy powycsze 
budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dróg 
wewnCtrznych, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni,  
a takce poprzez realizacjC innych form zabudowy  
i zagospodarowania terenu,  

d) dla którego obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
przemysłowych, produkcyjnych (wytwórczych), 
magazynowo-składowych (np. hurtownie, 
składy, składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, 
a takce obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
usługowych uci>cliwych, powoduj>cych stałe 
lub okresowe uci>cliwoWci dla podstawowych 
funkcji terenu poprzez pogorszenie stanu 
Wrodowiska zwłaszcza w zakresie hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wody  
i gleby oraz zanieczyszczenia odpadami, w tym 
miCdzy innymi usług z zakresu obsługi 
transportu samochodowego typu: stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, 
warsztaty mechaniki pojazdowej, lakiernie, bazy 
transportowe itp.; 

3) teren lasu, oznaczony symbolem literowym ZL  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, jest terenem przeznaczonym pod las  
w rozumieniu przepisów/ustawy o lasach; 

4) teren zieleni urz>dzonej publicznej, oznaczony 
symbolem literowym ZP i numerem wyrócniaj>cym 
go spoWród innych terenów, jest terenem publicznym 
i ogólnodostCpnym przeznaczonym do 
zagospodarowania poprzez utrzymanie 
rócnorodnych form roWlinnoWci; 

5) teren zieleni urz>dzonej publicznej bezpoWrednio 
zagrocony powodzi>, oznaczony symbolem 
literowym ZP/ZZ i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, jest terenem publicznym  
i ogólnodostCpnym przeznaczonym do 
zagospodarowania poprzez utrzymanie 
rócnorodnych form roWlinnoWci naturalnej lub 
zbliconej do naturalnej (półnaturalnej), które 
charakteryzuj> siC okreWlonym miejscem 
wystCpowania-siedliskiem, składem gatunkowym  
i struktur>, i które wraz z rzeab> terenu, wodami 
oraz innymi tworami i składnikami przyrody 
stanowi> o wartoWci ekologicznej i estetycznej 

krajobrazu, a w szczególnoWci spełniaj>cej funkcje 
ochronne, np. wodochronne i glebochronne  
w s>siedztwie terenów wód powierzchniowych, 
Wródl>dowych, i s> naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi (zagrocone powodzi>), tzn. mog> stanowić 
strefC przepływów wezbraM powodziowych na rzece 
Brdzie, spowodowanych m.in. wystCpowaniem 
zjawisk naturalnych (np. zatorów lodowo-Wrycowych 
czy przepływy fali powodziowej), gwałtownym 
przepływem powierzchniowych wód płyn>cych 
ponicej zbiornika i stopnia wodnego z elektrowni> 
„Smukała” (np. intensywny zrzut wody) oraz 
regulacj> poziomu tych wód w obrCbie 
projektowanego stopnia wodnego „Czyckówko” na 
rzece Brdzie (projektowana rzCdna piCtrzenia 
NPP=41,00 m n.p.m.), do zieleni ochronnej 
naraconej na niebezpieczeMstwo powodzi zalicza siC 
w szczególnoWci: naturalne zadrzewienia, grupy  
i pojedyncze drzewa, zespoły roWlinnoWci  
o charakterze leWnym, zakrzewienia, zaroWla, 
roWlinnoWć trawiasta, a takce inne formy roWlinnoWci, 
w zakresie okreWlonym przepisami planu, chyba ce 
przepisy odrCbne i szczególne stanowi> inaczej; 

6) teren zieleni krajobrazowej, oznaczony symbolem 
ZK i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, jest terenem przeznaczonym do 
zagospodarowania poprzez utrzymanie 
rócnorodnych form roWlinnoWci naturalnej lub 
zbliconej do naturalnej (półnaturalnej), które 
charakteryzuj> siC okreWlonym miejscem 
wystCpowania-siedliskiem, składem gatunkowym  
i struktur>, i które wraz z rzeab> terenu, wodami 
oraz innymi tworami i składnikami przyrody 
stanowi> o wartoWci ekologicznej i estetycznej 
krajobrazu. ZieleM krajobrazowa powinna pełnić 
funkcje ochronne np. glebochronne – w s>siedztwie 
terenów wód powierzchniowych, Wródl>dowych 
(strefa przybrzecna), w granicach wystCpowania 
skarp i zboczy, w tym terenów zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych, obejmuj>cych 
głównie krawCdzie tarasów rzecznych doliny Brdy. 
Do zieleni krajobrazowej zalicza siC: grupy  
i pojedyncze drzewa, zespoły roWlinnoWci  
o charakterze leWnym, zakrzewienia, zaroWla, 
roWlinnoWć trawiasta, a takce powycsze formy 
roWlinnoWci uzupełnione, w zakresie okreWlonym 
przepisami planu – jako przeznaczenie uzupełniaj>ce, 
innymi (np. antropogenicznymi) formami 
zagospodarowania powierzchni ziemi, takimi jak np. 
tereny rolnicze, w tym: uprawy polowe, ł>ki, sady, 
uprawy ogrodnicze i szkółkarskie, w tym pod 
osłonami, a takce tereny zieleni przydomowej; 

7) teren dróg publicznych, jest terenem przeznaczonym 
pod budowC, ucytkowanie i utrzymanie dróg 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy  
o drogach publicznych, z dopuszczeniem realizacji 
innych form zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w zakresie okreWlonym przepisami planu (np. jako 
teren dla lokalizowania sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej), i jest oznaczony 
symbolem: 
a) KD-G – ulica klasy głównej,  
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b) KD-Z – ulica klasy zbiorczej,  
c) KD-L – ulica klasy lokalnej,  
d) KD-D – ulica klasy dojazdowej,  
e) KD-DX – ulica klasy dojazdowej ci>g pieszo-

jezdny; 
8) teren drogi wewnCtrznej, oznaczony symbolem KD-

W, jest terenem przeznaczonym pod budowC, 
ucytkowanie i utrzymanie dróg wewnCtrznych, nie 
bCd>cych własnoWci> Skarbu PaMstwa lub jednostek 
samorz>du terytorialnego, stanowi>cych dojWcie  
i dojazd do nieruchomoWci, w granicach którego 
dopuszcza siC realizacjC innych form zabudowy  
i zagospodarowania terenu, w zakresie okreWlonym 
przepisami planu (np. jako tereny dla lokalizowania 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej). 

 
§ 9. Zasady ochrony i kształtowanie ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy 

istniej>cej i projektowanej, wymaga siC nawi>zania 
nowych budynków do istniej>cej zabudowy 
s>siedniej w zakresie m.in.: skali, proporcji, 
usytuowania, kształtu dachu, kolorystyki, 
materiałów wykoMczeniowych elewacji i pokrycia 
dachowego, przy zachowaniu wysokiego standardu 
estetycznego i architektonicznego; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic jednego 
budynku mieszkalnego na wydzielonej działce 
budowlanej przeznaczonej w planie na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów 
wyznaczonych w granicach planu z dróg 
przyległych, z wył>czeniem ulic oznaczonych 
symbolem KD-G i KD-Z oraz wydzielonych 
publicznych ci>gów pieszych oznaczonych 
symbolem KPX, o ile w ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów nie wskazano inaczej; 

4) dopuszcza siC zachowanie, remonty i przebudowC 
istniej>cych obiektów budowlanych (z wył>czeniem 
obiektów przeznaczonych w planie do rozbiórki); 

5) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie  
z liniami zabudowy okreWlonymi na rysunku planu 
oraz z zachowaniem przepisów odrCbnych; 

6) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu nie 
odnosz> siC do: 
a) podziemnych czCWci budynku znajduj>cych siC 

całkowicie ponicej poziomu terenu,  
b) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, 

podokienników, warstw ocieplaj>cych Wciany 
budynku, detali wystroju architektonicznego itp., 
które mog> wykraczać poza liniC zabudowy,  
o nie wiCcej nic 0,8 m,  

c) czCWci budynku, takich jak balkony, galerie, 
tarasy, wykusze, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., które mog> wykraczać poza liniC 
zabudowy, o nie wiCcej nic 1,3 m, maksymalnie 
do linii rozgraniczaj>cej z terenem drogi 
publicznej,  

d) robót budowlanych, które polegaj> na 
przebudowie i remoncie istniej>cego budynku 
(lub jego czCWci) usytuowanego poza liniami 
zabudowy oraz ociepleniu jego Wcian 

zewnCtrznych (z wył>czeniem obiektów 
przeznaczonych w planie do rozbiórki),  

e) dla istniej>cych obiektów budowlanych  
(z wył>czeniem obiektów przeznaczonych  
w planie do rozbiórki) które s> usytuowane: 
- w liniach zabudowy - dopuszcza siC 

rozbudowC i nadbudowC z uwzglCdnieniem 
linii zabudowy okreWlonych na rysunku 
planu,  

- w czCWci lub całoWci poza liniami zabudowy - 
dopuszcza siC nadbudowC bez uwzglCdnienia 
linii zabudowy oraz rozbudowC  
z uwzglCdnieniem linii zabudowy 
okreWlonych na rysunku planu; 

7) obowi>zuje sytuowanie zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działek, w miejscach okreWlonych na 
rysunku planu; 

8) na działkach o powierzchni do 1500 m2 now> 
zabudowC garacowo-gospodarcz> lub usługow> 
(uzupełniaj>c>) nalecy sytuować w formie 
zespolonej z brył> budynku podstawowego; 

9) na działkach o powierzchni 1500 m2 i wiCkszej 
dopuszcza siC sytuowanie wolnostoj>cych 
budynków garacowo-gospodarczych i usługowych, 
o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej; 

 10) nowe obiekty budowlane, które s> obiektami 
przeznaczenia podstawowego, nalecy sytuować 
Wcian> frontow> równolegle do linii zabudowy 
(przebieg głównej kalenicy, o ile wskazano, zgodnie 
z rysunkiem planu); 

 11) dla nowych i nadbudowywanych budynków 
mieszkalnych i usługowych, które s> obiektami 
przeznaczenia podstawowego, obowi>zuje realizacja 
dachów stromych pokrytych dachówk> lub 
materiałami j> imituj>cymi w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika 
inaczej; 

 12) obowi>zuje zakaz realizacji pełnych ogrodzeM 
wykonanych z betonu, blachy, tworzyw sztucznych 
itp., oraz stosowania jaskrawych kolorów; 
obowi>zuje ujednolicona forma i kolorystyka 
ogrodzeM frontu działek; 

 13) przy zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie istniej>cej infrastruktury technicznej 
z dopuszczeniem jej przebudowy w uzgodnieniu  
z gestorem sieci; 

 14) obowi>zuje zakaz montowania anten satelitarnych  
i urz>dzeM klimatyzacyjnych na elewacjach 
budynków od strony dróg publicznych. 

 
§ 10. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) realizacja inwestycji okreWlonych w planie  

z wymogiem ochrony istniej>cych układów 
przyrodniczych na podstawie przepisów odrCbnych  
i szczególnych;  

2) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu 
poprzez ograniczenie wycinki w zwi>zku  
z realizowan> inwestycj> zgodn> z planem na 
podstawie przepisów odrCbnych i szczególnych; 
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3) obowi>zuje utrzymanie i rekultywacja systemu wód 

powierzchniowych w tym cieków, stawów oraz 
ochrona towarzysz>cej naturalnej zieleni  
(z wył>czeniem przewidywanych zmian zwi>zanych 
z budow> stopnia wodnego); 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska (z wył>czeniem 
przewidywanych zmian zwi>zanych z budow> 
stopnia wodnego), a zwłaszcza emituj>cych hałas, 
wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby 
oraz odpady, okreWlonych odrCbnymi przepisami  
z zakresu ochrony Wrodowiska; 

5) na działkach budowlanych wyznaczonych  
w granicach terenów oznaczonych symbolem: MN, 
MN/U, U, U/MW, MW oraz w granicach terenów 
oznaczonych symbolem US/ZK nalecy wyznaczyć 
miejsce do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych; 

6) dla zgrupowania miejsc postojowych nalecy 
odprowadzić wody opadowe z powierzchni parkingu 
poprzez urz>dzenia oczyszczaj>ce do systemu 
kanalizacji deszczowej lub studni chłonnych wód 
deszczowych, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych. 

 
§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) obowi>zuje ochrona dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na 
podstawie: 
a) przepisów odrCbnych i szczególnych,  
b) ustaleM planu miejscowego, które okreWlaj> strefy 

i obiekty objCte ochron> konserwatorsk>; 
2) w granicach obszaru objCtego planem ustala siC 

strefC B – ochrony konserwatorskiej, której granice 
okreWlono na rysunku planu, gdzie przedmiotem 
ochrony jest nieczynny cmentarz ewangelicki wraz  
z układem przestrzennym, drzewostanem oraz 
nagrobkami, w zwi>zku z czym ustala siC obowi>zek 
uzgodnienia zamierzonych robót mog>cych 
naruszyć substancjC zabytkow>, z właWciwym 
konserwatorem zabytków; 

3) w granicach obszaru objCtego planem ustala siC 
strefC AW – Wcisłej ochrony archeologicznej, której 
granice okreWlono na rysunku planu, gdzie 
przedmiotem ochrony jest Wał Kujawski (północny) 
zwi>zany z epok> Wredniowiecza, w zwi>zku z czym 
ustala siC obowi>zek uzgadniania zamierzonych 
robót mog>cych naruszyć substancjC reliktów 
archeologicznych, z właWciwym konserwatorem 
zabytków; 

4) w granicach obszaru objCtego planem ustala siC 
strefC lub fragmenty strefy W – ochrony 
archeologicznej, której granice okreWlono na rysunku 
planu (przy czym ustaleM tej strefy nie stosuje siC  
w granicach strefy AW), gdzie przedmiotem 
ochrony jest zespół stanowisk archeologicznych 
(Bydgoszcz nr 18, 488, 491, 492) zwi>zanych  
z: obozowiskiem z okresu epoki kamienia oraz  
z osadnictwem ludnoWci kultury łucyckiej  
z wczesnej epoki br>zu, okresu rzymskiego, 
póanego Wredniowiecza i nowocytnoWci, w zwi>zku  

z czym ustala siC obowi>zek opiniowania 
zamierzonych robót ziemnych z właWciwym 
konserwatorem zabytków oraz przeprowadzenia, 
przed ich rozpoczCciem, badaM archeologicznych, 
których zakres zostanie okreWlony zgodnie  
z przepisami o ochronie zabytków; 

5) w granicach obszaru objCtego planem ustala siC 
fragment strefy OW – obserwacji archeologicznej, 
której granice okreWlono na rysunku planu (przy 
czym ustaleM tej strefy nie stosuje siC w granicach 
strefy W), gdzie przedmiotem obserwacji i ochrony 
konserwatorskiej s> mog>ce siC znajdować 
zawartoWci reliktów archeologicznych w obszarze 
doliny Brdy, w zwi>zku z czym ustala siC obowi>zek 
opiniowania zamierzonych robót ziemnych  
z właWciwym konserwatorem zabytków oraz 
przeprowadzenia nadzorów archeologicznych nad 
tymi robotami, zgodnie z przepisami o ochronie 
zabytków; 

6) na rysunku planu wskazuje siC obiekty wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, które zostaj> objCte 
ochron> konserwatorsk>: 
a) dawny budynek szkoły, połocony przy ulicy 

Saperów 207-209 w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 13.U/MW,  

b) budynek mieszkalny połocony przy ulicy 
Saperów 213 w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 69.MN,  

c) budynek mieszkalny połocony przy ulicy 
Łobcenickiej 34 w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 2.MN,  

d) kapliczka murowana z 1948 r. przy ulicy 
Siedleckiej 138-136 w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 62.MN; 

7) zakres ochrony konserwatorskiej dla w/w obiektów 
został okreWlony w ustaleniach szczegółowych planu 
dla poszczególnych terenów. 

 
§ 12. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) obowi>zuje nakaz zachowania strefy 

ogólnodostCpnej wzdłuc koryta rzeki Brdy,  
w granicach terenów oznaczonych symbolami 
5.ZP/ZZ, 9.ZP/ZZ, 70.ZP;  

2) w zagospodarowaniu terenów obowi>zuje nakaz 
uwzglCdnienia wskazanych na rysunku planu ci>gów 
pieszych i rowerowych, oraz zapewnienia ich 
ci>głoWci i poł>czeM; 

3) obowi>zuje nakaz zagospodarowania poboczy 
terenów dróg publicznych zieleni> tj.: drzewa, 
krzewy itp.; 

4) zasady umieszczania noWników reklamowych 
(reklamy, szyldy, tablice informacyjne itp.): 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 

reklamowych 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., oraz  
w Wwietle okien bram i na połaciach dachowych,  
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b) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 
reklamowych w sposób uniemocliwiaj>cy 
prawidłowe korzystanie z terenu, budynku  
i poszczególnych pomieszczeM (np. 
ograniczaj>cy doWwietlenie pomieszczeM lecz  
z wył>czeniem witryn sklepowych), dopuszcza 
siC sytuowanie tego typu reklam na obiektach  
o funkcjach usługowych, reklamy powinny mieć 
charakter okolicznoWciowy i informacyjny,  

c) obowi>zuje zakaz umieszczania (na gruncie, na 
budynku, na elementach małej architektury itp.) 
noWników reklamowych nie zwi>zanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu lub gdy 
nie jest prowadzona, w granicach danej działki 
budowlanej, cadna działalnoWć np. usługowa,  

d) dopuszcza siC sytuowanie reklam w sposób 
uporz>dkowany, tzn. w jednym miejscu 
wyznaczonym dla wszystkich reklam, z których 
kacda powinna charakteryzować siC tymi 
samymi wymiarami i być umieszczona na tym 
samym elemencie noWnym, np. tablicy, słupie, 
itp.,  

e) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 
reklamowych w odległoWci mniejszej nic 3,0 m 
od granicy z s>siedni> działk> budowlan>, 
mierz>c tC odległoWć w poziomie od najblicszej, 
zewnCtrznej krawCdzi konstrukcji urz>dzenia 
reklamowego (np. tablicy, podpory noWnika) 
zwróconej w stronC tej granicy, z wył>czeniem 
terenu oznaczonego w planie symbolem 
literowym U i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów. 

 
§ 13. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy: 
1) parametry: maksymalna powierzchnia zabudowy, 

maksymalny procent zabudowy i minimalny procent 
powierzchni biologicznie czynnej odnosz> siC do 
działek budowlanych lub terenów które nie s> 
jeszcze zagospodarowane w parametrach 
okreWlonych przepisami planu, w przypadku gdy  
w stanie istniej>cym parametry zabudowy s> juc 
przekroczone obowi>zuje zakaz zwiCkszania tych 
parametrów; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne nalecy 
realizować jako obiekty budowlane do dwóch 
kondygnacji nadziemnych (poddasze ucytkowe lub 
nieucytkowe stanowi kondygnacjC); 

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
maksymalna wysokoWć zabudowy przy dachach 
płaskich 9,0 m; 

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
maksymalna wysokoWć zabudowy przy dachach 
stromych 10,0 m; 

5) wskaaniki miejsc postojowych dla samochodów:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,  
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,  

c) dla funkcji usługowej uzupełniaj>cej i zamiennej 
min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, o ile ustalenia szczegółowe nie 
stanowi> inaczej,  

d) dla innych terenów i funkcji zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi. 

 
§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych: 
1) w granicach obszaru objCtego planem, jako element 

informacyjny, przedstawiono granice strefy 
ochronnej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”: 
ochrony bezpoWredniej, ochrony poWredniej 
wewnCtrznej oraz ochrony poWredniej zewnCtrznej, 
gdzie obowi>zuj> zakazy, nakazy i ograniczenia 
okreWlone w decyzji o ustanowieniu strefy 
ochronnej; 

2) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 
tereny górnicze; 

3) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 
tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi 
(zagrocone powodzi>), które zostały oznaczone  
w planie symbolem 5.ZP/ZZ i 9.ZP/ZZ; tereny te 
stanowi> w rozumieniu przepisów odrCbnych 
(Prawo wodne) obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> od rzeki Brdy, w granicach tych terenów 
obowi>zuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymi dotycz>cymi obszarów 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

4) w granicach obszaru objCtego planem wskazuje siC 
obszar zagrocony osuwaniem siC mas ziemnych 
(ruchami masowymi), gdzie istnieje mocliwoWć 
wystCpowanie niekorzystnych dla budownictwa 
zjawisk geologicznych (osuwiska), którego granice 
okreWlono na rysunku planu i w obszarze tym 
znalazły siC tereny oznaczone w planie symbolem 
30.IW, 62.MN, 64.ZK, 97.KD-L, 111.KD-D na 
terenie którego wymaga siC obligatoryjnego 
opracowania przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowC lub, gdy nie jest ona wymagana, przed 
zgłoszeniem rozpoczCcia budowy, dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej wraz z ustaleniem 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, 
z zastrzeceniem sytuacji gdy przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczej; 

5) w granicach obszaru objCtego planem nie mocna 
wykluczyć wystCpowania dodatkowych terenów 
zagroconych ruchami masowymi ziemi, poza 
miejscami oznaczonymi w planie, dla których 
stosuje siC przepisy szczególne i odrCbne. 

 
§ 15. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci: 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWci; 
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2) podziału terenów na działki budowlane mocna 

dokonać, jeceli jest on zgodny z zasadami  
i warunkami okreWlonymi na rysunku lub w treWci 
ustaleM ogólnych planu chyba, ce w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów 
wskazano inaczej; 

3) linie podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 
przedstawione na rysunku planu, stanowi> granice 
podziału na działki budowlane, których przebieg 
moce być zmieniony, o ile nie spowoduje to 
ograniczeM w realizacji podstawowego albo 
zmiennego przeznaczenia terenów, przez które takie 
linie przebiegaj> oraz zmniejszenia powierzchni 
wyznaczonej na rysunku planu działki o wiCcej nic 
20%; 

4) istniej>ce granice geodezyjne nie stanowi> granic 
działek budowlanych, chyba, ce z treWci ustaleM lub 
rysunku planu wynika inaczej; 

5) obowi>zuje zakaz wydzielania działek budowlanych 
w iloWci wiCkszej nic to okreWlono na rysunku planu, 
chyba ce wydzielana dodatkowa działka budowlana 
bCdzie miała powierzchniC nie mniejsz> nic  
1500 m2, a front tej działki, przylegaj>cy na całej 
swojej długoWci do terenu drogi obsługuj>cej działki, 
bCdzie miał szerokoWć nie mniejsz> nic 20 m; 

6) dopuszcza siC ł>czenie wyznaczonych na rysunku 
planu działek budowlanych w celu utworzenia 
jednej, wiCkszej działki budowlanej z mocliwoWci> 
jej zabudowy i zagospodarowania z zachowaniem 
przepisów okreWlonych w planie. 

 
§ 16. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: w granicach obszaru objCtego planem, 
jako element informacyjny, przedstawiono granice 
strefy ochronnej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”: ochrony 
bezpoWredniej, ochrony poWredniej wewnCtrznej oraz 
ochrony poWredniej zewnCtrznej, gdzie obowi>zuj> 
zakazy, nakazy i ograniczenia okreWlone w decyzji  
o ustanowieniu strefy ochronnej. 

 
§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
1) układ dróg publicznych tworz>: 

a) ulica klasy głównej oznaczona symbolem KD-G,  
b) ulice klasy zbiorczej oznaczone symbolami KD-

Z i KD-Z/…,  
c) ulice klasy lokalnej oznaczone symbolem KD-L,  
d) ulice klasy dojazdowej oznaczone symbolem 

KD-D,  
e) ulice klasy dojazdowej jako ci>gi pieszo-jezdne 

oznaczone symbolem KD-DX; 
2) droga wewnCtrzna oznaczona symbolem KD-W; 
3) wydzielony publiczny ci>g pieszy oznaczony 

symbolem KPX; 
4) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów 
zwi>zanych z obsług> osiedla, ruchu pieszego, 
urz>dzania ci>gów pieszo-rowerowych oraz 
lokalizacji infrastruktury technicznej; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> transportu; 

6) w pasie drogowym dopuszcza siC lokalizacjC 
obiektów małej architektury, w tym kiosków i wiat 
przystankowych; 

7) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, ci>gi pieszo-
rowerowe, Wciecki rowerowe, pasy postojowe, zatoki 
autobusowe) nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji; 

8) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej  
z terenem s>siednim, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego drogi, 
który uwzglCdni lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej oraz spełni parametry ppoc.;  

9) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów; 
 10) dopuszcza siC realizacjC nowych zjazdów na 

warunkach zarz>dcy drogi; 
 11) dopuszcza siC etapowanie inwestycji; 
 12) do czasu rozbudowy ulic dopuszcza siC utrzymanie 

istniej>cego zagospodarowania; 
 13) dopuszcza siC utrzymanie, remonty, przebudowC  

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

 14) dopuszcza siC utrzymanie, remonty, przebudowC  
i rozbudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych z obsług> techniczn> drogi, na 
warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci; 

 15) na ulicach lokalnych i dojazdowych dopuszcza siC 
przekrój jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej 
jezdni i chodników oraz wprowadzenie elementów 
uspokojenia ruchu; 

 16) miejsca postojowe dla samochodów (parking, garac, 
wiata) zwi>zanych z obsług> budynków 
mieszkalnych i usługowych nalecy lokalizować  
w granicach działki/terenu, na której istniej> lub 
maj> być realizowane budynki mieszkalne  
i usługowe, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 
inaczej; 

 17) ustala siC przebieg ci>gów rowerowych w granicach 
terenów: 71.KD-G, 72.KD-Z, 114.KD-Z, 
115.KD-Z/WH/WS/IE, 112.KPX zgodnie  
z rysunkiem planu; 

 18) ustala siC przebieg ci>gów pieszo-rowerowych  
w granicach terenów: 70.ZP, 5.ZP/ZZ, 9.ZP/ZZ  
i 14.WH zgodnie z rysunkiem planu; 

 19) ustala siC przebieg ci>gu pieszego w granicy terenu 
1.ZP zgodnie z rysunkiem planu. 

 
§ 18. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
1) zasady ogólne: 

a) nowe (rozbudowywane) sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych w planie 
pod drogi lub pod infrastrukturC techniczn>,  
a w sytuacjach szczególnych, o ile z treWci 
ustaleM szczegółowych planu nie wynika inaczej, 
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dopuszcza siC ich usytuowanie w granicach 
innych terenów publicznych lub terenów  
o charakterze ogólnodostCpnym z zapewnieniem 
dostCpu słucbom eksploatuj>cym do tych sieci na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych,  

b) w granicach terenów dróg publicznych 
dopuszcza siC utrzymanie, remonty, przebudowC 
i rozbudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej: 
- zwi>zanych z obsług> techniczn> drogi,  
- niezwi>zanych z obsług> techniczn> drogi na 

warunkach zarz>dcy drogi i w porozumieniu 
z gestorami sieci,  

c) w granicach terenów drów wewnCtrznych 
obowi>zuje utrzymanie oraz dopuszcza siC 
remonty istniej>cej infrastruktury technicznej 
niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> terenu,  
z wymogiem uwzglCdnienia ich w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym 
gestora sieci, na zasadach okreWlonych 
odrCbnymi przepisami,  

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej 
infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu, w uzgodnieniu  
z gestorem sieci; 

2) zaopatrzenie w wodC: 
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej I strefy ciWnienia ze stacji 
wodoci>gowej SW-4 „Czyckówko” poprzez 
magistrale wodoci>gowe oraz istniej>ce  
i projektowane sieci rozdzielcze zlokalizowane 
w ulicach przyległych, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci,  

b) sieci wodoci>gowe projektować z zachowaniem 
układów pierWcieniowych; 

3) odprowadzenie Wcieków komunalnych: 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków komunalnych 

układem grawitacyjno-pompowym do zlewni 
kolektora A z odpływem do oczyszczalni 
Wcieków „KapuWciska”; Wcieki odprowadzane 
bCd> poprzez istniej>ce i projektowane kanały 
Wciekowe w systemie rozdzielczym, zgodnie  
z warunkami technicznymi okreWlonymi przez 
gestora sieci,  

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 
Wciekowej dopuszcza siC obsługC wył>cznie 
istniej>cej zabudowy w zakresie odprowadzenia 
Wcieków, poprzez wykorzystanie istniej>cych, 
szczelnych zbiorników na nieczystoWci płynne,  

c) obowi>zujC zakaz realizacji nowych zbiorników 
na nieczystoWci płynne, oraz wykorzystywania 
istniej>cych zbiorników dla potrzeb nowej  
i wymienianej zabudowy,  

d) obowi>zujC zakaz realizacji i ucytkowania 
lokalnych oczyszczalni Wcieków 
(indywidualnych lub grupowych),  

e) obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków 
bytowych (oczyszczonych i nieczyszczonych) do 
gruntu, oraz wód powierzchniowych  
i podziemnych,  

f) po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej obowi>zuje likwidacja istniej>cych 
zbiorników na nieczystoWci płynne i podł>czenie 
do sieci zbiorczej; 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 
a) ustala siC odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych do zbiorczej sieci kolektorów 
deszczowych, istniej>cych i projektowanych  
w systemie rozdzielczym, ze zrzutem Wcieków 
podczyszczonych do rzeki Brdy ponicej 
planowanego stopnia wodnego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 115.KD-Z/WH/WS/IE,  

b) Wcieki wód opadowych i roztopowych zbierane 
bCd> poprzez system istniej>cych  
i projektowanych kanałów, przy zachowaniu 
dopuszczalnej wartoWci współczynnika spływu 
okreWlonego w dokumencie „Studium 
programowo-przestrzenne kanalizacji 
deszczowej m. Bydgoszczy”, na warunkach 
gestora sieci,  

c) wody opadowe i roztopowe ujCte w systemy 
kanalizacyjne pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych wymagaj> podczyszczania 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
szczególnymi,  

d) zabrania siC wprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych 
do gruntu oraz do wód powierzchniowych  
i podziemnych; 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) ustala siC zaopatrzenie w gaz z istniej>cej  

i projektowanej sieci gazowej Wredniego  
i niskiego ciWnienia poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć rozdzielcz> niskiego lub 
Wredniego ciWnienia na warunkach technicznych 
okreWlonych przez gestora sieci,  

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w gaz za pomoc> 
indywidualnych zbiorników na gaz płynny,  

c) wskazane jest wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych; 

6) zaopatrzenie w energiC ciepln>: 
a) ustala siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 

pomoc> urz>dzeM zasilanych: gazem, energi> 
elektryczn>, wCglem kamiennym, ze aródeł 
energii odnawialnej lub innych paliw 
ekologicznych, z wył>czeniem lokalizacji 
elektrowni wiatrowych, z zachowaniem 
normatywnych wartoWci emisji spalin do 
atmosfery okreWlonych w przepisach 
szczególnych,  

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 
pomoc> urz>dzeM zasilanych olejem opałowym  
z wył>czeniem terenów zlokalizowanych na 
północ od terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 72.KD-Z, 114.KD-Z, 
115.KD-Z/WH/WS/IE,  

c) dopuszcza siC realizacjC palenisk, w formie 
kominków domowych, opalanych drewnem; 

7) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: 
a) zasilanie obiektów budowlanych z istniej>cej 

oraz projektowanej sieci elektroenergetycznej,  
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b) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
Wredniego napiCcia – SN, w układzie docelowym 
tworz>: 
- istniej>ca stacja transformatorowa „Siedlecka 1”, 

zlokalizowana w granicach planu, w jego 
południowej czCWci, zbieg ulic Siedleckiej  
i Chmurnej, któr> z uwagi na kolizjC  
z układem drogowym 73.KD-L nalecy 
dyslokować w granicy terenu oznaczonego 
symbolem 51.IE,  

- istniej>ca stacja transformatorowa 
„Łubinowa”, zlokalizowana w granicy terenu 
oznaczonego symbolem 36.IE dopuszcza siC 
przebudowC stacji na nowy typ i zachowanie 
lokalizacji w dotychczasowym miejscu,  

- projektowana stacja SN/nn zlokalizowana  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
40.IE,  

- projektowana stacja SN/nn zlokalizowana  
w czCWci osiedla Piaski Dolny Taras w rejonie 
skrzycowania ulic Szamarzewskiego  
i Obozowej (poza granicami obszaru objCtego 
planem),  

- projektowana stacja SN/nn zlokalizowana 
przy ulicy OkrCcnej – ulica i stacja poza 
granicami obszaru objCtego planem (Jachcice 
Zachód),  

- projektowana stacja SN/nn zlokalizowana 
przy ulicy Saperów – ulica i stacja poza 
granicami obszaru objCtego planem (Jachcie 
Zachód), 

c) zasilanie istniej>cych i projektowanej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej w granicach 
opracowania planu liniami kablowymi SN 
budowanymi pod powierzchni> terenu,  

d) dopuszcza siC mocliwoWć zmiany sposobu 
zasilania rozdzielni Wredniego napiCcia 
zlokalizowanej na terenie oznaczonym 
symbolem 63.IW (MWiK),  

e) dopuszcza siC mocliwoWć kablowania wszystkich 
linii elektroenergetycznych,  

f) zachowuje siC przebieg napowietrznych  
i kablowych linii SN-15kV, przebiegaj>cych  
w granicach dróg publicznych,  

g) przewiduje siC docelowo przebudowC 
napowietrznych linii Wredniego napiCcia SN-
15kV: 
- na odcinku od skrzycowania dróg 

publicznych oznaczonych symbolami 
97.KD-L (ul. Byszewska) i 105.KD-DX  
w kierunku zachodnim do drogi oznaczonej 
symbolem 83.KD-L (ul. Siedlecka) na 
odcinek linii kablowej, przebiegaj>cej pod 
powierzchni> terenu w granicach terenu dróg 
publicznych oznaczonych symbolami: 
108.KD-DX, 94.KD-D (ul. Łubinowa)  
i 83.KD-L (ul. Siedlecka),  

- na odcinku od południowo-wschodniej 
granicy terenu objCtego planem, przez teren 
oznaczonym symbolem 12.MN/U w kierunku 
północnym przez tereny oznaczone 
symbolem 114.KD-Z, 16.ZK, 69.MN na 

odcinek linii kablowej, przebiegaj>cej pod 
powierzchni> terenu w ul. Saperów – 
przebieg linii poza granicami obszaru 
objCtego planem (mpzp Jachcice Zachód),  

- likwiduje siC odgałCzienie od w/w linii do 
stacji transformatorowej słupowej „Jachcice 
Dolne” – stacja przewidywana do 
przebudowy i dyslokacji na ul. OkrCcn> 
(mpzp Jachcice Zachód),  

- budowC linii kablowo-napowietrznej, 
wyprowadzonej z projektowanej stacji przy 
ul. Saperów (mpzp Jachcie Zachód) dla 
zasilania abonenckiej stacji „Precyzja”,  

- do czasu likwidacji lub przebudowy 
napowietrznych linii Wredniego napiCcia SN 
nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp 
do linii w celu jej obsługi i konserwacji,  

h) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
niskiego napiCcia – nn istniej>cych, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
budowlanych, w układzie docelowym tworz> 
istniej>ce i projektowane podziemne linie 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia, 
wyprowadzone z istniej>cych i projektowanej 
stacji transformatorowej – nowe  
i rozbudowywane linie elektroenergetyczne nn 
realizować jako linie kablowe pod powierzchni> 
terenu – zabrania siC budowy nowych  
i rozbudowy istniej>cych linii 
elektroenergetycznych jako linii napowietrznych 
z wył>czeniem przył>czy prowadzonych od 
istniej>cych linii napowietrznych, a takce  
z wył>czeniem remontów i wymiany istniej>cych 
napowietrznych linii i przył>czy przewidzianych 
do docelowego zachowania,  

i) dopuszcza siC etapowanie w realizacji 
docelowego układu zasilania w energiC 
elektryczn> z wykorzystaniem istniej>cych sieci  
i urz>dzeM elektroenergetycznych,  

j) docelowo projektowana przebudowa 
napowietrznej linii Wredniego napiCcia SN-30kV: 
- na odcinku od słupa ustawionego przy 

skrzycowaniu dróg ul. Szamarzewskiego  
i Błotnej w kierunku zachodnim na odcinek 
linii kablowej, przebiegaj>cej w ulicy 
Błotnej,  

- ustawienie nowego słupa przy ulicy Błotnej 
na terenie oznaczonym symbolem 113.KD-D 
i wykonanie nowego przejWcia przez rzekC 
BrdC lini> napowietrzn>,  

- u zbiegu linii rozgraniczaj>cych terenów 
97.KD-L, 30.IW i 62.MN na odcinek linii 
kablowej przebiegaj>cy w granicach terenu 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 
83.KD-L przez teren 63.IW i w granicach 
drogi 86.KD-DX,  

- pozostawia siC odcinek linii napowietrznej od 
terenu 54.IKs w kierunku południowym, 
przebiegaj>cy w granicach drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 83.KD-L  
(ul. Siedlecka),  
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- na odcinku od skrzycowania dróg 
oznaczonych symbolami 83.KD-L z drog> 
72.KD-Z w kierunku wschodnim do granicy 
opracowania planu (skrzycowanie ulic 
Saperów, Szamarzewskiego i OkrCcnej)  
i dalej w kierunku północnym do 
projektowanego GPZ WN/SN „Czyckówko-
Jachcice” prowadzenie linii na wspólnych 
słupach z projektowan> lini> wysokiego 
napiCcia 110kV, 

k) wyznacza siC przebieg projektowanej 
napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV, 
w południowej czCWci planu, w granicach 
terenów oznaczonych symbolami: 71.KD-G, 
72.KD-Z, 42.KS1, 115.KD-Z/WH/WS/IE, 
14.WH, 16.ZK dla zasilania projektowanego 
GPZ WN/SN „Czyckówko-Jachcice”: 
- wprowadza siC orientacyjn> strefC 

ograniczonego ucytkowania po 18 m od osi 
linii w obie strony,  

- dopuszcza siC mocliwoWć zmniejszenia tej 
strefy w stosunku do nowo wznoszonych 
budynków mieszkalnych i usługowych po 
uprzednim wykonaniu obliczeM lub pomiarów 
natCcenia pola elektromagnetycznego  
i spełnieniu wymagaM dotycz>cych 
dopuszczalnych wartoWci natCcenia tego pola, 
zawartych w przepisach szczególnych; 

8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
a) ustala siC podł>czenie do telefonii stacjonarnej, 

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

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, a istniej>ce linie 
telekomunikacyjne docelowo przewidzieć do 
kablowania, wł>cznie z istniej>cymi 
napowietrznymi przył>czami abonenckimi,  

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
masztów i anten stacji bazowych 
(przekaanikowych) telefonii komórkowej  
z wył>czeniem terenu oznaczonego symbolem 
63.IW i 48.MW,  

d) ustala siC podł>czenie do innych sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub przekaz sygnału poprzez 
istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn>, 
na warunkach wybranego gestora sieci; 

9) gospodarka odpadami stałymi: 
a) ustala siC, ce 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 i szczególnymi. 

 
§ 19. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów: 
1) obowi>zuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych 

na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz 
przeznaczonych do realizacji inwestycji celu 
publicznego; 

2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczasowych zasadach, 
bez prawa rozbudowy istniej>cych obiektów 
budowlanych (dopuszcza siC ich remonty  
i modernizacje). 

 
§ 20. Stawki procentowe, na podstawie których 

ustala siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci: 
1) dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć gminy 

Bydgoszcz oraz dla nieruchomoWci nabywanych 
przez gminC Bydgoszcz i połoconych w granicach 
terenów: 
- drogi publicznej KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, 

KD-DX i 115.KD-Z/WH/WS/IE, 
- parkingu powierzchniowego KS1,  
- wydzielony publicznego ci>gu pieszego KPX,  
- urz>dzeM wodnych 14.WH,  
- zieleni urz>dzonej publicznej ZP,  
- zieleni urz>dzonej publicznej bezpoWrednio 

zagrocony powodzi> ZP/ZZ,  
ustala siC stawkC procentow> w wysokoWci 0%, na 
podstawie której ustala siC opłatC z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci; 

2) dla terenów nie wymienionych w pkt 1 ustala siC 
ustala siC stawkC procentow> w wysokoWci 30%, na 
podstawie której ustala siC opłatC z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu 
 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 48.MW 
ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) teren przeznaczony pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami garacowymi  
i gospodarczymi oraz zwi>zanymi z nimi 
urz>dzeniami i obiektami, a teren otaczaj>cy 
powycsze budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dróg 
wewnCtrznych, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
osiedlowej,  

b) obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
produkcyjnych (wytwórczych), magazynowo-
składowych (np. hurtownie, składy, 
składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, a takce 
obowi>zuje zakaz realizacji funkcji usługowych 
oraz innych powoduj>cych stałe lub okresowe 
uci>cliwoWci dla podstawowych funkcji terenu 
poprzez pogorszenie stanu Wrodowiska zwłaszcza 
w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia 
odpadami, w tym miCdzy innymi usług z zakresu 
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obsługi transportu samochodowego typu: stacje 
paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, 
lakiernie, bazy transportowe itp.; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) iloWć kondygnacji nie wiCksza nic 5 z poddaszem 

ucytkowym wł>cznie,  
b) dopuszcza siC realizacjC dachów płaskich,  
c) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 40%,  
d) obowi>zuje zagospodarowanie działki 

budowlanej zieleni> urz>dzon> minimum 30% 
pow. działki; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna wył>cznie z terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 74.KD-D.  

 
§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolem 2.MN, 

6.MN, 20.MN, 23.MN, 69.MN ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: dla terenów 
2.MN, 20.MN, 23.MN, 69.MN wymagane 
stosowanie ogrodzeM acurowych od strony rzeki; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  
a) w granicach terenu 69.MN znajduje siC obiekt 

wpisany do gminnej ewidencji zabytków - 
budynek mieszkalny przy ul. Saperów 213, dla 
którego ustala siC obowi>zek opiniowania 
zamierzonych robót budowlanych z właWciwym 
konserwatorem zabytków,  

b) w granicach terenu 2.MN znajduje siC obiekt 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków - 
budynek mieszkalny przy ul. Łobcenicka 34, dla 
którego ustala siC obowi>zek opiniowania 
zamierzonych robót budowlanych  
z właWciwym konserwatorem zabytków,  

c) obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 40% pow. działki, nie wiCcej nic 350 m2,  
b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki jako 

powierzchniC biologicznie czynn>; 
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenu 23.MN obowi>zuj> 
wymogi okreWlone w ustaleniach ogólnych - 
Rozdział 3; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
w granicach terenu 69.MN wskazuje siC istniej>c> 
napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia SN-15kV do 
rozbiórki, po jej wczeWniejszym kablowaniu. 

 

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolem 26.MN, 
27.MN, 28.MN, 62.MN ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) w granicach terenu 26.MN obowi>zuje 

lokalizacja nowej zabudowy jako wolnostoj>cej 
lub blianiaczej zgodnie z rysunkiem planu,  

b) w granicach terenów 26.MN, 62.MN wymagane 
stosowanie ogrodzeM acurowych od strony rzeki,  

c) w granicach terenu 26.MN od strony 25.ZK 
obowi>zuje stosowanie, do nasadzeM  
w ogrodach, rodzimych gatunków drzew  
i krzewów (np. kalina koralowa, bez czarny, 
leszczyna brodawkowata, trzmielina 
brodawkowata, lipa drobnolistna, klon polny, 
wi>z szypułkowy, d>b szypułkowy, grab 
pospolity, klon pospolity, klon jawor) 
nawi>zuj>cych do istniej>cego siedliska, 

d) w granicach terenu 26.MN od strony 25.ZK 
nalecy unikać, do nasadzeM w ogrodach, obcych 
gatunków roWlin nagozal>ckowych i tworzenia 
kompozycji ogrodowych wył>cznie z udziałem 
tej grupy roWlin tj. tuje, jałowce i cyprysiki,  

e) w granicach terenu 62.MN istniej>ca 
napowietrzna linia Wredniego napiCcia SN-30kV 
do dyslokacji, do czasu jej dyslokacji przy 
sytuowaniu nowej zabudowy nalecy zachować 
odległoWci zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi,  

f) w granicach terenu 26.MN wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC niskiego napiCcia 
do rozbiórki, do czasu jej demontacu przy 
sytuowaniu nowej zabudowy nalecy zachować 
odległoWci od linii zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymi,  

g) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren 26.MN i 72.KD-Z 
wył>cznie w kierunku północnym; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  
a) w granicach terenu 62.MN znajduje siC obiekt 

wpisany do gminnej ewidencji zabytków - 
kapliczka murowana z 1948 r., dla której ustala 
siC obowi>zek opiniowania zamierzonych robót 
budowlanych, zwi>zanych z obiektem oraz  
w bezpoWrednim jej otoczeniem, z właWciwym 
konserwatorem zabytków,  

b) obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki jako 

powierzchniC biologicznie czynn>,  
b) w granicach terenu 26.MN maksymalna 

powierzchnia zabudowy działki budowlanej 
50%, nie wiCcej nic 400 m2,  
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c) w granicach terenu 27.MN, 28.MN, 62.MN 
maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
budowlanej 40%, nie wiCcej nic 300 m2,  

d) w granicach terenu 26.MN, 27.MN, 28.MN  
z uwagi na trudne i zmienne warunki gruntowo-
wodne w przypadku podpiwniczenia nalecy 
zapewnić szczególne zabezpieczenia 
przeciwwilgociowe; 

5) 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: teren 62.MN znajduje 
siC w granicach obszaru zagroconego osuwaniem siC 
mas ziemnych (ruchami masowymi), dla którego 
obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenów 26.MN, 27.MN, 
62.MN obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  
a) w granicach terenu 62.MN wskazuje siC 

istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-30kV do rozbiórki,  

b) w granicach terenu 26.MN wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC niskiego napiCcia 
do rozbiórki. 

 
§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolem 33.MN, 

34.MN, 35.MN, 38.MN, 57.MN ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) w granicach terenu 34.MN obowi>zuje 

lokalizacja nowej zabudowy jako wolnostoj>cej 
lub blianiaczej zgodnie z rysunkiem planu,  

b) w granicach terenów 34.MN i 35.MN wskazuje 
siC istniej>c> napowietrzn> liniC niskiego 
napiCcia do rozbiórki, do czasu jej demontacu 
przy sytuowaniu nowej zabudowy nalecy 
zachować odległoWci od linii zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi,  

c) w granicach terenów 35.MN, 38.MN, 57.MN 
wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> liniC 
Wredniego napiCcia SN-15kV do rozbiórki, do 
czasu jej demontacu przy sytuowaniu nowej 
zabudowy nalecy zachować odległoWci od linii 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: dla terenów 34.MN, 
35.MN, 38.MNobowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
budowlanej 40%, nie wiCcej nic 300 m2,  

b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki 
budowlanej jako powierzchniC biologicznie 
czynn>; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenów 33.MN, 34.MN, 
35.MN obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  
a) w granicach terenów 57.MN, 35.MN, 38.MN 

wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> liniC 
Wredniego napiCcia SN-15kV do rozbiórki,  

b) w granicach terenu 34.MN wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC niskiego napiCcia 
do rozbiórki. 

 
§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 39.MN 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe;  
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) zakaz posadowienia budynków podpiwniczonych 

i zagłCbionych,  
b) wymagane stosowanie ogrodzeM acurowych od 

strony rzeki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 40% pow. działki, nie wiCcej nic 300 m2,  
b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki jako 

powierzchniC biologicznie czynn>; 
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) przy projektowaniu budynków nalecy 

uwzglCdnić zmianC warunków wodnych – 
podniesienie wód gruntowych, z uwagi na 
planowan> budowC stopnia wodnego,  

b) obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3. 

 
§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolem 41.MN, 

53.MN ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: w granicach 
terenu 53.MN obowi>zuje lokalizacja nowej 
zabudowy jako wolnostoj>cej lub blianiaczej 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
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a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
budowlanej 40%, nie wiCcej nic 300 m2,  

b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki 
budowlanej jako powierzchniC biologicznie 
czynn>. 

 
§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolem 44.MN, 

45.MN, 46.MN ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 40%, nie wiCcej nic 300 m2,  
b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki 

budowlanej jako powierzchniC biologicznie 
czynn>. 

 
§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolem 44.MN, 

45.MN, 46.MN ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) w granicach terenu 59.MN wskazuje siC 

istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-15kV do rozbiórki, do czasu jej demontacu 
przy sytuowaniu nowej zabudowy nalecy 
zachować odległoWci od linii zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi,  

b) w granicach terenów 56.MN, 58.MN, 59.MN, 
61d.MN wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> 
liniC Wredniego napiCcia SN-30kV do rozbiórki, 
do czasu jej demontacu przy sytuowaniu nowej 
zabudowy nalecy zachować odległoWci od linii 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40%, nie 

wiCcej nic 300 m2,  
b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki jako 

powierzchniC biologicznie czynn>; 
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: 

w granicach terenu 59.MN dopuszcza siC regulacjC 
granic działek budowlanych (działki gruntu nr 46  
i 48/4) zgodnie z rysunkiem planu; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w granicach terenów 56.MN, 58.MN, 59.MN, 

61d.MN wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> 
liniC Wredniego napiCcia SN-30kV do rozbiórki,  

b) w granicach terenu 59.MN wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-15kV do rozbiórki. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 119.MN 
ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: lokalizacja 
budynków jednorodzinnych blianiaczych  
z wbudowanymi garacami; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 30%,  
b) wysokoWć budynków w górnej kalenicy 

maksymalnie do 8,0 m. 
 

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 12.MN/U 
ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe,  
c) zamienne – usługi nieuci>cliwe z dopuszczeniem 

uzupełniaj>cej funkcji mieszkaniowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) przewidywana rozbiórka obiektów wskazanych 

na rysunku planu,  
b) wymagane stosowanie ogrodzeM acurowych od 

strony rzeki,  
c) wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> liniC 

Wredniego napiCcia SN-15kV do rozbiórki, do 
czasu jej demontacu przy sytuowaniu nowej 
zabudowy nalecy zachować odległoWci od linii 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 50%,  
b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 30% działki 

budowlanej jako powierzchniC biologicznie 
czynn>; 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: 
dla działki gruntu nr 6/2 dopuszcza siC wydzielenie 
działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej 
nic 850 m2 pod warunkiem, ce zapewniony zostanie 
dostCp do drogi publicznej np. poprzez drogC 
wewnCtrzn>; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
a) obsługa komunikacyjna od ulicy Saperów (poza 

granicami planu),  
b) w granicach działki gruntu nr 6/2 dopuszcza siC 

wydzielenie drogi wewnCtrznej; 
7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) dopuszcza siC utrzymanie, eksploatacjC  
i rozbudowC istniej>cego urz>dzenia wodnego,  
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b) wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> liniC 
Wredniego napiCcia SN-15kV do rozbiórki. 

 
§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 31.MN/U 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliwe,  
c) zamienne – usługi nieuci>cliwe z dopuszczeniem 

uzupełniaj>cej funkcji mieszkaniowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: obowi>zuje 
lokalizacja nowej zabudowy jako wolnostoj>cej lub 
blianiaczej zgodnie z rysunkiem planu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 50%,  
b) nalecy urz>dzić nie mniej nic 25% działki 

budowlanej jako powierzchniC biologicznie 
czynn>; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: 
dopuszcza siC podział czCWci działek nr 111 i 115 na 
dwie działki budowlane, zgodnie z rysunkiem planu, 
celem realizacji zabudowy blianiaczej; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3. 

 
§ 32. Dla terenów oznaczonych symbolem 43.U, 

49.U ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren usług nieuci>cliwych,  
b) uzupełniaj>ce – zabudowa mieszkaniowa; 

2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) tereny s> przeznaczone pod budowC, 

ucytkowanie i utrzymanie budynków 
usługowych wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, 
garacowymi i gospodarczymi oraz zwi>zanymi  
z nimi urz>dzeniami i obiektami, a teren 
otaczaj>cy powycsze budynki/obiekty jest 
przeznaczony do zagospodarowania poprzez 
budowC i utrzymanie przył>czeniowej 
infrastruktury technicznej, dróg wewnCtrznych, 
miejsc postojowych oraz do gromadzenia 
odpadów, wprowadzenie zieleni,  

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic jednego 
obiektu budowlanego/budynku usługowego na 
wydzielonej działce budowlanej,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowej 
o maksymalnej powierzchni ucytkowej 120 m2, 
jako wbudowan> w bryłC budynku usługowego,  

d) obowi>zuje lokalizacja funkcji gospodarczo-
garacowej jako wbudowanej w bryłC budynku 
usługowego; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
budowlanej 60%,  

b) w granicach terenu 43.U obowi>zuje 
zagospodarowanie działki budowlanej zieleni> 
urz>dzon> minimum 25%,  

c) w granicach terenu 43.U obowi>zuje zabudowa 
do dwóch kondygnacji z dachem stromym, przy 
maksymalnej wysokoWci budynku 12 m,  

d) w granicach terenu 49.U obowi>zuje zabudowa 
do dwóch kondygnacji przy maksymalnej 
wysokoWci budynku 10 m,  

e) w granicach terenu 43.U obowi>zuje realizacja 
miejsc postojowych w granicach działki w iloWci 
co najmniej 3 miejsca postojowych na 100 m2 
powierzchni ucytkowej usług i 1 miejsce 
postojowe na jeden lokal mieszkalny,  

f) w granicach terenu 49.U dla funkcji usługowej 
obowi>zuje realizacja miejsc postojowych  
z uwzglCdnieniem miejsc w granicach własnej 
działki i terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 50.KS1 w iloWci co najmniej 2 miejsca 
postojowe na 100 m2 powierzchni ucytkowej 
usług i 1 miejsce postojowe na jeden lokal 
mieszkalny; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: 
a) w granicach terenu 43.U podział na działki 

budowlane na podstawie projektu 
zagospodarowania terenu lub koncepcji 
zabudowy, przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki 1600 m2,  

b) teren oznaczony 49.U stanowi jedn> działkC 
budowlan>; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: w granicach terenu 43.U,  
o ile nie ma mocliwoWci obsługi komunikacyjnej  
z ulic 73.KD-L i 78.KD-L, dopuszcza siC obsługC 
komunikacyjn> z drogi 72.KD-Z wył>cznie poprzez 
relacje prawoskrCtne; 

6) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów: w granicach 
terenu 43.U do czasu realizacji ustaleM planu 
dopuszcza siC zagospodarowanie terenu zieleni>  
z terenowymi urz>dzeniami sportu i rekreacji. 

 
§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 13.U/MW 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren usług nieuci>cliwych,  
b) uzupełniaj>ce – zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna,  
c) zamienne – zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna z dopuszczeniem uzupełniaj>cej 
funkcji usług nieuci>cliwych; 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) w ramach przeznaczenia podstawowego teren 

przeznaczony pod budowC, ucytkowanie  
i utrzymanie budynków usługowych wraz  
z niezbCdnymi dla ich prawidłowego 
funkcjonowania, towarzysz>cymi pomieszczeniami 
lub budynkami biurowymi, socjalnymi, 
garacowymi i gospodarczymi oraz zwi>zanymi  
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z nimi urz>dzeniami i obiektami, a teren 
otaczaj>cy powycsze budynki/obiekty jest 
przeznaczony do zagospodarowania poprzez 
budowC i utrzymanie przył>czeniowej 
infrastruktury technicznej, dróg wewnCtrznych, 
miejsc postojowych oraz do gromadzenia 
odpadów, wprowadzenie zieleni,  

b) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego 
dopuszcza siC funkcjC mieszkaniow> jako 
wbudowan> w bryłC budynku usługowego,  

c) w ramach przeznaczenia zamiennego teren 
przeznaczony pod budowC, ucytkowanie  
i utrzymanie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami garacowymi  
i gospodarczymi oraz zwi>zanymi z nimi 
urz>dzeniami i obiektami, a teren otaczaj>cy 
powycsze budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dróg 
wewnCtrznych, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
przydomowej, a takce poprzez realizacjC innych 
form zabudowy i zagospodarowania terenu,  
w tym przeznaczenia uzupełniaj>cego w ramach 
którego dopuszcza siC realizacjC funkcji usług 
nieuci>cliwych np. jako działalnoWci zwi>zanej  
z obsług> firm, administracj>, ubezpieczeniami, 
bankowoWci>, rekreacj> itp. a takce gabinety 
lekarskie itp., kameralne pracownie artystyczne 
itp., usługi handlu detalicznego oraz małe 
zakłady usługowe typu fryzjer, szewc, krawiec 
itp.,  

d) obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
przemysłowych, produkcyjnych (wytwórczych), 
magazynowo-składowych (np. hurtownie, 
składy, składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, 
a takce obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
usługowych uci>cliwych, powoduj>cych stałe 
lub okresowe uci>cliwoWci dla podstawowych 
funkcji terenu poprzez pogorszenie stanu 
Wrodowiska zwłaszcza w zakresie hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wody  
i gleby oraz zanieczyszczenia odpadami, w tym 
miCdzy innymi usług z zakresu obsługi 
transportu samochodowego typu: stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, 
warsztaty mechaniki pojazdowej, lakiernie, bazy 
transportowe itp.,  

e) wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> liniC 
Wredniego napiCcia SN-15kV do rozbiórki, do 
czasu jej demontacu przy sytuowaniu nowej 
zabudowy nalecy zachować odległoWci od linii 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  
a) w granicach terenu znajduje siC obiekt wpisany 

do gminnej ewidencji zabytków - dawny 
budynek szkoły połocony przy ul. Saperów 207-
209, dla którego ustala siC obowi>zek 

opiniowania zamierzonych robót budowlanych  
z właWciwym konserwatorem zabytków,  

b) obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej 40%,  
b) obowi>zuje zagospodarowanie działki budowlanej 

zieleni> urz>dzon> minimum 25%,  
c) obowi>zuje realizacja dachów stromych,  
d) dla funkcji usługowej obowi>zuje realizacja 

miejsc postojowych w granicach działki w iloWci 
co najmniej 3 miejsca postojowe na 100 m2 
powierzchni ucytkowej usług i 1 miejsce 
postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: obsługa komunikacyjna od 
ulicy Saperów (poza granic> planu); 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego 
napiCcia SN-15kV do rozbiórki. 

 
§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.US/ZK 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren usług sportu i rekreacji,  
b) uzupełniaj>ce – zieleM krajobrazowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje lokalizacja usług zwi>zanych  

z funkcj> rekreacyjno-wypoczynkow>, w tym 
otwartego k>pieliska powi>zanego z rzek> Brd>,  

b) obowi>zuje lokalizacja urz>dzeM sportowych 
(boiska, korty, place zabaw, itp.) zwi>zanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 
kubaturowych zwi>zanych z usługami sportu  
i rekreacji i pod warunkiem dostosowania do 
charakteru i wymagaM przeznaczenia 
podstawowego:  
- socjalno-technicznych,  
- szatniowo-gospodarczych,  
- gastronomicznych,  
- usług komercyjnych – towarzysz>cym 

funkcji sportu,  
d) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM 

komunikacyjnych takich jak: zatoki, przystanki, 
parkingi oraz urz>dzenia infrastruktury 
technicznej,  

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych rowów  
z mocliwoWci> ich przebudowy oraz nakazuje siC 
prowadzić racjonaln> gospodarkC wodn>  
w niezbCdnym zakresie,  

f) obowi>zuje dla obiektów budowlanych wysoki 
poziom estetyczny wszystkich elewacji,  
w szczególnoWci tych od strony koryta rzeki Brdy 
i terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 115.KD-Z/WH/WS/IE,  

g) zagospodarowanie terenu w nawi>zaniu do 
głównego ci>gu pieszo-rowerowego 
przebiegaj>cego wzdłuc koryta rzeki Brdy na 
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terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
5.ZP/ZZ z dopuszczeniem wspólnego 
zagospodarowania tych terenów,  

h) wymagane stosowanie ogrodzeM acurowych  
o wysokoWci nie wycszej nic 1, 2 metra (nie dot. 
ogrodzeM boisk),  

i) lokalizacja parkingów w granicach terenu  
w strefie przylegaj>cej do terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 72.KD-Z, 7.IKd, 
115.KD-Z/WH/WS/IE oraz w granicach terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
42.KS1,  

j) obowi>zuje rozbiórka obiektów oznaczonych na 
rysunku planu zlokalizowanych w granicach 
działki nr 4; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: utrzymać przyrodniczo-krajobrazowy 
charakter terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza siC lokalizacjC 
obiektów tymczasowych wył>cznie w okresie 
sezonu letniego; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna ł>czna powierzchnia zabudowy 

40%,  
b) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni> 

urz>dzon> minimum 30% pow. terenu,  
c) wysokoWć obiektów do dwóch kondygnacji,  
d) obowi>zuje realizacja miejsc postojowych dla 

pojazdów osobowych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 4.US/ZK i 42.KS1  
w iloWci co najmniej 30 miejsc postojowych na 
100 ucytkowników,  

e) obowi>zuje realizacja miejsc postojowych dla 
rowerów w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 4.US/ZK w iloWci co najmniej  
15 miejsc postojowych na 100 ucytkowników; 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: 
dopuszcza siC podziały geodezyjne terenu na 
podstawie koncepcji zagospodarowania i zabudowy 
terenu; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
a) obowi>zuje podstawowa obsługa komunikacyjna 

z terenów drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 78.KD-L,  

b) w granicach terenu, w jego północnej czCWci, 
nalecy zapewnić dojazd do terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 7.IKd; 

9) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu: do czasu realizacji 
ustaleM planu dopuszcza siC ucytkowanie terenu na 
dotychczasowych zasadach lub zagospodarować go 
zieleni> z terenowymi urz>dzeniami sportu  
i rekreacji. 

 
§ 35. Dla terenów oznaczonych symbolem 52.ZL, 

65.ZL, 67.ZL, 68.ZL ustala siC: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren lasu,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne, towarzysz>ce) – 

zgodnie z przepisami odrCbnymi i szczególnymi; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje prowadzenie gospodarki leWnej 

zgodnie z przepisami odrCbnymi i szczególnymi 
np. planem urz>dzania lasu, w tym zakaz 
stosowania rCbni całkowitej,  

b) obowi>zuje wprowadzanie, zgodnie z siedliskiem, 
gatunków roWlin o charakterze glebochronnym,  

c) obowi>zuje zakaz zabudowy,  
d) obowi>zuje zakaz podziału terenu na działki 

budowlane,  
e) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: dla terenów 65.ZL, 
67.ZL, 68.ZL obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
zakaz obsługi terenów z dróg 71.KD-G, 72.KD-Z. 

 
§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.ZP ustala 

siC: 
1) przeznaczenie: teren zieleni urz>dzonej publicznej  

z towarzysz>cym ci>giem pieszym; 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje realizacja ci>gu pieszego,  
b) obowi>zuje zakaz zabudowy z wył>czeniem 

obiektów małej architektury,  
c) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu od strony 

terenów publicznych,  
d) obowi>zuje zagospodarowanie punktu widokowego,  
e) obowi>zuje zakaz urz>dzania miejsc postojowych 

dla obsługi komunikacji samochodowej,  
f) zagospodarowanie w nawi>zaniu do ci>gu 

pieszo-rowerowego wzdłuc rzeki Brdy 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.ZP; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuje zakaz zabudowy obiektami 
kubaturowymi; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
dopuszcza siC lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 37. Dla terenów oznaczonych symbolem 70.ZP 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren zieleni urz>dzonej publicznej  

z towarzysz>cym ci>giem pieszo-rowerowym 
(bulwar); 
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2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje realizacja ci>gu pieszo-rowerowego,  
b) obowi>zuje zakaz zabudowy z wył>czeniem 

obiektów małej architektury,  
c) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu od strony 

terenów publicznych,  
d) zagospodarowanie w nawi>zaniu do ci>gu 

pieszego zlokalizowanego na terenie 1.ZP,  
e) dopuszcza siC lokalizacjC pomostów 

cumowniczych i obiektów małej architektury,  
f) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM niezbCdnych 

dla potrzeb utrzymania i konserwacji cieku 
wodnego,  

g) wymagane uporz>dkowanie oraz podniesienie 
estetyki terenu,  

h) dopuszcza siC lokalizacjC wylotów kanałów wód 
deszczowych do rzeki Brdy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) umocnienie brzegu cieku wodnego przy 

zastosowaniu metod zabezpieczaj>cych przed 
erozj> wodn> o charakterze naturalnym,  

b) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni>  
o charakterze naturalnym; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3. 

 
§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolem 5.ZP/ZZ, 

9.ZP/ZZ ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren zieleni urz>dzonej publicznej 

bezpoWrednio zagrocony powodzi> z towarzysz>cym 
ci>giem pieszo-rowerowym (bulwar); 

2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje zakaz zabudowy z wył>czeniem 

obiektów małej architektury,  
b) obowi>zuje realizacja ci>gów pieszo-

rowerowych,  
c) w granicach terenu 5.ZP/ZZ dopuszcza siC 

zachowanie istniej>cych rowów z mocliwoWci> 
ich przebudowy oraz nakazuje siC prowadzić 
racjonaln> gospodarkC wodn>,  

d) w granicach terenu 5.ZP/ZZ dopuszcza siC 
lokalizacjC k>pieliska, które powinno mieć 
charakter semi-naturalny (w oparciu  
o poszerzone koryto rzeki lub zbiornik 
przepływowy o minimalnej powierzchni lustra 
wody 5000 m2),  

e) w granicach terenu 5.ZP/ZZ dopuszcza siC 
mocliwoWć wspólnego zagospodarowania  
z terenem oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4.US/ZK,  

f) w granicach terenu 9.ZP/ZZ obowi>zuje 
zagospodarowanie w nawi>zaniu do terenu 
zlokalizowanego poza granicami obszaru 
objCtego planem, zwłaszcza w zakresie 
zachowania kontynuacji ci>gów pieszo-
rowerowych z zieleni> towarzysz>c>,  

g) dopuszcza siC lokalizacjC pomostów 
cumowniczych i obiektów małej architektury,  

h) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM niezbCdnych 
dla potrzeb utrzymania i konserwacji cieku 
wodnego; 

i) obowi>zuje zakaz grodzenia terenów od strony 
terenów publicznych,  

j) wymagane uporz>dkowanie oraz podniesienie 
estetyki terenu,  

k) dopuszcza siC lokalizacjC wylotów kanałów wód 
deszczowych do rzeki Brdy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) umocnienie brzegu cieku wodnego przy 

zastosowaniu metod zabezpieczaj>cych przed 
erozj> wodn> o charakterze naturalnym,  

b) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni>  
o charakterze naturalnym; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) minimalna szerokoWć samodzielnego ci>gu 

pieszego 1,5 m,  
b) minimalna szerokoWć Wciecki rowerowej 2,0 m. 

 
§ 39. Dla terenów oznaczonych symbolem 3.ZK, 

11.ZK, 16.ZK, 19.ZK, 24.ZK, 25.ZK, 55.ZK, 64.ZK 
ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren zieleni krajobrazowej; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) w granicach terenów 3.ZK, 11.ZK, 25.ZK 

dopuszcza siC wprowadzenie zieleni 
przydomowej (wygrodzenia w formie szpalerów 
i cywopłotów z drzew lub krzewów oraz pn>czy 
na konstrukcjach noWnych nie wycszych nic  
0,8 m),  

b) w granicach terenu 19.ZK (działki nr 20/2, 20/3, 
20/4, 23/1, 23/3 lub ich czCWci) dopuszcza siC 
wprowadzenie zieleni przydomowej 
(wygrodzenia w formie szpalerów i cywopłotów 
z drzew lub krzewów oraz pn>czy na 
konstrukcjach noWnych nie wycszych nic 0,8 m),  

c) w granicach terenu 64.ZK (działki nr 123/3, 
123/4, 124/2, 125/4, 125/6, 126, 127, 128, 129 
lub ich czCWci) dopuszcza siC wprowadzenie 
zieleni przydomowej (wygrodzenia w formie 
szpalerów i cywopłotów z drzew lub krzewów 
oraz pn>czy na konstrukcjach noWnych nie 
wycszych nic 0,8 m),  

d) w granicach terenu 19.ZK (działki przylegaj>ce 
do ul. Błotnej) dopuszcza siC wprowadzenie 
zieleni urz>dzonej pełni>cej funkcje estetyczne  
i rekreacyjne, z mocliwoWci> sytuowania w jej 
granicach towarzysz>cych obiektów i urz>dzeM, 
takich jak obiekty małej architektury ogrodowej  
i ucytkowej, słuc>cych rekreacji mieszkaMców,  
a takce niezadaszonych, terenowych urz>dzeM 
sportu (np. boisko, kort o nawierzchni 
przepuszczalnej) nie zwi>zanych z rzek> Brd> 
oraz realizacjC budynku (o pow. zabudowy do 
120 m2, wys. do 6 m, bez podpiwniczenia, jedna 
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kondygnacja z dachem spadzistym, o lekkiej 
konstrukcji) tylko dla obsługi obiektów sportu  
i rekreacji,  

e) w granicach terenu 24.ZK dopuszcza siC 
wprowadzenie zieleni urz>dzonej pełni>cej 
funkcje estetyczne i rekreacyjne, z mocliwoWci> 
sytuowania w jej granicach towarzysz>cych 
obiektów i urz>dzeM, takich jak obiekty małej 
architektury ogrodowej i ucytkowej, słuc>cych 
rekreacji mieszkaMców, a takce niezadaszonych, 
terenowych urz>dzeM sportu np. boisko, kort  
o nawierzchni przepuszczalnej itp., oraz 
dopuszcza siC realizacjC budynku (o pow. 
zabudowy do 120 m2, wys. do 6 m) w północnej 
czCWci terenu dla potrzeb usług sportu  
i rekreacji nie zwi>zanych z rzek> Brd> 
(wypocyczalnia sprzCtu turystycznego, mała 
gastronomia, obiekt zaplecza – szatnia), we 
wspólnym zagospodarowaniu z terenem 
s>siednim,  

f) w granicach terenów 25.ZK i 64.ZK obowi>zuje 
zakaz realizacji wszelkich form ogrodzeM za 
wyj>tkiem wydzielenia oraz zabezpieczenia 
terenu strefy ochronnej komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko”; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) obowi>zuje zakaz zabudowy obiektami 

kubaturowymi z wył>czeniem tymczasowych 
obiektów sportu i rekreacji,  

b) w granicach terenów 19.ZK, 24.ZK, 25.ZK, 
55.ZK, 64.ZK obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC sieci infrastruktury 

technicznej,  
b) w granicach terenu 16.ZK, projektowany 

przebieg napowietrznej linii wysokiego napiCcia 
110kV w poł>czeniu z przebudow> (jako 
podwieszona) istniej>cej napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia SN-30kV,  

c) w granicach terenu 16.ZK wskazuje siC istniej>c> 
napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia SN-15kV 
do rozbiórki, po jej wczeWniejszym kablowaniu,  

d) w granicach terenu 19.ZK wskazuje siC istniej>c> 
napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia SN-30kV 
do rozbiórki, po jej wczeWniejszym kablowaniu,  

e) w granicach terenu 25.ZK wskazuje siC istniej>c> 
napowietrzn> liniC niskiego napiCcia do 
rozbiórki. 

 
§ 40. Dla terenu oznaczonego symbolem 47.Zk 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren zieleni krajobrazowej  

o charakterze publicznym i ogólnodostCpnym; 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowi>zuje zachowanie i uwzglCdnienie  
w projekcie zagospodarowania terenu istniej>cej 
studni publicznej,  

b) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury, terenowych urz>dzeM sportu  
i rekreacji, miniboiska, ci>gów pieszych, itp.; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuje zakaz zabudowy obiektami 
kubaturowymi. 

 
§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.WS 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren wód powierzchniowych 

Wródl>dowych płyn>cych (rzeka Brda); 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren z terenami s>siaduj>cymi, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a lini> brzegu ustalon> na 
podstawie przepisów odrCbnych i szczególnych 
(np. w drodze decyzji w zwi>zku z realizacj> 
ustalenia 4.US/ZK lub 5.ZP/ZZ), a do czasu jej 
ustalenia, jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

b) dopuszcza siC regulacjC i umocnienia brzegów – 
postuluje siC wykorzystywanie naturalnych 
metod i materiałów przy robotach regulacyjnych 
i umacnianiu brzegów,  

c) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych oraz 
prowadzenie przez wody powierzchniowe – pod 
dnem rzeki, nowych sieci infrastruktury 
technicznej,  

d) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu,  
e) dopuszcza siC lokalizacjC pomostów 

cumowniczych i obiektów małej architektury; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi>zuje zakaz wprowadzenia 
Wcieków do wód powierzchniowych z wył>czeniem 
Wcieków wód opadowych i roztopowych oraz 
gromadzenia odpadów w ich obrCbie zgodnie  
z przepisami odrCbnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3. 

 
§ 42. Dla terenu oznaczonego symbolem 15.WS 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren wód powierzchniowych 
Wródl>dowych płyn>cych (rzeka Brda),  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne, towarzysz>ce) – 
zgodnie z przepisami odrCbnymi i szczególnymi; 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) wody płyn>ce rzeki Brdy, po uzdatnieniu, 

stanowi> wody przeznaczone do spocycia przez 
ludzi i s> objCte szczególn> ochron> prawn>,  
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b) wody płyn>ce rzeki Brdy nie stanowi> wód  
w k>pieliskach, obowi>zuje zakaz urz>dzania 
k>pielisk,  

c) dopuszcza siC regulacje i umocnienia brzegów, 
postuluje siC wykorzystywanie naturalnych 
metod i materiałów przy robotach regulacyjnych 
i umacnianiu brzegów,  

d) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych, przesyłowych sieci 
infrastruktury technicznej,  

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych oraz 
prowadzenie przez wody powierzchniowe – pod 
dnem rzeki, nowych przesyłowych gazoci>gów, 
linii energetycznych i telekomunikacyjnych,  

f) zabrania siC prowadzenia przez wody 
powierzchniowe – zarówno pod dnem jak i nad 
wodami rzeki - przewodów Wcieków 
komunalnych, przewodów kanalizacji Wciekowej 
wód opadowych lub roztopowych oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne,  
z wył>czeniem paliw gazowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: obowi>zuje zakaz wprowadzania 
Wcieków do wód powierzchniowych i gromadzenia 
odpadów w ich obrCbie; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: dostCp poprzez tereny 
oznaczone symbolami 14.WH wył>cznie dla potrzeb 
eksploatacji i utrzymania cieku wodnego; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  
a) projektowany przebieg napowietrznej linii 

wysokiego napiCcia 110kV w poł>czeniu  
z przebudow> (jako podwieszona) istniej>cej 
napowietrznej linii Wredniego napiCcia SN-30kV,  

b) wskazuje siC zmianC przebiegu istniej>cej 
napowietrznej linii Wredniego napiCcia SN-30kV, 
w uzgodnieniu z gestorem sieci. 

 
§ 43. Dla terenu oznaczonego symbolem 

115.KD-Z/WH/WS/IE ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej 
realizowanej w formie przeprawy mostowej lub 
zintegrowana z koron> stopnia wodnego,  

b) teren urz>dzeM wodnych – obiekt stopnia 
wodnego wraz z dopuszczeniem elektrowni 
wodnej lub stopnia wodnego zintegrowany  
z obiektem drogowym wraz z dopuszczeniem 
elektrowni wodnej i obiektów towarzysz>cych,  

c) teren wód powierzchniowych Wródl>dowych 
płyn>cych; 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) projektowany przebieg napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 110kV w poł>czeniu  
z przebudowan> (jako podwieszon>) istniej>cej 
napowietrznej linii Wredniego napiCcia SN-30kV, 
przy lokalizacji nowej zabudowy nalecy 
zachować odległoWci od linii zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami,  

b) przy lokalizacji nowej inwestycji uwzglCdnić 
projektowany przebieg napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 110kV,  

c) architekturC, formC i wystrój budowli stopnia 
oraz przeprawy mostowej, podjazdów  
i przyczółków dostosować do przyrodniczych 
walorów doliny rzecznej i krajobrazu np. 
poprzez wkomponowanie, wbudowanie 
obiektów technicznych w koronC obiektu stopnia 
wodnego,  

d) dopuszcza siC lokalizacjC wylotów kanałów wód 
deszczowych do rzeki Brdy z uwzglCdnieniem 
strefy ochronnej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszcza siC wydzielenie oraz 
zabezpieczenie (np. ogrodzenie) terenu ustanowionej 
strefy ochronnej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: ulica klasy zbiorczej jako 
jednojezdniowa dwupasowa z obustronnymi 
chodnikami i Wcieckami rowerowymi; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenu 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:  
a) obiekt stopnia wodnego nalecy wł>czyć do 

centralnego systemu alarmowego miasta i musi 
być wyposacony w elektryczn> syrenC alarmow>,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC w konstrukcji mostu 
urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
a w szczególnoWci mocliwoWć usytuowania kilku 
linii kablowych SN-15kV wyprowadzonych poza 
obszar projektowanego opracowania „GPZ 
Czyckówko-Jachcice”,  

c) wykonawca obiektu zapory powinien, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymi, 
konsultować zakres prac dla ochrony 
przeciwpowodziowej; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) projektowany przebieg napowietrznej linii 

wysokiego napiCcia 110kV w poł>czeniu  
z przebudow> (jako podwieszona) istniej>cej 
napowietrznej linii Wredniego napiCcia SN-30kV,  

b) obowi>zuje uwzglCdnienie wymogów 
dotycz>cych strefy ochronnej komunalnego 
ujCcia wody powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko”; 
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8) zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu: do czasu realizacji 
ustaleM planu teren zagospodarować zieleni>. 

 
§ 44. Dla terenu oznaczonego symbolem 71.KD-G 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej – ulica klasy 

głównej; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: wystCpuje strefa B - 
ochrony konserwatorskiej dla której obowi>zuj> 
wymogi okreWlone w ustaleniach ogólnych - 
Rozdział 3; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica dwujezdniowa dwupasowa z obustronnymi 

chodnikami i Wcieck> rowerow> (zalecan> 
wzdłuc wschodniej strony ul. Koronowskiej),  

b) zalecane typy skrzycowaM: skrzycowania  
z ulicami klasy Z – skanalizowane, z ulicami 
klasy D – na prawoskrCtny; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3. 

 
§ 45. Dla terenów oznaczonych symbolem 72.KD-Z, 

114.KD-Z ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej – ulica klasy 

zbiorczej; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) ulica jednojezdniowa dwupasowa z obustronnymi 

chodnikami i Wcieck> rowerow>,  
b) zalecane typy skrzycowaM: skrzycowania z ulic> 

klasy G – skanalizowane, z ulicami klasy L – 
zwykłe; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w granicach terenu 72.KD-Z projektowany 

przebieg napowietrznej linii wysokiego napiCcia 
110kV w poł>czeniu z przebudow> (jako 
podwieszona) istniej>cej napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia SN-30kV,  

b) w granicach terenu 114.KD-Z wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-30kV do rozbiórki; 

5) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów:  
a) do czasu realizacji docelowego układu 

drogowego dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych 
budynków z zakazem ich rozbudowy, odbudowy, 
nadbudowy i przebudowy,  

b) w granicach terenu 114.KD-Z wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-30kV do rozbiórki. 

 
§ 46. Dla terenów oznaczonych symbolem 73.KD-L, 

78.KD-L, 83.KD-L, 97.KD-L, 117.KD-L ustala siC: 

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

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenów 
97.KD-L, 117.KD-L obowi>zuj> wymogi okreWlone 
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) ulica jednojezdniowa dwupasowa z chodnikami, 

dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny,  
b) zalecane typy skrzycowaM: skrzycowania z ulic> 

klasy Z – zwykłe, z ulicami klasy D – zwykłe,  
c) w granicach terenu 73.KD-L dopuszcza siC 

zachowanie i remonty istniej>cej stacji 
transformatorowej do czasu jej dyslokacji na 
teren 51.IE; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenów 83.KD-L, 97.KD-L 
obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w granicach terenów 83.KD-L, 97.KD-L  

i 117.KD-L projektowany przebieg 
napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV  
w poł>czeniu z przebudow> (jako podwieszona) 
istniej>cej napowietrznej linii Wredniego napiCcia 
SN-30kV,  

b) w granicach terenu 117.KD-L wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-15kV do rozbiórki,  

c) w granicach terenu 97.KD-L wskazuje siC 
istniej>ce napowietrzne linie niskiego napiCcia 
do rozbiórki. 

 
§ 47. Dla terenów oznaczonych symbolem 74.KD-D, 

75.KD-D, 80.KD-D, 82.KD-D, 84.KD-D, 85.KD-D, 
94.KD-D, 96.KD-D, 109.KD-D, 110.KD-D, 111.KD-D, 
113.KD-D ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej – ulica klasy 

dojazdowej; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach 
terenów 80.KD-D, 82.KD-D, 111.KD-D, 113.KD-D 
obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa dwupasowa z chodnikami, 

dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny,  
b) zalecane typy skrzycowaM: zwykłe, z ulicami 

klasy Z – na prawoskrCty,  
c) obowi>zuje wł>czenie terenu 111.KD-D do 

71.KD-G wył>cznie na relacje prawoskrCtne,  
d) teren 74.KD-D docelowo bez poł>czenia  

z 71.KD-G; 
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenów 94.KD-D, 
109.KD-D, 110.KD-D, 111.KD-D, 113.KD-D 
obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 
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5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) w granicach terenu 111.KD-D wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-30kV do rozbiórki,  

b) w granicach terenu 113.KD-D, w ramach 
przebudowy istniej>cej napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia SN-30kV, wskazuje siC 
lokalizacjC nowego słupa,  

c) w granicach terenu 94.KD-D wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-15kV do rozbiórki. 

 
§ 48. Dla terenów oznaczonych symbolem 

76.KD-DX, 77.KD-DX, 79.KD-DX, 86.KD-DX, 
88.KD-DX, 89.KD-DX, 90.KD-DX, 91.KD-DX, 
92.KD-DX, 93.KD-DX, 95.KD-DX, 98.KD-DX, 
100.KD-DX, 101.KD-DX, 103.KD-DX, 105.KD-DX, 
106.KD-DX, 108.KD-DX ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej – ci>g pieszo-

jezdny; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach 
terenów 98.KD-DX, 100.KD-DX, 101.KD-DX, 
103.KD-DX, 105.KD-DX, 106.KD-DX obowi>zuj> 
wymogi okreWlone w ustaleniach ogólnych - 
Rozdział 3; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: przekrój jednoprzestrzenny; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenów 86.KD-DX, 
88.KD-DX, 101.KD-DX, 103.KD-DX obowi>zuj> 
wymogi okreWlone w ustaleniach ogólnych - 
Rozdział 3; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w granicach terenu 86.KD-DX wskazuje siC 

istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-30kV do rozbiórki,  

b) w granicach terenów 105.KD-DX, 106.KD-DX 
wskazuje siC istniej>c> napowietrzn> liniC 
Wredniego napiCcia SN-15kV do rozbiórki,  

c) w granicach terenu 106.KD-DX wskazuje siC 
istniej>c> napowietrzn> liniC niskiego napiCcia 
do rozbiórki. 

 
§ 49. Dla terenów oznaczonych symbolem 

116.KD-W, 118.KD-W ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren drogi wewnCtrznej; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu 
116.KD-W obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenu 116.KD-W 
obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
w granicach terenu 118.KD-W dopuszcza siC 
lokalizacjC urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 

§ 50. Dla terenów oznaczonych symbolem 42.KS1, 
50.KS1 ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren obsługi komunikacji 

samochodowej (parking); 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: obowi>zuje 
zakaz grodzenia terenów od terenów publicznych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
a) dla terenu 42.KS1 ustala siC maksymaln> iloWć 

miejsc postojowych 100 stanowisk, minimum 
15% powierzchni terenu zagospodarować 
zieleni>, oraz min. 1 drzewo na 6 miejsc 
postojowych, oraz obowi>zuje lokalizacja zieleni 
izolacyjnej wzdłuc północnej granicy terenu  
z uwzglCdnieniem projektowanej linii wysokiego 
napiCcia,  

b) dla terenu 42.KS1 dopuszcza siC sytuowanie 
miejsc postojowych przewidzianych dla obsługi 
terenu oznaczonego symbolem 4.US/ZK,  

c) dla terenu 50.KS1 obowi>zuje sytuowanie miejsc 
postojowych przewidzianych dla obsługi terenu 
oznaczonego symbolem 49.U; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
a) dla terenu 42.KS1 obsługa komunikacyjna  

z terenów drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 84.KD-D,  

b) dla terenu 50.KS1 obsługa komunikacyjna  
z terenów drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 73.KD-L lub 74.KD-D; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuje zakaz zabudowy; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
w granicach terenu 42.KS1 projektowany przebieg 
napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV  
w poł>czeniu z przebudowan> (jako podwieszon>) 
istniej>cej napowietrznej linii Wredniego napiCcia 
SN-30kV; 

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 
i ucytkowania terenów: dla terenu 42.KS1 do czasu 
realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie i zagospodarowanie 
zieleni> z terenowymi urz>dzeniami sportu  
i rekreacji. 

 
§ 51. Dla terenów oznaczonych symbolem 87.KPX, 

99.KPX, 102.KPX, 104.KPX, 107.KPX, 112.KPX 
ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren wydzielonego publicznego 

ci>gu pieszego; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach 
terenów 99.KPX, 102.KPX, 104.KPX, 112.KPX 
obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: ci>g jednoprzestrzenny  
o minimalnej szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 
3 m; 
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4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenów 87.KPX, 102.KPX, 
104.KPX, 112.KPX obowi>zuj> wymogi okreWlone 
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3. 

 
§ 52. Dla terenu oznaczonego symbolem 14.WH 

ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren urz>dzeM wodnych  
z infrastruktur> towarzysz>c> – wał kieruj>cy 
(boczny) wraz z budowlami zwi>zanymi z nim 
funkcjonalnie (m.in. droga serwisowa, rów 
odwadniaj>cy, teren pasa technicznego dla 
realizacji podziemnych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej),  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne, towarzysz>ce) – 
ci>g pieszo-rowerowy; 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszo-

rowerowych,  
b) budowa oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 

rozbudowy i przebudowy, urz>dzeM wodnych 
oraz innych obiektów i urz>dzeM zwi>zanych  
z gospodark> wodn>,  

c) zapewnienie dostCpu do urz>dzeM wodnych, 
wył>cznie dla słucb eksploatacyjnych,  

d) zagospodarowanie terenu zieleni>,  
e) rozbiórkC istniej>cych budynków zrealizowanych 

w obrCbie urz>dzeM wodnych, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu,  

f) dopuszcza siC budowC oraz utrzymanie,  
z mocliwoWci> rozbudowy i przebudowy, 
podziemnych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych jak i niezwi>zanych 
(przesyłowych) z obsług> techniczn> terenu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszcza siC wydzielenie oraz 
zabezpieczenie terenu strefy ochronnej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej z rzeki 
Brdy „Czyckówko”; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: obsługa komunikacyjna  
z terenu dróg publicznych oznaczonych symbolami 
113.KD-D, 114.KD-Z, 115.KD-Z/WH/WS/IE oraz  
z dróg publicznych lec>cych poza granicami planu; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w południowej czCWci terenu projektowany 

przebieg napowietrznej linii wysokiego napiCcia 
110kV w poł>czeniu z przebudow> (jako 
podwieszona) istniej>cej napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia SN-30kV,  

b) w północnej czCWci terenu projektowana zmiana 
przebiegu istniej>cej napowietrznej linii 

Wredniego napiCcia SN-30kV, w uzgodnieniu  
z gestorem sieci. 

 
§ 53. Dla terenów oznaczonych symbolem 36.IE, 

40.IE, 51.IE ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren infrastruktury elektroenergetycznej 

- stacja transformatorowa; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz 
lokalizacji noWników reklam; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: maksymalna wysokoWć 
zabudowy jedna kondygnacja nadziemna; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenu 36.IE obowi>zuj> 
wymogi okreWlone w ustaleniach ogólnych - 
Rozdział 3; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w granicach terenu 36.IE wskazuje siC istniej>c> 

napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia SN-15kV 
do rozbiórki,  

b) w granicach terenu 36.IE wskazuje siC istniej>c> 
napowietrzn> liniC niskiego napiCcia do 
rozbiórki; 

6) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów: do czasu 
realizacji ustaleM planu teren zagospodarować 
zieleni> urz>dzon>. 

 
§ 54. Dla terenu oznaczonego symbolem 66.IT ustala 

siC: 
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – 

telekomunikacja; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowi>zuj> wymogi okreWlone  
w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3. 

 
§ 55. Dla terenów oznaczonych symbolem 30.IW, 

32.IW, 63.IW ustala siC: 
1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej – 

wodoci>gowej; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) tereny oznaczone symbolem 30.IW i 63.IW 

stanowi> teren ujCcia i uzdatniana wody pitnej,  
b) sytuowanie nowej zabudowy i zagospodarowanie 

terenu zgodnie z przepisami odrCbnymi,  
c) w granicach terenu 63.IW poza granicami strefy 

ochrony bezpoWredniej ujCcia wody (nr 2, 3, 4, 5, 
6, obr. 11) dopuszcza siC urz>dzenie miejsc 
parkingowych dla obsługi terenu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszcza siC wydzielenie oraz 
zabezpieczenie (np. ogrodzenie) terenu ustanowionej 
strefy ochronnej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu 
30.IW obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: 
dla terenu 59.MN postulowana korekta granic 
działek budowlanych (działki gruntu nr 46 i 48/4) 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:  
a) w granicach terenu 32.IW obowi>zuje zakaz 

zabudowy kubaturowej,  
b) obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 

ogólnych - Rozdział 3; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji:  
a) w granicach terenu 30.IW obowi>zuje obsługa 

komunikacyjna z terenów dróg przyległych,  
b) w granicach terenu 63.IW obowi>zuje obsługa 

komunikacyjna z terenów dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 83.KD-L i 111.KD-D, 
dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> od ulicy 
71.KD-G na zalecane relacje prawoskrCtne;  

8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w granicach terenu 30.IW przewidywana zmiana 

przebiegu istniej>cej napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia SN-30kV oraz czCWciowe jej 
kablowanie, przy lokalizacji nowej zabudowy 
nalecy zachować odległoWci od linii zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi,  

b) w granicach terenu 63.IW (północna czCWć 
działek gruntu nr 25/1, 31, 38/1) wskazuje siC 
dyslokacjC istniej>cych podziemnych linii 
energetycznych oraz istniej>cych sieci 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych,  

c) w granicach terenu 63.IW wskazuje siC istniej>c> 
napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia SN-30kV 
do rozbiórki, po jej wczeWniejszym kablowaniu, 
przy lokalizacji nowej zabudowy nalecy 
zachować odległoWci od linii zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

 
§ 56. Dla terenów oznaczonych symbolem 22.IKs, 

29.IKs, 37.IKs, 54.IKs ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – 

kanalizacja sanitarna; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) lokalizacja przepompowni Wcieków sanitarnych 

(tłocznie),  
b) zakaz lokalizacji noWników reklam,  
c) w granicach terenu 54.IKs wskazuje siC 

istniej>c> napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia 
SN-30kV do rozbiórki, do czasu jej demontacu 
przy sytuowaniu nowej zabudowy nalecy 
zachować odległoWci od linii zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wskazuje siC zagospodarowanie terenu 
zieleM urz>dzon>; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach 
terenów 29.IKs, 37.IKs obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenów 22.IKs, 37.IKs 
obowi>zuj> wymogi okreWlone w ustaleniach 
ogólnych - Rozdział 3; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
w granicach terenu 54.IKs wskazuje siC istniej>c> 
napowietrzn> liniC Wredniego napiCcia SN-30kV do 
rozbiórki; 

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów: do czasu 
realizacji ustaleM planu teren zagospodarować 
zieleni>. 

 
§ 57. Dla terenów oznaczonych symbolem 7.IKd, 

10.IKd, 17.IKd, 18.IKd, 21.IKd ustala siC: 
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – 

kanalizacja wód opadowych i roztopowych; 
2) zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) lokalizacja przepompowni oraz urz>dzeM 

słuc>cych oczyszczaniu Wcieków wód 
opadowych i roztopowych,  

b) zakaz lokalizacji reklam; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi>zuj> wymogi 
okreWlone w ustaleniach ogólnych - Rozdział 3; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: wskazana realizacja 
obiektów pod powierzchni> terenu, maksymalna 
wysokoWć zabudowy jedna kondygnacja nadziemna; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w granicach terenu 21.IKd obowi>zuj> 
wymogi okreWlone w ustaleniach ogólnych - 
Rozdział 3; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
a) dla terenów 17.IKd i 18.IKd dopuszcza siC 

obsługC komunikacyjn> z terenu dróg 
publicznych (poza granicami planu) oraz z terenu 
urz>dzeM wodnych oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 14.WH (wył>cznie dla słucb 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych gestora 
sieci),  

b) w granicach terenu 21.IKd obsługa 
komunikacyjna z terenu dróg publicznych 
113.KD-D oraz dopuszcza siC z terenu urz>dzeM 
wodnych oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 14.WH (wył>cznie dla słucb 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych gestora 
sieci),  

c) w granicach terenu 7.IKd obsługa 
komunikacyjna poprzez północn> czCWć terenu 
usług sportu i rekreacji oznaczonego w rysunku 
planu symbolem 4.US/ZK (wył>cznie dla słucb 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych gestora 
sieci),  
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d) w granicach terenu 10.IKd obsługa 
komunikacyjna z s>siaduj>cych terenów 
publicznych wyznaczonych w planie (wył>cznie 
dla słucb eksploatacyjnych i konserwacyjnych 
gestora sieci); 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
w granicach terenu 7.IKd dopuszcza siC lokalizacjC 
kolektora deszczowego wraz z urz>dzeniami do 
oczyszczania Wcieków deszczowych oraz wylotu do 
rzeki Brdy. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 

§ 58. 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 L/755/09 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 15 lipca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

Rady Miasta Bydgoszczy 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Czyckówko-StopieM Wodny”  
w Bydgoszczy 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413) w zwi>zku z art. 17 pkt 14 Rada Miasta 
Bydgoszczy rozstrzyga o nieuwzglCdnieniu uwag 
zamieszczonych w ponicszym wykazie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp TreWć uwagi 
Ustalenia projektu planu 

dla nieruchomoWci, 
której dotyczy uwaga 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi Zgłaszaj>cy uwagC, 
Data wpływu uwagi 

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ 
1 Uwaga dotyczy 

uwzglCdnienia 
w projekcie 
m.p.z.p. 
zaistniałego 
podziału działki 
nr 16/1, obr. 13 na 
działki budowlane 
wraz z drog> 
dojazdow>. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu działka o nr ew. 
16/1, obr. 13 połocona 
jest w granicach 
terenów oznaczonych 
symbolami: 35.MN, 
105.KD-DX,  
106.KD-DX 

UwzglCdnia siC podział na cztery działki budowlane ze wzglCdu na 
uprawomocnienie decyzji. KoniecznoWć zmiany parametrów 
wydzielonego dojazdu celem dostosowania jego geometrii do kształtu 
dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
105.KD-DX, 106.KD-DX, zgodnie z rysunkiem planu. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy Łubinowej 
właWciciel działki nr 16/1, 
obr. 13. 
01.04.2009 

2 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie przebiegu 
projektowanej 
napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 
110kV. 
Nie wyraca zgody 
dla przebiegu linii 
nad działkami  
nr 28/3 i 27/3, obr. 14. 
Osoba wnosz>ca 
uwagC posiada 
decyzjC 
o warunkach 
zabudowy  
nr 374/08, znak 
WAB.I.7331-
617/08. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działek 
o nr ew. 28/3, 27/3 
(nowy numer 40/2), 
obr. 14 połocone s> 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 16.ZK. 

Projektowany przebieg linii wysokiego napiCcia 110kV nie koliduje 
z wydan> decyzj> na realizacjC zabudowy mieszkaniowej, któr> 
przewidziano w zapisach planu. Projekt m.p.z.p. „Czyckówko-StopieM 
Wodny” wskazał orientacyjny przebieg projektowanej napowietrznej 
linii wysokiego napiCcia 110kV, która stanowi jedynie fragment duco 
wiCkszego systemu poł>czeM energetycznych o randze  
ponadlokalnej, o których przebiegu decyduj> m.in. uwarunkowania 
funkcjonalne, ekonomiczne i przyrodnicze. Projektowana linia bCdzie 
stanowić poł>czenie pomiCdzy istniej>cym GPZ „Osowa Góra”, 
a projektowanym GPZ „Czyckówko-Jachcice”. Zasilanie prowadzone 
lini> WN 110kV bCdzie słucyć północno-zachodniej czCWci miasta, 
w tym np. Jachcice-Poligon. PrzyjCte w projekcie planu rozwi>zania 
projektowe dla lokalizacji sieci elektroenergetycznych jest wynikiem 
zapisów zawartych w dokumentach gminy tj.: „Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Bydgoszczy” uchwalone uchwał> nr XLVI/980/05 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r., które było opiniowane 
przez poszczególnych gestorów sieci technicznych oraz było 
wykładane do publicznego wgl>du. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy Saperów,  
właWciciel działek nr 28/3, 
27/3 (nowy numer 40/2), 
obr. 14. 
07.04.2009 
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3 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie przebiegu 
projektowanej 
napowietrznej linii 
wysokiego 
napiCcia 110kV 
nad działk> 
nr 27/15, obr. 14, 
przy ul. Saperów 
215. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 27/15, obr. 14 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 16.ZK. 

Projektowana linia nie przebiega bezpoWrednio nad działk> nr 27/15. 
Projekt m.p.z.p. „Czyckówko-StopieM Wodny” wskazał orientacyjny 
przebieg projektowanej napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV, 
która stanowi jedynie fragment duco wiCkszego systemu poł>czeM 
energetycznych o randze ponadlokalnej, o których przebiegu  
decyduj> m.in. uwarunkowania funkcjonalne, ekonomiczne 
i przyrodnicze. Projektowana linia bCdzie stanowić poł>czenie 
pomiCdzy istniej>cym GPZ „Osowa Góra”, a projektowanym GPZ 
„Czyckówko-Jachcice”. Zasilanie prowadzone lini> WN 110kV bCdzie 
słucyć północno-zachodniej czCWci miasta, w tym np. Jachcice-
Poligon. PrzyjCte w projekcie planu rozwi>zania projektowe dla 
lokalizacji sieci elektroenergetycznych jest wynikiem zapisów 
zawartych w dokumentach gminy tj.: „Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy” 
uchwalone uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 kwietnia 2005 r., które było opiniowane przez poszczególnych 
gestorów sieci technicznych oraz było wykładane do publicznego 
wgl>du. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy Saperów, 
właWciciel działki nr 27/15, 
obr. 14. 
07.04.2009 

4 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie przebiegu 
projektowanej 
napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 
110kV nad działk> 
nr 27/13, obr.14, 
przy ul. Saperów 
215. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu działka o nr ew. 
27/13, obr. 14  
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 16.ZK. 

UwagC rozpatruje siC negatywnie, poniewac przebieg projektowanej 
napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV jest przedsiCwziCciem 
rangi ponadlokalnej, której lokalizacja jest zapisana w obowi>zuj>cym 
Studium Projekt m.p.z.p. „Czyckówko-StopieM Wodny” wskazał 
orientacyjny przebieg projektowanej napowietrznej linii wysokiego 
napiCcia 110kV, która stanowi jedynie fragment duco wiCkszego 
systemu poł>czeM energetycznych o randze ponadlokalnej, o których 
przebiegu decyduj> m.in. uwarunkowania funkcjonalne, ekonomiczne 
i przyrodnicze. Projektowana linia bCdzie stanowić poł>czenie 
pomiCdzy istniej>cym GPZ „Osowa Góra”, a projektowanym GPZ 
„Czyckówko-Jachcice”. Zasilanie prowadzone lini> WN 110kV bCdzie 
słucyć północno-zachodniej czCWci miasta, w tym np. Jachcice-
Poligon. PrzyjCte w projekcie planu rozwi>zania projektowe dla 
lokalizacji sieci elektroenergetycznych jest wynikiem zapisów 
zawartych w dokumentach gminy tj.: „Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy” 
uchwalone uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 kwietnia 2005 r., które było opiniowane przez poszczególnych 
gestorów sieci technicznych oraz było wykładane do publicznego 
wgl>du. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy Saperów, 
właWciciel działki nr 27/13, 
obr. 14. 
07.04.2009 

5 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie przebiegu 
projektowanej 
napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 
110kV. 

Projektowany przebieg 
napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 
110kV jest elementem 
informacyjnym, 
niebCd>cy ustaleniem 
planu. 

Projekt m.p.z.p. „Czyckówko-StopieM Wodny” wskazał orientacyjny 
przebieg projektowanej napowietrznej linii wysokiego napiCcia 
110kV, która stanowi jedynie fragment duco wiCkszego systemu 
poł>czeM energetycznych o randze ponadlokalnej, o których przebiegu 
decyduj> m.in. uwarunkowania funkcjonalne, ekonomiczne 
i przyrodnicze. Projektowana linia bCdzie stanowić poł>czenie 
pomiCdzy istniej>cym GPZ „Osowa Góra”, a projektowanym GPZ 
„Czyckówko-Jachcice”. Zasilanie prowadzone lini> WN 110kV bCdzie 
słucyć północno-zachodniej czCWci miasta, w tym np. Jachcice-
Poligon. PrzyjCte w projekcie planu rozwi>zania projektowe dla 
lokalizacji sieci elektroenergetycznych jest wynikiem zapisów 
zawartych w dokumentach gminy tj.: „Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy” 
uchwalone uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 kwietnia 2005 r., które było opiniowane przez poszczególnych 
gestorów sieci technicznych oraz było wykładane do publicznego 
wgl>du. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy Saperów, 
właWciciel działki nr 7/1, 
obr. 15, nieruchomoWć 
połocona jest poza  
granic> obszaru objCtego 
planem. 
07.04.2009 

6 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie przebiegu 
projektowanej 
napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 
110kV. 
 
Nie wyraca zgody 
dla przebiegu linii 
nad działk> nr 28/4, 
obr. 14. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 28/4, obr. 14 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 16.ZK. 

Projekt m.p.z.p. „Czyckówko-StopieM Wodny” wskazał orientacyjny 
przebieg projektowanej napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV, 
która stanowi jedynie fragment duco wiCkszego systemu poł>czeM 
energetycznych o randze ponadlokalnej, o których przebiegu  
decyduj> m.in. uwarunkowania funkcjonalne, ekonomiczne 
i przyrodnicze. Projektowana linia bCdzie stanowić poł>czenie 
pomiCdzy istniej>cym GPZ „Osowa Góra”, a projektowanym GPZ 
„Czyckówko-Jachcice”. Zasilanie prowadzone lini> WN 110kV bCdzie 
słucyć północno-zachodniej czCWci miasta, w tym np. Jachcice-
Poligon. PrzyjCte w projekcie planu rozwi>zania projektowe dla 
lokalizacji sieci elektroenergetycznych jest wynikiem zapisów 
zawartych w dokumentach gminy tj.: „Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy” 
uchwalone uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 kwietnia 2005 r., które było opiniowane przez poszczególnych 
gestorów sieci technicznych oraz było wykładane do publicznego 
wgl>du. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy Saperów, 
właWciciel działki nr 28/4, 
obr. 14. 
07.04.2009 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6 – 284 – Poz. 85 
 

7 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie przebiegu 
projektowanej 
napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 
110kV. 
 
Nie wyraca zgody 
dla przebiegu linii 
nad działkami  
nr 28/3 i 27/3, 
obr. 13. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działek 
o nr ew. 28/3, 27/3 
(nowy numer 40/2), 
obr. 14 połocone s> 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 16.ZK. 

Projekt m.p.z.p. „Czyckówko-StopieM Wodny” wskazał orientacyjny 
przebieg projektowanej napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV, 
która stanowi jedynie fragment duco wiCkszego systemu poł>czeM 
energetycznych o randze ponadlokalnej, o których przebiegu  
decyduj> m.in. uwarunkowania funkcjonalne, ekonomiczne 
i przyrodnicze. Projektowana linia bCdzie stanowić poł>czenie 
pomiCdzy istniej>cym GPZ „Osowa Góra”, a projektowanym GPZ 
„Czyckówko-Jachcice”. Zasilanie prowadzone lini> WN 110kV bCdzie 
słucyć północno-zachodniej czCWci miasta, w tym np. Jachcice-
Poligon. PrzyjCte w projekcie planu rozwi>zania projektowe dla 
lokalizacji sieci elektroenergetycznych jest wynikiem zapisów 
zawartych w dokumentach gminy tj.: „Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy” 
uchwalone uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 kwietnia 2005 r., które było opiniowane przez poszczególnych 
gestorów sieci technicznych oraz było wykładane do publicznego 
wgl>du. 

Mieszkaniec Brzozy 
zam. przy ulicy Sosnowej,  
właWciciel działek nr 28/3, 
27/3 (nowy numer 40/2), 
obr. 14. 
07.04.2009 

8 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie 
poszerzenia ulicy 
Obornickiej 
kosztem działki 
12/4, obr. 17. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 12/4, obr. 17 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 80.KD-D. 

Poszerzenie ulicy Obornickiej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 80.KD-D, jest niezbCdne dla potrzeb budowy uzbrojenia 
w sieci infrastruktury technicznej, słuc>cego miCdzy innymi 
nowowyznaczanym działk> budowlanym.  

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Byszewskiej,  
właWciciel działki nr 12/4, 
obr. 17. 
20.04.2009 

9 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie lokalizacji 
stacji 
transformatorowej 
na działce nr 38/6, 
obr. 12. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 38/6, obr. 12 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 40.IE. 

Projektowana stacja transformatorowa, oznaczona na rysunku planu 
symbolem 40.IE, jest niezbCdnym obiektem dla zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> nowowyznaczane działki budowlane (w tym 
trzy działki budowlane osoby wnosz>cej uwagC). Lokalizacja stacji 
uzgodniona z ENEA jest uwarunkowana optymalnym połoceniem 
w obszarze który ma docelowo zasilać. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Byszewskiej,  
właWciciel działki nr 38/6, 
obr. 12. 
05.05.2009 

10 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie 
wyznaczenia placu 
manewrowego na 
zakoMczeniu 
ul. Gryczanej 
z czCWci działki 
nr 37/2, obr. 13. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 37/2, obr. 12 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 95.KD-DX. 

Ulica Gryczana, oznaczona w projekcie planu symbolem 95.KD-DX, 
jako droga bez przejazdu musi być zakoMczona placem  
manewrowym umocliwiaj>cym zawrócenie pojazdów (w tym klientów 
obiektu usługowego). Zakres poszerzenia ulicy Gryczanej został 
wskazany na rysunku planu lini> przerywan>, co pozwoli na 
okreWlenie dokładnej wielkoWci placu manewrowego na etapie  
projektu budowlanego drogi. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Gryczanej 
właWciciel działki nr 37/2, 
obr. 12. 
05.05.2009 

11 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu 
w zakresie lokalizacji 
przepompowni na 
nieruchomoWci 
20/2, obr. 13. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 20/2, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 29.Iks. 

Lokalizacja pompowni Wcieków, oznaczonej w projekcie planu 
symbolem 29.IKs, jest podyktowana koniecznoWci> podł>czenia 
projektowanych około siedmiu działek budowanych (w tym dwóch 
działek osoby wnosz>cej uwagC) do projektowanego kanału 
Wciekowego (działki zlokalizowane s> ponicej rzCdnej kanalizacji 
w ulicy Byszewskiej). Kanalizacja sanitarna jest niezbCdn> sieci> 
infrastruktury technicznej dla zabudowy mieszkaniowej 
zlokalizowanej w s>siedztwie strefy ochronnej komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”. Projektowana 
pompowania ma charakter lokalny. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Gryczanej 
właWciciel działki nr 20/2, 
obr. 13. 
05.05.2009 

12 Uwaga dotyczy 
proWby naniesienia 
na podkład 
geodezyjny 
istniej>cego 
budynku o pow. 
74 m2 
zlokalizowanego 
na działce 20/2, 
obr. 14. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o Nr ew. 20/2, obr. 14 
połocona jest 
w granicach terenów 
oznaczonego 
symbolami 14.WH 
i 19.ZK. 

Projekt m.p.z.p. jest opracowywany na mapie zasadniczej  
(podkładzie geodezyjnym) zakupionej w Miejskiej Pracowni 
Geodezyjnej na etapie uzgadniania projektu planu. Podkład 
geodezyjny nie jest ustaleniem planu, st>d sporz>dzaj>cy plan nie 
moce ingerować w treWć mapy. AktualnoWć mapy jest uzalecniona od 
dnia jej pozyskania z zasobu geodezyjnego. 

MieszkaMcy Bydgoszczy: 
zam. przy ulicy Zdrojowej, 
zam. przy ulicy Serbskiej,  
zam. przy ulicy 
Bluszczowej, właWciciele 
działki nr 20/2, obr. 14. 
05.05.2009 

13 Uwaga dotyczy 
proWby o zmianC 
przeznaczenia 
działki pod 
zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn>. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki  
o nr ew. 27, obr. 9 połocona 
jest w granicach 
terenów oznaczonych 
symbolami:  
113.KD-D, 21.Ikd 
i 19.ZK. 

W granicach przedmiotowej działki projektuje siC lokalizacjC obiektu 
infrastruktury kanalizacji deszczowej, teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem 29.Ikd, ze wzglCdu na grawitacyjny charakter sieci 
deszczowej, jej lokalizacja jest uzalecniona od ukształtowania 
i spadków terenu, st>d nie ma mocliwoWci innej lokalizacji tego 
obiektu technicznego. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy Błotnej,  
właWciciel działki nr 27, 
obr. 9. 
05.05.2009 
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14 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu wobec 
budowy Stopnia 
Wodnego 
„Czyckówko” 
w s>siedztwie 
siedliska. 

Przedmiotowa uwaga 
dotyczy terenów 
oznaczonych 
symbolami: 
115.KD-Z /WH/IE/WS 
i 15.WS. 

Rozwi>zania techniczne proponowane przy budowie Stopnia 
Wodnego „Czyckówko” wraz z towarzysz>c> mu infrastruktur> 
techniczn> i urz>dzeniami wodnymi, powinny ograniczać do minimum 
ewentualne oddziaływanie urz>dzeM wodnych na s>siaduj>ce  
 budynki. Koncepcja skaskadowania i lokalizacja czterech elektrowni 
wodnych na rzece Brdzie powstała w latach 40-tych XX w. 
Zrealizowane trzy stopnie/elektrownie wodne Koronowo-Tryszczyn-
Smukała wpływaj> w istotny sposób na kształtowanie siC przepływów 
i stanów wód rzeki Brdy w obrCbie Bydgoszczy. Ich powstanie 
i funkcjonowanie stworzyło mocliwoWć wyrównywania przepływów 
wieloletnich, ale spowodowało znaczne nierównomiernoWci przepływu 
wody w ci>gu doby. Powoduje to cały szereg niekorzystnych zjawisk 
i wynikaj>cych z tego skutków w wielu aspektach np. w zakresie 
trwałoWci umocnieM brzegowych, gospodarki komunalnej, podtopienia 
terenów przybrzecnych itp. W zwi>zku z tym od szeregu lat 
przewidywano budowC czwartego, ostatniego stopnia tzw. 
„Czyckówko” w kaskadzie Brdy, który m.in. wyrówna przepływy na 
obszarze miasta. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Szamarzewskiego,  
właWciciel działki 
nr 2680-06. 
05.05.2009 

15 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu wobec 
przekształcenia 
prywatnego 
dojazdu w drogC 
publiczn>. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu działki 
stanowi>ce przedmiot 
uwagi połocone s> 
w granicach terenu 
oznaczonego  
symbolem 100.KD-DX. 

Projektowana droga 100.KD-DX znajduje siC w optymalnej lokalizacji 
wzglCdem projektowanej zabudowy, zapewniaj>c wymaganie  
dojazdu wraz z uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. Po 
analizie uwarunkowaM: rzeaby terenu i własnoWci gruntu, zgodnie ze 
sztuk> projektow>, wyznaczono drogC dojazdow> do 
nowowyznaczanych działek budowlanych bazuj>c na istniej>cym 
prywatnym dojeadzie. 
Projektowana droga publiczna - ulica klasy dojazdowej jako ci>g 
pieszo-jezdny, oznaczona na rysunku planu symbolem 101.KD-DX, 
jest drog> bez przejazdu i docelowo bCdzie obsługiwać tylko  
16 działek budowlanych. Nie wyznacza siC innych dróg, aby nie mnocyć 
nieuzasadnionej i niepotrzebnej liczby dodatkowych dróg. 
Droga publiczna pozwala na lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej, które powinny znajdować siC na terenie gminnym. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Byszewskiej, właWciciel 
działki nr 22/3, obr. 13. 
05.05.2009 

16 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu wobec 
przekształcenia 
prywatnego 
dojazdu w drogC 
publiczn>. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu działki 
stanowi>ce przedmiot 
uwagi połocone s> 
w granicach terenu 
oznaczonego  
symbolem 100.KD-DX. 

Projektowana droga 100.KD-DX znajduje siC w optymalnej lokalizacji 
wzglCdem projektowanej zabudowy, zapewniaj>c wymaganie  
dojazdu wraz z uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. Po 
analizie uwarunkowaM: rzeaby terenu i własnoWci gruntu, zgodnie ze 
sztuk> projektow>, wyznaczono drogC dojazdow> do 
nowowyznaczanych działek budowlanych bazuj>c na istniej>cym 
prywatnym dojeadzie. 
Projektowana droga publiczna - ulica klasy dojazdowej jako ci>g 
pieszo-jezdny, oznaczona na rysunku planu symbolem 101.KD-DX, 
jest drog> bez przejazdu i docelowo bCdzie obsługiwać tylko  
16 działek budowlanych. Nie wyznacza siC innych dróg, aby nie mnocyć 
nieuzasadnionej i niepotrzebnej liczby dodatkowych dróg. 
Droga publiczna pozwala na lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej, które powinny znajdować siC na terenie gminnym. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Byszewska, właWciciel 
działki nr 22/3, obr. 13. 
05.05.2009 

17 Uwaga dotyczy 
sprzeciwu wobec 
przekształcenia 
prywatnego 
dojazdu w drogC 
publiczn>. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu działka o nr ew. 
65, obr. 13 połocona 
jest w granicy terenu 
oznaczonego  
symbolem 100.KD-DX. 

Projektowana droga 100.KD-DX znajduje siC w optymalnej lokalizacji 
wzglCdem projektowanej zabudowy, zapewniaj>c wymaganie  
dojazdu wraz z uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. 
Po analizie uwarunkowaM: rzeaby terenu i własnoWci gruntu, zgodnie 
ze sztuk> projektow>, wyznaczono drogC dojazdow> do 
nowowyznaczanych działek budowlanych bazuj>c na istniej>cym 
prywatnym dojeadzie. 
Projektowana droga publiczna - ulica klasy dojazdowej jako ci>g 
pieszo-jezdny, oznaczona na rysunku planu symbolem 101.KD-DX, 
jest drog> bez przejazdu i docelowo bCdzie obsługiwać tylko  
16 działek budowlanych. Nie wyznacza siC innych dróg, aby nie mnocyć 
nieuzasadnionej i niepotrzebnej liczby dodatkowych dróg. 
Droga publiczna pozwala na lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej, które powinny znajdować siC na terenie gminnym. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Nakielskiej,  
właWciciel działek nr 65, 
23, 24, obr. 13. 
06.05.2009 

Uwaga dotyczy 
przebiegu linii 
zabudowy przez 
istniej>cy budynek. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o Nr ew. 24, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 26.MN. 

Wyznaczona linia zabudowy nie ma wpływu na funkcjonowanie 
istniej>cego budynku. Projekt m.p.z.p. dopuszcza mocliwoWć 
rozbudowy istniej>cego budynku w obrCbie wyznaczonej linii 
zabudowy. Projektowana nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy 
nowych budynków, a zwłaszcza zabudowy na działkach s>siednich 
poprzez ograniczenie mocliwoWci jej rozbudowy w stronC 
projektowanej drogi. Nieprzekraczalna linia zabudowy stanowi 
podstawowy element w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. 
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Uwaga dotyczy 
projektowanego 
Stopnia Wodnego 
„Czyckówko”, 
w zakresie ujCcia 
w projekcie 
m.p.z.p. ustaleM 
o wpływie 
inwestycji na 
Wrodowisko, 
wygl>d linii 
brzegowej 
i terminarz 
planowanych 
działaM. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu działka o nr ew. 
23, obr. 13 połocona 
jest w granicach 
terenów oznaczonych 
symbolami 25.ZK 
i 15.WS. 
Przedmiot uwagi dot. 
równiec ustalenia ozn. 
symb. 115.KD-Z 
/WH/IE/WS. 

Wskazane uwagi wykraczaj> poza przedmiot ustaleM planu 
miejscowego. Prace projektowe zwi>zane z budow> Stopnia  
Wodnego „Czyckówko” na rzece Brdzie bCd> wymagały opracowania 
szczegółowych dokumentów Wrodowiskowych, w tym miCdzy innymi: 
raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko, studium 
wykonalnoWci, załocenia techniczno-ekonomiczne, projekt  
budowlany, postCpowanie wodno-prawne. Niniejsze opracowania 
bCd> wymagane od inwestora przed przyst>pieniem do prac 
zwi>zanych bezpoWrednio z etapem realizacji przedmiotowej 
inwestycji. 

18 Uwaga dotyczy 
poł>czenia dróg 
pieszo-jezdnych 
101.KD-DX 
z 98.KD-DX. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o Nr ew. 20/2, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenów 
oznaczonych 
symbolami: 101.KD-
DX, 98.KD-DX, 
99.KPX. 

Nie ma uzasadnienia do rozbudowy układu dróg dojazdowych 
kosztem gruntu osób prywatnych. 

Mieszkaniec 
Nowego TomyWla 
zam. przy ulicy 
Azaliowej,  
właWciciel działek nr 22/2 
i 22/4, obr. 13. 
07.05.2009 

19 Uwaga dotyczy 
obawy w zakresie 
poniesienia strat 
materialnych na 
terenie urz>dzonej 
zieleni. Straty maj> 
być spowodowane 
poszerzeniem 
koryta rzeki Brdy 
na skutek 
powstania Stopnia 
Wodnego 
„Czyckówko”. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o Nr ew. 17/3, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenów 
oznaczonych 
symbolami: 26.MN, 
25.ZK. 

Z projektu planu nie wynika, aby nieruchomoWć miałaby zostać objCta 
poszerzonym korytem rzeki Brdy. Prognozowana linia brzegowa, po 
wybudowaniu Stopnia Wodnego „Czyckówko”, bCdzie przebiegać po 
wschodniej stronie działki 17/3, tak wiCc nie naruszy urz>dzonych 
terenów zieleni. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
zam. przy ulicy 
Byszewskiej,  
właWciciel działki nr 17/3, 
obr. 13. 
14.05.2009 

Uwaga dotyczy 
obawy zalania 
nieruchomoWci 
w skutek 
podniesienia 
poziomu wody 
w rzece Brdzie. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 17/3, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenów 
oznaczonych 
symbolami: 26.MN, 
25.ZK, 15.WS. 

Z projektu planu nie wynika, aby nieruchomoWć miałaby zostać objCta 
poszerzonym korytem rzeki Brdy. Prognozowana linia brzegowa, po 
wybudowaniu Stopnia Wodnego „Czyckówko”, bCdzie przebiegać po 
wschodniej stronie działki 17/3, tak wiCc nie naruszy urz>dzonych 
terenów zieleni.  
Dla potrzeb projektu planu wykonano szereg opracowaM, w których 
podjCto próbC prognozowania skutków piCtrzenia wód rzeki Brdy na 
tereny przyległe, zwłaszcza w zakresie zmiany warunków gruntowo-
wodnych. Sporz>dzone opracowania wraz z przyjCtym wariantem 
budowy stopnia piCtrz>cego na rzece Brdzie, stały siC podstaw> do 
kształtowania struktury terenów wskazanych pod zabudowC lub z niej 
wył>czonych. Ewentualne oddziaływanie urz>dzeM wodnych na tereny 
s>siednie musi być brane pod uwagC przez inwestora ł>cznie ze 
stosownymi odszkodowaniami. 

Uwaga dotyczy 
oddziaływania 
projektowanej 
napowietrznej linii 
wysokiego napiCcia 
110kV na 
nieruchomoWć. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 17/3, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 115.KD-Z 
/WH/IE/WS. 

Projektowana linia energetyczna bCdzie przebiegać nad czCWci> 
nieruchomoWci, któr> przeznacza siC pod projektowan> przeprawC 
mostow> wraz ze stopniem piCtrz>cym, teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem 115.KD-Z/WH/IE/WS. 
Projekt m.p.z.p. „Czyckówko-StopieM Wodny” wskazał orientacyjny 
przebieg projektowanej napowietrznej linii wysokiego napiCcia 110kV, 
która stanowi jedynie fragment duco wiCkszego systemu poł>czeM 
energetycznych o randze ponadlokalnej, o których przebiegu  
decyduj> m.in. uwarunkowania funkcjonalne, ekonomiczne 
i przyrodnicze. Projektowana linia bCdzie stanowić poł>czenie 
pomiCdzy istniej>cym GPZ „Osowa Góra”, a projektowanym GPZ 
„Czyckówko-Jachcice”. Zasilanie prowadzone lini> WN 110kV bCdzie 
słucyć północno-zachodniej czCWci miasta, w tym np. Jachcice-
Poligon. PrzyjCte w projekcie planu rozwi>zania projektowe dla 
lokalizacji sieci elektroenergetycznych jest wynikiem zapisów 
zawartych w dokumentach gminy tj.: „Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy” 
uchwalone uchwał> nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 kwietnia 2005 r., które było opiniowane przez poszczególnych 
gestorów sieci technicznych oraz było wykładane do publicznego 
wgl>du. 
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Uwaga dotyczy 
planowanej budowy 
drogi, która moce 
spowodować 
uci>cliwy hałas 
czyni>c 
utrudnionym 
korzystanie 
z nieruchomoWci 
w sposób 
niezakłócony. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o Nr ew. 17/3, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 115.KD-Z 
/WH/IE/WS. Przedmiot 
uwagi dot. równiec 
ustalenia ozn. symb. 
72.KD-Z. 

Przebieg drogi ł>cz>cej Czyckówko z Jachcicami był przewidywany 
od roku 1976 i podtrzymywany w kolejnych opracowaniach 
planistycznych dla miasta Bydgoszczy i osiedla Czyckówko. O fakcie 
projektowanej budowie drogi wnosz>cy uwagC był wielokrotnie 
informowany jeszcze przed nabyciem nieruchomoWci. Ewentualne 
uci>cliwoWci zwi>zane z hałasem bCd> okreWlone i eliminowane na 
etapie projektu budowlanego i ucytkowania obiektu. 

Uwaga dotyczy 
powstania tamy 
i elektrowni 
wodnej, która 
moce spowodować 
natCcenie hałasu. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 17/3, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 115.KD-Z 
/WH/IE/WS. 

Koncepcja skaskadowania i lokalizacja czterech elektrowni wodnych 
na rzece Brdzie powstała w latach 40-tych XX w. Zrealizowane trzy 
stopnie/elektrownie wodne Koronowo-Tryszczyn-Smukała wpływaj> 
w istotny sposób na kształtowanie siC przepływów i stanów wód rzeki 
Brdy w obrCbie Bydgoszczy. Ich powstanie i funkcjonowanie 
stworzyło mocliwoWć wyrównywania przepływów wieloletnich, ale 
spowodowało znaczne nierównomiernoWci przepływu wody w ci>gu 
doby. Powoduje to cały szereg niekorzystnych zjawisk i wynikaj>cych 
z tego skutków w wielu aspektach np. w zakresie trwałoWci umocnieM 
brzegowych, gospodarki komunalnej, podtopienia terenów 
przybrzecnych itp. W zwi>zku z tym od szeregu lat przewidywano 
budowC czwartego, ostatniego stopnia tzw. „Czyckówko”  
w kaskadzie Brdy, który m.in. wyrówna przepływy na obszarze 
miasta. Wskazane uwaga wykracza poza przedmiot ustaleM planu 
miejscowego. Prace projektowe zwi>zane z budow> Stopnia  
Wodnego „Czyckówko” na rzece Brdzie bCd> wymagały opracowania 
szczegółowych dokumentów Wrodowiskowych, w tym miCdzy innymi: 
raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko, studium 
wykonalnoWci, załocenia techniczno-ekonomiczne, projekt  
budowlany, postCpowanie wodno-prawne. Niniejsze opracowania 
bCd> wymagane od inwestora przed przyst>pieniem do prac 
zwi>zanych bezpoWrednio z etapem realizacji przedmiotowej 
inwestycji. 

Uwaga dotyczy 
poszerzenia ulicy 
Byszewskiej, co 
bCdzie wi>zało siC 
z ducymi kosztami 
przesuniCcia 
nowowybudowanego 
ogrodzenia. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 17/3, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 97.KD-L. 

Plan okreWla normatywn>, maksymaln> szerokoWć drogi publicznej 
ulicy Byszewskiej. Ostateczny przebieg linii rozgraniczaj>cej - 
szerokoWć ulicy, zostanie ustalony po wykonaniu projektu 
budowlanego dla drogi z uwzglCdnieniem przebiegu sieci 
infrastruktury technicznej, które z zasady s> realizowane w taki 
sposób aby ograniczyć poszerzenie pasa drogowego do parametrów 
wył>cznie niezbCdnych. 

Uwaga dotyczy 
braku mocliwoWci 
pływania kajakiem 
po rzece Brdzie po 
wybudowaniu tamy. 

Zgodnie z ustaleniami 
planu czCWć działki 
o nr ew. 17/3, obr. 13 
połocona jest 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 15.WS. 

Ograniczenia w korzystaniu z wód rzeki Brdy na Czyckówko nie 
wynikaj> z zapisów m.p.z.p., ale z obowi>zuj>cej decyzji (1998 r.) 
o ustanowieniu strefy ochronnej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”. NieruchomoWć 17/3 jest 
połocona w bardzo bliskim s>siedztwie ujCcia wody, które jest 
strategicznym punktem dla miasta Bydgoszczy i wymaga ochrony. 
Budowa Stopnia Wodnego „Czyckówko” bezpoWrednio zwi>zana jest 
z podniesieniem jakoWci i wydajnoWci ujCcia wody. Inwestor w trakcie 
prac projektowych zwi>zanych z budow> stopnia wodnego na rzece 
Brdzie, bCdzie musiał uzyskać pozwolenie wodno-prawne, które 
bCdzie zawierało ustalenia dotycz>ce mocliwoWci korzystania z rzeki 
Brdy, w tym uprawiania sportów wodnych. 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr L/755/09 

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 „Czyckówko-StopieM Wodny”  
w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104,  
z póan. zm.) Rada Miasta Bydgoszczy okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie  
z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców: 
 

1. Inwestycje nalec>ce do zadaM własnych gminy 
Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu m.in. 
infrastruktury technicznej zapisane w planie stanowi>: 
a) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 

planu nastCpuj>cymi symbolami: 
- 115.KD-Z/WH/WS/IE,  
- 71.KD-G,  
- 72.KD-Z, 114.KD-Z,  
- 73.KD-L, 78.KD-L, 83.KD-L, 97.KD-L, 

117.KD-L,  
- 74.KD-D, 75.KD-D, 80.KD-D, 82.KD-D, 

84.KD-D, 85.KD-D, 94.KD-D, 96.KD-D, 
109.KD-D, 110.KD-D, 111.KD-D, 113.KD-D  

- 76.KD-DX, 77.KD-DX, 79.KD-DX, 86.KD-DX, 
88.KD-DX, 89.KD-DX, 90.KD-DX, 91.KD-DX, 
92.KD-DX, 93.KD-DX, 95.KD-DX, 98.KD-DX, 
100.KD-DX, 101.KD-DX, 103.KD-DX, 
105.KD-DX, 106.KD-DX, 108.KD-DX, 

b) tereny wydzielonych ci>gów pieszych oznaczone na 
rysunku planu nastCpuj>cymi symbolami: 87.KPX, 
99.KPX, 102.KPX, 104.KPX, 107.KPX, 112.KPX, 

c) teren urz>dzeM wodnych z infrastruktur> 
towarzysz>c> - wał kieruj>cy boczny oznaczony na 
rysunku planu symbolem 14.WH, 

d) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu 
nastCpuj>cymi symbolami:  
- 1.ZP i 70.ZP,  
- 5.ZP/ZZ i 9.ZP/ZZ,  
- 3.ZK, 11.ZK, 16.ZK, 19.ZK, 24.ZK, 25.ZK, 

47.ZK, 55.ZK, 64.ZK. 
2. Sposób realizacji inwestycji 

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

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, przyjCte uchwał> nr XLVI/980/05 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r.,  

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

c) Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2008-2010, przyjCte uchwał> 
nr XXV/316/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  
19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2008 r.,  

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

e) uchwała nr XXXVI/493/08 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013. 

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,  
poz. 1655, z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm.). 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych go zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej bCdzie wymagała wykupu gruntów na cele 
publiczne, rozbiórek i wyburzeM budynków i budowli 
usytuowanych w liniach rozgraniczaj>cych. 

3. Zasady finansowania 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana  
z budcetu Miasta Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  
w tym z ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z póan. zm.) 
oraz ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu l>dowego (Dz.U. Nr 267, poz. 
2251). 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane 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.) ze Wrodków własnych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6 – 289 – Poz. 85 
 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja Sp. 
z o. o. z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami.  
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


