
Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3734 – Poz. 570 
 
569 

570 
 

570 

UCHWAŁA Nr LIV/834/09 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

 z dnia 28 paadziernika 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „VródmieWcie-Ustronie” w Bydgoszczy. 
 

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

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego 
uchwał> nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „VródmieWcie-
Ustronie” w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar 
ograniczony ulic> ToruMsk>, Zespołem Szkół 
Drzewnych, Skarp> Południow> oraz ulic> Ustronie. 

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

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

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

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 
1) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  

o jednej lub wielu płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 15ºś 

2) dachu stromym – nalecy przez to rozumieć dach  
o jednej lub wielu płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 15ºś 

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

4) elewacji specjalnej – nalecy przez to rozumieć 
wymóg opracowania elewacji o wysokim 
standardzie architektonicznym w zakresie formy  
i materiałów wykoMczeniowychś 

5) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów  
o podobnych wysokich walorach architektonicznych, 
charakteryzuj>cych siC podobnymi parametrami (np. 
skala obiektu, proporcje, rodzaj dachu – płaski, 
pochyły, rodzaj i kolorystyka zastosowanych 

materiałów wykoMczeniowych pokrycia dachowego  
i elewacji); 

6) skablowaniu linii elektroenergetycznej – nalecy 
przez to rozumieć ułocenie elektroenergetycznej linii 
kablowej w pasie terenu pod jego powierzchni>ś 

7) kioskach – nalecy przez to rozumieć tymczasowe 
obiekty usługowo-handlowe spełniaj>ce nastCpuj>ce 
warunki: 
a) powierzchnia zabudowy nie wiCcej nic 12,0 m2,  
b) maksymalna wysokoWć nad poziomem terenu 

wynosi 3 m, nie mniej nic 40% sumy 
powierzchni Wcian stanowi> powierzchnie 
przeszklone,  

c) maksymalny k>t nachylenia dachu – 30° 
z zakazem krycia dachów stromych czarn> pap>,  

d) wysokie walory estetyczne; 
8) linii podziału wewnCtrznego-orientacyjnej – nalecy 

przez to rozumieć linie przedstawione na rysunku 
planu, okreWlaj>ce zasady podziału terenów na 
działki budowlane, w tym linie dopuszczalnych 
podziałów, których przebieg moce być zmieniony, 
jeWli bCdzie to uzasadnione projektem 
zagospodarowania terenu, potrzebami funkcjonalnymi 
czy koniecznoWci> wprowadzenia uregulowaM 
własnoWciowychś 

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

 10) linii rozgraniczaj>cej tereny-orientacyjnej – nalecy 
przez to rozumieć liniC rozdzielaj>c> tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony, jeceli bCdzie to 
uzasadnione projektem zagospodarowania terenu – 
powycsza zmiana nie moce powodować ograniczeM 
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenu; 

 11) miejscach parkingowych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielone stanowiska postojowe (w tym równiec 
zadaszone) dla samochodówś 

 12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar zabudowy, przy 
której moce być umieszczona Wciana zewnCtrzna 
budynku, bez mocliwoWci jej przekraczania  
w kierunku linii rozgraniczaj>cej, z wyj>tkiem 
takich czCWci budynku jak balkony, tarasy, wykusze, 
schody, pochylnie, które mog> być usytuowane do 
1,5 m poza lini> zabudowy, oraz takich elementów 
architektonicznych, jak gzymsy, okapy dachowe, 
rynny, rury spustowe, podokienniki oraz inne detale 
wystroju architektonicznego, które mog> być 
usytuowane do 0, 8m poza lini> zabudowyś 
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 13) obiektach tymczasowych – nalecy przez to 
rozumiećŚ 
a) obiekty czasowego ucytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałoWci technicznej, 
przewidziane do przeniesienia lub rozbiórki,  

b) obiekty nie poł>czone trwale z gruntem takie jakŚ 
kioski uliczne, pawilony sprzedacy ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe, 
barakowozy, kontenery itp., których konstrukcja 
moce być demontowanaś 

 14) planie – nalecy przez to rozumieć plan miejscowy,  
o którym mowa w § 1 ust. 1, połocony 
we fragmentach obszarów obrCbów geodezyjnych 
oznaczonych numerami: 145 i 488; 

 15) powierzchni niezabudowanej – nalecy przez to 
rozumieć powierzchniC terenu biologicznie 
czynnego z wył>czeniem powierzchni zieleni 
usytuowanej na tarasach i stropodachach; 

 16) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC budynku liczon> po obrysie 
zewnCtrznym murów parteru w stanie 
wykoMczonym, bez uwzglCdnienia okapów połaci 
dachowych; 

 17) procencie zabudowy – okreWla wielkoWć (wyracon> 
w procentach) powierzchni zabudowy w obrysie 
zewnCtrznym murów parteru w stosunku do 
powierzchni działki lub obszaru objCtego 
inwestycj>ś 

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

 19) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu) - 
nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
powinno dominować na danym terenie lub działceś 
w przypadku ustalenia dla danego terenu wielu 
przeznaczeM, oznaczonych symbolami literowymi 
oddzielonymi ukoWnikiem, nalecy przyj>ć, ce 
przeznaczenia te s> równowacne i mog> 
wystCpować wspólnie w dowolnych proporcjach  
w stosunku do powierzchni terenu lub zabudowy, 
jak równiec samodzielneś 

 20) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, nie koliduj>ce  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie lub działce, które wzbogacaj> 
podstawowe funkcje terenu, a ich obszar stanowi nie 
wiCcej nic 40% powierzchni terenu wskazanego do 
zabudowy; 

 21) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie w skali 
1Ś1000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu 
w formie graficznej; 

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

 23) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu podstawowym  
i zasadach zagospodarowania, opisanych w tekWcie 
planu, który został wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi oraz posiada oznaczenie – 
numer porz>dkowy i symbol literowyś 

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

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

 26) wartoWciowej zabudowie historycznej – nalecy przez 
to rozumiećŚ 
a) budynki wpisane do gminnej ewidencji 

zabytków, wskazane na rysunku planu,  
b) zabudowC powstał> do roku 1945, której wartoWć 

zabytkowa - architektoniczna i historyczna jest 
znaczna i konieczna do zachowania; 

 27) wnCtrzu urbanistycznym – nalecy przez to rozumieć 
niezabudowane wnCtrze posesji, (w formie atrium, 
placu, lub przydomowych wnCtrz ogrodowych) lub 
przestrzeM pomiCdzy budynkami przekryt> powłok> 
przezroczyst> lub w formie otwartejś 
zagospodarowane w sposób umocliwiaj>cy 
wprowadzenie podstawowych funkcji terenu, 
powi>zane z otoczeniem za pomoc> elementów 
małej architektury ogrodowej i zieleniś 

 28) wysokim standardzie zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć zabudowC realizowan> zgodnie  
z warunkami okreWlonymi w ustaleniach 
szczegółowych, charakteryzuj>c> siC szczególn> 
dbałoWci> oŚ 
a) estetykC budynków - dostosowanie charakteru 

budynków do istniej>cej na danym terenie 
wartoWciowej zabudowy historycznejŚ uwzglCdnienia 
odpowiedniej wysokoWci, proporcji zabudowy, 
rytmicznoWci podziałów oraz wystCpowania 
detali architektonicznych,  

b) odpowiedni dobór wysokogatunkowych materiałów 
budowlanych,  

c) wprowadzenie funkcji dodatkowych, wykraczaj>cych 
ponad obowi>zuj>cy standard itp.ś 

 29) waloryzacji terenu – nalecy przez to rozumieć 
działania zmierzaj>ce do uporz>dkowania i poprawy 
warunków funkcjonowania obszaru, oraz nadanie 
mu jednolitego charakteru pod wzglCdem 
ukształtowania architektonicznego zabudowy  
i zagospodarowania otoczenia; wymagane 
wykonanie projektu zagospodarowania terenu, który 
bCdzie zawierał informacje dotycz>ceŚ 
a) sposobu kształtowania zabudowy w granicach 

terenu: 
- eliminowania i przekształceM zabudowy  

o niskim standardzie w tym budynków 
gospodarczych,  

- przebudowy, modernizacji i remontów 
istniej>cych budynków w tym okreWlenie 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3736 – Poz. 570 
 

gabarytów budynków, kształtowanie elewacji 
za pomoc> detali architektonicznych, faktury 
i kolorystyki,  

- mocliwoWci uzupełnienia istniej>cej 
zabudowy o nowe budynki kubaturowe, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 
danego terenu,  

b) rozwi>zaM komunikacyjnych w granicach terenu 
– wyznaczenie parkingów dla obsługi terenu,  

c) sposobu zagospodarowania terenu: 
- wyznaczenie terenów zieleni z okreWleniem 

rodzaju nasadzeM roWlinnych,  
- zastosowanie elementów małej architektury, 

obiektów ucytkowych słuc>cych do 
utrzymania porz>dku itp.ś 

 30) zabudowie usługowej – nalecy przez to rozumieć 
budynki ucytecznoWci publicznej (administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwoWci, kultury, kultu 
religijnego, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, 
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
turystyki, sportu, obsługi pasacerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym Wródl>dowym, Wwiadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inne 
ogólnodostCpne budynki przeznaczone do 
wykonywania podobnych funkcji, w tym takce 
budynek biurowy i socjalny), budynki zamieszkania 
zbiorowego (hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko 
młodziecowe, schronisko, internat, dom studencki, 
schroniska dla nieletnich, dom dziecka, dom 
rencistów i dom zakonny) oraz budynki drobnej 
wytwórczoWci i rzemiosła wraz z obiektami 
(pomieszczeniami) pomocniczymi, jak magazyny, 
pomieszczenia socjalne, administracyjne  
i gospodarcze; 

 31) zagospodarowaniu punktu widokowego – nalecy 
przez to rozumieć wyposacenie miejsca o ducych 
walorach krajobrazowych w trwałe ucytkowe 
obiekty małej architektury, jak ławki, stoliki, 
Wmietniki. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

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

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

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

uchwały. 
2. Poszczególnym terenom przypisano symbol 

liczbowo-literowy, składaj>cy siC zŚ 
1) oznaczenia literowego wskazuj>cego na obszar 

funkcjonalny planu (A lub B); 
2) liczby porz>dkowejś 
3) oznaczenia literowego wskazuj>cego na rodzaj 

przeznaczenia terenu. 
3. Ustalenia tekstowe planu zapisano w układzieŚ 

1) ustaleM ogólnych – obowi>zuj>cych na całym 
obszarze planu; 

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

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

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

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

8) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji; 

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

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

 13) wysokoWci stawek procentowychś 
 14) tereny przeznaczone na inwestycje celu publicznego. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzna planu 
 

§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny – WciWle okreWlonaś 
3) linia rozgraniczaj>ca tereny – orientacyjna; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) elewacja specjalna; 
6) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 
7) linia podziału wewnCtrznego – orientacyjna; 
8) symbole literowe identyfikuj>ce tereny o rócnych 

kategoriach przeznaczenia: 
a) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej,  
b) U - teren zabudowy usługowej,  
c) ZP - teren zieleni parkowej,  
d) KD-G - teren drogi publicznej ulica główna,  
e) KD-Z - teren drogi publicznej ulica zbiorcza,  
f) KD-D - teren drogi publicznej ulica dojazdowa,  
g) KD-W - teren drogi wewnCtrznej,  
h) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej; 

9) ci>g pieszo-rowerowy „Wciecka górska” – przebieg 
orientacyjny; 

 10) zjazd z drogi; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3737 – Poz. 570 
 

 11) linia energetyczna napowietrzna przewidywana do 
likwidacji; 

 12) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne o charakterze 

informacyjnym, zawarte na rysunku planu, nie s> 
ustaleniami planu: 
1) granica terenu Wredniego stopnia zagrocenia ruchami 

masowymi ziemi; 
2) granica obszaru złoconych warunków 

geologicznych; 
3) granica strefy oddziaływania linii energetycznej 

110kV; 
4) drzewo do zachowania; 
5) k>t widokowyś 
6) punkt widokowy; 
7) sieć napowietrzna 110kV. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5.1. Ogólne ustalenia planu stosuje siC 

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

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowyś 
2) obowi>zuje wysoki standard zabudowyś 
3) obowi>zuje zakaz realizacji wolnostoj>cych garacy, 

wiat, obiektów gospodarczych oraz zespołów takiej 
zabudowy, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych – 
funkcje garacowe, gospodarcze projektować jako 
wbudowane w bryły budynkówś 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji bazowych telefonii 
komórkowej na dachach budynków, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam (informacji 
wizualnej), jako obiektów wolnostoj>cychś 

6) obowi>zuje zakaz montowania na elewacjach 
frontowych budynków mieszkalnych urz>dzeM 
klimatyzacyjnych, anten satelitarnych i telewizyjnych; 

7) obowi>zuje wymóg stosowania nasadzeM rodzimych 
gatunków drzew i krzewów z koniecznoWci> 
zabezpieczenia powierzchni przepuszczalnej  
w odległoWci min. 1,5 m od centralnej czCWci pnia 
drzewa; 

8) obowi>zuje lokalizacja miejsc postojowych  
w granicach własnoWci działek zajmowanych pod 
inwestycjCś 

9) tereny w liniach rozgraniczaj>cych drogi 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, oraz utrzymania istniej>cych i lokalizacji 
nowych urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

 10) obowi>zuje zakaz adaptacji garacy oraz obiektów 
gospodarczych na funkcje mieszkalne; 

 11) dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie usług 
nieuci>cliwych. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje ochrona wartoWciowego drzewostanu  

i krzewów, przy uwzglCdnieniu zasad utrzymania 
zieleni w pasach drogowych; 

2) obowi>zuje rewitalizacja wartoWciowych form 
zieleni; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska (z wyj>tkiem systemu 
komunikacji i infrastruktury technicznej),  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza, magazynowanie odpadów oraz 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

4) obowi>zuje zagospodarowanie parkingów 
terenowych zieleni> wysok> w proporcji nie mniej 
nic 1 drzewo na 5 miejsc parkingowychś 

5) przy ogrzewaniu budynków obowi>zuje wymóg 
utrzymania normatywnych wartoWci emisji 
zanieczyszczeM do atmosfery, okreWlonych  
w przepisach odrCbnychś 

6) na kacdej nieruchomoWci zabudowanej obowi>zuje 
lokalizacja wydzielonego miejsca do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś 

7) obowi>zuje rewitalizacja zieleni umacniaj>cej 
skarpC i strefC przykrawCdziow> – wprowadzenie 
drzew i krzewów gatunków rodzimych, właWciwych 
dla siedliska; 

8) dopuszcza siC mocliwoWć usuniCcia drzew  
i krzewów o niskich wartoWciach ekologicznych  
i estetycznych; 

9) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  
z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach odrCbnychś 

 10) w obszarze zboczy obowi>zuje wprowadzenie 
systemu urz>dzeM technicznych (w postaci 
mikrokanałów, drenacu), ukierunkowuj>cych 
spływy powierzchniowe, według wytycznych 
zawartych w dokumentacjach geologicznych  
i wykonawczych, opracowanych na podstawie 
przepisów odrCbnychś 

 11) obowi>zuje monitorowanie obszaru zbocza w celu 
uchwycenia pojawienia siC wypływów wód 
podziemnych (szczególnie po okresach 
intensywnych opadów) oraz wzmocnienie miejsc 
inicjacji procesów geodynamicznych nasadzeniami 
odpowiednich gatunków roWlin oraz Wrodkami 
umocnieM gruntów (kotwy, przegrody, tarasowanie), 
według wytycznych zawartych w dokumentacjach 
geologicznych i wykonawczych, opracowanych na 
podstawie przepisów odrCbnych. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – wyznacza 
siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej dla całego 
obszaru objCtego planem, w granicach której 
obowi>zujeŚ 
1) uzgodnienie z właWciwym konserwatorem zabytków 

remontów, modernizacji, adaptacji, zmian sposobów 
ucytkowania obiektów zabytkowych, wpisanych do 
rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytkówś 

2) zachowanie zabudowy historycznej ujCtej w gminnej 
ewidencji zabytków (oznaczonej na rysunku planu) 
z wymogiem jej konserwacji, rewaloryzacji  
i rekonstrukcji, realizowanym przez remonty 
konserwatorskie, z zachowaniem lub odtworzeniem 
pierwotnego pokrycia dachów, detali 
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architektonicznych, stolarki i tynków, a takce 
zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych; 

3) przeprowadzenie, przed rozpoczCciem działalnoWci 
budowlanej, wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych, 
których zakres powinien zostać okreWlony przez 
właWciwego konserwatora zabytków. 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 

architektury; 
2) urz>dzenia techniczne, obiekty małej architektury  

i zieleM nie mog> powodować istotnych ograniczeM 
w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz nie 
mog> kolidować z sieciami i urz>dzeniami 
podziemnymi; 

3) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam i szyldów  
w sposób uniemocliwiaj>cy prawidłowe korzystanie 
z terenu, budynku i poszczególnych pomieszczeM 
(np. ograniczaj>cy doWwietlenie pomieszczeM), 
dopuszcza siC sytuowanie tego typu informacji 
wizualnej na obiektach o funkcjach usługowych lub 
zawieraj>cych lokale usługoweś 

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

5) suma powierzchni reklam na elewacji budynku 
usługowego nie moce przekroczyć 10% powierzchni 
przesłanianej elewacjiś 

6) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na terenach 
zabudowy mieszkaniowej oraz na zlokalizowanych 
na nich budynkach mieszkalnych i obiektach małej 
architektury; 

7) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam (informacji 
wizualnej), jako obiektów wolnostoj>cych. 
6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje lokalizacja nowych budynków  

z uwzglCdnieniem nieprzekraczalnych linii 
zabudowy; 

2) do czasu realizacji ustaleM planu, wyznaczone na 
rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, nie 
dotycz> obiektów istniej>cych, które mog> być 
remontowane, modernizowane i przebudowywane 
bez ograniczeM w obrCbie dotychczasowej bryłyś 

3) obowi>zuje minimalna powierzchnia niezabudowana 
wynosz>ca nie mniej nic 25% powierzchni działki 
budowlanej/terenu inwestycji; 

4) wysokoWć zabudowy wraz z zainstalowanymi 
urz>dzeniami, a takce masztów stacji bazowych 
telefonii komórkowej zlokalizowanych na dachach 
budynków, nie moce przekroczyć rzCdnej 
wysokoWciowej o wartoWci 117 m n.p.m.; 

5) dopuszcza siC kształtowanie dachów w formie 
tarasów widokowych, dachów płaskich, stromych, 
lub o innej geometrii, a takce w formie tarasów  
z elementami zieleni; 

6) obowi>zuje wysoki standard architektoniczny 
eksponowanych elewacji i ich indywidualne 
zrócnicowanieś 

7) obowi>zuje lokalizacja miejsc postojowych  
w granicach własnoWci działek zajmowanych pod 
inwestycjC. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 
na podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych: 
1) na rysunku planu oznaczono granice terenu 

Wredniego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi, dla którego obowi>zuje wykonanie analizy 
geotechnicznej statecznoWci zboczy oraz wykonanie 
badaM geotechnicznych gruntu w celu okreWlenia 
warunków posadowienia obiektów budowlanych  
i (w zalecnoWci od rozpoznanych warunków 
gruntowych) badaM geologiczno-incynierskichś 

2) w granicach obszaru objCtego planem obowi>zuje 
okreWlenie warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, a w obszarze wystCpowania 
złoconych warunków, dla kategorii geotechnicznej 
nie nicszej nic II, obowi>zuje opracowanie 
dodatkowej dokumentacji geologiczno-incynierskiej, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) poza obszarem wskazanym na rysunku planu, nie 
wyklucza siC wystCpowania innych obszarów  
o złoconych warunkach geologicznych, zagroconych 
ruchami masowymi ziemi, dla których maj> 
zastosowanie przepisy odrCbne. 
8. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) w granicach planu nie wyznacza siC obszarów 

wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 
nieruchomoWci i ich ponownego podziału na działkiś 

2) w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, 
oznaczonych w planie symbolem MW/U, dopuszcza 
siC podział nieruchomoWci na podstawie projektu 
zagospodarowania terenu, z zapewnieniem, 
wydzielonym działkom budowlanym, dostCpu do 
sieci infrastruktury technicznej i drogi publicznej; 

3) dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych  
w wiCksze działki budowlane w celu realizacji 
jednej inwestycji, zgodnie z ustaleniami planu; 

4) dopuszcza siC wydzielanie dróg wewnCtrznych na 
terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w jego ucytkowaniu – wyznacza siC 
strefC ograniczonego ucytkowania wzdłuc przebiegu 
linii wysokiego napiCcia oraz ograniczenia z tym 
zwi>zane, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji: 
1) system komunikacji tworz>Ś 

a) drogi publiczne – ulice klasyŚ głównej KD-G, 
zbiorczej KD-Z i dojazdowej KD-D,  

b) drogi wewnCtrzne KD-W,  
c) ci>g pieszo-rowerowy „Wciecka górska” – 

przebieg orientacyjny; 
2) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  

i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, pasy postojowe) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54 – 3739 – Poz. 570 
 

nalecy opracować w projektach budowlanych 
inwestycji; 

3) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulicś 
4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdów oraz 

realizacjC nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

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

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

7) dopuszcza siC etapowanie inwestycji. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza siC budowC nowej oraz przebudowC 

istniej>cej sieci infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci; 

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

3) dopuszcza siC zachowanie, modernizacjC  
i przebudowC infrastruktury technicznej, 
niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> terenu  
z wymogiem uwzglCdnienia jej w projektach 
zagospodarowania terenu oraz udostCpnienia jej 
słucbom eksploatuj>cym na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnychś 

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

5) dopuszcza siC etapowanie inwestycjiś 
6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 

a) sieć wodoci>gowa II strefy ciWnieniaś 
zaopatrzenie w wodC z istniej>cej magistrali 
wodoci>gowej II strefy ciWnienia zlokalizowanej 
w ulicach Kujawskiej – Karpackiej poprzez 
istniej>c> i projektowan> sieć rozdzielcz> 
zlokalizowan> w ulicach przyległych, na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci,  

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

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

d) ustala siC adaptacjC istniej>cej studni awaryjnej  
z mocliwoWci> wkomponowania jej  
w zagospodarowanie terenu w uzgodnieniu  
z gestorem sieci i z zachowaniem przepisów 
szczególnychś 

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

kolektora „A” z odprowadzeniem na 
oczyszczalniC Wcieków „KapuWciska”, poprzez 
istniej>c> i projektowan> sieć kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowan> w ulicach przyległych, 
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,  

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

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

8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowejŚ 
a) odprowadzenie Wcieków deszczowych 

istniej>cymi i projektowanymi kanałami 
deszczowymi do zlewni kolektorów K.84 i K.15 
z odprowadzeniem poprzez wyloty W20, W23  
i W25 do rzeki Brdy, na warunkach gestora sieci,  

b) w zlewni kolektorów K.84 i K.15 wymagane jest 
zachowanie wartoWci współczynnika spływu 
okreWlonego w opracowaniu brancowym 
„Studium programowo-przestrzennym kanalizacji 
deszczowej m. Bydgoszczy” oraz okreWlonego 
przez gestora sieci,  

c) urz>dzenia do retencjonowania wód opadowych 
nalecy lokalizować w granicach działki 
inwestora,  

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

e) zabrania siC wprowadzania Wcieków 
deszczowych (wód opadowych i roztopowych)  
z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu,  

f) wskazane jest, aby wody opadowe z dachów 
(tzw. „czystych”) odprowadzane były na teren  
z mocliwoWci> całkowitego wchłoniCcia w grunt, 
lub retencjonowane z wykorzystaniem do 
drugorzCdnych celów ucytkowych,  

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

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

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

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gazŚ 
a) zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez istniej>c>  

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

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

c) istnieje mocliwoWć wykorzystania gazu dla celów 
grzewczych,  

d) ustala siC adaptacjC istniej>cego przewodu 
przesyłowego gazu Wredniego ciWnienia,  
z mocliwoWci> jego modernizacji oraz 
przebudowy w uzgodnieniu i na warunkach 
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okreWlonych przez gestora sieci; wymagane jest 
udostCpnienie sieci gazowej słucbom 
eksploatuj>cym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnychś 

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

zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego oraz  
z sieci rozdzielczych, po ich rozbudowie  
o niezbCdne odcinki, zgodnie w warunkami 
technicznymi gestora sieci,  

b) dopuszcza siC wykorzystanie innych aródeł 
energii cieplnej takich jak gaz, energia 
elektryczna, paliwa ekologiczne lub inne, 
zgodnie z „Programem Ochrony Powietrza dla 
strefy aglomeracja Bydgoszcz”ś 

 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) utrzymuje siC przebieg napowietrznej linii 

wysokiego napiCcia 110 kV relacji GPZ 
VRÓDMIEVCIE - GPZ BŁONIE, przebiegaj>cej 
w centralnej czCWci opracowania planu, dla 
którejŚ 
- wprowadza siC orientacyjne granice 

oddziaływania tej linii przebiegaj>ce  
w odległoWci 18,0 m po obu stronach od osi 
linii,  

- w stosunku do nowo wznoszonych budynków 
mieszkalnych i usługowych dopuszcza siC 
przesuniCcie tych granic po uprzednim 
wykonaniu pomiarów natCcenia pola 
elektromagnetycznego i spełnieniu wymagaM 
dotycz>cych dopuszczalnych wartoWci 
natCcenia tego pola, zawartych w przepisach 
szczególnych i odrCbnych,  

b) dopuszcza siC skablowanie istniej>cej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 
110kV zgodnie z rysunkiem planu i warunkami 
okreWlonymi przez gestora sieci,  

c) obowi>zuje zasilanie w energiC elektryczn>  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych kablowymi liniami 
energetycznymi Wredniego i niskiego napiCcia,  

d) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
niskiego napiCcia, jako przył>czy energetycznych,  

e) ustala siC adaptacjC istniej>cych stacji 
transformatorowych i kablowych linii Wredniego 
napiCcia,  

f) obowi>zuje utrzymanie, remont i modernizacja 
istniej>cych sieci i urz>dzeM elektroenergetycznych 
SN i nn oraz dopuszcza siC mocliwoWć ich 
przebudowy na warunkach gestora sieci,  

g) zasilanie obiektów adaptowanych, 
przebudowywanych i modernizowanych  
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych po 
ewentualnym dostosowaniu ich do zwiCkszonego 
obci>cenia,  

h) zasilanie nowych obiektów kubaturowych,  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych, kablowymi liniami 
energetycznymi niskiego napiCcia,  

i) wyznacza siC lokalizacjC wolnostoj>cej 
projektowanej stacji transformatorowej na terenie 
oznaczonym symbolem A6.IE oraz A7.IE,  

j) nowe stacje transformatorow> nalecy 
zlokalizować na geodezyjnie wydzielonych 
działkach o wymiarach ok. 10 x 10 m z dostCpem 
do drogi publicznej,  

k) zasilanie stacji transformatorowej na terenie 
oznaczonym A6.IE wykonać poprzez przejCcie 
istniej>cych linii kablowych SN 15 kV 
wchodz>cych do likwidowanej wnCtrzowej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej obecnie na 
terenie oznaczonym symbolem A4.MW/U,  

l) zasilanie stacji transformatorowej usytuowanej 
na terenie oznaczonym symbolem A7.IE 
wykonać poprzez wplot w istniej>c> liniC 
kablowa SN 15 kV, biegn>cej z istniej>cej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem A1.IE do stacji 
transformatorowej „TECHNIKUM DRZEWNE” 
znajduj>cej siC poza wschodnia granica planu,  

m) z projektowanych i istniej>cych stacji 
transformatorowych wyprowadzić linie niskiego 
napiCcia na istniej>c> sieć niskiego napiCcia i dla 
zasilania projektowanych obiektówś 

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

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

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

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

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

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

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

 13) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
a) odpady komunalne nalecy wywozić w sposób 

zorganizowany na miejskie składowisko 
odpadów, wskazane w zezwoleniach, a docelowo 
do planowanej spalarni odpadów,  

b) gospodarkC odpadami stałymi prowadzić zgodnie 
z „Programem ochrony Wrodowiska” i „Planem 
gospodarki odpadami” dla miasta Bydgoszczy,  
z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

12 Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów – 
obowi>zuje zakaz realizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych. 
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13. WysokoWci stawek procentowychŚ 
1) dla terenów przeznaczonych na inwestycje celu 

publicznego oraz terenów gminnych – obowi>zuje 
0%; 

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

publicznego: 
1) A1.IE, A6.IE i A7.IE – tereny infrastruktury 

elektroenergetycznej; 
2) B2.KD-G, B3.KD-D, B4.KD-G i B5.KD-Z – tereny 

dróg publicznych. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 6. Ustalenia dla terenów A1.IE, A6.IE i A7.IE: 

1) przeznaczenie – teren infrastruktury elektroenergetycznej 
(stacja jedno lub dwutransformatorowa); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) iloWć kondygnacji nadziemnych – 1,  
b) maksymalna wysokoWć zabudowy – 4,5 m; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – strefa 
oddziaływania obiektów i urz>dzeM powinna 
zamykać siC w granicach własnoWci terenuś 

4) zasady obsługi komunikacyjnejŚ 
a) dla terenu A1.IE obowi>zuje obsługa 

komunikacyjna z terenu B1.KD-W,  
b) dla terenu A6.IE obowi>zuje obsługa 

komunikacyjna z ul. Ustronie, połoconej poza 
granicami planu,  

c) dla terenu A7.IE obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna z terenu B3.KD-D; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC budowC 
nowych oraz przebudowC istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej w uzgodnieniu 
z gestorami sieci. 

 
§ 7. Ustalenia dla terenu A2.MW/U: 

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej; 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) w celu ochrony przed hałasem, w elewacjach 

frontowych wzdłuc ulic ToruMskiej i Ustronie 
obowi>zuje wymiana stolarki okiennej na 
stolarkC o podwycszonej izolacyjnoWci 
akustycznej,  

b) lokale bezpoWrednio s>siaduj>ce z ulicami 
ToruMsk> i Ustronie powinny być przeznaczone 
na funkcje usługoweś 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC remonty, rozbudowy, przebudowy 

i modernizacje istniej>cych budynków 
usługowo-mieszkalnych, zgodnie z liniami 
zabudowy okreWlonymi na rysunku planu, dla 
zabudowy wartoWciowej wymagane jest 
utrzymanie charakteru obiektów w zakresie skali, 
detalu architektonicznego i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji,  

b) obowi>zuje likwidacja istniej>cej zabudowy 
gospodarczej, funkcje gospodarcze nalecy 
lokalizować w budynkach usługowo-
mieszkalnych,  

c) obowi>zuje zagospodarowanie wnCtrz 
urbanistycznych,  

d) obowi>zuje waloryzacja terenówś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – obowi>zuje 
dostosowanie nowej zabudowy do zachowanych 
elementów historycznej kompozycji urbanistycznej 
w zakresie sytuacji, skali, bryły i podziałów 
architektonicznych; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) iloWć kondygnacji nadziemnych – od 1 do 3,  
b) maksymalna wysokoWć zabudowy – 15,0 m,  
c) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej/terenu inwestycji nie powinna 
przekraczać 60%,  

d) wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych 
w granicach własnoWci działki budowlanej/terenu 
inwestycji: 
- w przypadku funkcji mieszkaniowej 

wielorodzinnej nie mniej nic 0,7 miejsca 
postojowego na 1 mieszkanie,  

- w przypadku zabudowy usługowej nie mniej 
nic 10 miejsc postojowych przypadaj>cego na 
1000 m2 powierzchni ucytkowej,  

e) zaleca siC lokalizacjC miejsc parkingowych  
w kondygnacji podziemnej zabudowy; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenówŚ B1.KD-W, 
B3.KD-D oraz z ul. ToruMskiej, połoconej poza 
granicami planu. 

 
§ 8. Ustalenia dla terenu A3.U: 

1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowejś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej do czasu realizacji podstawowej 
funkcji ustalenia, bez prawa rozbudowy,  

b) obowi>zuje zakaz realizacji elewacji wył>cznie 
blaszanych,  

c) jednolita powierzchnia elewacji nie moce 
przekraczać 200 m2; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) iloWć kondygnacji nadziemnych – od 1 do 2,  
b) maksymalna wysokoWć zabudowy – 12,0 m,  
c) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej/ 
terenu inwestycji nie powinna przekraczać 50%,  

d) minimalna zwarta powierzchnia zagospodarowania 
zieleni> urz>dzon> (z wył>czeniem 
projektowanej na tarasach i stropodachach)  
w stosunku do powierzchni działki lub terenu - 
20%,  

e) wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych 
w granicach własnoWci działki budowlanej/terenu 
inwestycji – nie mniej nic 10 miejsc 
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parkingowych przypadaj>cego na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej,  

f) zaleca siC lokalizacjC miejsc parkingowych  
w kondygnacji podziemnej zabudowy; 

4) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siC zagospodarowanie 
działki nr 33/1 obr. 145 ł>cznie z terenem 
oznaczonym symbolem A4.MW/U; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenówŚ B2.KD-G, 
B3.KD-D, B4.KD-G oraz z ul. ToruMskiej, 
połoconej poza granicami planu. 

 
§ 9. Ustalenia dla terenu A4.MW/U: 

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz zabudowy usługowejś 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – w celu ochrony przed hałasem,  
w elewacjach frontowych wzdłuc ulicy Ustronie 
obowi>zuje zastosowanie stolarki okiennej  
o podwycszonej izolacyjnoWci akustycznejś 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy,  
b) projekt zabudowy musi uwzglCdniać widocznoWć 

zabudowy Starego Miasta z punktu widokowego, 
zlokalizowanego na terenie A5.ZP w zakresie 
ograniczonym k>tem widokowym, zgodnie  
z rysunkiem planu,  

c) obowi>zuje realizacja elewacji specjalnej,  
w miejscu oznaczonym na rysunku planu,  

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy  
o funkcjach produkcyjnych i warsztatowych oraz 
zwi>zanych z nimi składów i magazynów,  

e) obowi>zuje rozbiórka istniej>cych obiektów 
produkcyjnych, magazynowych, warsztatowych  
i gospodarczych, zgodnie z rysunkiem planu,  

f) dopuszcza siC zabudowC w południowej czCWci 
ustalenia, zgodnie z nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy, pod warunkiem: 
- wprowadzenia w obszarze zbocza skarpy 

systemu urz>dzeM technicznych, 
ukierunkowuj>cych spływy powierzchniowe,  

- zabezpieczenia przed osuwaniem siC mas 
ziemnych,  

g) obowi>zuje wprowadzenie takiej zabudowy, 
która swoim kształtem i charakterem podkreWli 
walory krajobrazowe skarpy,  

h) obowi>zuje waloryzacja terenu,  
i) obowi>zuje wprowadzenie takiej zabudowy, 

która nie zakłóci właWciwego działania urz>dzeM 
radiowych, znajduj>cych siC poza granicami 
planu (głównie na terenie Telewizji Polskiej - 
Oddział terenowy w Bydgoszczy), których 
radiolinie przecinaj> obszar objCty planem, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – obowi>zuje zachowanie dCbu 
szypułkowego, wskazanego na rysunku planuś 

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

kubaturowej w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej/terenu inwestycji nie moce 
przekraczać 85%,  

b) wysokoWć zabudowy wraz z zainstalowanymi 
urz>dzeniami, a takce masztów stacji bazowych 
telefonii komórkowej zlokalizowanych na 
dachach budynków, nie moce przekroczyć 
rzCdnej wysokoWciowej o wartoWci 117m n.p.m. 
oraz dopuszczalnych odległoWci, zbliceM  
i skrzycowaM z istniej>c> napowietrzna lini> 
elektroenergetyczn> WN 110 kV, okreWlonych 
przepisami odrCbnymi,  

c) dopuszcza siC kształtowanie dachów w formie 
tarasów widokowych, dachów płaskich, 
stromych, lub o innej geometrii, a takce w formie 
tarasów z elementami zieleni,  

d) obowi>zuje wysoki standard architektoniczny 
eksponowanych elewacji i ich indywidualne 
zrócnicowanie,  

e) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc parkingowych 
w granicach własnoWci/terenu inwestycji,  
w iloWciŚ 
- dla zabudowy usługowej - nie mniej nic 

15 miejsc parkingowych na 1000 m2 

powierzchni ucytkowej,  
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

- nie mniej nic 1,5 miejsca parkingowego na 
1 mieszkanie; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenówŚ B1.KD-W, 
B3.KD-D oraz z ul. Ustronie, połoconej poza 
granicami planu; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC skablowanie linii 

elektroenergetycznej wysokiego napiCcia na 
wył>czonym z zabudowy terenie przy dolnej 
krawCdzi skarpy, pod warunkiem opracowania 
szczegółowej dokumentacji geologiczno-
incynierskiej,  

b) obowi>zuje zachowanie istniej>cej studni 
awaryjnej, z mocliwoWci> jej dyslokacji zgodnie 
z warunkami, okreWlonymi przez gestora sieci. 

 
§ 10. Ustalenia dla terenu A5.ZP: 

1) przeznaczenie – teren zieleni parkowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje zagospodarowanie punktu 
widokowego, w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu,  

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji kiosków  
i zabudowy tymczasowej,  

c) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych  
i Wciecek rowerowych, wył>cznie poza obszarem 
zawartym pomiCdzy górn> i doln> krawCdzi> 
skarpy,  

d) pomiCdzy górn> i doln> krawCdzi> skarpy 
obowi>zuje zakaz zabudowy, zmiany rzeaby 
terenu, wykonywania robót ziemnych oraz 
zmiany stosunków wodnych, za wyj>tkiem prac 
przewidywanych w dokumentacjach 
geologicznych, słuc>cych wył>cznie do 
rekonstrukcji i zabezpieczenia skarpy,  
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e) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych  
i realizacjC nowych urz>dzeM infrastruktury 
technicznej,  

f) obowi>zuje zakaz wyznaczania miejsc 
parkingowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje utrzymanie i ochrona zadrzewienia,  
b) obowi>zuje ochrona naturalnego ukształtowania 

terenu; 
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zuje realizacja powi>zaM funkcjonalno-

przestrzennych z s>siednimi terenami,  
b) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklamś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) minimalna szerokoWć ci>gu pieszego – 1,5 m,  
b) minimalna szerokoWć Wciecki rowerowej – 2,0 m; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenu 4KDD 
przewidzianego w uchwale Rady Miasta 
Bydgoszczy nr XXXVI/511/08 z dnia 24 wrzeWnia 
2008 r.; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – obowi>zuje utrzymanie, 
remont i modernizacja oraz realizacja nowych sieci 
infrastruktury technicznej, nie zwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu. 

 
§ 11. Ustalenia dla terenu B1.KD-W: 

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

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, dopuszcza siC ulicC  

o przekroju jednoprzestrzennym bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodników,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury oraz wprowadzenie zieleni 
przyulicznej pod warunkiem, ce nie spowoduje 
to istotnych ograniczeM w komunikacji kołowej, 
rowerowej i pieszej oraz nie bCdzie kolidować 
z sieciami i urz>dzeniami podziemnymi. 

 
§ 12. Ustalenia dla terenów B2.KD-G i B4.KD-G: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren drogi publicznej ulica 

główna – fragment ul. ToruMskiej,  
b) uzupełniaj>ce – parking; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) fragment ulicy o układzie dwujezdniowym  

z obustronnym chodnikiem, Wcieck> rowerow>, 
zatokami,  

b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych  
i lokalizacjC nowych zjazdów, na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

 
§ 13. Ustalenia dla terenu B3.KD-D: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej ulica 
dojazdowa; 

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

dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny bez 
wyodrCbnionej jezdni szerokoWć chodników 
(szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu),  

b) zalecany typ skrzycowaM – z ulic> główn> na 
prawe skrCty,  

c) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury oraz wprowadzenie zieleni 
przyulicznej pod warunkiem, ce nie spowoduje 
to istotnych ograniczeM w komunikacji kołowej, 
rowerowej i pieszej oraz nie bCd> kolidować 
z sieciami i urz>dzeniami podziemnymi. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenu B5.KD-Z: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej ulica 
zbiorcza (fragment ul. Kujawskiej); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) fragment ulicy o układzie dwujezdniowym  

z tramwajem, z obustronnym chodnikiem, 
Wcieck> rowerow>, zatokami,  

b) zalecane skrzycowanie na prawe skrCty,  
c) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych  

i lokalizacjC nowych zjazdów, na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

 
Rozdział 5 

Przepis koMcowy 
 

§ 15. 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 LIV/834/09 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 paadziernika 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: „VródmieWcie-Ustronie”  

w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104) Rada Miasta Bydgoszczy okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie  
z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

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

rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami: B2.KD-G, B3.KD-D, B4.KD-G 
oraz B5.KD-Z; 

2) budowa urz>dzeM zwi>zanych z funkcjonowaniem  
i zagospodarowaniem terenów zieleni, w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego symbolem 
A5.ZP. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

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

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

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

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, przyjCte uchwał> nr XI/556/07 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budcetu miasta na 2009 r.,  

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

- uchwała nr XXXVI/493/08 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 

wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013. 

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym ustaw> z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 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.  

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana  
z budcetu Miasta Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  
w tym ustaw> z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz 
ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu l>dowego (Dz.U. Nr 267,  
poz. 2251). 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw> z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858, z póan. zm.) - ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


