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UCHWAŁA Nr LII/808/09 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

 z dnia 23 wrzeWnia 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyckówko - Źeszczowa” 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 „Czyckówko - 
Deszczowa” w Bydgoszczy, o powierzchni ok. 75 ha,  
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

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

na rozdziałyŚ 
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 koMcoweś 

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

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy stanowi>cy zał>czniki 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 siCŚ 
1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

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) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu; 
6)  szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 

podziału nieruchomoWciś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuś 

 10) wysokoWci stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
2. W planie nie okreWla siCŚ 

1) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, a takce naraconych 
na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia terenów połoconych 

w granicach obszaru objCtego planem, okreWlenie 
sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 
oraz obsługi, nastCpuje w oparciu oŚ 
1) ustalenia planu, okreWlone w rozdziale 3 i 4 uchwałyś 
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 niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) adaptacji istniej>cych obiektów - nalecy przez to 
rozumieć dostosowanie ich obecnych funkcji do 
przewidzianych w uchwale na przedmiotowym 
obszarze, przy zachowaniu istniej>cych obiektówś 

2) harmonijnym charakterze zabudowy - nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów  
o podobnych walorach architektonicznych 
charakteryzuj>cych siC podobnymi parametrami (np. 
proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu - płaski, 
wysoki, rodzaj i kolorystyka zastosowanych 
materiałów wykoMczeniowych pokrycia dachowego 
i elewacji itp.); 

3) linii podziału wewnCtrznego, orientacyjnej - nalecy 
przez to rozumieć linie przedstawione na rysunku 
planu okreWlaj>ce podział terenu na działki 
budowlane, których przebieg moce być zmieniony, 
jeWli bCdzie to uzasadnione projektem 
zagospodarowania terenu; 
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4) linii rozgraniczaj>cej, WciWle okreWlonej - nalecy 

przez to rozumieć liniC rozdzielaj>c> tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie; 

5) linii rozgraniczaj>cej, orientacyjnej - nalecy przez to 
rozumieć liniC rozdzielaj>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony, ale powycsza zmiana 
nie moce powodować ograniczeM w realizacji 
podstawowego przeznaczenia terenów oddzielonych 
tak> lini>ś 

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

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

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

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

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

 11) reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami; 

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

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

 14) uci>cliwoWci - nalecy przez to rozumieć zjawisko lub 
stan utrudniaj>cy cycie albo działania dokuczliwe 
dla otaczaj>cego Wrodowiska, takie jakŚ hałas, 
wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia 
odpadami; 

 15) 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), oraz budynki drobnej 
wytwórczoWci i rzemiosła wraz z obiektami 
(pomieszczeniami) pomocniczymi jak magazyny, 
pomieszczenia socjalne, administracyjne i gospodarcze. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie 
z pojCciami i okreWleniami, o których mowa w art. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(DZ.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, 
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 655, Nr 127,  
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844,  
z 2008 r. Nr 145, poz. 944, Nr 191, poz. 1373, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321  
i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97  
i Nr 31, poz. 206). 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 5.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWloneś 

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjne; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) obiekty budowlane wskazane do rozbiórkiś 
6) orientacyjne usytuowanie budynku; 
7) linie podziału wewnCtrznego - orientacyjne; 
8) granice strefy „B” - ochrony konserwatorskiej; 
9) numery porz>dkowe i symbole identyfikuj>ce tereny 

o rócnym przeznaczeniu i rócnych sposobach 
zagospodarowania. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu: 
a) projektowany układ drogowy,  
b) przebiegi ci>gów pieszo-rowerowych. 
 

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 przeznaczeniuŚ 
1) tereny zabudowy: 

a) mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW,  
b) mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN,  
c) usługowej o symbolu U,  
d) produkcyjnej, składów i magazynów o symbolu Pś 

2) tereny zieleni i wódŚ 
a) lasów o symbolu ZL,  
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b) zieleni urz>dzonej o symbolu ZU,  
c) cmentarza o symbolu ZC; 

3) tereny komunikacji: 
a) dróg publicznychŚ 

- ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego  
o symbolu KD-GP,  

- ulica klasy zbiorczej o symbolu KD-Z,  
- ulica klasy lokalnej o symbolu KD-L,  
- ulica klasy dojazdowej o symbolu KD-D,  
- ulica klasy dojazdowej o charakterze ci>gu 

pieszo-jezdnego i symbolu KD-DX,  
b) dróg wewnCtrznych o symbolu KD-W,  
c) teren obsługi transportu samochodowego KSp,  
d) obsługi transportu publicznego o symbolu KZOś 

4) tereny infrastruktury technicznej: 
a) elektroenergetycznej o symbolu IE,  
b) kanalizacji sanitarnej o symbolu IKs,  
c) pasów technicznych o symbolu IPT. 
2. Wprowadzenie - tzn. realizacja przeznaczenia 

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

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) zasady zagospodarowania terenów zabudowyŚ 

a) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku 
planu,  

b) obowi>zuje lokalizacja zabudowy zgodnej  
z przeznaczeniem terenu oraz zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy okreWlonych 
na rysunku planu,  

c) w granicach terenów zabudowy oznaczonych 
symbolamiŚ MW, MN, U i P dla obiektów 
budowlanych o funkcji zgodnej  
z przeznaczeniem terenu dopuszcza siC 
prowadzenie robót budowlanych obejmuj>cych 
takie działania jakŚ przebudowa, montac, remont, 
rozbiórka i budowa polegaj>ca na wykonaniu, 
odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu 
budowlanego, zgodnie z ustaleniami planu,  

d) obowi>zuje zakaz realizacji siłowni wiatrowych, 
e) dopuszcza siC stosowanie dachów o dowolnej 

formie; 
2) zasady dotycz>ce reklamŚ 

a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam w sposób 
uniemocliwiaj>cy prawidłowe korzystanie  
z terenu, budynku i poszczególnych pomieszczeM 
(np. ograniczaj>cy doWwietlenie pomieszczeM 
przeznaczonych na pobyt ludzi),  

b) w granicach terenów komunikacji publicznej 
dopuszcza siC lokalizacjC reklam nie 
koliduj>cych z przeznaczeniem tych terenówś 

3) obowi>zuje zakaz umieszczania anten i urz>dzeM 
klimatyzacyjnych na frontowych Wcianach 
budynków. 

 
§ 9. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowegoŚ obowi>zuje odprowadzenie 
Wcieków wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

utwardzonych do miejskiego systemu kanalizacji 
deszczowej. 

 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ wyznacza 
siC strefC „B” - ochrony konserwatorskiej obiektu 
zabytkowego - czCWci cmentarza parafialnego parafii 
p.w. Vw. Antoniego (czCWć terenu 40.ZC) gdzie dla prac 
zwi>zanych z zagospodarowaniem terenu,  
z rewaloryzacj> i pielCgnacj> zieleni historycznej oraz 
konserwacj> kwater i nagrobków o znaczeniu 
historycznym i artystycznym wymagane jest uzyskanie 
uzgodnienia właWciwego konserwatora zabytków. 

 
§ 11. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ w tym takce wskaaniki 
miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi planu. 

 
§ 12. Szczegółowe 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, oznaczonych w planie symbolem 
MW, oraz w granicach terenów zabudowy 
produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczonych 
w planie symbolem P, dopuszcza siC podział na 
działki budowlane na podstawie projektu 
zagospodarowania terenu, z zapewnieniem 
wydzielonym działkom budowlanym dostCpu do 
sieci infrastruktury technicznej i drogi publicznej; 

3) dopuszcza siC ł>czenie działek lub ich czCWci  
w wiCksze działki budowlane w celu realizacji 
inwestycji zgodnych z ustaleniami planu; 

4) dopuszcza siC dokonywanie podziałów 
geodezyjnych działek i terenów zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz liniami podziału 
wewnCtrznego okreWlonymi na rysunku planu. 

 
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) układ dróg tworz>Ś 

a) drogi publiczne: 
- fragment ulicy klasy głównej - ruchu 

przyspieszonego oznaczony symbolem 
95.KD-GP,  

- ulica klasy zbiorczej oznaczona symbolem 
4.KD-Z,  

- ulice klasy lokalnej oznaczone symbolami: 
2.KD-L, 5.KD-L, 22.KD-L, 26.KD-L, 
51.KD-L, 54.KD-L, 55.KD-L, 56.KD-L, 
62.KD-L, 72.KD-L, 78.KD-L, 82.KD-L, 
90.KD-L, 97.KD-L,  

- ulice klasy dojazdowej oznaczone 
symbolami: 7.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 
12.KD-D, 17.KD-D, 18.KD-D, 24.KD-D, 
28.KD-D, 31.KD-D, 43.KD-D, 46.KD-D, 
53.KD-D, 85.KD-D, 88.KD-D i 98.KD-D,  

- ulice klasy dojazdowej - ci>gi pieszo-jezdne, 
oznaczone symbolami: 13.KD-DX, 
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19.KD-DX, 27.KD-DX, 32.KD-DX, 
34.KD-DX, 38.KD-DX, 39.KD-DX  
i 44.KD-DX,  

- teren obsługi transportu publicznego - pCtla 
autobusowa, oznaczony symbolem 60.KZO,  

b) drogi wewnCtrzneŚ 63.KD-W, 70.KD-W, 
86.KD-W, 96.KD-W i 99.KD-W; 

2) zasady zagospodarowania i obsługi w zakresie 
komunikacji: 
a) dopuszcza siC utrzymanie, remonty i budowC 

dróg na warunkach ich zarz>dcy,  
b) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych  

i lokalizacjC nowych zjazdów na warunkach 
zarz>dcy drogi,  

c) dopuszcza siC etapowanie inwestycji,  
d) w ulicach klasy D i L dopuszcza siC 

zastosowanie przekroju jednoprzestrzennego,  
e) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 

urz>dzenie miejsc postojowych,  
f) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam  

w granicach terenu 95.KD-GP; 
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejŚ 

a) nowe (rozbudowywane) sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych w planie 
pod infrastrukturC techniczn> lub pod drogi,  
a w sytuacjach szczególnych, o ile z treWci 
ustaleM szczegółowych planu nie wynika inaczej, 
dopuszcza siC ich usytuowanie w granicach 
innych terenów publicznych lub terenów  
o charakterze ogólnodostCpnym, lub innych,  
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 oraz budowC 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, w tym 
takce niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> 
techniczn> drogi na warunkach zarz>dcy drogi  
i w porozumieniu z gestorami sieci,  

c) dla terenów nie wymienionych w pkt 1a) 
dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC oraz 
przebudowC istniej>cej infrastruktury technicznej 
niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> terenu,  
z wymogiem uwzglCdnienia jej w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym 
gestora sieci, na zasadach okreWlonych 
odrCbnymi przepisami,  

d) w przypadku zbywania terenów, na których 
znajduj> siC sieci infrastruktury technicznej, 
obowi>zuje zapewnienie dostCpnoWci słucbom 
eksploatuj>cym do istniej>cych sieci, zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w odrCbnych przepisach,  

e) realizacja sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej na terenach dróg wewnCtrznych jest 
własnym zadaniem inwestorów prywatnych  
i bCdzie mocliwa pod warunkiem 
wyprzedzaj>cego uregulowania stanu prawnego 
przez właWciciela lub właWcicieli drogi 
wewnCtrznej z właWciwymi gestorami sieciś 

4) zaopatrzenie w wodCŚ 

a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 
wodoci>gowej pierwszej strefy ciWnienia ze stacji 
wodoci>gowej SW-4 „Czyckówko” poprzez 
magistrale wodoci>gowe zlokalizowane w ulicy 
Koronowskiej, Deszczowej, Grunwaldzkiej oraz 
istniej>ce i projektowane sieci rozdzielcze 
zlokalizowane w ulicach przyległych, na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci,  

b) sieci wodoci>gowe projektować na terenach 
komunikacji i terenach infrastruktury technicznej 
lub na terenach ogólnodostCpnych  
z zachowaniem układów pierWcieniowychś 

5) odprowadzenie Wcieków sanitarnychŚ 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków sanitarnych 

układem grawitacyjno - pompowym do zlewni 
kolektora A z odpływem na oczyszczalniC 
„KapuWciska”ś Wcieki odprowadzane bCd> 
poprzez istniej>ce i projektowane kanały 
Wciekowe w układzie rozdzielczym 
zlokalizowane na terenach komunikacji  
i terenach infrastruktury technicznej lub terenach 
ogólnodostCpnych, zgodnie z warunkami 
technicznymi okreWlonymi przez gestora sieci,  

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 
Wciekowej dopuszcza siC obsługC sanitarn> 
istniej>cej zabudowy poprzez szczelne zbiorniki 
na nieczystoWci ciekłe,  

c) po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej obowi>zuje likwidacja istniej>cych 
zbiorników na nieczystoWci ciekłe,  

d) obowi>zuje zakaz realizacji nowych zbiorników 
na nieczystoWci ciekłe oraz wykorzystywanie 
istniej>cych zbiorników dla potrzeb nowej  
i wymienianej zabudowy,  

e) obowi>zuje zakaz realizacji i ucytkowania 
lokalnych oczyszczalni Wcieków (indywidualnych 
i grupowych),  

f) obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków 
(oczyszczonych i nieoczyszczonych) do gruntów, 
cieków wodnych i wód powierzchniowychś 

6) odprowadzenie Wcieków wód opadowych, 
roztopowych i drenacowychŚ 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków wód 

opadowych, roztopowych i drenacowych do 
zbiorczej sieci kolektorów deszczowych, 
istniej>cych i projektowanych, ze zrzutem 
Wcieków podczyszczonych do rzeki Brdy ponicej 
granicy stref ochronnych komunalnego ujCcia 
wody „Czyckówko”,  

b) Wcieki wód opadowych i roztopowych zbierane 
bCd> poprzez system istniej>cych  
i projektowanych kanałów deszczowych 
zlokalizowanych na terenach komunikacji  
i terenach infrastruktury technicznej lub terenach 
ogólnodostCpnych, przy zachowaniu dopuszczalnej 
wartoWci współczynnika spływu okreWlonego  
w dokumencie „Studium programowo-
przestrzennym kanalizacji deszczowej m. 
Bydgoszczy”, na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci,  

c) ujCte w systemy kanalizacyjne Wcieki wód 
opadowych i roztopowych pochodz>ce  
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z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj> 
podczyszczania zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami szczególnymi,  

d) zabrania siC wprowadzania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych do gruntu, cieków wodnych  
i wód powierzchniowych,  

e) sieć kanalizacji deszczowej projektować na 
terenach komunikacji i terenach infrastruktury 
technicznej lub terenach ogólnodostCpnych,  
w systemie rozdzielczym,  

f) teren objCty kanalizacj> deszczowo-drenacow> 
wymaga jednoczesnej realizacji kanalizacji 
deszczowej oraz głównych ci>gów drenacowychś 

7) 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 lokalizowan> na terenach 
komunikacji i terenach infrastruktury technicznej 
lub terenach ogólnodostCpnych, 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; 

8) zaopatrzenie w ciepłoŚ 
a) ustala siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 

pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, czynnikiem grzejnym z kotłowni 
C.O., wCglem kamiennym, aródeł energii 
odnawialnej lub innych paliw ekologicznych,  
z zachowaniem normatywnych wartoWci emisji 
spalin do atmosfery okreWlonych w przepisach 
szczególnych,  

b) dopuszcza siC realizacjC palenisk domowych  
w formie kominków opalanych drewnemś 

9) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 
a) zasilanie istniej>cych, przebudowywanych  

i modernizowanych budynków mieszkalnych  
i usługowych z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych, wyprowadzonych z czterech 
stacji transformatorowychŚ „Chojnicka” (41.IE), 
„Podniebna” (16.IE), „Wiejska 1” (80.IE)  
i „Wyrzyska Prasa”(zgodnie z pkt 9b), 
zlokalizowanych na obszarze objCtym granicami 
planu i stacji „Wiejska 2”, zlokalizowanej poza 
południow> granic> obszaru objCtego planemś 
dopuszcza siC mocliwoWć modernizacji, 
niezbCdnej przebudowy, wymiany przewodów 
oraz skablowania koliduj>cych odcinków sieci 
niskiego napiCcia z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu,  

b) dopuszcza siC mocliwoWć likwidacji stacji 
transformatorowej „Wyrzyska Prasa” w jej 
dotychczasowym miejscu (dz. nr 78/2, obrCb 28 
na terenie 87.MN) i dyslokacjC w nowe miejsce, 
na teren oznaczony symbolem 65.IE,  

c) dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej wyznacza siC lokalizacje 
projektowanych stacji transformatorowych na 

terenach oznaczonych symbolami: 48.IE, 58.IE, 
75.IE, 100.IE i 101.IEś dopuszcza siC mocliwoWć 
zmiany lokalizacji i iloWci stacji 
transformatorowych, przy zachowaniu wymogu 
sytuowania ich w granicach terenów 
wymagaj>cych dodatkowego zasilania 
elektroenergetycznego,  

d) w przypadku budowy obiektów usługowych  
o znacznym zapotrzebowaniu mocy dopuszcza 
siC mocliwoWć lokalizacji na przedmiotowych 
terenach wbudowanych w obiekty kubaturowe 
abonenckich stacji transformatorowych,  

e) stacje projektowane realizować jako stacje wolno 
stoj>ce (kontenerowe), jedno i dwutransformatorowe, 
w zalecnoWci od planowanego zagospodarowania 
terenu i zapotrzebowania mocy, na geodezyjnie 
wydzielonych działkach z dostCpem do dróg 
publicznychś dopuszcza siC realizacjC abonenckich 
stacji transformatorowych na warunkach gestora 
sieci,  

f) dla zasilania stacji transformatorowych nalecy 
wybudować linie kablowe Wredniego napiCcia 
prowadzone przelotowo przez projektowane 
stacje poprzez wplot w istniej>c> liniC kablow> 
przebiegaj>c> wzdłuc ulicy Chojnickiej, relacji 
stacja transformatorowa „Flisacka BPBP” - 
stacja „PRIM Deszczowa”,  

g) istniej>ce stacje transformatorowe wykorzystywane 
dla zasilania projektowanych obiektów nalecy 
dostosować do zwiCkszonego obci>cenia,  

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

i) dopuszcza siC realizacjC przył>czy napowietrznych 
z istniej>cych linii napowietrznych przewidzianych 
do zachowania i docelowego skablowania,  

j) poza obszarem opracowania nalecy wybudować 
stacjC elektroenergetyczn> WN/SN (GPZ 
„Czyckówko – Poligon Jachcice”), liniC 
wysokiego napiCcia 110 kV dla zasilania tego 
GPZ i rozbudować GPZ Osowa Góra w zakresie 
dodatkowej jednostki transformatorowej WN/SN 
oraz wybudować linie Wredniego napiCcia 
z ww. GPZ, a takce wykonać powi>zania  
z istniej>c> infrastruktur> elektroenergetyczn> 
SN-15 kV w granicach obszaru objCtego planem 
i poza tym obszarem; 

 10) gospodarka odpadami stałymiŚ 
a) ustala siC, odpady komunalne, po wczeWniejszej 

segregacji, wywozić na miejskie składowisko 
odpadów - KUO Bydgoszcz,  

b) pozostałe odpady, nalecy unieszkodliwiać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi i szczególnymiś 
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 11) telekomunikacja: 
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 
skablowania, z wył>czeniem istniej>cych 
napowietrznych przył>czy abonenckich,  

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji antenowych 
konstrukcji wsporczych (masztów i wiec 
antenowych), systemów i stacji przekaanikowych 
telefonii komórkowej itp. Z wył>czeniem terenu 
3.P,  

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 3.P 
dopuszcza siC sytuowanie antenowych 
konstrukcji wsporczych (masztów i wiec 
antenowych), systemów i stacji przekaanikowych 
itp. oraz realizacjC urz>dzeM antenowych 
telefonii komórkowej na wysokich obiektach 
budowlanych typuŚ kominy, wiece itp. oraz na 
budynkach,  

e) ustala siC podł>czenie do innych sieci urz>dzeM 
teletechnicznych lub odbiór sygnału poprzez 
istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn>, 
na warunkach wybranego gestora sieci. 

 
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) ze wzglCdu na wystCpowanie w granicach planu 

obszarów o złoconych warunkach gruntowych,  
w przypadkach stwierdzenia wystCpowania takich 
obszarów w trakcie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektu budowlanego,  
w szczególnoWci w granicach terenówŚ 3.P, 47.MN, 
48.IE, 57.IKs, 58.IE, 59.U, 60.KZO, 61.MW, 
68.MW, 69.MW, 71.MW, 74.U, 76.MN, 84.MW  
i 87.MN, przed realizacj> obiektów drugiej i trzeciej 
kategorii geotechnicznej, poza dokumentacj> 
geotechniczn> nalecy wykonać dokumentacjC 
geologiczno-incyniersk>, opracowan> zgodnie  
z odrCbnymi przepisami; 

2) w przypadku wystCpowania warunków gruntowych, 
o których mowa w pkt 1, poza terenami tam 
wyszczególnionymi, stosuje siC przepisy odrCbne  
i szczególne; 

3) dopuszcza siC zasypanie rowów melioracyjnych po 
przejCciu ich funkcji przez system melioracji 
miejskiej. 

 
§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
utrzymanie, remonty i ucytkowanie istniej>cego 
zagospodarowania na dotychczasowych zasadach,  
a takce rozbiórkC zabudowy o funkcji niezgodnej  
z przeznaczeniem terenu. 

 

§ 16. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
1) na terenach gminnych i terenach dróg publicznych 

ustala siC stawkC w wysokoWci 0%ś 
2) na terenach nie wymienionych w pkt 1 ustala siC 

stawkC w wysokoWci 30%. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 1.ZL, 94.ZL: 
1) przeznaczenie: tereny lasu; 
2) warunki i zasady zagospodarowania terenówŚ 

utrzymanie zagospodarowania zgodnego  
z przeznaczeniem terenu; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
przyległych na warunkach ich zarz>dcyŚ z 2.KD-L 
dla 1.ZL i z 62.KD-L dla 94.ZL. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych 

symbolami: 2.KD-L, 5.KD-L, 22.KD-L, 26.KD-L, 
51.KD-L, 54.KD-L, 55.KD-L, 56.KD-L, 62.KD-L, 
72.KD-L, 78.KD-L, 82.KD-L, 90.KD-L i 97.KD-L: 
1) przeznaczenieŚ tereny dróg publicznych - ulice klasy 

lokalnej; 
2) warunki, zasady i wskaaniki zagospodarowania 

terenu: 
a) ulice jednojezdniowe, dwupasowe z obustronnymi 

chodnikami, z zastrzeceniem § 13 pkt 2d,  
b) w granicach terenu 26.KD-L dopuszcza siC 

realizacjC Wciecek rowerowych,  
c) dopuszcza siC stosowanie elementów 

uspokojonego ruchu,  
d) dopuszcza siC bilansowanie miejsc postojowych 

wyznaczonych w granicach terenu 2.KD-L dla 
potrzeb terenu 3.P na warunkach zarz>dcy drogi,  

e) jezdnia na terenie 5.KD-L w układzie 
docelowym bez przejazdu na teren 4.KD-Z. 

 
§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 3.P:  
1) przeznaczenieŚ teren obiektów produkcyjnych, 

usługowych, baz transportowych, składów  
i magazynówś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
obowi>zuje lokalizacja zabudowy zgodnej  
z przeznaczeniem terenu oraz zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy okreWlonych na 
rysunku planu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokoWć zabudowy do 20,0 m,  
b) powierzchnia zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 80%,  

c) dopuszcza siC inne wydzielenie działek 
budowlanych nic okreWlone na rysunku planu,  
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o ile bCd> miały zapewniony dostCp do drogi 
publicznej i infrastruktury technicznej,  

d) wymagane jest zapewnienie min. 2 miejsc 
postojowych na 10 osób zatrudnionych  
w zakładach produkcyjnych, składach  
i magazynach oraz min. 2 miejsc postojowych na 
100 m2 powierzchni ucytkowej w obiektach 
usługowych,  

e) miejsca postojowe bilansowane dla potrzeb 
terenu 3.P lokalizować w granicach tego terenu 
oraz w granicach terenu 2.KD-L na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
przyległych na warunkach ich zarz>dcy. 

 
§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 4.KD-Z: 
1) przeznaczenieŚ teren dróg publicznych - ulica klasy 

zbiorczej; 
2) warunki, zasady i wskaaniki zagospodarowania 

terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa z obustronnymi 

chodnikami oraz Wcieckami rowerowymi,  
b) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych i lokalizacja 

nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy drogi,  
c) dopuszcza siC zagospodarowanie zieleni> 

przyuliczn>, w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi,  
o ile nie bCdzie ona kolidować z przeznaczeniem 
terenu. 

 
§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 6.ZU, 29.ZU i 92.ZU: 
1) przeznaczenieŚ tereny zieleni urz>dzonej  

o charakterze publicznym; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> 
urz>dzon>, zgodnie z przeznaczeniem terenu,  

b) obowi>zuje utrzymanie zbiornika wodnego na 
terenie 92.ZU,  

c) obowi>zuje zakaz zabudowy,  
d) dopuszcza siC urz>dzenie Wciecek i alejek  

z zastosowaniem form małej architektury takich 
jak np.Ś ławki (siedziska), Wmietniki, elementy 
oWwietleniowe, itp.ś 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
przyległych na warunkach ich zarz>dcy. 

 
§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 7.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 12.KD-D, 
17.KD-D, 18.KD-D, 24.KD-D, 28.KD-D, 31.KD-D, 
43.KD-D, 46.KD-D, 53.KD-D, 85.KD-D, 88.KD-D  
i 98.KD-D: 
1) przeznaczenieŚ tereny dróg publicznych - ulice klasy 

dojazdowej; 
2) warunki, zasady i wskaaniki zagospodarowania 

terenu: 
a) ulice jednojezdniowe, dwupasowe z obustronnymi 

chodnikami, z zastrzeceniem § 13 pkt 2d,  

b) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych i lokalizacja 
nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy dróg,  

c) jezdnie w granicach terenów 53.KD-D  
i 85.KD-D w układzie docelowym bez przejazdu 
na teren 4.KD-Z. 

 
§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 8.MN, 11.MN, 14.MN, 15.MN, 20.MN, 
21.MN, 23.MN, 25.MN, 30.MN, 33.MN, 37.MN, 
45.MN, 47.MN, 50.MN, 52.MN, 64.MN, 67.MN, 
76.MN, 77.MN, 79.MN, 87.MN, 89.MN i 91.MN: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (funkcja mieszkaniowa - 70-
100% powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego),  

b) uzupełniaj>ceŚ usługi nieuci>cliwe (funkcja 
usługowa - 0-30% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC realizacjC rócnych form zabudowy 

jednorodzinnej (wolnostoj>cej, blianiaczej  
i szeregowej),  

b) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynku bez 
otworów okiennych i drzwiowych bezpoWrednio 
przy granicy działki, o ile dotyczy to planowanej 
do realizacji zabudowy blianiaczej i szeregowej,  

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 
jednej działce budowlanej,  

d) zabudowa blianiacza sytuowana przy wspólnej 
granicy moce być realizowana tylko w oparciu  
o jeden, wspólny dla obydwu segmentów 
budynku, projekt budowlany,  

e) poszczególne zespoły zabudowy szeregowej 
mog> być realizowane tylko w oparciu o jeden, 
wspólny dla wszystkich segmentów budynku, 
projekt budowlany; 

3) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenówŚ 
a) maksymalna wysokoWć zabudowy - 10,0 m,  
b) minimalna szerokoWć działki pod zabudowC 

szeregow> nie moce być mniejsza nic 5,0 m,  
c) szerokoWć elewacji frontowej zespołu zabudowy 

szeregowej nie moce przekroczyć 71,0 m,  
d) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu nie moce 
przekraczać 40% i nie moce być wiCksza nic  
400 m2,  

e) co najmniej 40% powierzchni działki nalecy 
zagospodarować zieleni>,  

f) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego 
przypadaj>cego na jeden lokal mieszkalny; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 

dróg przyległych na warunkach ich zarz>dcy,  
b) dla terenów 30.MN, 47.MN i 87.MN obowi>zuje 

zakaz obsługi komunikacyjnej z terenu 4.KD-Z,  
c) dla terenów 64.MN i 67.MN obowi>zuje zakaz 

obsługi komunikacyjnej z terenu 4.KD-Z  
z wył>czeniem działek budowlanych 
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wyznaczonych na rysunku planu i nie 
posiadaj>cych dostCpu do innych dróg publicznych,  

d) dopuszcza siC mocliwoWć likwidacji stacji 
transformatorowej „Wyrzyska Prasa” w jej 
dotychczasowym miejscu (dz. nr 78/2, obrCb 28 
na terenie 87.MN) i dyslokacjC w nowe miejsce, 
na teren oznaczony symbolem 65.IE. 

 
§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 13.KD-DX, 19.KD-DX, 27.KD-DX, 
32.KD-DX, 34.KD-DX, 38.KD-DX, 39.KD-DX  
i 44.KD-DX: 
1) przeznaczenieŚ tereny dróg publicznych - ulice klasy 

dojazdowej; 
2) warunki, zasady i wskaaniki zagospodarowania 

terenówŚ 
a) ulice pieszo-jezdne - ci>gi jednoprzestrzenne,  
b) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych i lokalizacja 

nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy drogi,  
c) ulica na terenie 27.KD-DX w układzie 

docelowym bez przejazdu na teren 4.KD-Z. 
 

§ 25. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 16.IE, 41.IE, 48.IE 58.IE, 65.IE, 75.IE, 
80.IE, 100.IE i 101.IE: 
1) przeznaczenieŚ tereny urz>dzeM elektroenergetycznych 

- stacje transformatorowe; 
2) warunki i zasady zagospodarowania terenówŚ 

a) zabudowa o wysokoWci do 3,0 m,  
b) dopuszcza siC sytuowanie obiektu stacji 

transformatorowej w odległoWci 1,5 m od granicy 
z s>siedni> działk> budowlan>ś 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna na warunkach 
zarz>dcy dróg z terenów dróg przyległych. 

 
§ 26. Przeznaczenie: Ustalenia dla terenu oznaczonego 

w planie symbolem 35.U, 49.U, 59.U i 81.U: 
1) przeznaczenie: 

a) tereny zabudowy usługowej,  
b) w granicach terenu 81.U dopuszcza siC 

zachowanie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach nr 16 i nr 17  
(obr. 28), zgodnie z zasadami oraz parametrami  
i wskaanikami okreWlonymi w § 23,  

c) w granicach terenu 81.U obowi>zuje zachowanie 
istniej>cej na działce nr 18 (obr. 28) studni 
publicznej słuc>cej zabezpieczeniu potrzeb 
mieszkaMców w sytuacjach awaryjnychś 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokoWć zabudowy do 8,0 m, z wył>czeniem 

terenu 59.U, gdzie dopuszcza siC zabudowC  
o wysokoWci do 20,0 m,  

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu nie moce 
przekraczać 60%, z zastrzeceniem pkt 1b,  

c) co najmniej 20% powierzchni działki lub terenu 
nalecy zagospodarować zieleni>, z zastrzeceniem 
pkt 1b,  

d) wymagane jest zapewnienie co najmniej 2 miejsc 
postojowych przypadaj>cych na kacde 100 m2 
powierzchni ucytkowej obiektów o funkcji 
usługowej, sytuowanych w granicach działek 
przeznaczonych pod lokalizacjC tych obiektów  
i przynalecnych do terenów wyrócnionych  
w niniejszym paragrafie; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 

dróg przyległych na warunkach ich zarz>dcy,  
b) dla terenu 59.U obowi>zuje zakaz obsługi 

komunikacyjnej z terenu 4.KD-Z. 
 

§ 27. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 36.IKs, 57.IKs i 83.IKs: 
1) przeznaczenie: teren infrastruktury kanalizacyjnej - 

teren przepompowni Wcieków komunalnychś 
2) warunki i zasady zagospodarowania terenu: 

obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> utrzyman>  
w estetycznej formie; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
przyległych na warunkach ich zarz>dcy. 

 
§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 40.ZC: 
1) przeznaczenie: teren cmentarza - czynnego; 
2) warunki i zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy nie zwi>zanej  
z funkcj> terenu,  

b) dopuszcza siC zachowanie, remonty oraz budowC 
nowych alejek, pomników, grobowców, 
obelisków, itp.,  

c) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> 
utrzyman> w estetycznej formie,  

d) obowi>zuje zakaz umieszczania wszelkich 
reklam,  

e) czCWć terenu 40.ZC znajduje siC w granicach 
strefy B ochrony konserwatorskiej, gdzie 
obowi>zuj> zasady wyszczególnione w § 10; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznejŚ obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna na warunkach zarz>dcy dróg  
z terenów dróg przyległych oraz z terenu 42.KSp. 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 42.KSp: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ teren obsługi transportu 
samochodowego - teren ogólnodostCpnego 
parkingu powierzchniowego,  

b) uzupełniaj>ceŚ zabudowa usługowa z zakresu 
handlu zwi>zanego z funkcj> terenu 40.ZC; 

2) warunki, zasady i wskaaniki zagospodarowania 
terenu: 
a) obowi>zuje urz>dzenie terenowego parkingu 

wielostanowiskowego,  
b) dopuszcza siC lokalizacje zabudowy usługowej  

z zakresu handlu o wysokoWci maksymalnej nie 
przekraczaj>cej 3,5 m z zachowaniem 
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nieprzekraczalnych linii zabudowy okreWlonych 
na rysunku planu,  

c) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> 
urz>dzon> powierzchni nieutwardzonych,  

d) dopuszcza siC wprowadzenie elementów małej 
architektury zwi>zanej z przeznaczeniem terenuś 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: - 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
przyległych na warunkach ich zarz>dcy. 

 
§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 60.KZO: 
1) przeznaczenieŚ teren obsługi transportu publicznego 

- pCtla autobusowa; 
2) warunki, zasady i wskaaniki zagospodarowania 

terenu: 
a) obowi>zuje zagospodarowanie zgodne  

z przeznaczeniem terenu,  
b) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> 

urz>dzon> powierzchni nieutwardzonych,  
c) dopuszcza siC wprowadzenie elementów małej 

architektury zwi>zanej z przeznaczeniem terenuś 
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
przyległych na warunkach ich zarz>dcy. 

 
§ 31. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 61.MW, 69.MW i 71.MW: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej budynku),  

b) uzupełniaj>ceŚ usługi nieuci>cliwe lokalizowane 
w najnicszych kondygnacjach nadziemnych 
budynków wielorodzinnych (funkcja usługowa - 
0-20% powierzchni ucytkowej budynku)ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) w granicach terenu 61.MW dopuszcza siC 

lokalizacje obiektów i urz>dzeM sportowych 
takich jak boiska, korty tenisowe, biecnie itp.  
w tym, takce na terenie nieograniczonym 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  

b) przebieg orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren 
68.MW od terenu 69.MW moce być zmieniony 
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu 
jedynie poprzez przesuniCcie w kierunku terenu 
69.MW,  

c) przebieg orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren 
71.MW od terenu 73.MW moce być zmieniony 
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu 
jedynie poprzez przesuniCcie w kierunku terenu 
71.MW,  

d) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu  
z wył>czeniem acurowych ogrodzeM o wysokoWci 
do 1,2 m oraz ogrodzeM o wysokoWci do 6,0 m 
dla obiektów i urz>dzeM sportowych 
wymienionych w pkt 2b); 

3) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
a) maksymalna wysokoWć zabudowy nie moce 

przekroczyć 20,0 m,  

b) minimalna wysokoWć zabudowy nie być mniejsza 
nic 8,0 m z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej i obiektów małej architektury,  

c) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu nie moce 
przekraczać 50%,  

d) obowi>zuje zapewnienie minimum 30% zieleni 
wypoczynkowej realizowanej w zwartym 
obszarze w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu, w obszarze wyznaczonym w ramach 
projektu zagospodarowania terenu objCtego 
inwestycj>, gdzie zaleca siC ł>czenie terenów 
zieleni wypoczynkowej wyznaczonych  
w poszczególnych obszarach inwestycyjnych dla 
podniesienia ich funkcjonalnoWci,  

e) wymagane jest zapewnienie przynajmniej  
1,5 miejsca postojowego przypadaj>cego na 
jeden lokal mieszkalny, sytuowanego w granicach 
obsługiwanych terenów, z zastrzeceniem pkt 4c),  

f) wymagane jest zapewnienie co najmniej 2 miejsc 
postojowych sytuowanych w granicach terenów 
wyrócnionych w niniejszym paragrafie, 
przypadaj>cych na kacde 100 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów o funkcji usługowej,  
z zastrzeceniem pkt 4c)ś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obowi>zuje zakaz obsługi komunikacyjnej  

z terenu 4.KD-Z,  
b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 

dróg przyległych na warunkach ich zarz>dcy,  
z zastrzeceniem pkt 4a),  

c) dla potrzeb funkcji realizowanych w granicach 
terenów 68.MW, 69.MW, 71.MW i 73.MW 
dopuszcza siC bilansowanie miejsc postojowych 
urz>dzonych na terenie 70.KD-W. 

 
§ 32. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 63.KD-W, 70.KD-W, 86.KD-W, 96.KD-W  
i 99.KD-W: 
1) przeznaczenieŚ tereny dróg wewnCtrznychś 
2) warunki i zasady zagospodarowania terenówŚ 

a) dla funkcji realizowanych w granicach terenów 
68.MW, 69.MW, 71.MW i 73.MW dopuszcza 
siC bilansowanie miejsc postojowych 
urz>dzonych na terenie 70.KD-W,  

b) jezdnia na terenie 63.KD-W w układzie 
docelowym bez przejazdu na teren 4.KD-Z,  

c) dla funkcji realizowanych na działkach 
granicz>cych z terenem 96.KD-W dopuszcza siC 
bilansowanie miejsc postojowych urz>dzonych 
na terenie 96.KD-W,  

d) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> 
powierzchni nieutwardzonych. 

 
§ 33 Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 66.IPT i 93.IPT: 
1) przeznaczenie: - tereny infrastruktury technicznej - 

pasy techniczne; 
2) warunki i zasady zagospodarowania terenówŚ 

a) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> 
utrzyman> w estetycznej formie,  
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b) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszo-
rowerowych, o ile warunki techniczne pozwol> 
na to; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów dróg 
przyległych na warunkach ich zarz>dcy. 

 
§ 34. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami: 68.MW, 73.MW i 84.MW: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej budynku),  

b) uzupełniaj>ceŚ nieuci>cliwe usługi towarzysz>ce 
lokalizowane w najnicszych kondygnacjach 
nadziemnych budynków wielorodzinnych 
(funkcja usługowa - 0-20% powierzchni 
ucytkowej budynku)ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) przebieg orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren 

68.MW od terenu 69.MW moce być zmieniony 
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu 
jedynie poprzez przesuniCcie w kierunku terenu 
69.MW,  

b) przebieg orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren 
71.MW od terenu 73.MW moce być zmieniony 
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu 
jedynie poprzez przesuniCcie w kierunku terenu 
71.MW,  

c) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu  
z wył>czeniem acurowych ogrodzeM o wysokoWci 
do 1,2 m; 

3) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenówŚ 
a) maksymalna wysokoWć zabudowy nie moce 

przekroczyć 15,0 m,  
b) minimalna wysokoWć zabudowy nie moce być 

mniejsza nic 8,0 m z wył>czeniem urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i obiektów małej 
architektury,  

c) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu nie moce 
przekraczać 50%,  

d) obowi>zuje zapewnienie minimum 30% zieleni 
wypoczynkowej realizowanej w zwartym 
obszarze w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu, w obszarze wyznaczonym w ramach 
projektu zagospodarowania terenu objCtego 
inwestycj>, gdzie zaleca siC ł>czenie terenów 
zieleni wypoczynkowej wyznaczonych  
w poszczególnych obszarach inwestycyjnych dla 
podniesienia ich funkcjonalnoWci,  

e) wymagane jest zapewnienie przynajmniej  
1,5 miejsca postojowego przypadaj>cego na 
jeden lokal mieszkalny, sytuowanego  
w granicach obsługiwanych terenów,  

f) wymagane jest zapewnienie co najmniej 2 miejsc 
postojowych sytuowanych w granicach terenów 
wyrócnionych w niniejszym paragrafie, 

przypadaj>cych na kacde 100 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów o funkcji usługowejś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obowi>zuje zakaz obsługi komunikacyjnej  

z terenu 4.KD-Z,  
b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 

dróg przyległych na warunkach ich zarz>dcy,  
z zastrzeceniem pkt 4a). 

 
§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem: 95.KD-GP: 
1) przeznaczenie: teren drogi publicznej - rezerwa 

terenu pod rozbudowC drogi krajowej klasy GPś 
2) warunki, zasady i wskaaniki zagospodarowania 

terenu: ulice dwujezdniowe, dwupasowe  
z obustronnymi chodnikami oraz Wcieckami 
rowerowymi - czCWć wCzła ulicznego Grunwaldzka – 
Deszczowa. 

 
Rozdział 5 

Przepis koMcowy 
 

§ 36. 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 LII/808/09 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 23 wrzeWnia 2009 r. 
 

RozstrzygniCcie 
Rady Miasta Bydgoszczy 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Czyckówko - Źeszczowa”  
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 

01 02 03 04 05 
1. sprzeciw dla 

wł>czenia nowej 
ulicy (72.KD-L) 
w ul. Chojnick> 
(54.KD-L); 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
czCWć działki nr 55/4 (obr. 27) 
połoconej przy ul. Chojnickiej 45 
w Bydgoszczy przynalecy do terenu 
oznaczonego w tym projekcie 
symbolem 72.KD-L, tj. terenu drogi 
publicznej - ulicy klasy lokalnej; 

przyjCte w projekcie planu wł>czenie 
jezdni z terenu drogi publicznej  
72.KD-L w jezdniC na terenie drogi 
publicznej 54.KD-L jest niezbCdne dla 
zapewnienia drocnoWci projektowanego 
układu komunikacyjnego oraz obsługi 
komunikacyjnej i dostCpu do sieci 
infrastruktury dla projektowanych działek 
budowlanych na terenie 47.MN; 
rozwi>zanie to uzyskało uzgodnienie 
ZDMiKP w Bydgoszczy; 

mieszkaniec zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
09.07.2009 

2. umocliwienie na 
terenach 
oznaczonych 
w projekcie  
planu symbolami: 
47.MN i 76.MN 
etapowania 
inwestycji w fazie 
pozyskiwania 
pozwolenia na 
budowC - 
realizacji kilku 
segmentów budynku 
i przedstawienia 
koncepcji 
pozostałychś 

zgodnie z ustaleniami projektu  
planu nieruchomoWci połocone 
w granicach terenów oznaczonych 
w tym projekcie symbolami: 47.MN 
i 76.MN, tj. terenów o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 70-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

b) uzupełniaj>cymŚ usługi 
nieuci>cliwe (funkcja usługowa - 
0-30% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

gdzie w § 23 pkt 2e) ustalono - 
poszczególne zespoły zabudowy 
szeregowej mog> być realizowane 
tylko w oparciu o jeden, wspólny  
dla wszystkich segmentów budynku, 
projekt budowlany; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia,  
by nie dopuWcić do budowania czCWci 
budynku w zabudowie szeregowej, 
skutkuj>cym pozostawieniem nie 
ocieplonej Wciany wewnCtrznej jako Wciany 
zewnCtrznejś 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa SIM, 
ul. W>ska 3,  
85-036 Bydgoszcz; 
13.07.2009 

3. likwidacja zapisu 
o wymogu 
wprowadzenia 
zieleni 
wypoczynkowej 
realizowanej 
w zwartym 
obszarze; 

zgodnie z ustaleniami projektu  
planu działki nr 70/3 i 71/6 (obr. 28.) 
połocone w granicach terenu 
oznaczonego w tym projekcie 
symbolem: 61.MW, tj. terenu 
o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 80-

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
wobec wymogu realizowania zieleni 
w zwartym obszarze, ustalonym 
w Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  
miasta Bydgoszczy (uchwała nr L/756/09 
RMB z dnia 15 lipca 2009); 

Real Estate 
Dewlopment 
Company  
Jacewo 65d,  
88-100 Inowrocławś 
15.07.2009 
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100% powierzchni ucytkowej 
budynku),  

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
lokalizowane w najnicszych 
kondygnacjach nadziemnych 
budynków wielorodzinnych 
(funkcja usługowa - 0-20% 
powierzchni ucytkowej budynku)ś 

gdzie w § 31 pkt 3d) ustalono - 
obowi>zuje zapewnienie minimum 
30% zieleni wypoczynkowej 
realizowanej w zwartym obszarze 
w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, w obszarze wyznaczonym 
w ramach projektu zagospodarowania 
terenu objCtego inwestycj>,  
gdzie zaleca siC ł>czenie  
terenów zieleni wypoczynkowej 
wyznaczonych w poszczególnych 
obszarach inwestycyjnych dla 
podniesienia ich funkcjonalnoWciś 

4. zmiana zapisu 
o wymaganej iloWci 
miejsc postojowych 
z 1,5 na 1 m.p. na 
lokal mieszkalny 
z dopuszczeniem 
bilansowania 
miejsc postojowych 
w liniach 
rozgraniczaj>cych 
uliceŚ Deszczow> 
i Wyrzysk>ś 

zgodnie z ustaleniami projektu  
planu: 
1. działki nr 70/3 i 71/6 (obr. 28.) 
połocone w granicach terenu 
oznaczonego symbolem: 61.MW, tj. 
terenu o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku),  

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
lokalizowane w najnicszych 
kondygnacjach nadziemnych 
budynków wielorodzinnych 
(funkcja usługowa - 0-20% 
powierzchni ucytkowej budynku)ś 

gdzie w § 31 pkt 3e) ustalono - 
wymagane jest zapewnienie 
przynajmniej 1,5 miejsca postojowego 
przypadaj>cego na jeden lokal 
mieszkalny, sytuowanego w granicach 
obsługiwanych terenówś 
2.działki połocone w granicach 
terenów dróg publicznychŚ 
4.KD-Z - ulica klasy zbiorczej oraz 
62.KD-L - ulica klasy lokalnej; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
uznaj>c przyjCty wskaanik miejsc 
postojowych za minimalny we współczeWnie 
realizowanych osiedlach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 
ZDMiKP nie dopuszcza bilansowania 
miejsc postojowych na terenach dróg 
publicznych; 

Real Estate 
Dewlopment 
Company 
Jacewo 65d,  
88-100 Inowrocławś 
15.07.2009 

5. likwidacja na 
terenie 61.MW 
nieprzekraczalnych 
linii zabudowy 
wzdłuc drogi 
wewnCtrznej 
oznaczonej 
w projekcie  
planu symbolem  
63.KD-W; 

zgodnie z ustaleniami projektu  
planuŚ działki nr 70/3 i 71/6 (obr. 
28.) połocone w granicach terenu 
oznaczonego w tym projekcie 
symbolem: 61.MW, tj. terenu 
o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku 

b) uzupełniaj>cymŚ usługi 
nieuci>cliwe lokalizowane 
w najnicszych kondygnacjach 
nadziemnych budynków 
wielorodzinnych (funkcja 
usługowa - 0-20% powierzchni 
ucytkowej budynku); 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
wobec bliskiego s>siedztwa z terenem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonej w projekcie planu symbolem 
64.MN; 

Real Estate 
Dewlopment 
Company 
Jacewo 65d,  
88-100 Inowrocławś 
15.07.2009 

6. wniosek 
o czCWciowy wtórny 
podział działki  

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
działka nr 56/1 (obr.27) połocona 
w granicach terenu oznaczonego w 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia ze 
wzglCdu na to, ce projekt planu nie  
narzuca koniecznoWci podziału 

mieszkaniec zam. 
przy ul. Przejazd, 
w Bydgoszczy; 
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nr 56/1 (obr.27) 
tj.: 
- wydzielenie  
3 działek wzdłuc 
ul. Chojnickiej,  
- wydzielenie  
1 działki (zamiast 
2 działek) 
granicz>cej 
z działkami nr 60 
i 61, jako 
przedłucenie 
granicy miCdzy 
działkami nr 59/2 
i 60;. 

tym projekcie symbolem 47.MN, tj. 
terenu o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 70-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
(funkcja usługowa - 0-30% 
powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego); 

nieruchomoWci, pozostawiaj>c mocliwoWć 
dokonania podziału, takce zgodnie 
z wniesion> uwag>ś 

17.07.2009 

7. zmiana charakteru 
zabudowy pomiCdzy 
planowan>  
drog> 72-KD-L,  
a ulic> Deszczow> 
na terenach: 
68.MW, 69.MW, 
71.MW i 73.MW 
z wielorodzinnej 
na jednorodzinn> 
wolno stoj>c> lub 
blianiacz>ś 

zgodnie z ustaleniami projektu  
planu nieruchomoWci połocone 
w granicach terenów oznaczonych  
w tym projekcie symbolami: 68.MW, 
69.MW, 71.MW i 73.MW, tj. 
terenów o przeznaczeniuŚ 
a) podstawowym: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku),  

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
lokalizowane w najnicszych 
kondygnacjach nadziemnych 
budynków wielorodzinnych 
(funkcja usługowa - 0-20% 
powierzchni ucytkowej budynku)ś 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
wobec bezpoWredniego s>siedztwa  
terenów przeznaczonych w projekcie  
planu pod zabudowC wielorodzinn> 
z terenem drogi publicznej 4.KD-Z –  
ulic> klasy zbiorczej generuj>cej ruch 
kołowy o ducym natCceniu oraz  
w zwi>zku z tym, ce działki, których 
dotyczy uwaga przeznaczono w czCWci  
pod budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne, w czCWci pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> i w czCWci 
pod drogC publiczn>ś 
w okresie zbierania uwag do projektu 
planu wpłynCły uwagi Rady Osiedla 
Czyckówko, grupy właWcicieli 
nieruchomoWci połoconych na terenach 
68.MW, 69.MW, 71.MW i 73.MW 
i mieszkaMców ul. Chojnickiej oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej SIM 
opowiadaj>ce siC za przeznaczeniem 
przedmiotowych terenów pod funkcjC 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

1. Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
2. Grupa właWcicieli 
działek i mieszkaMców 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnion> do 
odbioru korespondencji
właWcicielk> 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 

8. wprowadzenie na 
terenach 47.MN 
i 76.MN w czCWci 
nowoprojektowanej 
budownictwa 
jednorodzinnego 
wolno stoj>cego 
lub blianiaczegoś 

zgodnie z ustaleniami projektu  
planu nieruchomoWci połocone 
w granicach terenów oznaczonych  
w tym projekcie symbolami: 47.MN  
i 76.MN, tj. terenów o przeznaczeniuŚ 
a) podstawowym: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 70-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
(funkcja usługowa - 0-30% 
powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego); 

gdzie w § 23 pkt 2a) ustalono - 
dopuszcza siC realizacjC rócnych  
form zabudowy jednorodzinnej 
(wolnostoj>cej, blianiaczej 
i szeregowej); 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z tym, ce projekt planu 
dopuszcza na terenach przeznaczonych  
pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> realizacjC rócnych form 
zabudowy jednorodzinnej, w tym takce 
zabudowy wolno stoj>cej i blianiaczejś 

1. Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
2. Grupa właWcicieli 
działek 
i mieszkaMców 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnion> do 
odbioru korespondencji 
właWcicielk> 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 

9. ustalenie 
dopuszczalnej 
wysokoWci 
budynków 
planowanej 
czCWci osiedla do 
8 m; 

zgodnie z ustaleniami planu 
nieruchomoWci połocone w granicach 
terenów przeznaczonych pod 
zabudowC, gdzie w zalecnoWci od 
przeznaczenia terenów zaprojektowano 
rócne dopuszczalne wysokoWci 
zabudowy, w przedziale 10,0 m –  
20,0 m; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z przyjCciem do uwzglCdnienia 
uwag wnosz>cych o zwiCkszenie 
dopuszczalnej wysokoWci zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z 8,0 m do 
10, 0m oraz w zwi>zku z tym, ce dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
w zalecnoWci od terenu ustalono 
dopuszczalne wysokoWci na 15,0 m  
i 20,0 m; 

Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
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10. wprowadzenie 
nowej infrastruktury 
drogowej; 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
nieruchomoWci połocone  
w granicach obszaru objCtego tym 
projektem; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z wprowadzeniem nowej 
infrastruktury drogowej w projekcie  
planu i uzyskaniem uzgodnienia przyjCtych 
rozwi>zaM komunikacyjnych  
z ZDMiKP w Bydgoszczy; 

1. Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
2. Grupa właWcicieli 
działek 
i mieszkaMców 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnion> do 
odbioru korespondencji 
właWcicielk> 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009; 

11. likwidacja 
planowanej stacji 
transformatorowe
j oznaczonej 
symbolem 75.IE; 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
czCWci działek nr: 2/3, 2/4 i 135 (obr. 
28) połoconych w granicach terenu 
oznaczonego w tym projekcie 
symbolem 75.IE, tj. - terenu urz>dzeM 
elektroenergetycznych - stacji 
transformatorowej; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
wobec koniecznoWci zapewnienia 
zabezpieczenia zapotrzebowania 
energetycznego terenów planowanych do 
zainwestowania; 

1. Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
2. Grupa właWcicieli 
działek 
i mieszkaMców 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnion> do 
odbioru korespondencji 
właWcicielk> 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009; 

12. zaniechanie - 
zmiana 
projektowanej 
ulicy 
53.KD-D; 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
czCWci działek połoconych  
w granicach terenu oznaczonego w tym 
projekcie symbolem 53.KD-D, tj. 
terenu drogi publicznej - ulicy klasy 
dojazdowej; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z koniecznoWci> zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej dla 
projektowanych działek budowlanych  
i uzyskaniem uzgodnienia przyjCtych 
rozwi>zaM komunikacyjnych z ZDMiKP 
w Bydgoszczy; 

1. Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
2. Grupa właWcicieli 
działek 
i mieszkaMców 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnion> do 
odbioru korespondencji 
właWcicielk> 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009; 
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13. dopuszczenie 
usług nieuci>cliwych 
bez ograniczenia 
powierzchni 
lokalu, budynku 
mieszkalnego oraz 
dopuszczenie 
funkcji 
jednorodzinnej 
wolno stoj>cej 
lub blianiaczej  
przy drodze 
82.KD-L na 
działce nr 28 
(obr. nr 28); 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
czCWć działki nr 28 (obr. nr 28) 
połoconej w granicach terenu oznaczonego 
w tym projekcie symbolem 76.MN, tj. 
terenu o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 70-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
(funkcja usługowa - 0-30% 
powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego); 

gdzie w § 23 pkt 2a) ustalono - 
dopuszcza siC realizacjC rócnych form 
zabudowy jednorodzinnej 
(wolnostoj>cej, blianiaczej 
i szeregowej); 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z tym, ce w projekcie planu 
przeznaczono czCWć działki nr 28 pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>  
z uzupełniaj>c> funkcj> usługow> 
z ograniczeniem powierzchni usługowej  
do 30% powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego oraz dopuszczeniem  
rócnych form zabudowy jednorodzinnej 
(wolnostoj>cej, blianiaczej i szeregowej)ś 

1. Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
2. Grupa właWcicieli 
działek 
i mieszkaMców 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnion> do 
odbioru korespondencji 
właWcicielk> 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009; 

14. zaprojektowanie 
i ujCcie w planie 
drogi dojazdowej 
od ul. Deszczowej 
4.KD-Z do 
przedsiCbiorstwa 
transportowego 
Andrzej KuWnierz 
oraz 
dopuszczenie 
lokalizacji usług 
nieuci>cliwych 
bez ograniczenia 
powierzchni 
lokalu, budynku 
mieszkalnego 
oraz dopuszczenie 
funkcji 
towarzysz>cej 
zabudowy 
jednorodzinnej 
wolno stoj>cej 
i blianiaczej na 
działkach nr 52/3, 
49/2, 49/3 i 49/4; 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
działki nr: 49/2, 49/3, 49/4, 52/3  
i 455/5, połocone w granicach terenów 
oznaczonych w tym projekcie 
symbolami: 
1. 68.MW i 69.MW, tj. terenów 
o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku),  

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
lokalizowane w najnicszych 
kondygnacjach nadziemnych 
budynków wielorodzinnych 
(funkcja usługowa - 0-20% 
powierzchni ucytkowej budynku)ś 

2. 76.MN, tj. terenu o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 70-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
(funkcja usługowa - 0-30% 
powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego); 

3. 72.KD-L, tj. terenu drogi publicznej - 
ulicy klasy lokalnej; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z tym, ce urz>dzenie kolejnego 
zjazdu z terenu drogi publicznej  
4.KD-Z (ulica klasy zbiorczej) nie uzyska 
uzgodnienia ZDMiKP, a utrwalanie  
bazy transportowej samochodów ciCcarowych 
w Wrodku osiedla mieszkaniowego 
sprzeczne jest z zasadami kształtowania 
ładu przestrzennego oraz dobrego 
s>siedztwaś 

Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi do 
odbioru korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
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15. nie wyracenie 
zgody na 
dopuszczenie do 
usuniCcia, 
przemieszczenia, 
zmiany lokalizacji 
rowu 
melioracyjnego 
przebiegaj>cego 
przez obrCby  
nr 27 i 28; 

zgodnie z ustaleniami projektu  
planu nieruchomoWci połocone 
w granicach terenów oznaczonych  
w tym projekcie symbolami: 
1. 69.MW i 73.MW, tj. terenów 
o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku),  

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
lokalizowane w najnicszych 
kondygnacjach nadziemnych 
budynków wielorodzinnych 
(funkcja usługowa - 0-20% 
powierzchni ucytkowej budynku)ś 

2. 70.KD-W, tj. terenu drogi 
wewnCtrznejś 
3. 75.IE, tj. terenu urz>dzeM 
elektroenergetycznych - stacji 
transformatorowej; 
4. 76.MN, tj. terenu o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 70-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego); 

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
(funkcja usługowa - 0-30% 
powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego); 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z mocliwoWci> przejCcia  
funkcji rowu melioracyjnego przez system 
melioracji miejskiej z jednoczesn> 
popraw> warunków inwestycyjnych 
terenów, przez które obecnie przebiega  
ten rówś 

Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi 
do odbioru 
korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci 
zam. przy 
ul Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 

16. nie wyracenie zgody 
na proponowany  
w projekcie planu 
układ 
komunikacyjny  
z wnioskiem 
o uwzglCdnienie 
fragmentów ulic 
(skrzycowaM) 
82.KD-L 
z ul.Chojnick> 
i 53.KD-D 
z ul.Chojnick> 
jako ci>gów 
pieszo-
rowerowych; 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
nieruchomoWci połocone w granicach 
obszaru objCtego tym projektem,  
w szczególnoWci terenyŚ 
1. 82.KD-L, - teren drogi publicznej - 
ulica klasy lokalnej; 
2. 53.KD-D, - teren drogi publicznej 
- ulica klasy dojazdowej; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z koniecznoWci> zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej dla 
projektowanych działek budowlanych  
i uzyskaniem uzgodnienia przyjCtych 
rozwi>zaM komunikacyjnych z ZDMiKP 
w Bydgoszczy; 

Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi 
do odbioru 
korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci 
zam. przy 
ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 

17. nie wyracenie 
zgody na 
usytuowanie  
na terenach 
68.MW, 69.MW, 
71.MW i 73.MW 
boisk do gry w piłkC 
wraz z placem 
zabaw; 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
nieruchomoWci połocone  
w granicach terenów oznaczonych  
w tym projekcie symbolami:  
68.MW, 69.MW, 71.MW i 73.MW, 
tj. terenów o przeznaczeniu: 
a) podstawowym: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
(funkcja mieszkaniowa - 80-
100% powierzchni ucytkowej 
budynku),  

b) uzupełniaj>cymŚ usługi nieuci>cliwe 
lokalizowane w najnicszych 
kondygnacjach nadziemnych 
budynków wielorodzinnych 
(funkcja usługowa - 0-20% 
powierzchni ucytkowej budynku)ś 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w zwi>zku z bezprzedmiotowoWci>  
uwagi, gdyc na terenach oznaczonych  
w projekcie planu symbolami: 68.MW, 
69.MW, 71.MW i 73.MW nie wprowadza 
siC obowi>zku realizacji boisk do  
gry w piłkC, natomiast urz>dzenie placów 
zabaw na terenach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wynika 
z przepisów szczególnych i odrCbnychś 

Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi 
do odbioru 
korespondencji 
właWcicielami 
nieruchomoWci 
zam. przy 
ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 
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18. wniosek o nie 
zamykanie juc 
istniej>cych ulic 
w kierunku  
ul. Deszczowej 
(4.KD-Z); 

zgodnie z ustaleniami projektu planu 
działki połocone w granicach  
terenu oznaczonego w tym projekcie 
symbolem: 27.KD-DX, tj. terenu 
drogi publicznej - ci>gu pieszo - 
jezdnego; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia, 
gdyc zamkniCcie wł>czenia jezdni z terenu 
drogi publicznej 27.KD-DX w jezdniC  
z terenu 4.KD-Z było warunkiem 
uzyskania uzgodnienia z ZDMiKP 
w Bydgoszczy; 

Grupa mieszkaMców 
i właWcicieli działek 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnionymi 
do odbioru 
korespondencji 
właWcicielami  
nieruchomoWci 
zam. przy 
ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 

19. ustalenie 
dopuszczalnej 
wysokoWci 
budynków 
planowanej 
czCWci osiedla do 
10 m; 

zgodnie z ustaleniami planu 
nieruchomoWci połocone w granicach 
terenów przeznaczonych pod 
zabudowC, gdzie w zalecnoWci od 
przeznaczenia terenów zaprojektowano 
rócne dopuszczalne wysokoWci 
zabudowy, w przedziale 10,0 m –  
20,0 m; 

zakwalifikowano do nieuwzglCdnienia 
w odniesieniu do terenów przeznaczonych 
w projekcie planu pod zabudowC  
inn> nic jednorodzinna i usługowa 
s>siaduj>ca z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie nie 
ma potrzeby ograniczania wysokoWci 
zabudowy do 10m; 

Grupa właWcicieli 
działek 
i mieszkaMców 
Osiedla Czyckówko 
z upowacnion> do 
odbioru korespondencji 
właWcicielk> 
nieruchomoWci zam. 
przy ul. Chojnickiej, 
w Bydgoszczy; 
17.07.2009 

 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr LII/808/09 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 23 wrzeWnia 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 - 
Deszczowa 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 mieszkaMcówŚ 
 

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

rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 4.KD-Z, 2.KD-L, 5.KD-L, 22.KD-L, 
56.KD-L, 62.KD-L, 72.KD-L, czCWci 82.KD-L, 
7.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 12.KD-D, 17.KD-D, 

18.KD-D, 24.KD-D, 28.KD-D, 31.KD-D, 43.KD-D, 
46.KD-D, 53.KD-D i 85.KD-D,  

b) budowa pieszojezdni w liniach rozgraniczaj>cych 
terenów oznaczonych w planie symbolamiŚ 
13.KD-DX, 19.KD-DX, 27.KD-DX, 32.KD-DX, 
34.KD-DX, 38.KD-DX, 39.KD-DX i 44.KD-DX,  

c) budowa urz>dzeM zwi>zanych z zagospodarowaniem 
terenu w liniach rozgraniczaj>cych terenów zieleni 
urz>dzonej o charakterze publicznym oznaczonych 
w planie symbolami: 6.ZU, 29.ZU i 92.ZU. 
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 dokumentachŚ 
- Studium uwarunkowaM i kierunków 

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

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

- Limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011, przyjCtych 
uchwał> nr XL/556 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2009 r.,  

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

- Planie rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013ś przyjCtym uchwał> nr XXXVI/493/08 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r.  
w sprawie uchwalenia budcetu miasta na 2009 r. 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym, 
takce z ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
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zamówieM publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póan. 
zm.). 

Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikać  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno - technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 

Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie 

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

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 

objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane 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. 
 

 
138 

138 
 

139 

UCHWAŁA Nr XLI/364/2009 
 RADY POWIATU w NAKLE nad NOTźCI= 

 z dnia 28 paadziernika 2009 r. 
  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół 
publicznych i placówkom niepublicznym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoWci ich wykorzystywania. 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz>dzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póan. zm.), art. 90 
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie 
oWwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póan. 
zm.), uchwala siC, co nastCpujeŚ  
 

§ 1. Postanowienia ogólneŚ  
Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ  

1) powiecie – nalecy przez to rozumieć powiat 
nakielski; 

2) Dotuj>cym – nalecy przez to rozumieć 
przekazuj>cego dotacjC - powiat nakielski;  

3) Dotowanym – nalecy przez to rozumieć osobC 
prawn> lub fizyczn> prowadz>c> szkołC 
niepubliczn>, placówkC niepubliczn>ś  

4) ewidencji – nalecy przez to rozumieć ewidencjC 
szkół i placówek niepublicznych powiatu 
nakielskiego;  

5) dotacji – nalecy przez to rozumieć dotacjC 
podmiotow>, udzielan> szkole niepublicznej  
o uprawnieniach szkoły publicznej lub placówce 
niepublicznej, na wniosek osoby prawnej lub 
fizycznej prowadz>cej szkołC/placówkC wpisan> do 
ewidencji; 

6) osobie prowadz>cej – nalecy przez to rozumieć 
osobC prawn> inn> nic jednostka samorz>du 
terytorialnego lub osobC fizyczn>, która uzyskała 
zaWwiadczenie o wpisie szkoły niepublicznej lub 
placówki niepublicznej do ewidencjiś  

7) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty (Dz.U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póan. zm.)ś 

8) szkole/placówce – nalecy przez to rozumieć szkołC 
niepubliczn> o uprawnieniach szkoły publicznej oraz 
placówki niepubliczne wymienione w art. 90 ust. 3a 
ustawy; wpisane do ewidencji. 

 
§ 2. Tryb udzielania dotacji  
1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby 

prowadz>cej szkołC/placówkC, zgodnie z wzorem 
okreWlonym w zał>czniku nr 1 do uchwały.  

2. Warunkiem przyznania dotacji jest złocenie 
wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie póaniej nic do 
dnia 30 wrzeWnia roku poprzedzaj>cego rok udzielenia 
dotacji, w Starostwie Powiatowym w Nakle nad 
Noteci>. 

3. W przypadku, gdy szkoły/placówki funkcjonuj> 
w strukturze zespołu, osoba prowadz>ca, sporz>dza 
wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrCbnie dla kacdego 
typu szkoły. 
 

§ 3. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 
ustala siC kwotC dotacji w przeliczeniu na jednego 
ucznia/wychowanka w zalecnoWci od typu i rodzaju 
szkoły/placówkiŚ 
1) dla szkoły niepublicznej, w której realizowany jest 

obowi>zek szkolny lub obowi>zek nauki -  
w wysokoWci równej kwocie przewidzianej na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły  
w czCWci oWwiatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez powiat; 

2) dla szkoły niepublicznej niewymienionej w pkt 1 – 
w wysokoWci 50% ustalonych w budcecie powiatu 
wydatków biec>cych ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju,  


