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UCHWAŁA Nr XVII/327/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Zawisza - Stadion" 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, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159 i Nr 153, poz. 901), w zwi>zku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 130, poz. 871) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, 
co nastCpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM niniejszej 
uchwały ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy 
przyjCtego uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009r., uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Zawisza-Stadion” w Bydgoszczy, obejmuj>cy 
obszar o ł>cznej powierzchni ok. 23 ha, w granicach 
okreWlonych na rysunku planu. 

2. Integralnymi czCWciami planu s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako zał>cznik nr 1 

wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bydgoszczy, stanowi>cym zał>cznik nr 1/1a 
i 1/1b; 

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

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, jako 
zał>cznik nr 3. 
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

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

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

3) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczyś 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania opisanych w tekWcie planu, który 
został wyznaczony na rysunku planu za pomoc> 
linii rozgraniczaj>cych oraz posiada oznaczenie – 
numer porz>dkowy i symbol literowyś 

5) przeznaczeniu terenu – nalecy przez to rozumieć 
funkcjC, która dominuje, przewaca na danym 
terenie; 

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

7) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjnej – nalecy przez to 
rozumieć liniC okreWlaj>c> granice terenów 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w ustaleniach planu, jeceli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie 
w zgodzie z przepisami odrCbnymiś 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, wyznaczaj>c> obszar, na którym 
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie zabudowy, 
poza któr> nie moce być wysuniCte lico 
zewnCtrznej, nadziemnej Wciany budynku, 
z wyj>tkiem elementów architektonicznych jak np. 
gzyms, okap dachu, podokienniki itp., czCWci 
budynku jak np. balkony, galerie, ł>czniki, 
wykusze, tarasy, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., a takce rynna, rura spustowa itp., bez 
prawa przekraczania linii rozgraniczaj>cychś 

9) orientacyjnych liniach podziału wewnCtrznego 
terenu – nalecy przez to rozumieć linie 
przedstawione na rysunku planu, okreWlaj>ce zasady 
podziału terenu na działki budowlane, których 
przebieg moce podlegać zmianie, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu, potrzebami funkcjonalnymi czy 
koniecznoWci> wprowadzenia uregulowaM 
własnoWciowych, pod warunkiem zachowania 
parametrów okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowychś 
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 10) elewacji frontowej – nalecy przez to rozumieć 
elewacjC budynku eksponowan> od strony dróg 
publicznych; 

 11) noWniku reklamowym – nalecy przez to rozumieć 
informacjC wizualn> w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
ucytkowników drogi, na budynkach lub w formie 
wolno stoj>cej, słuc>cy do prezentacji reklam, nie 
bCd>cy znakiem w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach lub znakiem informuj>cym o obiektach 
ucytecznoWci publicznej ustawionych przez gminCś 

 12) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
wskaanik słuc>cy naliczaniu 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; 

 13) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych. 
 
§ 3. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

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

 
§ 4.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

planu; 
2) ogólne i szczegółowe ustalenia planu, zawarte 

w niniejszej uchwale. 
2. Z uwagi na istniej>ce uwarunkowania 

funkcjonalne, przestrzenne i Wrodowiskowe w obszarze 
objCtym planem nie ustala siCŚ 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych. 
 
§ 5.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte 

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

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – WciWle okreWlonaś 

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

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) orientacyjna linia podziału wewnCtrznego terenuś 
6) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 

7) linia wyznaczaj>ca powierzchnie ograniczaj>ce 
wysokoWć zabudowy i obiektów naturalnych n.p.m. 
w rejonie lotniska Bydgoszcz. 
2. NastCpuj>ce oznaczenie graficzne zawarte na 

rysunku planu nie jest obowi>zuj>cym ustaleniem 
planu, stanowi element informacyjny planu - 
orientacyjny układ jezdni. 

 
Rozdział 2 

Ogólne ustalenia planu 
 

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

 
§ 7. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

przeznaczenia terenówŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 

nastCpuj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ 
a) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem US, 
b) teren zabudowy usługowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem U, 
c) teren infrastruktury elektroenergetycznej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem IE, 
d) teren publicznego ci>gu pieszego z fragmentem 

drogi publicznej - linii tramwajowej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KPX/KD-T, 

e) teren drogi publicznej - fragment ulicy klasy 
zbiorczej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem KD-Z, 

f) teren drogi publicznej - ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D, 

g) teren drogi wewnCtrznej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KD-W; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, stacje diagnostyki 
samochodowej, myjnie samochodowe, warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, komisy 
samochodowe, itp. 
 
§ 8.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) obowi>zuje tworzenie funkcjonalnego 

i przejrzystego układu budynków, zieleni, ci>gów 
komunikacyjnych; 

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

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

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

5) dopuszcza siC utrzymanie budynków usytuowanych 
czCWciowo poza liniami zabudowy z mocliwoWci> 
ich przebudowy, remontów, nadbudowy oraz 
rozbudowy wył>cznie w obszarze wyznaczonym 
liniami zabudowy; 

6) obowi>zuje stosowanie kolorystyki elewacji 
budynków z ucyciem maksymalnie trzech kolorów 
z rócnych gam kolorystycznych lub trzech kolorów 
z tej samej gamy kolorystycznej w granicach 
poszczególnych działek budowlanychś 

7) ustala siC zakaz realizacji ogrodzeM pełnych 
wykonanych z betonu, blachy i tworzyw 
sztucznych; 

8) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynków bez 
otworów okiennych lub drzwiowych przy granicach 
działek budowlanych, jeceli bezpoWrednio przy tych 
granicach na s>siedniej działce istniej> juc budynki 
ze Wcianami bez otworów okiennych i drzwiowych. 
2. OkreWla siC ogólne zasady umieszczania 

noWników reklamowychŚ 
1) ustala siC zakaz umieszczania noWników 

reklamowych: 
a) na elewacjach budynków o funkcji usługowej 

w sposób zmieniaj>cy lub zakrywaj>cy 
elementy wystroju architektonicznego, 

b) w sposób uniemocliwiaj>cy prawidłowe 
korzystanie z budynku i poszczególnych 
pomieszczeM (np. ograniczaj>cy doWwietlenie 
pomieszczeM), 

c) w sposób utrudniaj>cy rozpoznanie znaków 
i sygnałów drogowych umieszczonych w pasach 
przyległych dróg publicznychś 

2) ustala siC zakaz lokalizacji reklam nie zwi>zanych 
z podstawowym przeznaczeniem terenu; 

3) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam na 
elewacjach budynków - na budynkach usługowych 
– 20% powierzchni poszczególnej elewacji. 
 
§ 9. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony WrodowiskaŚ 
1) usuwanie drzew o charakterze starodrzewu oraz 

innych drzew w wieku dojrzałym, wyrócniaj>cych 
siC wysokimi walorami przyrodniczymi 
i estetycznymi, na usuniCcie których zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi 
wymagane jest stosowne zezwolenie, podlega 
ograniczeniu i moce nast>pić w przypadku 
uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, porz>dkowym lub w przypadku 
zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi i mieniaś 

2) poziom hałasu oraz drgaM przenikaj>cych do 
pomieszczeM zamieszkania zbiorowego lub 
budynków ucytecznoWci publicznej, nie moce 
przekraczać wartoWci dopuszczalnych, okreWlonych 
w przepisach odrCbnych dotycz>cych 
dopuszczalnych wartoWci poziomu dawiCku 

w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgaM na 
budynki i na ludzi w budynkach; 

3) w celu ochrony przed działaniem nadmiernego 
hałasu i drganiami w budynkach zamieszkania 
zbiorowego lub budynkach ucytecznoWci 
publicznej, nalecy zastosować skuteczne 
zabezpieczenia przed oddziaływaniem 
zewnCtrznego hałasu i drgaM, m.in. poprzez 
usytuowanie i ukształtowanie budynku, poprzez 
racjonalne rozmieszczenie pomieszczeM 
w budynku, a takce poprzez zapewnienie 
izolacyjnoWci akustycznej przegród i okien oraz 
zastosowanie elementów amortyzuj>cych drgania 
oraz osłaniaj>cych przed hałasemś 

4) w rozumieniu przepisów dotycz>cych ochrony 
przed hałasem, tereny oznaczone symbolami U, 
w zalecnoWci od faktycznego ich 
zagospodarowania, mocna klasyfikować jako 
tereny przeznaczone pod budynki zwi>zane 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodziecy. Tereny oznaczone symbolem US nie 
podlegaj> ochronie akustycznejś 

5) ustala siC oszczCdne korzystanie z terenu oraz 
uwzglCdnianie potrzeby ochrony Wrodowiska, 
w szczególnoWci w zakresie ochrony gleb, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu, w trakcie 
przygotowania i realizacji inwestycji; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko okreWlonych w przepisach odrCbnych, 
z wył>czeniem niezbCdnej infrastruktury 
technicznej. 
 
§ 10. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

szczegółowych zasad i warunków podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) nie wyznacza siC obszarów wymagaj>cych scalania 

i ich podziałówś 
2) ustala siC podział terenu na działki budowlane 

zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz z zasadami 
okreWlonymi na rysunku planuś 

3) ustala siC zakaz dokonywania podziałów 
geodezyjnych, których efektem bCdzie wydzielenie 
działek po obrysie budynków usługowych, w tym 
obiektów typu pawilony handlowe, kioski, garace 
itp., które w myWl obowi>zuj>cych przepisów nie 
bCd> mogły stanowić działek budowlanychś 

4) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych, 
poprawie warunków funkcjonowania 
nieruchomoWci oraz w celu wyodrCbnienia 
nieruchomoWci gruntowych stanowi>cych dojWcia 
i dojazdy; 

5) dopuszcza siC ł>czenie działek gruntu lub ich czCWci 
w wiCksze nieruchomoWci gruntowe stanowi>ce 
działki budowlane, w celu realizacji jednej 
inwestycji zgodnej z przeznaczeniem terenu. 
 
§ 11. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

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

2) wymagana realizacja wszystkich elementów 
zagospodarowania w tym urz>dzeM i elementów 
małej architektury, stanowi>cych wyposacenie 
przestrzeni publicznych o najwycszym standardzie 
estetycznym, z wykorzystaniem najwycszej jakoWci 
materiałów. 
 
§ 12. OkreWla siC szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy – zgodnie 
z Prawem lotniczym wysokoWć n.p.m. obiektów 
budowlanych wraz z umieszczonymi na nich 
urz>dzeniami, w szczególnoWci antenami, reklamami 
itp. oraz obiektów naturalnych nie moce przekroczyć 
rzCdnej wysokoWciowej wyznaczonej przez linie 
wyznaczaj>ce powierzchnie ograniczaj>ce okreWlone 
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz 
i wskazane na rysunku planu. 

 
§ 13. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu transportu: 
1) w pasach dróg dopuszcza siC lokalizacjC, remonty, 

przebudowC urz>dzeM technicznych oraz 
infrastruktury technicznej zwi>zanej 
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> ruchu, 
a takce urz>dzeM zwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania ruchemś 

2) ustala siC zakaz lokalizacji zabudowy niezwi>zanej 
z utrzymaniem i obsług> transportu, dopuszcza siC 
lokalizacjC elementów małej architekturyś 

3) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 
remonty i przebudowC ulic zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

4) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy 
ulic; 

5) dopuszcza siC utrzymanie i przebudowC 
istniej>cych zjazdów oraz lokalizacjC nowych 
zjazdów, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

6) dla działek, które nie maj> bezpoWredniego dostCpu 
do drogi publicznej, nalecy ustalić prawo przejWcia 
i przejazdu zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

7) parkingi i garace dla nowoprojektowanych 
budynków usługowych, a takce dla funkcji sportu 
i rekreacji nalecy lokalizować w granicach działki, 
na której dany obiekt lub funkcje s> realizowane. 
 
§ 14.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej: 
1) w pasach dróg dopuszcza siC utrzymanie, remonty, 

rozbudowC i przebudowC istniej>cych oraz 
realizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej zwi>zanych oraz niezwi>zanych 

bezpoWrednio z obsług> techniczn> drogi, w oparciu 
o przepisy odrCbneś 

2) dla pozostałych terenów ustala siC utrzymanie, 
remonty 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 w przepisach odrCbnychś 

3) nowe (rozbudowywane) sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, nalecy lokalizować 
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
drogi lub pod infrastrukturC techniczn>, 
a w sytuacjach szczególnych dopuszcza siC ich 
usytuowanie w granicach innych terenów, 
z zapewnieniem dostCpu słucbom eksploatuj>cym 
na zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 
2. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w wodC - ustala siC zaopatrzenie w wodC 
z miejskiej sieci wodoci>gowej I strefy ciWnienia 
poprzez istniej>ce i projektowane sieci rozdzielcze 
zlokalizowane w ulicach przyległych, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

3. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 
odprowadzenia Wcieków komunalnych - ustala siC 
odprowadzenie Wcieków komunalnych poprzez 
istniej>ce kanały sanitarne z odprowadzeniem na 
oczyszczalniC Wcieków „Fordon”ś podł>czenie do sieci 
wykonać zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

4. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowychŚ 
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

istniej>cymi i projektowanymi kanałami 
deszczowymi do zlewni istniej>cych 
i projektowanych kolektorów deszczowych 
z odpływ do rzeki Brdy, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) urz>dzenia do retencjonowania wód opadowych 
i roztopowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci nalecy lokalizować 
w granicach działki inwestora; 

3) Wcieki deszczowe ujCte w systemy kanalizacyjne 
pochodz>ce z powierzchni zanieczyszczonych 
nalecy oczyszczać na terenie działki inwestora, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 
5. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w gaz: 
1) obowi>zuje zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć gazow> Wredniego 
i niskiego ciWnienia w powi>zaniu z istniej>cymi 
i projektowanymi sieciami gazowniczymi 
zlokalizowanymi w ulicach przyległych, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

2) dopuszcza siC wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych. 
6. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w energiC ciepln>Ś 
1) ustala siC zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, po jej rozbudowie o niezbCdne 
odcinki sieci, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
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2) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> na 

zasadach indywidualnych z mocliwoWci> 
wykorzystania gazu z sieci gazowej, 
indywidualnych zbiorników na gaz płynny, oleju 
opałowego, energii elektrycznej, aródeł energii 
odnawialnej (np. poprzez zastosowanie kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła itp.) oraz 
z dopuszczeniem innych paliw przy zastosowaniu 
instalacji i urz>dzeM wykorzystuj>cych 
niskoemisyjne technologie spalania oraz 
umocliwiaj>ce osi>gniCcie jak najwycszej 
sprawnoWci w procesie uzyskania energii cieplnej; 

3) obowi>zuje zakaz realizacji nowych instalacji 
grzewczych zasilanych wCglem kamiennym. 
7. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
1) ustala siC zasilanie obiektów istniej>cych, 

przebudowywanych i remontowanych 
z istniej>cych sieci elektroenergetycznychś 

2) ustala siC utrzymanie przebiegów kablowych linii 
Wredniego napiCciaś dopuszcza siC niezbCdn> ich 
przebudowC wynikaj>c> z przebudowy układu 
komunikacyjnego, wzglCdnie koliduj>cych 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) sieci niskiego napiCcia i stacje transformatorowe 
wykorzystywane dla zasilania przebudowywanych, 
remontowanych i projektowanych budynków 
nalecy dostosować do zwiCkszonego obci>ceniaś 

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

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

6) dopuszcza siC mocliwoWć posadowienia 
dodatkowych zł>czy kablowych SN-15kV na 
gruntach w poblicu istniej>cych linii SN. 
8. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

telekomunikacji: 
1) w granicach obszaru objCtego planem dopuszcza siC 

lokalizacjC inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej w rozumieniu przepisów 
odrCbnych, przy zachowaniu parametrów 
wysokoWciowych okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś 

2) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 
istniej>c> i projektowan> sieć teletechniczn> 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) zabrania siC budowy nowych, rozbudowy 
i wymiany istniej>cych napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych; wymagane docelowe 
skablowanie istniej>cych napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych; 

4) ustala siC adaptacjC istniej>cych urz>dzeM 
telekomunikacyjnych z mocliwoWci> ich remontów 
i przebudowy zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) podł>czenie do innych sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub odbiór sygnału poprzez 

istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn>, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
9. Ustala siC zasady obsługi w zakresie gospodarki 

odpadami stałymiŚ 
1) zasady utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie 

nieruchomoWci, w tym zasady gospodarowania 
odpadami okreWlaj> odrCbne akty prawa 
miejscowego i przepisy odrCbneś 

2) ustala siC, ce odpady komunalne, po wczeWniejszej 
segregacji, nalecy przekazywać podmiotom 
posiadaj>cym uprawnienia zezwalaj>ce na odbiór 
odpadów komunalnych od właWciciela 
nieruchomoWciś 

3) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> 
inwestycji/zabudow>, były składowane w pryzmach 
i wykorzystane w granicach nieruchomoWci lub na 
innych terenach, np. wymagaj>cych rekultywacji 
czy działaM naprawczych w Wrodowisku, 
z zastrzeceniem, ce masy ziemne nie przekraczaj> 
okreWlonych w odrCbnych przepisach standardów 
jakoWci gleb i gruntów. 
 
§ 15. OkreWla siC sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

dotychczasowe zagospodarowanie i ucytkowanie 
terenówś 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, w tym blaszanych garacy, 
kiosków, pawilonów usługowo-handlowych, itp., 
o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej. 
 
§ 16. OkreWla siC wysokoWć stawki procentowej 

słuc>cej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWciŚ 
1) dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć Skarbu 

PaMstwa, Gminy Bydgoszcz oraz dla nieruchomoWci 
nabywanych przez GminC Bydgoszcz i połoconych 
w granicach terenów dróg publicznych ustala siC 
stawkC procentow> w wysokoWci 0%ś 

2) dla pozostałych terenów - 30%. 
 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 17.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 1.US - teren usług sportu i rekreacji. 
2. Teren lokalizacji obiektów i urz>dzeM słuc>cych 

uprawianiu rócnych dyscyplin sportowych oraz 
upowszechnianiu i propagowaniu kultury fizycznej 
wraz z niezbCdn> infrastruktur> towarzysz>c>, w tym 
takce obiektów usługowych zwi>zanych z profilem 
prowadzonej działalnoWci, m.in. z zakresu opieki 
zdrowotnej, szkoleniowych, naukowo-badawczych 
oraz obiektów usługowych o funkcjach 
uzupełniaj>cych przeznaczenie terenu z zakresu 
mieszkalnictwa zbiorowego, handlu, gastronomii itp. 

3. Kompleks sportowy stanowi teren słuc>cy 
organizacji imprez masowych. 
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4. Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych funkcji 
usługowych zlokalizowanych na działce nr ewid. 4/10, 
obr. 122. 

5. Dopuszcza siC realizacjC parkingów 
wielopoziomowych i podziemnych. 

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

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

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

3) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy zwi>zanych 
z funkcjonowaniem kompleksu sportowego jako 
obiektów wolnostoj>cych i przybudówek, pod 
warunkiem dostosowania formy architektonicznej 
obiektów do zabudowy usługowejś postulowana 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych, 
technicznych i garacowych w budynkach 
usługowych; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowych obiektów 
budowlanych wył>cznie dla obsługi i na czas 
trwania plenerowych imprez kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych 
(np. koncertów, wystaw, kiermaszy itp.), 
wymagana lokalizacja obiektów o wysokim 
standardzie estetycznym, wykonanych z wysokiej 
jakoWci materiałówś 

5) dopuszcza siC lokalizacjC sezonowych ogródków 
gastronomicznych, sytuowanych w s>siedztwie 
istniej>cych lokali gastronomicznychś wymagana 
lokalizacja obiektów o wysokim standardzie 
estetycznym, wykonanych z wysokiej jakoWci 
materiałówś 

6) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania pomiCdzy 
terenem oznaczonym symbolem 1.US a drog> 
oznaczon> symbolem 7.KD-D – przesuniCcie do 
6m w kierunku południowymś a terenem 
oznaczonym symbolem 5.KPX/KD-T – 
przesuniCcie do 10m w kierunku zachodnim. 
7. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy - do 35 m; 
2) ustala siC realizacjC dachów o dowolnej geometriiś 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej - 50%; 
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
30%. 
8. Ustala siC zasady obsługi transportowejŚ 

1) obowi>zuje obsługa terenu z przyległych dróg 
publicznych, z dróg wewnCtrznych i poprzez 
ustanowienie odpowiednich słucebnoWci 
gruntowych zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

2) dla przewidywanych funkcji nalecy zapewnić 
miejsca postojowe według wskaanikówŚ 
a) min. 10 miejsc postojowych (zalecane 15), 

w tym takce 0.5 miejsca postojowego dla 
autobusów - przypadaj>cych na 100 miejsc 
ucytkowych obiektów widowiskowych 
i sportowych, 

b) min. 20 miejsc postojowych (zalecane 30), 
w tym takce 0.5 miejsca postojowego dla 
autobusów, przypadaj>cych na 100 łócek 
w obiektach hotelowych, 

c) min. 1.2 miejsc postojowych (zalecane 3.0) 
przypadaj>cych na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów handlowych, 
gastronomicznych, 

d) min. 1.5 miejsc postojowych (zalecane 2.8) 
przypadaj>cych na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów administracyjno-biurowych 
itp., 

e) min. 6 miejsc postojowych (zalecane 25) 
przypadaj>cych na 100 studentów/ 
zatrudnionych obiektów naukowo-badawczych, 
szkoleniowych itp., 

f) min. 1.2 miejsc postojowych (zalecane 2.0) 
przypadaj>cych na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów usług zdrowia itp.ś 

3) wymagana realizacja miejsc postojowych dla 
rowerów. 
9. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
1) w przypadku zwiCkszenia mocy przez istniej>ce 

obiekty, b>da realizacji nowych obiektów przez 
właWciciela kompleksu sportowego zasilanie 
przewidzieć poprzez rozbudowC abonenckiej 
infrastruktury elektroenergetycznej, w tym budowC 
głównej sekcjonowanej rozdzielni SN, z której 
zalicznikowo winny zostać zasilone wszystkie 
istniej>ce i projektowane abonenckie stacje 
transformatorowe. Dla zasilania rozdzielni SN 
nalecy przebudować istniej>c> infrastrukturC 
elektroenergetyczn> SNś 

2) zasilanie nowego projektowanego obiektu 
(np. parkingu kubaturowego) o zapotrzebowaniu 
mocy przył>czeniowej do 50 kW, z projektowanej 
abonenckiej linii kablowej niskiego napiCcia, 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
zlokalizowanej na terenie 4.IE; zasilanie obiektu 
powycej 50 kW z projektowanej abonenckiej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
przył>czanego podmiotuś 

3) ustala siC utrzymanie lokalizacji zł>cza kablowego 
SN-15 kV (zlokalizowanego na terenie 6.KD-D); 
dopuszcza siC dyslokacjC zł>cza zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

4) dla zasilania abonenckiej stacji nalecy wybudować 
abonenck> liniC SN z istniej>cego zł>cza 
kablowego SN (zlokalizowanego na terenie 
6.KD-D)ś dopuszcza siC wybudowanie abonenckiej 
linii kablowej SN z projektowanej stacji 
transformatorowej oznaczonej symbolem 4.IE. 
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§ 18.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem 2.U - teren zabudowy usługowej. 

2. Teren lokalizacji budynków usługowych 
(z zakresu administracji, kultury, szkolnictwa 
wycszego i nauki, opieki zdrowotnej, gastronomii, 
usług turystyki i sportu, handlu, obsługi bankowej), 
budynków zamieszkania zbiorowego (np. hotel, 
pensjonat, dom wycieczkowy) wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi takimi jak pomieszczenia socjalne, 
administracyjne i gospodarcze. 

3. Ustala siC zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje lokalizacja nowych budynków 

z uwzglCdnieniem nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, okreWlonych na rysunku planu oraz 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

2) obowi>zuje zakaz sytuowania wolnostoj>cych 
obiektów garacowych i gospodarczychś 
pomieszczenia przeznaczone na powycsze cele 
nalecy lokalizować w budynkachś 

3) zaleca siC realizacjC funkcji parkingowych jako 
wbudowanych w bryłC budynków (np. 
w kondygnacji podziemnej); 

4) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania pomiCdzy 
terenem oznaczonym symbolem 2.U a drog> 
oznaczon> symbolem 9.KD-W– przesuniCcie 
do 3 m; 

5) przy realizacji parkingów terenowych  
w zgrupowaniach przekraczaj>cych 10 miejsc 
postojowych obowi>zuje wykonanie nasadzeM 
zieleni w tym takce wysokiej, w formie pasów 
rozdzielaj>cych kacde 10 miejsc postojowych. 
4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy - od 10 m do 35 m; 
2) minimalna wysokoWć górnej krawCdzi elewacji 

frontowej – 7 m; 
3) ustala siC realizacjC dachów o dowolnej geometriiś 
4) maksymaln> powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej - 60%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
15%. 
5. Ustala siC zasady obsługi transportowejŚ 

1) obowi>zuje obsługa terenu z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 9.KD-W; 

2) dla funkcji usługowych wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych w granicach działek 
budowlanych lub terenów inwestycyjnych według 
wskaanikówŚ 
a) min. 20 miejsc postojowych (zalecane 30), 

w tym takce 0.5 miejsca postojowego dla 
autobusów, przypadaj>cych na 100 łócek 
w obiektach hotelowych, 

b) min. 10 miejsc postojowych (zalecane 15), 
w tym takce 0.5 miejsca postojowego dla 
autobusów - przypadaj>cych na 100 miejsc 
ucytkowych obiektów widowiskowych 
i sportowych, 

c) min. 1.2 miejsc postojowych (zalecane 3.0) 
przypadaj>cych na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów handlowych, 
gastronomicznych, 

d) min. 1.5 miejsc postojowych (zalecane 2.8) 
przypadaj>cych na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów administracyjno-biurowych 
itp., 

e) min. 6 miejsc postojowych (zalecane 25) 
przypadaj>cych na 100 studentów/ 

zatrudnionych obiektów naukowo-badawczych, 
szkoleniowych itp., 

f) min. 1.2 miejsc postojowych (zalecane 2.0) 
przypadaj>cych na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej bibliotek, obiektów usług zdrowia 
itp. 

6. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
1) w przypadku zagospodarowania całego terenu 

przez jednego inwestora ustala siC zasilanie 
z projektowanej abonenckiej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej na terenie 
przył>czanego podmiotuś dla zasilania stacji nalecy 
wybudować abonenck> liniC kablow> SN ze zł>cza 
kablowego SN (zlokalizowanego na terenie 
6.KD-D); 

2) w przypadku zagospodarowania terenu przez 
dwóch inwestorów o znacznym zapotrzebowaniu 
mocy, zasilanie z projektowanych abonenckich 
stacji transformatorowych, lokalizowanych na 
działkach przył>czanych podmiotówś dla zasilania 
stacji nalecy wybudować abonenckie linie kablowe 
SN ze zł>cza kablowego SN (zlokalizowanego na 
terenie 6.KD-D). 
 
§ 19.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 3.IE i 4.IE - teren 
infrastruktury elektroenergetycznej – stacja 
transformatorowa. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenówŚ 
1) ustala siC utrzymanie istniej>cej stacji 

transformatorowej własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego, zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 3.IE, z mocliwoWci> 
wymiany w niej transformatora na wiCksz> 
jednostkC oraz przebudowy na stacjC nowego typuś 

2) wyznacza siC lokalizacjC jednej projektowanej 
stacji transformatorowej, wolnostoj>cej, 
kontenerowej własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego, zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 4.IE, na geodezyjnie 
wydzielonej działce z dostCpem do drogi 
publicznej; 

3) ustala siC zasilanie projektowanej stacji w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 4.IE poprzez wplot 
w liniC kablow> SN-15 kV relacji stacja 
transformatorowa „Zawisza 2” - stacja „Wodoci>gi”ś 

4) ustala siC wysokoWć zabudowy - do 4 m; 
5) ustala siC realizacjC dachu o geometrii, 

dostosowanej do otaczaj>cej zabudowyś 
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6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu - 100%; 
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni terenu - 0%; 
8) obowi>zuje obsługa transportowaŚ 

a) terenu oznaczonego symbolem 3.IE poprzez 
teren oznaczony symbolem 1.US, 

b) terenu oznaczonego symbolem 4.IE z terenu 
oznaczonego symbolem 5.KPX/KD-T. 

 
§ 20.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 5.KPX/KD-T - teren publicznego ci>gu 
pieszego z fragmentem drogi publicznej - linii 
tramwajowej. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) publiczny ci>g pieszy o szerokoWci min. 3 m; 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu; 
3) droga publiczna - fragment dwutorowej linii 

tramwajowej; 
4) dopuszcza siC ruch rowerowy oraz dojazdy 

pojazdów dla obsługi infrastruktury technicznejś 
5) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania pomiCdzy 
terenem oznaczonym symbolem 5.KPX/KD-T 
a terenem oznaczonym symbolem 1.US - 
przesuniCcie do 10m w kierunku zachodnim. 
 
§ 21.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 6.KD-D i 7.KD-D - teren 
drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenówŚ 
1) przekrój jednojezdniowy z wydzielonymi 

chodnikami, miejscami postojowymi dla 
samochodów i rowerówś dopuszcza siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni 
i chodnikówś 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 
a) drogi oznaczonej symbolem 6.KD-D – 

min. 14 m, 
b) drogi oznaczonej symbolem 7.KD-D – 

min. 16 m; 
3) zalecane typy skrzycowaMŚ 

a) drogi oznaczonej symbolem 6.KD-D 
z ul. GdaMsk> – skanalizowane, 

b) drogi oznaczonej symbolem 7.KD-D 
z ul. PowstaMców Warszawy – skanalizowane; 

4) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
6.KD-D ustala siC utrzymanie lokalizacji zł>cza 
kablowego SN-15 kVś dopuszcza siC dyslokacjC 
zł>cza zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania pomiCdzy 
drog> oznaczon> symbolem 7.KD-D a 8.KD-Z – 
przesuniCcie do 3 m w kierunku północnym oraz 
pomiCdzy drog> oznaczon> symbolem 7.KD-D 

a terenem oznaczonym symbolem 1.US – 
przesuniCcie do 6m w kierunku południowym. 
 
§ 22.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 8.KD-Z - teren drogi publicznej – fragment 
ulicy klasy zbiorczej. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) przekrój jednojezdniowy dwupasowy z chodnikami 

i drog> rowerow>ś 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – min. 3 m; 
3) zalecane typy skrzycowaM z ulicami klasy 

dojazdowej – skanalizowane; 
4) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania pomiCdzy 
drog> oznaczon> symbolem 8.KD-Z a 7.KD-D – 
przesuniCcie do 3 m w kierunku północnym. 
 
§ 23.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 9.KD-W – teren drogi wewnCtrznej. 
2. Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 

zagospodarowania terenu: 
1) przekrój jednojezdniowy z wydzielonymi 

chodnikami, miejscami postojowymi dla 
samochodów i rowerów, dopuszcza siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni 
i chodnikówś 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - min. 12 m; 
3) poł>czenie z drogami publicznymiŚ 

a) z drog> oznaczon> symbolem 6.KD-D jako 
zjazd publiczny, 

b) z drog> oznaczon> symbolem 7.KD-D jako 
zjazd publiczny, 

c) do czasu realizacji zjazdu publicznego z drogi 
oznaczonej symbolem 7.KD-D dopuszcza siC 
realizacjC zjazdu publicznego z ul. PowstaMców 
Warszawy wył>cznie jako wyjazd z drogi 
wewnCtrznej poprzez relacjC skrCtu w prawoś 

4) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania pomiCdzy 
drog> oznaczon> symbolem 9.KD-W a terenem 
oznaczonym symbolem 2.U – przesuniCcie do 3 m; 

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

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 24. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Roman Jasiakiewicz 

 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15758 – Poz. 2888 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XVII/327/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15759 – Poz. 2888 
 

Zał>cznik nr 1.1a 
do uchwały nr XVII/327/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
 

 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15760 – Poz. 2888 
 

Zał>cznik nr 1.1b 
do uchwały nr XVII/327/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15761 – Poz. 2888 
 

Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XVII/327/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Zawisza-Stadion” w Bydgoszczy. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), w zwi>zku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta Bydgoszczy nie uwzglCdnia uwagi 
zamieszczonej w ponicszym wykazie. 
 

LP TREVĆ UWAGI 

USTALENIA PROJEKTU 
PLANU DLA 

NIERUCHOMOVCI, 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

UZASADNIENIE 
NIEUWZGLBDNIENIA 

UWAGI 

ZGŁASZAJ=CY 
UWAGB 
+ DATA 

WPŁYWU 

1. Uwaga wniesiona 
do projektu planu 
dotyczyła zmiany 
przebiegu na 
rysunku planu 
nieprzekraczalnej 
linii zabudowy 
w granicach terenu 
oznaczonego 
symbolem 1.US, 
w obrCbie działki 
nr 4/14. 

Przeznaczenie czCWci 
dz. nr 4/14 pod teren usług 
sportu i rekreacji (1.US) 
oraz dz. nr 4/13 i czCWci 
dz. nr 4/14 pod lokalizacjC 
dróg publicznych, tj. ulicy 
klasy dojazdowej (7.KD-D) 
oraz fragmentu ulicy klasy 
zbiorczej (8.KD-Z). 

W zwi>zku z koniecznoWci> 
zapewnienia CWZS „Zawisza” 
dodatkowych terenów niezbCdnych dla 
funkcjonowania i rozwoju istniej>cego 
kompleksu sportowego, 
w szczególnoWci rezerwy terenu 
słuc>cej realizacji urz>dzeM terenowych 
(boisk) oraz potencjalnego parkingu 
terenowego z miejscami postojowymi 
dla osób niepełnosprawnych, zasadne 
było przeznaczenie działki nr 4/14 na 
cele usług sportu i rekreacji bez 
mocliwoWci lokalizacji zabudowy 
kubaturowej. Poprowadzenie na 
rysunku planu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy poza terenem 
nieruchomoWci, której dotyczy uwaga, 
umocliwi realizacjC ww. celów. 
Funkcja sportu i rekreacji jest zgodna  
z przyjCt> polityk> przestrzenn> miasta 
okreWlon> w Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy,  
w którym działki nr 4/13 i 4/14 nalec> 
do obszaru koncentracji usług 
ponadlokalnych, presticowych 
z zakresu sportu. 
JednoczeWnie zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) do zadaM własnych gminy nalecy 
zaspokajanie potrzeb mieszkaMców 
z zakresu kultury fizycznej, w tym 
terenów rekreacyjnych  
i urz>dzeM sportowych. Przeznaczenie 
terenu oznaczonego symbolem 1.US 
umocliwia realizacjC ww. zadaM,  
w tym równiec rozbudowC istniej>cego 
kompleksu sportowego. 

 
UwagC zgłosiłaŚ 
Agencja Mienia 
Wojskowego, 
Oddział 
Terenowy  
w Gdyni 
 
 
Data  
wpływu pismaŚ 
13.10.2011 
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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XVII/327/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego „Osiedle Zawisza-Stadion” 
w Bydgoszczy. 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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) utrzymanie, przebudowa lub modernizacja 

istniej>cej sieci infrastruktury technicznej, 
b) budowa, przebudowa lub modernizacja dróg 

publicznych, tj. ulic klasy dojazdowej (tereny  
6.KD-D, 7.KD-D), fragmentu ulicy klasy zbiorczej 
(teren 8.KD-Z) oraz ci>gu pieszego z fragmentem 
linii tramwajowej (teren 5.KPX/KD-T). 

 
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. 

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

- Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia 
budcetu miasta na 2011 rok. 

- Uchwała Nr XVI/284/11 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 26 paadziernika 2011r. w sprawie uchwalenia 
Planu Rozwoju i Modernizacji Urz>dzeM 
Wodoci>gowych i Kanalizacyjnych na lata 2012-
2016. 

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 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 z póan. zm.).  
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał 
z wykorzystania mocliwych go zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 
 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana 
z budcetu Miasta Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
m.in. ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póan. 
zm.) oraz ustaw> 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 na podstawie art. 15 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póan. zm.), 
ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej.  
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Zał>cznik nr 4 
do uchwały nr XVII/327/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
U Z A S A D N I E N I E  

do uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

„Osiedle Zawisza - Stadion” w Bydgoszczy 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Zawisza-Stadion” w Bydgoszczy sporz>dzono 
w zwi>zku z realizacj> Uchwały Nr LXXI/1097/10 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 wrzeWnia 2010 r. 
o przyst>pieniu do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Plan został 
opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), 
w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 130, poz. 871). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Zawisza-Stadion” w Bydgoszczy, obejmuje 
obszar czCWci Osiedla Zawisza ograniczony ulicamiŚ 
GdaMsk>, PowstaMców Warszawy, terenami 
zamkniCtymi wojskowymi oraz lini> kolejow>, 
o powierzchni ok. 23 ha. 

Głównym celem opracowania planu było okreWlenie 
przeznaczenia terenów oraz zasad ich 
zagospodarowania w zwi>zku z potrzeb> zapewnienia 
terenów niezbCdnych dla funkcjonowania i rozwoju 
istniej>cego kompleksu sportowego „Zawisza”, m.in. 
w celu realizacji terenowych urz>dzeM sportowych. Plan 
miejscowy bCdzie takce podstaw> dla realizacji 
inwestycji, stanowi>cych uzupełnienie istniej>cej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, m.in. z zakresu 
hotelarstwa, handlu, podnosz>cych rangC obiektu 
i słuc>cych poprawie warunków jego funkcjonowania. 

Uchwalaj>c plan miejscowy stwierdza siC, ce 
przedmiot i zakres planu jest zgodny z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy przyjCtego Uchwał> 
Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 
2009 roku, w myWl którego obszar opracowania planu 
znajduje siC w strefie mieszkaniowej M4, w granicach 
obszaru koncentracji presticowych usług 
ponadlokalnych z zakresu nauki, szkolnictwa wycszego, 
kultury, sportu, turystyki i zdrowia oraz obszaru 
koncentracji usług komercyjnych. 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 paadziernika 
2008 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227, z póan. zm.) w trakcie sporz>dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Zawisza-Stadion” w Bydgoszczy 
przeprowadzono postCpowanie w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na Wrodowisko. Sporz>dzona na 

potrzeby miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego prognoza oddziaływania na Wrodowisko 
została opracowana zgodnie z wymogami okreWlonymi 
w art. 51 ust. 2 ww. ustawy, a zakres i stopieM 
szczegółowoWci informacji wymaganych w prognozie 
zgodnie z art. 53 uzgodniono z PaMstwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy 
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Vrodowiska 
w Bydgoszczy. Ponadto zgodnie z art. 54 ust. 1 ww. 
ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Osiedle Zawisza-Stadion” 
w Bydgoszczy wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko został pozytywnie zaopiniowany przez ww. 
organy. 

Przy opracowaniu projektu planu miejscowego 
zapewniono mocliwoWć udziału społeczeMstwa 
w postCpowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 
Wrodowisko. Zgodnie z art. 17 pkt 1-3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. 
zm.), w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 130, poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji 
o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa 
w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na Wrodowisko, podano do publicznej wiadomoWci 
o przyst>pieniu do opracowania projektu planu 
i mocliwoWci składania wniosków do ww. dokumentu, 
a takce o mocliwoWci zapoznania siC z niezbCdn> 
dokumentacj> sprawy. Wnioski, które wpłynCły 
w okresie zbierania wniosków do planu, tj. od 
22 wrzeWnia 2010 r. do 20 paadziernika 2010 r. zostały 
rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
w ustawowym terminie. Ponadto zgodnie z art. 17 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z póan. zm.) podano do publicznej 
wiadomoWci informacjC o wyłoceniu do publicznego 
wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Osiedle Zawisza-Stadion” 
w Bydgoszczy wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko oraz o mocliwoWci składania uwag. 
W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko, 
w dniach od 1 wrzeWnia do 30 wrzeWnia 2011 r. oraz 
w okresie zbierania uwag do projektu planu, tj. do 
14 paadziernika 2011 r. wpłynCła jedna uwaga. 
Dotyczyła ona zmiany przebiegu na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 1.US i umocliwienia realizacji 
zabudowy w granicach działki nr 4/14. Z uwagi na 
koniecznoWć zapewnienia dodatkowych terenów 
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niezbCdnych dla funkcjonowania i rozwoju istniej>cego 
kompleksu sportowego, a w szczególnoWci rezerwy 
terenu słuc>cej realizacji urz>dzeM terenowych (boisk) 
oraz potencjalnego parkingu terenowego, ww. uwaga 
nie została uwzglCdniona. 

 
W zwi>zku z powycszym zaistniała koniecznoWć 

dokonania czynnoWci, o których mowa w art. 17, pkt 12 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przedstawienia Radzie Miasta 
Bydgoszczy listy nieuwzglCdnionych uwag. 

 

Wobec spełnienia wymogów formalnych w myWl 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), w zwi>zku  
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o PaMstwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) zaistniały 
okolicznoWci prawne pozwalaj>ce na uchwalenie planu i 
zakoMczenie procedury formalno-prawnej sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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UCHWAŁA Nr XVII/331/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
w sprawie zasad zbycia nieruchomoWci gruntowych niezabudowanych lub ich czCWci, stanowi>cych własnoWć 
Miasta Bydgoszczy, na rzecz właWcicieli lokali 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, 
poz. 1281) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 w zwi>zku z art. 37 
ust. 2 pkt 1 i art. 209a ust. 1, art. 67 ust. 3a, art. 68 ust. 1 
pkt 8 w zwi>zku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, 
Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 
i Nr 200, poz. 1323 z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, 
poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, 
poz. 789, Nr 129, poz. 732 i Nr 187, poz. 1110) uchwala 
siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Ustala siC zasady sprzedacy lub oddania 

w ucytkowanie wieczyste nieruchomoWci gruntowych 
lub ich czCWci, na rzecz właWcicieli lokali, mieszcz>cych 
siC w budynkach, posadowionych na działkach nie 
spełniaj>cych wymogów działki budowlanej, 
w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomoWciami (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póan. zm.). 

 
§ 2. Przedmiotem sprzedacy lub oddania 

w ucytkowanie wieczyste mog> być wył>cznie 
nieruchomoWci lub ich czCWci stanowi>ce własnoWć 
Miasta Bydgoszczy, o uregulowanym stanie prawnym, 
przyległe do dotychczas wydzielonej działki, na której 

posadowiony jest budynek mieszkalny i zapewniaj>ce 
swymi parametrami spełnienie wymogów działki 
budowlanej. 

 
§ 3. Oddanie w ucytkowanie wieczyste 

nieruchomoWci, o której mowa w § 2 jest dopuszczalne 
jedynie w sytuacji, gdy właWcicielem, który oddał 
w ucytkowanie wieczyste nieruchomoWć zabudowan> 
budynkiem wielolokalowym jest Miasto Bydgoszcz. 

 
§ 4. Sprzedac lub oddanie w ucytkowanie wieczyste 

nieruchomoWci lub ich czCWci moce nast>pić jeWli 
roszczenie wynikaj>ce z art. 209a ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomoWciami zostało zgłoszone 
ł>cznie przez wszystkich właWcicieli lokali 
mieszkalnych w danym budynku. 

 
§ 5.1. CenC nieruchomoWci przeznaczonej do zbycia 

ustala siC w wysokoWci równej jej wartoWci na podstawie 
operatu szacunkowego sporz>dzonego przez 
rzeczoznawcC maj>tkowego na zlecenie Miasta 
Bydgoszczy. 

2. Do ceny, o której mowa w ust. 1 dolicza siC 
stawkC podatku VAT zgodnie z obowi>zuj>ca skal> 
podatkow>. 

 
§ 6. Pierwsza opłata z tytułu ucytkowania 

wieczystego nieruchomoWci ustalona zostaje 
w wysokoWci 25% ceny, o której mowa w § 5. 

 
§ 7. Cena nieruchomoWci lub pierwsza opłata 

z tytułu ucytkowania wieczystego, ustalona zgodnie 
z zasadami zawartymi w niniejszej uchwale, podlega 
zapłacie co najmniej na 3 dni robocze przed zawarciem 
umowy sprzedacy lub oddania w ucytkowanie 
wieczyste nieruchomoWci, o której mowa w § 2. 

 
§ 8.1. Sprzedac lub oddanie w ucytkowanie 

wieczyste udziałów w nieruchomoWci na rzecz 


