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UCHWAŁA Nr XII/111/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyszogrodzka- Podłucna” 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 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996 i Nr 155 poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32  
poz. 159) 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) 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 terenu w rejonie ulic: 
Wyszogrodzka, Kwarcowa i Podłucna w Bydgoszczy, 
któremu nadaje siC nazwC „Wyszogrodzka - Podłucna” 
o powierzchni ok. 7,7 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 rozstrzygniCcia stanowi>ce 
zał>czniki do uchwałyŚ  
a) rysunek planu w skali 1Ś1000, 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) przeznaczenie 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 oraz 

zagospodarowania terenu; 
6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 

podziału nieruchomoWciś 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

transportowego; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej; 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy; 

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

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

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, a takce granic 
obszarów szczególnego zagrocenia powodzi> oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychś 

2) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych,  
- ze wzglCdu na niewystCpowanie powycszych  

w granicach obszaru objCtego planem. 
 
§ 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 rodziale 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 uchwale jest mowa oŚ  

1) dachu stromym – nalecy przez to rozumieć dach 
pochyły, o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
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widocznych z poziomu terenu i nachylonych pod 
k>tem od 25o do 40o; 

2) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o jednej, dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 10o; 

3) froncie działki – nalecy przez to rozumieć granicC 
działki przylegaj>c> bezpoWrednio do drogi, z której 
odbywa siC główny wjazd na działkCś 

4) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów  
o podobnych walorach architektonicznych  
w zakresie: proporcji, skali obiektu, geometrii 
dachu, rodzaju i kolorystyki zastosowanych 
materiałów wykoMczeniowych, pokrycia dachowego 
i elewacji; 

5) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonej - nalecy przez to rozumieć liniC, 
przedstawion> na rysunku planu, rozdzielaj>c> 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, 
której przebieg nie podlega zmianieś 

6) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjnej – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu rozdzielaj>c> tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony w stosunku do tego 
okreWlonego na rysunku planu, jeceli bCdzie to 
uzasadnione projektem zagospodarowania terenu 
pod warunkiem, ce zmiana ta nie spowoduje 
ograniczeM w realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenów rozgraniczonych tak> lini>  
i bCdzie zgodna z ustaleniami szczegółowymi planuś 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granice obszaru, na którym,  
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie zabudowy,  
w tym takce bezpoWrednio przy tej granicy, ale bez 
mocliwoWci jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj>cej, chyba ce ustalenia planu stanowi> 
inaczej; 

8) nieprzekraczalna linia sytuowania pomieszczeM 
mieszkalnych w zabudowie – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granicC obszaru na którym,  
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie pomieszczeM 
mieszkalnych w zabudowie; 

9) linii podziału wewnCtrznego orientacyjnej – nalecy 
przez to rozumieć liniC przedstawion> na rysunku 
planu oznaczaj>c> podział na działki budowlane, 
której przebieg moce ulec zmianie w zakresie 
okreWlonym w planieś 

 10) ogrodzeniach acurowych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów 
wiCkszej nic 40% powierzchni przCsła ogrodzenia, 
mierzone w przekroju pionowym podłucnymś 

 11) ogrodzeniach pełnych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów 

mniejszej nic 40% powierzchni przCsła ogrodzenia, 
mierzone w przekroju pionowym podłucnymś 

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

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

 14) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC która dominuje na danym 
terenie lub działce i jest okreWlona w ustaleniach 
planu; 

 15) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć funkcjC inn> nic okreWlona jako 
przeznaczenie podstawowe, która z nim nie koliduje, 
która uzupełnia lub wzbogaca funkcjC podstawow> 
przy czym, powierzchnia wykorzystywana dla 
funkcji uzupełniaj>cych nie moce przekraczać 
wartoWci okreWlonych w ustaleniach szczegółowych 
planu; 

 16) terenie ogólnodostCpnym - nalecy przez to rozumieć 
teren, który jest dostCpny bez ograniczeM 
podmiotowych lub przedmiotowych; 

 17) przejeadzie kolejowym – nalecy przez to rozumieć 
skrzycowanie linii kolejowej z drog> publiczn>  
w jednym poziomie; 

 18) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje osłonowe w tym, ograniczaj>ce 
rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM i hałasu,  
a takce estetyczne (podnosz>ce walory miejsca), 
wystCpuj>c> w formie zwartych nasadzeM drzew  
i krzewów z przewag> gatunków zimozielonych  
i iglastych; 

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

 20) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
identyfikacyjne oznaczenie terenu w tekWcie i na 
rysunku planu gdzie oznaczenie liczbowe okreWla 
kolejny numer, oznaczenie literowe okreWla 
przeznaczenie terenu; 

 21) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, który został wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi i posiada 
oznaczenie – symbol oraz tekst planu; 

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

 23) zachowaniu lub utrzymaniu zabudowy/ sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej – nalecy przez 
to rozumieć pozostawienie i ucytkowanie 
istniej>cych obiektów budowlanych w nalecytym 
stanie technicznym i estetycznym, z mocliwoWci> ich 
remontów, a takce przebudowy, rozbudowy  
i nadbudowy, o ile dopuszczaj> to przepisy planu. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie 
z pojCciami i okreWleniami funkcjonuj>cymi  
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w przepisach szczegółowych i odrCbnych, w tym 
przepisach Prawa budowlanego lub w przepisach 
odrCbnych. 

 
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) 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) nieprzekraczalna linia sytuowania pomieszczeM 

mieszkalnych w zabudowie; 
6) strefa wyznaczona w s>siedztwie obszaru 

kolejowego (w obrCbie której wystCpuj> szczególne 
warunki zagospodarowania terenu); 

7) granica, bezpoWrednio przy której dopuszcza siC 
sytuowanie budynkówś 

8) orientacyjne usytuowanie budynku; 
9) obiekt budowlany do rozbiórkiś 

 10) granica strefy „W” – ochrony archeologicznej; 
 11) linia podziału wewnCtrznego- orientacyjna; 
 12) zieleM izolacyjnaś 
 13) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu s> informacyjnymi ustaleniami planuŚ  
1) oW jezdni- projektowana; 
2) krawCda jezdni- projektowana; 
3) orientacyjna strefa mocliwego oddziaływania 

istniej>cej napowietrznej sieci elektroenergetycznej 
Wredniego napiCcia. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 
§ 6. Ogólne ustalenia planu 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 i usługowej MN-U, 
b) mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

2) teren zieleni ochronnej ogólnodostCpnej ZO; 
3) tereny transportu:  

a) teren drogi publicznej- ulica klasy zbiorczej 
(fragment) KD-Z, 

b) teren drogi publicznej- ulica klasy lokalnej KD-L, 
c) teren drogi publicznej- ulica klasy dojazdowej 

KD-D, 
d) teren drogi wewnCtrznej, niepublicznej KD-W, 

e) teren transportu kolejowego niepublicznego - 
bocznica kolejowa KK, 

4) teren infrastruktury elektroenergetycznej IE; 
2. Realizacja (wprowadzenie) przeznaczenia 

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

 
§ 8. Zasady ochrony i kształtowanie ładu 

przestrzennego:  
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowyś 
2) obowi>zuje zagospodarowanie terenu, budowa 

nowych, a takce odbudowa, rozbudowa i nadbudowa 
istniej>cych budynków z zachowaniem ustaleM 
planu, ze szczególnym uwzglCdnieniem § 13,  
i przepisów odrCbnychś 

3) obowi>zuje sytuowanie nowych, a takce odbudowa, 
rozbudowa i nadbudowa istniej>cych budynków  
z zachowaniem linii zabudowy okreWlonych na 
rysunku planu, chyba ce ustalenia planu stanowi> 
inaczej, 

4) pomieszczenia mieszkalne w zabudowie nalecy 
sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii 
sytuowania pomieszczeM mieszkalnych, o ile takie 
wskazano na rysunku planu; 

5) dopuszcza siC zachowanie oraz remonty  
i przebudowC istniej>cych budynków, w tym takce 
budynków usytuowanych w czCWci lub w całoWci 
poza liniami zabudowy okreWlonymi na rysunku 
planu, z wyj>tkiem obiektów budowlanych 
przeznaczonych do rozbiórkiś 

6) dopuszcza siC zachowanie oraz remonty  
i przebudowC istniej>cych pomieszczeM 
mieszkalnych w zabudowie usytuowanych w czCWci 
lub w całoWci poza liniami sytuowania pomieszczeM 
mieszkalnych w zabudowie okreWlonymi na rysunku 
planu; 

7) budynek nalecy sytuować równolegle lub 
prostopadle do frontu działki chyba, ce z rysunku 
planu wynika inaczej; 

8) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu,  
z wył>czeniem linii zabudowy wyznaczonych od 
strony terenów oznaczonych symbolem KK, nie 
odnosz> siC doŚ  
a) podziemnych czCWci budynku znajduj>cych siC 

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

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

c) czCWci budynku, takich jak balkony, galerie, 
tarasy, wykusze, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., które mog> wykraczać poza liniC 
zabudowy, o nie wiCcej nic 1,5 m, 

d) obiektów małej architektury oraz miejsc do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych 
(zadaszonych osłon), 

e) remontowanych, przebudowywanych oraz 
nadbudowywanych istniej>cych budynków 
mieszkalnych, o ile zakres przeprowadzonych 
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prac budowlanych nie wykracza poza obrys 
budynku; 

9) w przypadku udzielenia, na podstawie przepisów 
odrCbnych, stosownej zgody o której mowa w § 13 
pkt 3 b) na odstCpstwo od warunków dotycz>cych 
usytuowania budynków i budowli w s>siedztwie 
linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów 
kolejowych, dopuszcza siC usytuowanie budynków  
i budowli poza liniami zabudowy wyznaczonymi na 
rysunku planu od strony terenów oznaczonych 
symbolem KK, przy jednoczesnym zachowaniu 
odległoWci usytuowania tych budynków od linii 
rozgraniczaj>cych tereny dróg publicznych oraz 
tereny oznaczone symbolami IE lub ZO, 
okreWlonych przez linie zabudowy wyznaczone od 
strony tych terenów, ale poza stref> wyznaczon>  
w s>siedztwie obszaru kolejowegoś 

 10) w granicach jednej działki budowlanej obowi>zuje 
zakaz lokalizacji wiCcej nic dwóch rozdzielnie 
usytuowanych obiektów budowlanych,  
z zastrzeceniem, ce w jej granicach dopuszcza siC 
sytuowanie nie wiCcej nic jednego budynku  
z funkcj> mieszkaln>ś 

 11) dla budynków usytuowanych w obrCbie jednej 
działki budowlanej obowi>zuje stosowanie 
Wciennych zewnCtrznych materiałów 
wykoMczeniowych o podobnym rodzaju  
i kolorystyce oraz o zbliconej do siebie 
intensywnoWciś dopuszcza siC realizacjC detali 
architektonicznych, cokołów, podmurówek 
ceglanych, klinkierowych lub drewnianych itp.  
w kolorach podobnych do koloru elewacji lub 
kontrastuj>cych z nimiś 

 12) obowi>zuje zakaz realizacji zewnCtrznych przegród 
budowlanych wykonanych z blachy; 

 13) obowi>zuje zakaz montowania na elewacjach 
budynków klimatyzatorów, jeWli bCd> one 
umieszczone na elewacjach zwróconych w stronC 
terenu dróg publicznychś 

 14) obowi>zuje zakaz lokalizacji na elewacjach 
budynków i bezpoWrednio na gruncie noWników 
reklamowych chyba, ce z treWci ustaleM 
szczegółowych wynika inaczejś 

 15) obowi>zuje zakaz realizacji siłowni wiatrowych. 
 
§ 9. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) ochrona istniej>cego drzewostanu oraz zieleniŚ 

obowi>zuje ograniczenie wycinki drzew z terenów 
oznaczonych symbolami 21.ZO i 22.ZO; dopuszcza 
siC przeprowadzenie, w oparciu o przepisy 
szczególne i odrCbne, uzasadnionej wycinki  
o charakterze pielCgnacyjnym lub porz>dkowym 
wykonanej w ten sposób, ce wiod>cym elementem 
kompozycji roWlinnej bCdzie naturalny drzewostanś 

2) w granicach terenów oznaczonych symbolami MN-
U, MN oraz numerami wyrócniaj>cymi teren 
spoWród innych terenów, obowi>zuje zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co lub potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, z wył>czeniem lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej, 

które mog> być realizowane na warunkach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, a takce 
obowi>zuje zakaz lokalizacji myjni, stacji kontroli 
pojazdów, obiektów produkcyjnych, inwentarskich 
oraz urz>dzania składów i baz transportowychś 

3) w zakresie ochrony przed hałasem obowi>zuje zakaz 
przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu  
w Wrodowisku okreWlonych w przepisach odrCbnych  
i szczególnych w granicach terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami:  
a) MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) MN-U, jak dla terenów mieszkaniowo – 

usługowych. 
 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) ustala siC obszar i granice strefy ochrony 

archeologicznej „W”, zgodnie z rysunkiem planu, 
dla którego obowi>zuje opiniowanie zamierzonych 
robót ziemnych z właWciwym konserwatorem 
zabytków oraz przeprowadzenie, przed ich 
rozpoczCciem, badaM archeologicznych, których 
zakres zostanie okreWlony zgodnie z przepisami  
o ochronie zabytkówś 

2) obszar planu połocony poza granicami strefy  
o której mowa w pkt 1) jest połocony w granicach 
strefy „OW” obserwacji archeologicznej, dla której 
wymagane jest opiniowanie zamierzonych robót 
ziemnych z właWciwym konserwatorem zabytków 
oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego nad 
tymi robotami, zgodnie z przepisami o ochronie 
zabytków. 
 
§ 11. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  
1) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu okreWlone w planie 
odnosz> siC odpowiednio do nowych, 
rozbudowywanych, nadbudowywanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków oraz 
do działek lub terenów, które nie zostały jeszcze 
zagospodarowane zgodnie z tymi parametrami  
i wskaanikamiś 

2) w przypadku gdy w stanie istniej>cym parametry  
i wskaaniki kształtowania zabudowy (np. wysokoWć 
budynku) oraz zagospodarowania terenu (np. 
wielkoWć okreWlonego rodzaju powierzchni 
terenu/działki) zostały przekroczone (s> wiCksze) 
lub s> zanicone (s> mniejsze) w stosunku do 
okreWlonych w przepisach planu, i nie ma 
mocliwoWci doprowadzenia ich do wartoWci 
okreWlonych w przepisach planu (np. wymagałoby 
rozbiórki budynku), dopuszcza siC utrzymanie tych 
parametrów i wskaaników, z jednoczesnym 
zakazem, odpowiednio, ich dalszego zwiCkszania 
(np. wysokoWci budynku) lub pomniejszania (np. 
wielkoWci terenu biologicznie czynnego)ś 

3) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego wysokoWć w stanie 
istniej>cym jest wiCksza nic maksymalna wysokoWć 
okreWlona w przepisach planu dla danego rodzaju 
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budynku, dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci, która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, osi>gn>ł 
wysokoWć istniej>cego budynku w czCWci stykaj>cej 
siC z planowan> rozbudow> lub nadbudow>ś 

4) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego geometria dachu  
i kolorystyka pokryć dachowych w stanie 
istniej>cym s> inne nic parametry dachu okreWlone  
w przepisach planu dla danego rodzaju budynku, 
dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, zachował 
parametry w zakresie geometrii dachu i kolorystyki 
pokryć dachowych, które bCd> nawi>zywały do 
geometrii dachu i kolorystyki pokryć dachowych 
istniej>cego budynku, który bCdzie podlegał tej 
rozbudowie lub nadbudowie, z wył>czeniem sytuacji 
gdy nadbudowa bCdzie polegała na realizacji 
zupełnie nowej kondygnacji w istniej>cym budynkuś 

5) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego rodzaj i kolorystyka 
zewnCtrznych powierzchni Wcian (elewacji) w stanie 
istniej>cym s> inne nic rodzaj i kolorystyka 
zewnCtrznych powierzchni Wcian (elewacji) 
okreWlone w przepisach planu dla danego rodzaju 
budynku, dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, zachował 
rodzaj i kolorystykC zewnCtrznych powierzchni 
Wcian (elewacji), które bCd> nawi>zywały do rodzaju 
i kolorystyki zewnCtrznych powierzchni Wcian 
(elewacji) istniej>cego budynku, który bCdzie 
podlegał tej rozbudowie lub nadbudowieś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu nie okreWlone  
w przepisach rozdziału 3, zostały zawarte  
w rozdziale 4 uchwały, który dotyczy ustaleM 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
 
§ 12. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWciŚ  
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWciś 

2) obowi>zuje zakaz wydzielania wiCkszej iloWci 
działek budowlanych nic to wskazano na rysunku 
planu w ramach jednego terenu; 

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania wraz  
z liniami podziału wewnCtrznego, wyznaczaj> 
granicC działek budowlanychś 

4) istniej>ce podziały geodezyjne nie stanowi> podziału 
na działki budowlane chyba, ce z tekstu lub rysunku 
planu wynika inaczej; 

5) obowi>zuje podział na działki budowlane zgodnie  
z zasadami okreWlonymi na rysunku lub w tekWcie 
planu, z dopuszczeniem zmiany przebiegu linii 
podziału wewnCtrznego-orientacyjnej okreWlonej na 
rysunku planu, przy zachowaniu minimalnej 
szerokoWci frontu działki budowlanej od strony 
terenów dróg publicznych wynosz>cej 16,0 m, 

natomiast od strony terenów dróg wewnCtrznych 
odcinek frontu działki przylegaj>cej do tej drogi nie 
moce być mniejszy nic 5,0mś 

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

7) dopuszcza siC przeprowadzenie podziałów maj>cych 
na celu regulacjC granic nieruchomoWci, o ile nowo 
wydzielone działki gruntu nie bCd> stanowiły 
samodzielnej działki budowlanej. 
 
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) obowi>zuje zakaz realizacji obiektów budowlanych 

na terenach oznaczonych symbolem ZO chyba, ce  
z treWci ustaleM szczegółowych wynika inaczejś 

2) w granicach terenów 1.MN-U, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 
5.MN, 6.MN, 7.MN, 24.MN-U, 8.KD-Z, 9.KD-L, 
10.KD-L, 11.KD-L, 12.KD-D, 13.KD-W, 20.IE, 
21.ZO i 22.ZO wyznacza siC strefC wystCpuj>c>  
w s>siedztwie obszaru kolejowego (który tworz>  
w planie tereny oznaczone symbolami 17.KK, 
18.KK i 19.KK), okreWlon> na podstawie przepisów 
odrCbnych dotycz>cych usytuowania budowli, 
budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania 
robót ziemnych w s>siedztwie linii kolejowych,  
w obrCbie której wystCpuj> szczególne warunki 
zagospodarowania terenu; 

3) w strefie wyznaczonej w s>siedztwie obszaru 
kolejowego:  
a) obowi>zuje zagospodarowanie zgodnie  

z przepisami odrCbnymi dotycz>cymi 
usytuowania budowli i budynków, drzew  
i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych  
w s>siedztwie linii kolejowych, bocznic 
kolejowych i przejazdów kolejowych, 

b) w przypadku udzielenia zgody na odstCpstwo od 
warunków okreWlonych w przepisach odrCbnych 
dotycz>cych usytuowania budowli, budynków 
oraz wykonywania robót ziemnych  
w s>siedztwie linii kolejowych, bocznic 
kolejowych i przejazdów kolejowych, dopuszcza 
siC usytuowanie budynków, budowli oraz 
wykonywanie robót ziemnych w tej strefie  
z zachowaniem ustaleM planu oraz  
z uwzglCdnieniem warunków zgodyś 

4) do czasu udzielenia zgody b>da w przypadku 
odmówienia zgody na odstCpstwo od warunków 
okreWlonych w przepisach odrCbnych dotycz>cych 
usytuowania budowli, budynków oraz wykonywania 
robót ziemnych w s>siedztwie linii kolejowych, 
bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych, 
działki o numerach ewidencyjnych 71 oraz 75, obrCb 
341, stanowi> uzupełnienie (czCWć) s>siednich 
działek budowlanych, a ich zagospodarowanie 
wymaga zachowania przepisów odrCbnych 
dotycz>cych usytuowania budowli, budynków, 
drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych 
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w s>siedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych 
i przejazdów kolejowychś 

5) do czasu wyznaczenia, zgodnie z rysunkiem planu, 
granic terenów 17.KK, 18.KK i 19.KK (które  
w rozumieniu przepisów odrCbnych stanowi> 
obszary kolejowe), do innych działek, lub ich czCWci, 
połoconych poza granicami tych terenów ale 
zakwalifikowanych w ewidencji gruntów  
i budynków jako tereny kolejowe, oraz do terenów 
pozostaj>cych w ich s>siedztwie, stosuje siC przepisy 
odrCbne dotycz>ce usytuowania budowli, 
budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania 
robót ziemnych w s>siedztwie linii kolejowychś 

6) w granicach obszaru objCtego planem zabrania siC 
sytuowania stałych obiektów mog>cych stanowić 
przeszkody lotnicze, w tym obiektów budowlanych 
o wysokoWci 100 m i wiCcej powycej poziomu 
otaczaj>cego terenu lub obiektów budowlanych  
o wysokoWci 210 m i wiCcej nad poziom morzaś 

7) obszar objCty planem znajduje siC w strefie, w której 
mog> wyst>pić skutki powacnych awarii 
przemysłowych zwi>zanych z lokalizacj>, poza 
granicami planu, zakładów wykorzystuj>cych 
substancje niebezpieczne (toksyczne Wrodki 
przemysłowe). 
 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego:  
1) system transportowy tworz>Ś 

a) tereny dróg publicznych, w tymŚ  
- ulica klasy zbiorczej (fragment) KD-Z, 
- ulice klasy lokalnej KD-L, 
- ulice klasy dojazdowej KD-D, 

b) tereny dróg wewnCtrznych niepublicznych, 
którymi s> ulice dojazdowe jako ci>gi pieszo- 
jezdne KD-W, 

c) tereny transportu kolejowego niepublicznego 
KK, bocznica kolejowa; 

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

3) dopuszcza siC budowC, utrzymanie i ucytkowanie 
oraz remonty i przebudowC ulic na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

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

5) w granicach terenów dróg publicznych dopuszcza 
siC lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 
technicznych oraz infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem  
i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem drogowymś 

6) w granicach terenów dróg dopuszcza siC utrzymanie, 
remonty i przebudowC oraz lokalizacjC nowych sieci 
uzbrojenia terenu, niezwi>zanych bezpoWrednio  
z obsług> terenów transportu, z wymogiem ich 
udostCpnienia słucbom eksploatacyjnym  
i konserwatorskim na zasadach okreWlonych  
w obowi>zuj>cych przepisach odrCbnychś 

7) dopuszcza siC lokalizacjC w pasie drogowym 
obiektów małej architektury, w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogiś 

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

i lokalizacjC nowych na warunkach zarz>dcy drogi. 
 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów i infrastruktury technicznejŚ  
1) system infrastruktury technicznej tworz>Ś 

a) teren infrastruktury technicznej - urz>dzenia 
elektroenergetyczne IE, 

b) sieci uzbrojenia terenu wykonane lub 
projektowane poza terenem infrastruktury 
technicznej, o którym mowa w pkt 1aś 

2) budowane sieci uzbrojenia terenu (przesyłowe, 
rozdzielcze, przył>cza) nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
infrastrukturC techniczn>, drogi publiczne, drogi 
wewnCtrzne lub transport kolejowy - bocznica 
kolejowa, o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub 
rysunku planu nie wynika inaczej, a w sytuacjach 
szczególnych (np. wzglCdy techniczne), dopuszcza 
siC ich sytuowanie w granicach terenów o innym 
przeznaczeniuś realizacjC sieci uzbrojenia terenu 
nalecy prowadzić z zapewnieniem słucbom 
eksploatuj>cym i konserwuj>cym dostCpu do tych 
sieci uzbrojenia terenu na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnychś 

3) dopuszcza siC zachowanie, a takce remonty, 
przebudowC i rozbudowC istniej>cych sieci 
uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach 
terenów przeznaczonych w planie pod drogi 
publiczne, pod drogi wewnCtrzne oraz transport 
kolejowy - bocznica kolejowaś działania te nalecy 
prowadzić z zapewnieniem słucbom eksploatuj>cym 
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci uzbrojenia 
terenu, na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś 

4) w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
funkcje inne nic drogi, tereny infrastruktury 
technicznej i transport kolejowy - bocznica 
kolejowa, o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub 
rysunku planu nie wynika inaczej dopuszcza siC 
zachowanie istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenu przez który 
przebiegaj> (np. sieci o charakterze przesyłowym),  
z zachowaniem warunków technicznych oraz  
z wymogiem ich uwzglCdnienia w projekcie 
zagospodarowania i sposobie urz>dzenia tego 
terenu, np. wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew  
i krzewów, a takce udostCpnieniania słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych; 

5) istniej>cy i projektowany, w granicach obszaru 
objCtego planem, system infrastruktury technicznej 
podlega wł>czeniu (zasilanie, odbieranie, 
przesyłanie) do systemu zewnCtrznego w obrCbie 
poszczególnych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
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technicznej, które przebiegaj> w obszarach 
s>siaduj>cychś 

6) zaopatrzenie w wodCŚ ustala siC zaopatrzenie  
w wodC z istniej>cej i projektowanej sieci 
wodoci>gowej I strefy ciWnienia z istniej>cych  
i projektowanych przewodów wodoci>gowych, 
poprzez istniej>c> i projektowan> sieć rozdzielcz> na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieciś 

7) odprowadzenie Wcieków komunalnychŚ  
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków komunalnych 

do zlewni kolektora F i projektowanego 
kolektora F5, istniej>c> i projektowan> zbiorcz> 
sieci> kanalizacyjn>, 

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej umocliwiaj>cej przył>czenia 
istniej>cej i projektowanej zabudowy, dopuszcza 
siC jako rozwi>zanie tymczasowe, budowC  
i czasowe ucytkowanie zbiorników 
bezodpływowych na nieczystoWci ciekłe, 

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

d) na terenie, na którym funkcjonuje zbiorcza sieć 
kanalizacji sanitarnej i jest mocliwoWć 
odprowadzenia Wcieków poprzez wł>czenie do tej 
sieci projektowanych i istniej>cych obiektów, 
obowi>zuje zakaz realizacji nowych oraz 
likwidacja istniej>cych zbiorników 
bezodpływowych na nieczystoWci ciekłeś 

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowychŚ  
a) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych poprzez istniej>cy i projektowany 
system kanalizacji deszczowej do wód rzeki 
Wisły lub do ziemi, 

b) wody opadowe i roztopowe których parametry 
nie spełniaj> wartoWci o których mowa  
w przepisach odrCbnych, wymagaj> 
oczyszczenia lub retencji przed ich 
wprowadzeniem do wód lub do ziemiś 

9) zaopatrzenie w gaz:  
a) ustala siC zaopatrzenie w gazŚ  

- poprzez sieć rozdzielcz> Wredniego ciWnienia, 
zasilan> z planowanej w ulicach s>siednich 
sieci gazowej, 

- dopuszcza siC budowC indywidualnych 
zbiorników na gaz płynny, 

b) wskazane jest wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych; 

 10) zaopatrzenie w energiC ciepln> - ustala siC sposób 
zasilania w energiC ciepln> z wykorzystaniemŚ gazu 
z sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników 
gazu płynnego, 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; 

 11) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś  

a) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
Wredniego napiCcia w układzie docelowym 
tworz>Ś  
- istniej>ca słupowa stacja transformatorowa 

SN/nn zlokalizowana w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 16.KD-W, 

- projektowana stacja transformatorowa SN/nn 
zlokalizowana w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 20.IE, 

b) dla zasilania projektowanej stacji 
transformatorowej wybudować linie kablowe 
Wredniego napiCcia poprzez wciCcie w istniej>c> 
liniC kablow>, relacji stacja transformatorowa 
„Tosumi” – stacja „PZZ- 1”, przebiegaj>c> 
wzdłuc bocznicy kolejowej, 

c) z projektowanej stacji transformatorowej 
wyprowadzić linie kablowe niskiego napiCcia, 
układane pod powierzchni> ziemi, 

d) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
niskiego napiCcia - nn, istniej>cych, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
budowlanych, w układzie docelowym, tworz>Ś  
- istniej>ce, a takce projektowane linie 

elektroenergetyczne niskiego napiCcia 
wyprowadzone z projektowanej oraz 
istniej>cej stacji transformatorowych SN/nn, 

- nowe i rozbudowywane linie 
elektroenergetyczne nn realizować jako linie 
kablowe pod powierzchn> terenuś zabrania 
siC budowy nowych i rozbudowy istniej>cych 
linii elektroenergetycznych nn jako linii 
napowietrznych, z wył>czeniem budowy 
napowietrznych przył>czy prowadzonych od 
istniej>cych linii napowietrznych, a takce  
z wył>czeniem remontów i wymiany 
istniej>cych, napowietrznych linii i przył>czy 
przewidzianych do docelowego zachowania, 

- istniej>ce napowietrzne linie 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia 
przebiegaj>ce w liniach rozgraniczaj>cych 
terenów dróg albo innych terenów 
przeznaczonych do zabudowy, po ich 
dostosowaniu do zwiCkszonego poboru mocy 
(przebudowa, wymiana przewodów itp.), 

e) wskazane, jako działanie docelowe, kablowanie 
pod powierzchni> terenu napowietrznych linii 
elektroenergetycznych niskiego napiCcia, 
zwłaszcza na odcinkach koliduj>cych  
z projektowanym zagospodarowaniem terenów, 

f) dopuszcza siC etapowanie realizacji docelowego 
układu zasilania w energiC elektryczn> niskiego 
napiCcia - nn z wykorzystaniem istniej>cych sieci 
i urz>dzeM elektroenergetycznychś 

 12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - 
podsystem ł>cznoWci (telefonia, radiofonia, 
telewizja, Internet i inne):  
a) podł>czenie do linii i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych, poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć telekomunikacyjn>, lub 
odbiór/przekaz sygnału za pomoc> 
indywidualnych abonenckich urz>dzeM 
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odbiorczych na warunkach wybranego gestora 
sieci, 

b) nowe, rozbudowywane i wymieniane linie 
telekomunikacyjne realizować jako linie kablowe 
pod powierzchn> terenu - zabrania siC budowy 
nowych i rozbudowy istniej>cych linii 
telekomunikacyjnych jako linii napowietrznych, 
z wył>czeniem budowy napowietrznych 
przył>czy abonenckich prowadzonych od 
istniej>cych linii napowietrznych, a takce  
z wył>czeniem remontów istniej>cych, 
napowietrznych linii i przył>czy abonenckich, 

c) podł>czenie do linii i urz>dzeM sieci radiowo-
telewizyjnych poprzez istniej>c> lub 
projektowan> sieć teletechniczn> na warunkach 
wybranego gestora sieci lub odbiór/przekaz 
sygnału za pomoc> indywidualnych - 
abonenckich urz>dzeM odbiorczych na 
warunkach wybranego gestora, 

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

 13) gospodarka odpadami stałymiŚ  
a) zasady utrzymania czystoWci i porz>dku na 

terenie nieruchomoWci, w tym zasady 
gospodarowania odpadami, nalecy realizować 
zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz 
stosownymi aktami prawa miejscowego, 

b) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> 
inwestycji, były składowane w pryzmach  
i wykorzystywane 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. 

 
§ 16. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenuŚ do czasu realizacji 
ustaleM planu dopuszcza siC ucytkowanie terenu na 
dotychczasowych zasadach. 

 
§ 17. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ  
1) dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć Skarbu 

PaMstwa, Gminy Bydgoszcz oraz dla nieruchomoWci 
nabywanych przez GminC Bydgoszcz i połoconych 
w granicach terenów dróg publicznych  
i ogólnodostCpnych oznaczonych symbolami KD-Z, 
KD-L, KD-D, ZO i numerami wyrócniaj>cymi je 
spoWród innych terenów, ustala siC stawkC 
procentow> w wysokoWci 0%ś 

2) dla nieruchomoWci nie wymienionych lub nie 
okreWlonych w pkt 1, ustala siC stawkC procentow>  
w wysokoWci 30%. 

 
 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN-U 

oraz 24.MN-U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa  

i usługowaś 
2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu:  
a) funkcjC mieszkaniow> nalecy realizować poprzez 

budowC lub utrzymanie budynków:  
- mieszkalnych jednorodzinnych, 
- mieszkalno-usługowych lub usługowo-

mieszkalnych o dowolnym udziale 
powierzchni ucytkowych tych funkcji  
w obrCbie budynku, przy czym w takim 
budynku nie moce być wiCcej nic jeden lokal 
mieszkalny, 

b) funkcjC usługow> nalecy realizować poprzez 
budowC lub utrzymanie budynkówŚ  
- usługowych, 
- usługowo-mieszkalnych lub mieszkalno-

usługowych o dowolnym udziale 
powierzchni ucytkowych tych funkcji  
w obrCbie budynku, przy czym w takim 
budynku nie moce być wiCcej nic jeden lokal 
mieszkalny, 

c) funkcjC garacow>, gospodarcz> oraz 
magazynow> nalecy realizować poprzez budowC 
lub utrzymanie:  
- samodzielnych (sytuowanych rozdzielnie  

z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego) obiektów garacowych, 
gospodarczych, magazynowych lub obiektu 
ł>cz>cego powycsze funkcje w dowolnym 
udziale powierzchni ucytkowych tych funkcji 
w obrCbie tego obiektu, 

- jako pomieszczenia wbudowane lub 
dobudowane do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku mieszkalno-
usługowego, usługowego lub usługowo-
mieszkalnego, przy czym w takim budynku 
nie moce być wiCcej nic jeden lokal 
mieszkalny, 

d) obiekt garacowy, gospodarczy lub magazynowy 
nalecy realizować jako obiekt zamkniCty - tj. 
wygrodzony od zewn>trz za pomoc> przegród 
budowlanych i z zamykanymi otworami 
okiennymi lub drzwiowymi, a takce jako obiekt 
otwarty- tj. bez przegród budowlanych albo  
z przegrodami niepełnymi lub acurowymi (wiaty, 
zadaszenia), 

e) obiekt garacowy sytuowany rozdzielnie z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tzn. 
samodzielnie lub w poł>czeniu z budynkiem 
mieszkalno-usługowym, usługowo-
mieszkalnym, gospodarczym, magazynowym lub 
usługowymŚ  
- nie moce posiadać wiCcej nic dwa stanowiska 

postojowe, 
- moce być przeznaczony do garacowania 

wył>cznie samochodów osobowychś warunek 
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ten dotyczy równiec pomieszczeM 
garacowych sytuowanych w bryle budynku 
mieszkalnego, oraz budynków garacowych 
dobudowanych do budynku mieszkalnego, 

f) obowi>zuje zgodnoWć formy dachu oraz 
kolorystyki pokrycia dachowego i elewacji 
budynku garacowego, gospodarczego, 
magazynowego lub usługowego z form> dachu 
oraz kolorystyk> pokrycia dachowego i elewacji 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
usytuowanego w granicach danej działki 
budowlanej, 

g) zasady budowy ogrodzeMŚ  
- obowi>zuje budowa ogrodzeM acurowych  

o maksymalnej wysokoWci 1,8 m, 
- dopuszcza siC budowC ogrodzeM pełnych  

o maksymalnej wysokoWci 1,8 m przy granicy 
z terenami oznaczonymi symbolami 8.KD-Z, 
17.KK, 18.KK oraz 23.KD-D,  
z zastrzeceniem § 13, 

- obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych, z tworzyw 
sztucznych itp. oraz stosowania jaskrawych 
kolorów ogrodzeM, 

h) miejsca postojowe dla obsługi budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz funkcji 
usługowej nalecy sytuować w granicach danej 
działki budowlanej, 

i) obowi>zuje zagospodarowanie terenu działki 
budowlanej zieleni>, z uwzglCdnieniem 
problematyki ograniczenia zacienienia s>siedniej 
działki budowlanej, 

j) w granicach danej działki budowlanej 
obowi>zuje jednoczesna realizacja funkcji 
mieszkaniowej i funkcji usługowej  
z zastrzeceniem lit. k), 

k) dopuszcza siC zachowanie, przebudowC  
i rozbudowC istniej>cych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na 
działkach budowlanych o numerach 
ewidencyjnych 86/1, 87 i 88, obrCb 341 bez 
obowi>zku jednoczesnej realizacji funkcji 
usługowej, ale przy zachowaniu pozostałych 
ustaleM planu oraz okreWlonych na rysunku planu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, a takce,  
w przypadku realizacji nowych pomieszczeM 
mieszkalnych, przy zachowaniu 
nieprzekraczalnych linii sytuowania 
pomieszczeM mieszkalnych w zabudowie, 

l) wzdłuc granicy pomiCdzy terenami 1.MN-U  
i 2.MN oraz 24.MN-U i 4.MN w granicach 
działek budowlanych wymagane jest urz>dzenie 
zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu,  
w pasie o szerokoWci min. 3,0 m z zastrzeceniem 
§ 13 oraz, ce urz>dzenie zieleni izolacyjnej  
w granicach działek budowlanych o numerach 
ewidencyjnych 86/1, 87 i 88, obrCb 341, 
obowi>zuje w przypadku wprowadzenia w ich 
granicach funkcji usługowej, natomiast na 
działce budowlanej nr ew. 85/2, obr. 341 wzdłuc 
granicy z działk> nr 84/2, obr. 341 do czasu 

zachowania istniej>cego budynku dopuszcza siC 
realizacjC obowi>zkowej zieleni izolacyjnej  
o szerokoWci mniejszej nic 3,0 m, jednakce nie 
mniejszej nic 1,0 m, 

m) dopuszcza siC lokalizacjC noWników 
reklamowych bezpoWrednio zwi>zanych  
z prowadzon> działalnoWci> w granicach danej 
działki budowlanej, 

n) pozostałe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu zgodnie z § 8; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
budynku mieszkalno-usługowego lub usługowo-
mieszkalnegoŚ nie wiCcej nic dwie, 

b) ustala siC wysokoWć budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku mieszkalno-
usługowego lub usługowo-mieszkalnego: nie 
wiCcej nic 9,5 m, 

c) geometria i układ dachu budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku mieszkalno-
usługowego, usługowego lub usługowo-
mieszkalnego oraz obiektu garacowego, 
gospodarczego, magazynowego:  
- na terenie oznaczonym symbolem 1.MN-U 

obowi>zuje realizacja dachów stromych 
krytych dachówk> w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny, 

- na terenie oznaczonym symbolem 24.MN-U 
obowi>zuje realizacja dachów płaskichś 

d) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych 
obiektu garacowego, gospodarczego, 
magazynowego, budynku usługowego lub 
budynku ł>cz>cego powycsze funkcje  
w dowolnej konfiguracji i proporcji, 
usytuowanego rozdzielnie z budynkiem 
mieszkalnymŚ nie wiCcej nic jedna kondygnacja, 

e) ustala siC wysokoWć obiektu garacowego, 
gospodarczego, magazynowego, budynku 
usługowego lub budynku ł>cz>cego w dowolnym 
udziale powierzchnie ucytkowe tych funkcji, 
który bCdzie usytuowany rozdzielnie  
z budynkiem mieszkalnymŚ nie wiCcej nic 6,5 m, 

f) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
wyznaczenie miejsc postojowych w iloWci nie 
mniejszej nicŚ  
- 2 miejsca postojowe przypadaj>ce na 1 lokal 

mieszkalny, 
- 1 miejsce postojowe przypadaj>ce na 1 –  

30 m2 powierzchni ucytkowej usług, 
- 2 miejsca postojowe przypadaj>ce na 31 –  

60 m2 powierzchni ucytkowej usług, 
- 3 miejsca postojowe przypadaj>ce na 61 – 

100 m2 powierzchni ucytkowej usług oraz  
1 miejsce postojowe przypadaj>ce na kacde 
nastCpne 30 m2powierzchni ucytkowej usługś 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
mniejsza nic 30% powierzchni działki 
budowlanej, 

h) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% 
powierzchni działki budowlanejś 
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4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, zgodnie z § 13; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowegoŚ obowi>zuje obsługa transportowa  
z terenu dróg przyległych oznaczonych symbolami 
9.KD-L, 11.KD-L oraz z ul. Kwarcowej (droga poza 
granicami planu); 

6) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami 2.MN, 

3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna (funkcja mieszkaniowa 70 – 
100% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego), 

b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC, aby do 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, stanowił lokal ucytkowy  
z przeznaczeniem dla funkcji usługowej, jako 
działalnoWci zwi>zanej z obsług> firm, 
administracj>, ubezpieczeniami, bankowoWci> 
itp., a takce gabinety lekarskie itp., usługi handlu 
detalicznego oraz małe zakłady usługowe typu 
fryzjer, szewc, krawiec, zegarmistrz itp.; 

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) funkcjC mieszkaniow> realizować poprzez 

budowC lub utrzymanie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, 

b) funkcjC usługow> nalecy realizować jako czCWć 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

c) funkcjC garacow> lub gospodarcz> nalecy 
realizować poprzez budowC lub utrzymanieŚ  
- samodzielnych (sytuowanych rozdzielnie  

z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego) obiektów garacowych, 
gospodarczych lub obiektów ł>cz>cych 
powycsze funkcje w dowolnym udziale 
powierzchni ucytkowych tych funkcji  
w obrCbie obiektu, 

- jako pomieszczenia wbudowane lub 
dobudowane do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, 

d) obiekt garacowy lub gospodarczy nalecy 
realizować jako obiekt zamkniCty - tj. 
wygrodzony od zewn>trz za pomoc> przegród 
budowlanych i z zamykanymi otworami 
okiennymi lub drzwiowymi, a takce jako obiekt 
otwarty- tj. bez przegród budowlanych albo  
z przegrodami niepełnymi lub acurowymi (wiaty, 
zadaszenia), 

e) obiekt garacowy sytuowany rozdzielnie z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego tzn. 
samodzielnie lub w poł>czeniu z budynkiem 
gospodarczym:  
- nie moce posiadać wiCcej nic dwa stanowiska 

postojowe, 
- moce być przeznaczony do garacowania 

wył>cznie samochodów osobowychś warunek 
ten dotyczy równiec pomieszczeM 

garacowych usytuowanych w bryle budynku 
mieszkalnego, oraz w budynkach garacowych 
dobudowanych do budynku mieszkalnego, 

f) w przypadku budowy budynku garacowego lub 
gospodarczego rozdzielnie z brył> budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego dopuszcza siC 
usytuowanie tego budynku zwróconego Wcian> 
bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronC granicy z s>siedni> działk> budowlan>Ś  
- w odległoWci 1,5 m od tej granicy, 
- bezpoWrednio przy wspólnej granicy działek 

budowlanych, o ile bCdzie on razem  
z budynkiem usytuowanym lub 
projektowanym na działce s>siedniej stanowił 
jeden zespół budynków garacowych lub 
gospodarczych, 

g) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
4.MN i 6.MN dopuszcza siC usytuowanie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
bezpoWrednio przy granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>, o ile wynika to z rysunku planu, 

h) dla istniej>cych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie blianiaczej 
dopuszcza siC ich nadbudowC do parametrów 
okreWlonych w ustaleniach planu wył>cznie 
wspólnie z s>siednim segmentem budynku 
blianiaka, z zachowaniem harmonijnego 
charakteru zabudowy, 

i) obowi>zuje zgodnoWć formy dachu oraz 
kolorystyki pokrycia dachowego i elewacji 
obiektu garacowego lub gospodarczego, 
usytuowanego rozdzielnie z budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, z form> dachu 
oraz kolorystyk> pokrycia dachowego i elewacji 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
usytuowanego w granicach danej działki 
budowlanej, z wył>czeniem budynków 
stanowi>cych zespół usytuowany bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan> dla 
którego obowi>zuje jednakowa forma dachu, 
koloru pokrycia dachowego oraz elewacji 
budynków, 

j) obowi>zuje zakaz ł>czenia (budowy) budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z budynkami 
garacowymi lub gospodarczymi usytuowanym 
przy granicy z działk> lub działkami s>siednimi, 

k) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów 
usługowych z zakazem ich przekwalifikowania 
na przedsiCwziCcia mog>ce zawsze znacz>co lub 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, a takce na myjnie, stacje kontroli 
pojazdów, obiekty produkcyjne, inwentarskie 
oraz urz>dzania składów i baz transportowych, 

l) zasady budowy ogrodzeMŚ  
- obowi>zuje budowa ogrodzeM acurowych  

o maksymalnej wysokoWci 1,8 m, 
- dopuszcza siC budowC ogrodzeM pełnych  

o maksymalnej wysokoWci 1,8 m od strony 
terenów oznaczonych symbolami 8.KD-Z, 
17.KK, 18.KK, 19.KK, z zastrzeceniem § 13, 

- obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
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betonowych, blaszanych, z tworzyw 
sztucznych itp. oraz stosowania jaskrawych 
kolorów ogrodzenia, 

m) miejsca postojowe dla obsługi budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz czCWci 
usługowej nalecy sytuować w granicach danej 
działki budowlanej, 

n) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>  
z uwzglCdnieniem problematyki ograniczenia 
zacienienia s>siedniej działki budowlanej, 

o) dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania 
oznaczone symbolami 7.MN i 22.ZO w stosunku 
do jej przebiegu przedstawionego na rysunku 
planu, jedynie w kierunku północno-wschodnim, 
maksymalnie do granicy działek nr 148/2 oraz 
340/7, obrCb 341, 

p) pozostałe warunki zabudowy  
i zagospodarowania terenu zgodnie z § 8; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego: nie 
wiCcej nic dwie, 

b) ustala siC wysokoWć budynku mieszkalnego 
jednorodzinnegoŚ nie wiCcej nic 9,5 m, 

c) geometria i układ dachuŚ  
- na terenach oznaczonych symbolami 2.MN, 

3.MN, 4.MN, 5.MN, 7.MN obowi>zuje 
realizacja dachów stromych krytych 
dachówk> w naturalnej kolorystyce 
wypalonej gliny chyba, ce zastosowanie ma  
§ 11 oraz § 19 pkt 2 lit. i, 

- na terenie oznaczonym symbolem 6.MN 
obowi>zuje realizacja dachów płaskich 
chyba, ce zastosowanie ma § 11 oraz § 19  
pkt 2 lit. i, 

d) ustala siC iloWć kondygnacji naziemnych obiektu 
garacowego i gospodarczego usytuowanego 
rozdzielnie z budynkiem mieszkalnym: nie 
wiCcej nic jedna, 

e) ustala siC wysokoWć budynku garacowo-
gospodarczego usytuowanego rozdzielnie  
z budynkiem mieszkalnymŚ nie wiCcej nic 4,5 m, 

f) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
wyznaczenie miejsc postojowych w iloWci nie 
mniejszej nicŚ  
- 2 miejsca postojowe przypadaj>ce na 1 lokal 

mieszkalny, 
- 1 miejsce postojowe przypadaj>ce na 1 –  

30 m2 powierzchni ucytkowej usług, 
- 2 miejsca postojowe przypadaj>ce na 31 –  

60 m2 powierzchni ucytkowej usług, 
- 3 miejsca postojowe przypadaj>ce na 61 – 

100 m2 powierzchni ucytkowej usług oraz  
1 miejsce postojowe przypadaj>ce na kacde 
nastCpne 30 m2powierzchni ucytkowej usług, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 40% powierzchni działki 
budowlanej, 

h) powierzchnia zabudowy- maksymalnie 40% 
powierzchni działki budowlanejś 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, zgodnie z § 13; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego:  
a) obowi>zuje obsługa transportowa z terenu dróg 

przyległych oznaczonych symbolami 9.KD-L, 
10.KD-L, 11.KD-L, 12.KD-D, 14.KD-D, 13.KD-
W, 15.KD-W, 16.KD-W oraz z drogi 
usytuowanej poza granicami planu, tj. z ulicy 
Kwarcowej, 

b) dostCp do drogi publicznej działek nr 71 i 72, 
obrCb 341 poprzez teren drogi 13.KD-W; 
dopuszcza siC ustalenie dla tych działek innego 
dostCpu do drogi publicznej poprzez teren 
oznaczony symbolem 5.MN, 

c) dopuszcza siC obsługC transportow> z drogi 
oznaczonej symbolem 8.KD-Z wył>cznie  
w przypadku, gdy działka nie posiada dostCpu do 
drogi oznaczonej symbolem KD-L, KD-D lub 
KD-W, przy jednoczesnym utrzymaniu 
istniej>cych zjazdów na te działki budowlane, 
które zostały zrealizowane w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogi, 

d) dopuszcza siC obsługC transportow> działki  
nr 148/1, obr. 341, oraz działek budowlanych 
powstałych w wyniku jej podziału, z drogi 
oznaczonej symbolem 8.KD-Z; 

6) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami 21.ZO, 

22.ZO ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe - tereny zieleni ochronnej 
ogólnodostCpnej, 

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci uzbrojenia 
terenu; 

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 

architektury (np. ławki, altany, lampy 
oWwietleniowe itp.), 

b) dopuszcza siC realizacjC obiektów budowlanych 
zwi>zanych z inwestycjami celu publicznego  
z zakresu ł>cznoWci publicznej, które mog> być 
realizowane na warunkach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, 

c) dopuszcza siC wyznaczenie pasów 
przeciwpocarowych od strony terenu 19.KK,  
o szerokoWci wynikaj>cej z przepisów 
dotycz>cych sposobu urz>dzania i utrzymania 
pasów przeciwpocarowych w s>siedztwie linii 
kolejowych, 

d) dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania 
oznaczonych symbolami 22.ZO i 7.MN  
w stosunku do jej przebiegu przedstawionym na 
rysunku planu, jedynie w kierunku północno-
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wschodnim maksymalnie do granicy działek  
nr 148/2 oraz 340/7, obrCb 341ś 

3) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznejŚ obowi>zuje 
obsługa transportowa z przyległych dróg 
publicznych oznaczonych odpowiednio symbolami 
8.KD-Z i 11.KD-L; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, zgodnie z § 13; 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.KD-Z 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren drogi publicznej, ulica klasy 
zbiorczej - fragment, 

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci uzbrojenia 
terenu; 

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa  

z obustronnymi chodnikami, 
b) szerokoWć drogi w przekroju objCtym planemŚ 

zmienna, zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania, jednak nie mniejsza 
nic 2,5 m, 

c) dopuszcza siC budowC, przebudowC ulicy i jej 
remonty, 

d) dopuszcza siC budowC wydzielonych Wciecek 
rowerowych, 

e) dopuszcza siC realizacjC zjazdów na 
poszczególne działki budowlane, o ile wynika to 
z ustaleM planu, w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, 

f) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 
remonty i przebudowC istniej>cego toru bocznicy 
kolejowej - przejazd kolejowy; 

3) zasady i warunki obsługi w zakresie transportu  
i infrastruktury technicznejŚ skrzycowania z ulicami 
lokalnymi i dojazdowymi realizować jako 
skrzycowania zwykłeś 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, zgodnie z § 13; 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolami 9.KD-L, 

10.KD-L, 11.KD-L ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe - teren drogi publicznej, ulica klasy 
lokalnej, 

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci uzbrojenia 
terenu; 

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC budowC, przebudowC ulicy i jej 

remonty, 
b) szerokoWć w pełnym przekroju drogowymŚ 

zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, dla terenu:  

- 9.KD-L i 10.KD-LŚ zmienna, nie mniej nic 
10,0 m, 

- 11.KD-LŚ zmienna, nie mniej nic 12,0 m, 
c) ulica jednojezdniowa, dwupasowa  

z obustronnym chodnikiem, 
d) dla terenu oznaczonego symbolem 10.KD-L 

dopuszcza siC budowC ulicy jednoprzestrzennej, 
bez wydzielonych jezdni i chodników, 

e) dla terenu oznaczonego symbolem 11.KD-L 
dopuszcza siC realizacjC chodnika tylko po 
południowej stronie jezdni, 

f) dopuszcza siC realizacjC zjazdów na 
poszczególne działki budowlane w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogi, 

g) dla terenów oznaczonych symbolami 9.KD-L  
i 10.KD-L dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie 
oraz remonty i przebudowC istniej>cego toru 
bocznicy kolejowej - przejazd kolejowy; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, zgodnie z § 13; 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami 12.KD-

D, 14.KD-D, 23.KD-D - fragment, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe - tereny dróg publicznych, ulice 
klasy dojazdowej, 

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci uzbrojenia 
terenu; 

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa z chodnikiem, 
b) szerokoWć w pełnym przekroju drogowymŚ 

zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, dla terenu:  
- 12.KD-D, 14.KD-DŚ zmienna, nie mniej nic 

7,0m, 
- 23.KD-D - fragment: zgodnie z rysunkiem 

planu, 
c) dopuszcza siC budowC, przebudowC drogi i jej 

remonty, 
d) dopuszcza siC jednoprzestrzenny układ drogowy, 

bez wydzielonych jezdni i chodników, 
e) dopuszcza siC budowC zjazdów na poszczególne 

działki budowlane w uzgodnieniu z zarz>dc> 
drogi, 

f) dopuszcza siC budowC elementów uspokojenia 
ruchu; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, zgodnie z § 13; 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolami 13.KD-

W, 15.KD-W, 16.KD-W ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe - tereny dróg wewnCtrznych 
niepublicznych, 

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci uzbrojenia 
terenu; 
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2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenówŚ  
a) ulica jednoprzestrzenna, 
b) szerokoWć w pełnym przekroju drogowymŚ 

zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, dla terenówŚ 13.KD-W, 
15.KD-W, 16.KD-WŚ zmienna, nie mniej nic  
5,0 m, 

c) dopuszcza siC budowC, przebudowC drogi i jej 
remonty, 

d) dopuszcza siC odst>pienie od wyznaczenia drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 13.KD-W,  
o ile działki budowlane utworzone z działek 
gruntu nr 71 oraz nr 72 obrCb 341 obsługiwane  
z tej drogi, bCd> miały zapewniony inny dostCp 
do drogi publicznej, poprzez teren oznaczony 
symbolem 5.MN, 

e) dopuszcza siC realizacjC zjazdów na 
poszczególne działki budowlane w uzgodnieniu 
z zarz>dc> lub właWcicielem drogiś 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, zgodnie z § 13; 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 17.KK, 

18.KK, 19.KK ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe - tereny transportu kolejowego 
niepublicznego - bocznica kolejowa, 

b) uzupełniaj>ce - lokalizacja sieci uzbrojenia 
terenu; 

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenuŚ dopuszcza siC utrzymanie, 
przebudowC i remonty bocznicy kolejowejś 

3) obowi>zuje usytuowanie budowli, budynków, drzew 
i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych  
w s>siedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych 
i przejazdów kolejowych z zachowaniem przepisów 
odrCbnychś 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 
§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 20.IE ustala 

siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury 

elektroenergetycznej – stacja transformatorowa 
(projektowana); 

2) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuj> ustalenia zgodnie z § 13, 
b) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy  

w zakresie materiałów wykoMczeniowych 
elewacji nawi>zuj>cy do zabudowy s>siedniej, 

c) naziemn> stacjC realizować jako stacjC 
kontenerow>ś dopuszcza siC mocliwoWć 
tymczasowej lokalizacji zł>cza kablowego 
Wredniego napiCcia i słupowej stacji 
transformatorowej, 

d) dopuszcza siC usytuowanie budynku stacji 
zwróconego Wcian> bez otworów okiennych lub 

drzwiowych w stronC granicy z s>siedni> działk> 
budowlan> w odległoWci 1,5 m od tej granicy, 

e) dopuszcza siC realizacjC ogrodzenia terenu 
wył>cznie jako acurowego o wysokoWci do 1,8 m, 

f) zakaz realizacji ogrodzeM pełnych, ogrodzeM 
wykonanych z betonu, blachy, tworzyw 
sztucznych itp. oraz stosowania jaskrawych 
kolorów ogrodzeMś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) ustala siC iloWć kondygnacji naziemnych stacji 

transformatorowej na jedn>, 
b) ustala siC wysokoWć obiektu naziemnej stacji 

transformatorowej do 3,0 m, 
c) geometria i układ dachu naziemnej stacji 

transformatorowejŚ nie okreWla siC, 
d) obowi>zuje zastosowanie nie wiCcej nic dwóch 

kolorów elewacjiś 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

transportowegoŚ obowi>zuje obsługa transportowa  
z terenu drogi przyległej oznaczonej symbolem 
9.KD-L; 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6-17. 
 

Rozdział 5 
Przepisy koMcowe 

 
§ 27. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Zbigniew SobociMski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XII/111/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XII/111/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 z dnia 25 maja 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wyszogrodzka - Podłucna”  

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 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996 i Nr 155 poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32  
poz. 159) w zwi>zku z art. 17 pkt 14 ww. ustawy, oraz 
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 rozstrzyga o nieuwzglCdnieniu uwagi 
zamieszczonej w ponicszym wykazie.  
 
 

 

Lp. 
Zgłaszaj>cy 
uwagC, data 

wpływu uwagi 
TreWć uwagi 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwagi 

1 3 4 6 9 

1-4. 

Cztery osoby 
bCd>ce 

mieszkaMcami 
nieruchomoWci 

połoconych przy 
ulicy Kwarcowej 

 
20.08.2010. 

Brak zgody na 
okreWlenie w planie 
funkcji 
mieszkaniowo-
usługowej dla 
nieruchomoWci 
połoconych przy 
ul. Kwarcowej  

24.MN-U – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
i usługowej 

Uwaga została nieuwzglCdniona poniewacŚ 
Zgodnie z obowi>zuj>cym do koMca 2002 roku miejscowym planem 
szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wyszogród 
w Bydgoszczy (Uchwała Nr VI/50/94 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
30 listopada 1994 r., publikacja w Dz.Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 19, poz. 306 
z dn. 12 grudnia 1994 r.) nieruchomoWci połocone w rejonie ul. Kwarcowej 
znajdowały siC w strefie usługowo – technicznej. W strefie tej istniały 
pojedyncze budynki mieszkalne, ale plan zabraniał realizacji nowych 
budynków mieszkalnych. Po utracie mocy prawnej ww. planu, zgodnie z art. 
59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w przypadku braku planu miejscowego budowa obiektu 
budowlanego wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. 
Budowa rócnych obiektów w oparciu o prawo własnoWci do gruntu 
i spełnienie wymogów ustawowych, doprowadziła do wzajemnego zblicania 
siC oraz przenikania funkcji usługowych, produkcyjnych i mieszkaniowych, 
co nast>piło takce w rejonie ulicy Kwarcowej (budowa chłodni). 
Wprowadzenie w projekcie planu funkcji mieszkaniowej w rejonie ulicy 
Kwarcowej i Podłucnej (tj. na styku z obiektami usługowo-produkcyjnymi), 
nie uzyskało pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Vrodowiska 
w Bydgoszczy oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Vrodowiska 
UrzCdu Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z opini> Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Vrodowiska, złocon> do projektu planu, właWciwym rozwi>zaniem 
byłoby przeznaczenie ww. terenów na potrzeby wył>cznie funkcji usługowej. 
Trzeba jednak stwierdzić, ce takie rozwi>zanie tworzyłoby sytuacjC w której 
mocliwe byłoby dalsze „przemieszczanie siC” funkcji niemieszkalnych, tj. 
usługowych, produkcyjnych, w kierunku wschodnim, tzn. w gł>b osiedla 
zabudowy mieszkaniowej. W tej sytuacji projekt planu wprowadził zasadC 
strefowanie funkcji w przestrzeni, tj. stopniowego przechodzenia od funkcji 
produkcyjnej, poprzez usługow> i mieszkaniowo-usługowo do funkcji 
mieszkaniowej. Ma to ograniczyć przenikanie siC funkcji mieszkaniowych 
i produkcyjnych. Projekt planu wprowadził funkcjC przejWciow> tj. 
mieszkaniowo-usługow> na terenie oznaczonym symbolem 24.MN-U 
w rejonie ulicy Kwarcowej (jak równiec na terenie 1.MN-U) przy czym na 
terenie 24.MN-U istniej>ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna moce 
zostać zachowana, ac do momentu wprowadzenia funkcji zgodnej 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
JednoczeWnie plan nie jest w stanie uniewacnić wydanych prawomocnych 
decyzji i zakazać działalnoWci prowadzonej na ich podstawie, st>d 
w przypadkach ewentualnego oddziaływania istniej>cych obiektów 
produkcyjno-usługowych na otoczenie, zastosowanie maj> np. przepisy 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska, które wraz 
z przepisami wykonawczymi powinny być podstaw> działaM zwi>zanych 
z zachowanie obowi>zuj>cych norm w Wrodowisku. 
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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 

„Wyszogrodzka - Podłucna” 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 póan. zm.), 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póan. 
zm.), Rada Miasta Bydgoszczy okreWla nastCpuj>cy 
sposób realizacji i 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, 
okreWlone w planie, stanowi>Ś 
budowa i modernizacja dróg publicznych w liniach 
rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych na rysunku 
planu: 
a. tereny dróg publicznych klasy zbiorczej: 8.KD-Z; 
b. tereny dróg publicznych klasy lokalnejŚ 9.KDL, 

10.KD-L, 11.KD-L; 
c. tereny dróg publicznych klasy dojazdowejŚ 12.KD-

D, 14.KD-D, 23.KD-D. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

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

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

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

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, przyjCte Uchwał> Nr VIII/38/11 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 r.  
w sprawie uchwalenia budcetu miasta na rok 2011.  

- Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, 
przyjCty Uchwał> Nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 01 kwietnia 2009 r. 

- Uchwała Nr LXXIV/1111/10 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 29 wrzeWnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 

wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 
2015.  

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym ustaw> z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z póan. zm/ oraz ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm./. 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej bCdzie wymagała wykupu gruntów na cele 
publiczne, rozbiórek i wyburzeM budynków i budowli 
usytuowanych w liniach rozgraniczaj>cych dróg. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana  
z budcetu Miasta Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  
w tym ustaw> z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 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 oraz energiC 
elektryczn> 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 
07 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.  
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