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UCHWAŁA Nr IX/80/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 23 marca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-GnieanieMska” 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 nastCpuje:  

 
§ 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 „żórzyskowo-
żnieanieMska” w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar 
ok. 59 ha, połocony pomiCdzy ulicami: SzubiMsk>, 
PiCkn>, J. Kossaka, Jaskółcz> i bwirki i Wigury. 

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

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

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

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. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) adaptacji budynków – nalecy przez to rozumieć 
dostosowanie ich obecnych funkcji do 
przewidzianych w uchwale na przedmiotowym 
terenie, przy zachowaniu budynków; 

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

3) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów o wysokich 

walorach architektonicznych charakteryzuj>cych siC 
zbliconymi parametrami (np. proporcje, skala 
obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka 
zastosowanych materiałów wykoMczeniowych 
pokrycia dachowego i elewacji); 

4) liczbie kondygnacji - nalecy przez to rozumieć 
liczbC kondygnacji naziemnych budynku np. 
przyziemie budynku, parter, piCtra budynku, 
poddasze ucytkowe, za wyj>tkiem piwnic, suteren  
i antresoli; 

5) linii podziału wewnCtrznego - orientacyjnej - nalecy 
przez to rozumieć linie przedstawione na rysunku 
planu, okreWlaj>ce zasady podziału terenów na 
działki budowlane, w tym linie dopuszczalnych 
podziałów, których przebieg moce być zmieniony, 
jeWli bCdzie to uzasadnione projektem 
zagospodarowania terenu, potrzebami 
funkcjonalnymi czy koniecznoWci> wprowadzenia 
uregulowaM własnoWciowych; 

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

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

8) miejscach postojowych - nalecy przez to rozumieć 
miejsca postojowe dla pojazdów w formie garacy 
wolnostoj>cych, garacy wbudowanych w bryłC 
budynku mieszkalnego, parkingów otwartych lub 
parkingów (garacy) podziemnych zlokalizowanych 
pod terenami zieleni, placami zabaw; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar, na którym 
dopuszcza siC zabudowC kubaturow>, przy czym 
okapy i gzymsy nie mog> przekraczać tej linii  
o wiCcej nic 0,8 m, natomiast czCWci budynku, takie 
jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnCtrzne, 
pochylnie i rampy – o wiCcej nic 1,5 m, 
jednoczeWnie jednak nalecy spełnić wymóg, dla 
wszystkich tych elementów, nie przekraczania linii 
rozgraniczaj>cej tereny; 

 10) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, do której stycznie nalecy sytuować 
co najmniej 60% długoWci Wciany zewnCtrznej 
budynku, bez mocliwoWci jej przekraczania poza 
liniC rozgraniczaj>c>, z wyj>tkiem takich czCWci 
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budynku jak balkony, galerie, tarasy, wykusze, 
schody, pochylnie, które mog> być usytuowane do 
1,5 m poza lini> zabudowy, oraz takich elementów 
architektonicznych, jak gzymsy, okapy dachowe, 
rynny, rury spustowe, podokienniki oraz inne detale 
wystroju architektonicznego, które mog> być 
usytuowane do 0,8 m poza lini> zabudowy; 

 11) ochronie zadrzewienia – nalecy przez to rozumieć 
nakaz wkomponowania wartoWciowego 
zadrzewienia w projektowane zagospodarowanie 
terenu, zakaz wycinki wartoWciowych drzew 
iglastych i liWciastych, dopuszcza siC wycinkC drzew 
stanowi>cych zagrocenie dla ludzi, konstrukcji 
istniej>cej zabudowy oraz prawidłowej eksploatacji 
sieci infrastruktury technicznej; 

 12) ogrodzeniach acurowych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenia, w których przCsła wykonano  
z materiałów o ducych walorach estetycznych,  
z wykluczeniem prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych,  
o ł>cznej powierzchni przeWwitów w przCWle nie 
mniejszej nic 40% powierzchni przCsła, mierzonej  
w przekroju pionowym podłucnym; 

 13) parkingach powierzchniowych - nalecy przez to 
rozumieć wydzielone utwardzone miejsca postojowe 
(wył>cznie na gruncie i nie zadaszone) dla 
samochodów; 

 14) planie – nalecy przez to rozumieć plan miejscowy,  
o którym mowa w § 1 ust. 1, połocony w obszarze 
czCWci obrCbów geodezyjnych oznaczonych 
numerami: 73, 74, 85, 86 i 87; 

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

 16) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, w ich 
brzmieniu z dnia uchwalenia planu, oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

 17) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu) – 
nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie - 
funkcjC terenu, które na danym terenie 
inwestycyjnym lub działce budowlanej, stanowi nie 
mniej nic 70% powierzchni całkowitej budynku -  
w przypadku funkcji kubaturowej, oraz nie mniej nic 
70% powierzchni terenu - w przypadku funkcji 
niekubaturowej; w przypadku ustalenia dla danego 
terenu wielu przeznaczeM, oznaczonych symbolami 
literowymi oddzielonymi myWlnikiem, nalecy 
przyj>ć, ce przeznaczenia te s> równowacne i mog> 
wystCpować wspólnie w dowolnych proporcjach  
w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak 
równiec samodzielnie; 

 18) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, niekoliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie inwestycyjnym lub działce 
budowlanej, które poszerzaj> podstawowe funkcje 
terenu, a ich suma stanowi nie wiCcej nic 30% 
powierzchni całkowitej budynku - w przypadku 
funkcji kubaturowej, oraz nie wiCcej nic 30% 

powierzchni terenu - w przypadku funkcji 
niekubaturowej; 

 19) reklamie wielkoformatowej – nalecy przez to 
rozumieć reklamC na noWniku o wymiarach 
wiCkszych nic 9 m kw., umieszczon> na budynku, 
ogrodzeniu lub wolnostoj>c>; 

 20) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie w skali 
1:1000, na którym przedstawiono ustalenia planu  
w formie graficznej; 

 21) stawkach procentowych – nalecy przez to rozumieć 
wskaaniki wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
okreWlone w stosunku procentowym, stanowi>ce 
podstawC do okreWlenia jednorazowych opłat, 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 22) strefie „B” - ochrony konserwatorskiej – nalecy 
przez to rozumieć strefC ochrony konserwatorskiej, 
obejmuj>c> obszar ze znacznym udziałem 
elementów historycznie ukształtowanej struktury 
przestrzennej o wartoWciach kulturowych; 

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

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

 25) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć usługow> nie mog>c> znacz>co 
oddziaływać na Wrodowiska, oraz która nie narusza 
uzasadnionych interesów osób trzecich,  
a w szczególnoWci: hałasu, wibracji, zakłóceM 
elektrycznych, promieniowania, a takce 
zanieczyszczeM powietrza, wody i gleby; 

26) zabudowie wielorodzinnej - nalecy przez to 
rozumieć budynek mieszkalny zawieraj>cy wiCcej 
nic dwa mieszkania lub zespół takich budynków 
wraz z urz>dzeniami zwi>zanymi z ich obsług> oraz 
zieleni> i rekreacj> przydomow>; 

 27) zabudowie usługowej - nalecy przez to rozumieć 
budynki ucytecznoWci publicznej (administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwoWci, kultury, kultu 
religijnego, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, 
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
turystyki, sportu, obsługi pasacerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym Wródl>dowym, Wwiadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inne 
ogólnodostCpne budynki przeznaczone do 
wykonywania podobnych funkcji, w tym takce 
budynek biurowy i socjalny), oraz budynki drobnej 
wytwórczoWci i rzemiosła wraz z obiektami 
(pomieszczeniami) pomocniczymi jak magazyny, 
pomieszczenia socjalne, administracyjne  
i gospodarcze; 

 28) zachowaniu budynków – nalecy przez to rozumieć 
zgodC na ich przebudowy, modernizacje, remonty  
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i rozbudowy pod warunkiem zachowania przy 
rozbudowie okreWlonych na rysunku planu linii 
zabudowy, przy czym w przypadku wymiany 
budynku, nalecy go sytuować zgodnie  
z wyznaczonymi liniami zabudowy,  
z uwzglCdnieniem przepisów odrCbnych; 

 29) zakazie realizacji wolno stoj>cych garacy i obiektów 
gospodarczych – nalecy przez to rozumieć zakaz 
usytuowania na terenie wolno stoj>cych garacy 
blaszanych lub obiektów gospodarczych i garacy, 
niezwi>zanych konstrukcyjnie z budynkiem 
głównym; 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a niezdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

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

uchwały. 
2. Obszar objCty planem stanowi> trzy obszary 

funkcjonalne oznaczone literami „A”, „B” i „C”. 
3. Poszczególnym terenom przypisano oznaczenie 

literowo-liczbowe składaj>ce siC z:  
1) litery oznaczaj>cej obszar funkcjonalny planu; 
2) kolejnej liczby porz>dkowej w odpowiednim 

obszarze funkcjonalnym; 
3) symbolu literowego oznaczaj>cego przeznaczenie 

terenu. 
4. Ustalenia tekstowe planu zawieraj>:  

1) ustalenia ogólne – obowi>zuj>ce na całym obszarze 
planu; 

2) ustalenia szczegółowe – indywidualne dla kacdego 
terenu lub grupy terenów. 
5. Ustalenia ogólne okreWlaj>:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

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

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji; 

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

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

 13) wysokoWci stawek procentowych. 
6. Zakres ustaleM szczegółowych wynika  

z przeznaczenia poszczególnych terenów. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1. Oznaczenia graficzne, bCd>ce ustaleniami 

planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny - WciWle okreWlona; 
3) linia rozgraniczaj>ca tereny - orientacyjna; 
4) obowi>zuj>ca linia zabudowy; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6) elewacja do specjalnego opracowania; 
7) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki; 
8) orientacyjne usytuowanie budynku; 
9) powierzchnia ograniczaj>ca wysokoWć zabudowy  

i obiektów naturalnych w rejonie lotniska 
Bydgoszcz; 

 10) linia podziału wewnCtrznego - orientacyjna; 
 11) MW – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
 12) MW-U - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 
 13) MN – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
 14) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 
 15) MN-MW - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

 16) UKR – teren usług kultu religijnego; 
 17) UO – teren usług oWwiaty; 
 18) UZ – teren usług zdrowia i opieki społecznej; 
 19) U – teren zabudowy usługowej; 
 20) U-UC - teren zabudowy usługowej, teren 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2; 

 21) KSp-U - teren parkingu powierzchniowego, teren 
zabudowy usługowej; 

 22) KSg-U – teren parkingu kubaturowego, teren 
zabudowy usługowej; 

 23) ZC – teren cmentarza; 
 24) KSO – teren obsługi komunikacji samochodowej; 
 25) KD-G - teren drogi publicznej - ulica główna, 
 26) KD-Z-KD-T – teren drogi publicznej - ulica 

zbiorcza, teren drogi publicznej - linia tramwajowa; 
 27) KD-L – teren drogi publicznej - ulica lokalna; 
 28) KD-D – teren drogi publicznej - ulica dojazdowa; 
 29) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej; 
 30) IG – teren infrastruktury gazowniczej; 
 31) strefa parkingów; 
 32) sieć kablowa wysokiego napiCcia; 
 33) granica strefy „B ” – ochrony konserwatorskiej; 
 34) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków; 
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 35) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków. 
2. Oznaczenia graficzne elementów 

informacyjnych, niebCd>cych ustaleniami planu:  
1) orientacyjny układ jezdni; 
2) pomnik przyrody ocywionej. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5.1. Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> dla 

wszystkich terenów w granicach obszaru objCtego 
planem, o ile ustalenia szczegółowe lub rysunek planu 
nie stanowi> inaczej. 

2. W przypadku ustalenia dla danego terenu dwóch 
przeznaczeM, oznaczonych symbolami literowymi 
oddzielonymi myWlnikiem, nalecy przyj>ć, ce 
przeznaczenia te s> równowacne i mog> wystCpować 
wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie. 

3. Realizacja przeznaczenia uzupełniaj>cego, 
okreWlonego w ustaleniach planu dla poszczególnych 
terenów, jest mocliwa wył>cznie równolegle z realizacj> 
przeznaczenia podstawowego, b>da po jego uprzednim 
zrealizowaniu. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy; 
2) obowi>zuje lokalizacja zabudowy zgodnej  

z przeznaczeniem terenu oraz z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu; 

3) dopuszcza siC zachowanie budynków, z wyj>tkiem 
obiektów budowlanych przeznaczonych do 
rozbiórki, które zostały oznaczone na rysunku planu; 

4) wymagany wysoki standard architektoniczny 
budynków nowoprojektowanych w zakresie form  
i materiałów wykoMczeniowych elewacji; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic jednego 
budynku mieszkalnego na wydzielonych działkach 
budowlanych w obrCbie terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6) obowi>zuje zakaz adaptacji garacy i obiektów 
gospodarczych na funkcje mieszkalne; 

7) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia (w kierunku 
prostopadłym do przebiegu linii) o nie wiCcej nic  
5,0 m orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania (pod warunkiem, ce przesuniCcie 
tych linii nie spowoduje ograniczeM w zakresie 
ustalonego planem zagospodarowania przyległych 
terenów), przy czym nie mog> one przekroczyć, 
wyznaczonych w ich bezpoWrednim s>siedztwie, 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

8) dopuszcza siC lokalizacjC, takce bezpoWrednio przy 
granicy działki, wolnostoj>cych garacy i obiektów 
gospodarczych (z wyj>tkiem garacy blaszanych), 
zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

9) dopuszcza siC sytuowanie masztów i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych na dachach budynków, jednak 
ich wysokoWć jako obiektów trudno dostrzegalnych  

z powietrza, nie moce przekroczyć od 83 do 107 m 
n.p.m., wartoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska Bydgoszcz, o ile 
szczegółowe ustalenia nie okreWlaj> inaczej; 
okreWlone wysokoWci uwzglCdniaj> juc 
pomniejszenie o co najmniej 10 m od 
dopuszczalnych wysokoWci zabudowy 
przedstawionych na rysunku planu; 

 10) obowi>zuje lokalizacja miejsc postojowych dla 
samochodów w granicach własnoWci działek 
budowlanych zajmowanych pod inwestycjC. 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 

uci>cliwoWci dla Wrodowiska (z wyj>tkiem systemu 
komunikacji i infrastruktury technicznej),  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza, magazynowanie odpadów oraz 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, okreWlonych w przepisach odrCbnych; 

2) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  
z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach odrCbnych, a dla wód opadowych  
z powierzchni dachów dopuszcza siC ich 
retencjonowanie i wykorzystywanie do 
drugorzCdnych celów gospodarczych; 

3) ze zgrupowanych miejsc postojowych nalecy 
odprowadzić wody opadowe z powierzchni parkingu 
poprzez urz>dzenia oczyszczaj>ce do kanalizacji 
deszczowej; 

4) obowi>zuje wymóg zagospodarowania zieleni> 
terenów, które nie s> zabudowane i ucytkowane jako 
powierzchnie utwardzone; 

5) obowi>zuje lokalizacja wydzielonych miejsc do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych w obrCbie 
kacdej nieruchomoWci zabudowanej; 

6) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> na 
zasadach indywidualnych z mocliwoWci> 
wykorzystania: gazu z sieci gazowej, 
indywidualnych zbiorników gazu płynnego, oleju 
opałowego, energii elektrycznej, aródeł energii 
odnawialnej oraz z dopuszczeniem innych paliw 
przy zastosowaniu instalacji i urz>dzeM 
wykorzystuj>cych niskoemisyjne technologie 
spalania z jednoczesnym osi>gniCciem jak 
najwycszej sprawnoWci w procesie uzyskania energii 
cieplnej; 

7) obowi>zuje stosowanie elementów chroni>cych 
przed hałasem Wrodowiskowym, w zwi>zku z tym 
wzdłuc ulic oznaczonych w planie symbolami 
B1.KD-G i C33.KD-Z-KD-T nalecy stosować 
materiały budowlane o podwycszonej izolacyjnoWci 
akustycznej, elementy fasad rozpraszaj>ce hałas,  
a takce dopuszcza siC stosowanie ekranów 
akustycznych, w tym na elewacjach budynków; 

8) obowi>zuje ochrona wartoWciowego zadrzewienia, 
przy uwzglCdnieniu zasad utrzymania zieleni  
w pasach drogowych. 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
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1) wyznacza siC granice strefy „B” ochrony 

konserwatorskiej, a dla terenów połoconych  
w granicach tych stref obowi>zuje uzgadnianie  
z właWciwym konserwatorem zabytków:  
a) remontów, modernizacji, adaptacji, uzupełnieM 

zabudowy, wprowadzania małych form 
architektonicznych lub nowych inwestycji, 

b) zmian sposobu ucytkowania obiektów 
zabytkowych, 

c) prac ziemnych (w zakresie ochrony 
archeologicznej); 

2) dla terenów połoconych w granicach strefy „B” 
ochrony konserwatorskiej obowi>zuje uzyskanie 
opinii właWciwego konserwatora zabytków  
o rozwi>zaniach projektowych nowych inwestycji, 
uzupełnieM zabudowy historycznej, małych form 
architektonicznych, rewaloryzacji zieleni 
historycznej, elementów reklamy wizualnej  
i prowadzenia prac ziemnych; 

3) wymagane jest uzgadnianie z właWciwym 
konserwatorem zabytków: remontów, modernizacji, 
adaptacji i zmian sposobu ucytkowania zabytków 
nieruchomych znajduj>cych siC w gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczonych na rysunku planu; 

4) wskazane jest dostosowanie nowej zabudowy, 
lokalizowanej w bezpoWrednim s>siedztwie 
zabytków nieruchomych znajduj>cych siC w gminnej 
ewidencji zabytków, pod wzglCdem gabarytów, 
kompozycji bryły, elewacji, dachów oraz 
opiniowanie nowej inwestycji z właWciwym 
konserwatorem zabytków. 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych:  
1) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 

architektury; 
2) w przypadku grodzenia obowi>zuje stosowanie 

ogrodzeM acurowych wzdłuc frontów działek 
budowlanych oraz terenów dróg; 

3) dopuszcza siC lokalizowanie szyldów o charakterze 
dostosowanym do wystroju elewacji, jednak nie 
wiCkszych nic 10% powierzchni elewacji, na której 
szyld zostanie umieszczony; 

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

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklamy 
wielkoformatowej wolnostoj>cej; 

6) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na obiektach 
małej architektury; 

7) dopuszcza siC umieszczanie w pasie drogowym 
reklam niekoliduj>cych z bezpieczeMstwem ruchu  
i infrastruktur> techniczn>, na warunkach zarz>dcy 
drogi. 
8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  
1) wyznaczone na planie linie zabudowy nie dotycz> 

istniej>cych obiektów budowlanych, które mog> być 
remontowane, ocieplane i przebudowywane  
w obrCbie dotychczasowej bryły bez ograniczeM, ale 

musz> być uwzglCdnione w przypadku ich 
ewentualnej odbudowy, rozbudowy, nadbudowy 
oraz dla nowych obiektów; 

2) do czasu realizacji ustaleM planu, istniej>ce budynki 
lub ich czCWci niespełniaj>ce warunków ustaleM, 
dotycz>cych nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
dopuszcza siC do zachowania bez prawa rozbudowy 
lub nadbudowy; 

3) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce przekroczyć 
117 m n.p.m., ze wzglCdu na lokalizacjC  
w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, o ile szczegółowe 
ustalenia nie okreWlaj> inaczej; 

4) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, 
anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, ze wzglCdu 
na ich usytuowanie w powierzchni podejWcia do 
lotniska Bydgoszcz, nie moce przekroczyć 107 m 
n.p.m., o ile szczegółowe ustalenia nie okreWlaj> 
inaczej; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej 
w stosunku do powierzchni działki nie moce 
przekraczać 40%, o ile szczegółowe ustalenia nie 
okreWl> inaczej; 

6) wielkoWć powierzchni terenu niezabudowanego nie 
powinna być mniejsza nic 25% powierzchni terenu 
inwestycji; 

7) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 5,0 m; 

8) obowi>zuje wysokoWć budynków do czterech 
kondygnacji nadziemnych, jednak nie wiCcej nic 
17,0 m; 

9) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu; 

 10) wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych  
w granicach własnoWci terenu w iloWci:  
a) min. 1,5 miejsca postojowego przypadaj>cego na 

1 mieszkanie nowoprojektowane, 
b) min. 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni 

ucytkowej usług nowoprojektowanych, 
c) min. 20 miejsc postojowych na 100 pracowników 

szkoły. 
9. żranice i sposoby 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:  
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicze; 
2) na terenie planu nie wystCpuj> tereny zagrocone 

ruchami masowymi ziemi. 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWci:  
1) nie ustala siC obszarów wymagaj>cych 

przeprowadzenia scaleM i podziałów; 
2) powierzchnia działek budowlanych przeznaczonych 

pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 
stoj>c> i blianiacz> powinna wynosić nie mniej nic 
260 m2; 

3) przebieg linii rozgraniczaj>cych, oznaczonych  
w planie jako orientacyjne, moce być zmieniony na 
podstawie projektu budowlanego, z zastrzeceniem, 
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ce przesuniCcie granic nie spowoduje ograniczeM  
w zakresie ustalonego planem zagospodarowania 
przyległych terenów, dopuszcza siC przesuniCcie 
linii rozgraniczaj>cych – orientacyjnych nie wiCcej 
nic 5,0 m; 

4) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia jednej lub kilku 
s>siaduj>cych działek budowlanych w celu realizacji 
jednej inwestycji; 

5) dopuszcza siC wydzielenie działki budowlanej 
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej  
w niezbCdnych granicach na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, z koniecznoWci> 
zapewnienia dostCpu do drogi publicznej. 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy - w obszarze wyznaczonym przez ulice 
PiCkna-Kossaka-żnieanieMska-SzubiMska, w przypadku 
wystCpowania złoconych warunków gruntowych, poza 
ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów moce wyst>pić koniecznoWć opracowania 
dodatkowej dokumentacji geologiczno-incynierskiej. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji:  
1) układ dróg publicznych tworz>:  

a) drogi publiczne w klasie ulicy głównej – 
oznaczone symbolem KD-G, 

b) droga publiczna w klasie ulicy zbiorczej  
z torowiskiem tramwajowym – oznaczona 
symbolem KD-Z-KD-T, 

c) drogi publiczne w klasie ulicy lokalnej – 
oznaczona symbolem KD-L, 

d) drogi publiczne w klasie ulicy dojazdowej – 
oznaczona symbolem KD-D; 

2) dopuszcza siC sytuowanie w pasie drogowym 
obiektów małej architektury, w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogi; 

3) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, linie tramwajowe, chodniki, 
pasy postojowe) nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji; 

4) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulic; 
5) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  

i sytuowanie nowych na warunkach zarz>dcy drogi; 
6) do czasu rozbudowy układu drogowego dopuszcza 

siC utrzymanie istniej>cego zainwestowania, 
dopuszcza siC przebudowC i remont bez prawa 
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy po uzyskaniu 
pozytywnej opinii zarz>dcy dróg; 

7) dopuszcza siC realizacjC ulic klasy lokalnej  
i dojazdowej jako jednoprzestrzennych, bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodników; 

8) w ulicach klasy lokalnej i dojazdowej dopuszcza siC 
wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. 
13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej:  
1) w pasach dróg publicznej, dopuszcza siC utrzymanie, 

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

2) w pasach dróg publicznych, dopuszcza siC 
utrzymanie, remonty, przebudowC oraz lokalizacjC 
nowych siec i i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
zwi>zanych bezpoWrednio z obsług> techniczn> 
drogi, na warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu 
z gestorami sieci; 

3) dla pozostałych terenów ustala siC utrzymanie, 
remonty oraz przebudowC istniej>cej infrastruktury 
technicznej niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> 
terenu, z wymogiem uwzglCdnienia ich w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 
sieci, na zasadach okreWlonych odrCbnymi 
przepisami; 

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

5) realizacja sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
na terenach dróg wewnCtrznych jest mocliwa pod 
warunkiem wyprzedzaj>cego uregulowania spraw 
formalno – prawnych przez właWciciela lub 
właWcicieli drogi wewnCtrznej z właWciwym 
gestorem sieci oraz z zapewnieniem słucbom 
eksploatuj>cym i konserwuj>cym dostCpu do tych 
sieci i urz>dzeM na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych; 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodC:  
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej II strefy ciWnienia z magistralnej 
sieci wodoci>gowej dn 300 w ul. SzubiMskiej, 
dn 600 w ul. PiCknej oraz dn 200 
w ul. Jaskółczej, poprzez istniej>c> 
i projektowan> sieć rozdzielcz>, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci, 

b) sieć wodoci>gow> rozdzielcz> nalecy 
projektować w ci>gach komunikacyjnych,  
w terenach publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych, z zachowaniem układów 
pierWcieniowych; 

7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:  
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

zlewni kolektora „A” i podkolektora „A3”  
a nastCpnie na oczyszczalniC Wcieków 
„KapuWciska”, poprzez istniej>ce i projektowane 
kanały sanitarne, 

b) kanalizacjC sanitarn> projektować w systemie 
rozdzielczym, w pasach dróg publicznych,  
w terenach publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych, zgodnie z warunkami 
technicznymi okreWlonymi przez gestora sieci; 

8) zasady obsługi w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych:  
a) ustala siC odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych do kolektorów K.13 i K.13a, 
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poprzez istniej>ce i projektowane kanały 
deszczowe zlokalizowane w ulicach przyległych, 
na warunkach gestora sieci. Kolektor K.13 ma 
wylot do rzeki Brdy, natomiast kolektor K.13a 
do skanalizowanego odcinka Starego Kanału 
Bydgoskiego, 

b) w zlewniach kolektorów K.13, K.13a wymagane 
jest zachowanie wartoWci współczynników 
spływu okreWlonych w opracowaniu brancowym 
„Studium programowo-przestrzennym 
kanalizacji deszczowej m. Bydgoszczy” oraz 
kacdorazowo okreWlonych przez gestora sieci, 

c) urz>dzenia do retencjonowania wód opadowych  
i roztopowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci nalecy 
lokalizować w granicach działki Inwestora, 

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

e) kanalizacjC deszczow> projektować w systemie 
rozdzielczym, w pasach dróg publicznych,  
w terenach publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych, 

f) dopuszcza siC aby wody opadowe z dachów 
retencjonować i wykorzystywać do 
drugorzCdnych celów gospodarczych; 

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a) ustala siC 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 warunkami technicznymi gestora sieci, 

b) dopuszcza siC wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych, 

c) projektowan> sieć gazow> nalecy lokalizować  
w pasach komunikacyjnych publicznych, 
terenach publicznych lub ogólnodostCpnych; 

 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln>:  
a) ustala siC zaopatrzenie w ciepło z magistrali 

ciepłowniczej zlokalizowanej w ulicach: 
Kossaka-żnieanieMskiej-Strzeleckiej oraz  
z sieci rozdzielczej, po jej rozbudowie  
o niezbCdne odcinki, zgodnie z warunkami 
technicznymi gestora sieci, 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 
pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, aródłami energii odnawialnej oraz 
paliwami innymi, z zachowaniem sprawnoWci 
w procesie spalania okreWlonymi dla 
poszczególnych urz>dzeM grzewczych, jednak  
w przypadku ogrzewania wCglowego dopuszcza 
siC jedynie automatyczne kotły retortowe 
(bezrusztowe) o wysokiej sprawnoWci 
energetycznej - powycej 80%, 

c) w istniej>cych budynkach wskazana jest 
wymiana starych kotłów i pieców domowych 
opalanych wCglem (drewnem) na nowoczesne 

urz>dzenia grzewcze, jednoczeWnie wskazane jest 
przeprowadzenie termoizolacji budynków; 

 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>:  
a) ustala siC adaptacjC istniej>cych stacji 

transformatorowych (wraz z mocliwoWci> ich 
ewentualnej rozbudowy w granicach 
przeznaczenia terenu) oraz kablowych linii 
Wredniego napiCcia zlokalizowanych na obszarze 
opracowania, 

b) wyznacza siC lokalizacjC projektowanych stacji 
transformatorowych wolnostoj>cych na 
obszarach oznaczonych symbolem B24.IE oraz 
C22.Iź i przewiduje siC je na geodezyjnie 
wydzielonych działkach z dostCpem do dróg 
publicznych, 

c) dopuszcza siC mocliwoWć pobudowania 
dodatkowych stacji transformatorowych  
w przypadku zmiany przeznaczenia terenu lub 
znacz>cego przekroczenia zakładanego bilansu 
mocy, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć posadowienia na 
obszarze opracowania abonenckich stacji 
transformatorowych (oraz ewentualnych zł>czy 
kablowych Wredniego napiCcia) w przypadku 
obiektów wielkopowierzchniowych oraz 
obiektów niekomunalnych o znacznym 
zapotrzebowaniu mocy; usytuowanie 
przedmiotowych stacji nalecy przewidzieć na 
terenie podmiotów przewidzianych do zasilenia, 

e) dla realizacji powi>zaM pomiCdzy 
projektowanym GPZ „PiCkna” i istniej>cym żPZ 
„Błonie”, wzdłuc wschodniej granicy obszaru 
objCtego planem (w liniach rozgraniczaj>cych 
drogi C33.KD-Z-KD-T i przez teren B1.KD-G), 
rezerwuje siC pas terenu szerokoWci 5,0 m na 
ułocenie linii kablowej wysokiego napiCcia  
110 kV oraz sieci teletechnicznej - 
Wwiatłowodowej, przewidzianej dla monitoringu 
pracy urz>dzeM 110 kV; w pasie tym zabrania siC 
układania równolegle do linii jakiegokolwiek 
uzbrojenia technicznego i trwałych nasadzeM, 

f) zapewnia siC mocliwoWć przeprowadzenia przez 
teren objCty opracowaniem projektowanych linii 
Wredniego napiCcia i powi>zania ich z istniej>c> 
sieci> elektroenergetyczn> w ramach realizacji 
stacji WN/SN „PiCkna” przewidzianej poza 
wschodni> granic> opracowania, 

g) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
niskiego napiCcia – nn. istniej>cych, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
budowlanych, w układzie docelowym tworz> 
istniej>ce i projektowane podziemne linie 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia, 
wyprowadzone z istniej>cych i projektowanej 
stacji transformatorowej – nowe  
i rozbudowywane linie elektroenergetyczne nn  
i SN realizować wył>cznie jako linie kablowe 
pod powierzchni> terenu – zabrania siC budowy 
nowych i rozbudowy istniej>cych linii 
elektroenergetycznych jako linii napowietrznych 
z wył>czeniem przył>czy niskiego napiCcia 
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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, 

h) projektowane linie kablowe niskiego napiCcia 
realizować w ci>gach komunikacyjnych  
i terenach ogólnodostCpnych w układach 
pierWcieniowych lub wrzecionowych poprzez 
zł>cza kablowe zabudowane na zewnCtrznych 
Wcianach budynków wielolokalowych, obiektów 
ucytecznoWci publicznej, a takce usługowych  
i usługowo-handlowych o znacznym 
zapotrzebowaniu mocy i poprzez zł>cza 
kablowo-pomiarowe zlokalizowane w granicy 
działek od strony drogi dojazdowej w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej a takce usługowej  
i usługowo-handlowej o niewielkim 
zapotrzebowaniu mocy, 

i) istniej>ce linie napowietrzne niskiego napiCcia 
nieprzewidziane do docelowego zachowania 
nalecy skablować po ich całkowitym 
gospodarczym zucyciu, 

j) istniej>ce sieci elektroenergetyczne 
wykorzystane dla zasilania projektowanych 
obiektów nalecy dostosować do zwiCkszonego 
poboru mocy, 

k) zasilanie istniej>cych obiektów, które nie maj> 
okreWlonego szczegółowego sposobu zasilania 
pozostawia siC bez zmian, 

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

m) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania do potrzeb obrony cywilnej, 

n) w przypadku sieci elektroenergetycznych i stacji 
transformatorowych, dla których dojazd i dostCp 
nie odbywa siC bezpoWrednio z terenów 
ogólnodostCpnych i terenów dróg publicznych, 
nalecy zapewnić ustanowienie stosownych 
słucebnoWci gruntowych; 

 12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:  
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej, poprzez 

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

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, a istniej>ce docelowo 
przewidzieć do skablowania, 

c) w zakresie telefonii komórkowej istnieje 
mocliwoWć budowy nowych stacji bazowych 
telefonii komórkowych na obiektach 
usługowych, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami szczególnymi; 

 13) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymi:  
a) odpady komunalne przekazywać 

przedsiCbiorcom posiadaj>cym zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych od właWcicieli 
nieruchomoWci, 

b) pozostałe odpady nalecy unieszkodliwiać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi, 

c) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> 
inwestycji, były magazynowane na 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 ziemi. 

14. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów:  
1) obowi>zuje zakaz realizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
2) do czasu rozbudowy układu drogowego dopuszcza 

siC utrzymanie istniej>cego zainwestowania, 
dopuszcza siC przebudowC i remont bez prawa 
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy po uzyskaniu 
pozytywnej opinii zarz>dcy dróg. 
15. WysokoWci stawek procentowych:  

1) dla terenów przeznaczonych na inwestycje celu 
publicznego oraz terenów gminnych – obowi>zuje 
0%; 

2) dla pozostałych terenów – obowi>zuje 30%. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dla terenu A1.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) na działce nr 16/2 obr. 73 dopuszcza siC 

sytuowanie budynku mieszkalnego ze Wcian> bez 
otworów okiennych i drzwiowych w odległoWci 
od 1,5 m do 3,0 m od granicy z działk> nr 24/2 
obr. 73, a takce bezpoWrednio przy granicy z t> 
działk>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynków 
zlokalizowanych przy ul. Potockiego 6, 8 i 10 do 
gminnej ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
budynków nie wiCksza nic 12,0 m, przy 
nieprzekraczalnych trzech kondygnacjach 
nadziemnych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami A2.KD-L i A10.KD-L oraz z terenów 
poza granicami planu. 
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§ 7. Ustalenia dla terenów A2.KD-L, A5.KD-L, 
A9.KD-L, A10.KD-L, B6.KD-L, B11.KD-L, B18.KD-
L, B26.KD-L, B34.KD-L, B41.KD-L, C5.KD-L, 
C6.KD-L, C19.KD-L, C24.KD-L i C29.KD-L: 
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy 

lokalnej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

- dla terenu A10.KD-L - dopuszcza siC przesuniCcie 
(w kierunku wschodnim, prostopadłym do przebiegu 
linii) o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny, przy czym nie moce ona 
przekroczyć wyznaczonych w jej bezpoWrednim 
s>siedztwie nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica jedno jezdniowa, z chodnikami, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych:  

- A2.KD-L - zmienna: 9,5 m - 11,5 m, 
- A5.KD-L - zmienna: 11,5 m - 15,5 m, 
- A9.KD-L, C24.KD-L i C29.KD-L: 12,0 m, 
- A10.KD-L - zmienna: 18,0 m - 25,0 m, 
- B6.KD-L - 15,0 m, 
- B11.KD-L - zmienna: 7,5 m - 15,0 m, 
- B18.KD-L - zmienna: 13,5 m - 15,0 m, 
- B26.KD-L - zmienna: 13,5 m - 15,5 m, 
- B34.KD-L - zmienna: 12,0 m - 15,0 m, 
- B41.KD-L - zmienna: 9,5 m - 16,5 m, 
- C5.KD-L, C19.KD-L - zmienna: 14,5 m - 

15,5 m, 
- C6.KD-L - zmienna: 13,5 m - 14,5 m, 

c) skrzycowanie z ulicami klasy L i D zwykłe,  
z ulicami klasy Z i G skanalizowane lub na 
prawe skrCty, 

d) skrzycowanie ulic C6.KD-L i C24.KD-L z ulic> 
zbiorcz> C33.KD-Z-KD-T wył>cznie na relacje 
prawoskrCtne, 

e) zakaz poł>czenia ulicy C5.KD-L z ulic> 
C33.KD-Z-KD-T; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cego zainwestowania działek do 
czasu realizacji ustaleM planu; 

5) tereny przeznaczone s> na realizacjC inwestycji celu 
publicznego. 
 
§ 8. Ustalenia dla terenu A3.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. bwirki i Wigury 22-38 do 
gminnej ewidencji zabytków; 

5) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci - dopuszcza siC podział wewnCtrzny 
działek nr 26/4, 27/4, 28/3, 29/ 4, 30/3, 31/4, 32/3, 
33/3, 34/4 obr. 73 dla polepszenia warunków 
zagospodarowania działki s>siedniej nr 35 obr. 73 
oraz wg zasad okreWlonych na rysunku planu; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy mieszkaniowej 

do czterech kondygnacji, nie wiCcej nic 17,0 m, 
b) wysokoWć wszystkich obiektów nie moce 

przekroczyć od 93 do 117 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
zgodnie z rysunkiem planu, wysokoWci te s> 
zmienne i uzalecnione od połocenia wzglCdem 
lotniska, 

c) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, ze 
wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 83 do 107 m n.p.m., 

d) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 
terenu niezabudowanego, 

e) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 

dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami A2.KD-L i A5.KD-L, 

b) obowi>zuje zachowanie istniej>cej drogi 
wewnCtrznej. 

 
§ 9. Ustalenia dla terenów A4.Iź, A7.Iź, B24.Iź, 

B31.IE, B39.IE, C9.IE i C22.IE: 
1) przeznaczenie - teren urz>dzeM 

elektroenergetycznych; 
2) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWci dla terenu B39.Iź:  
a) dopuszcza siC mocliwoWć przeniesienia 

orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych terenu 
B39.IE w obrCbie całego terenu B38.MW-U, 

b) dopuszcza siC przeprowadzenie niezbCdnych 
podziałów i scaleM nieruchomoWci zwi>zanych 
ze zmian> usytuowania terenu B39.Iź (stacja 
transformatorowa połocona na działce nr 71/3 
obr. 87), w granicach terenu B38.MW-U; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów:  
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a) obowi>zuje maksymalna wysokoWć zabudowy - 
jedna kondygnacja nadziemna, 

b) wymagane dostosowanie formy 
architektonicznej do charakteru zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej, 

c) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, ze 
wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć:  
- dla terenu A4.IE - 87 m n.p.m., 
- dla terenu A7.IE - 89 - 91 m n.p.m., 
- dla terenu B24.IE - 102 - 104 m n.p.m., 
- dla terenu B31.IE - 101 m n.p.m., 
- dla terenów B39.Iź, C9.Iź i C22.Iź - 107 m 

n.p.m.; 
- wartoWci te uwzglCdniaj> juc pomniejszenie  

o co najmniej 10 m od dopuszczalnych 
wysokoWci zabudowy przedstawionych na 
rysunku planu; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
- przebieg kabla SN z terenu oznaczonego w planie 
symbolem B24.Iź, obowi>zuje po granicy działek  
nr 269/1, 272/1, 277/1 obr. 74 i biegnie przez teren 
B21.MW, wzdłuc granicy działki nr 276 obr. 74 do 
drogi oznaczonej w planie symbolem B18.KD-L; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) dojazd do terenu oznaczonego w planie 

symbolem B31.Iź obowi>zuje wzdłuc granicy 
działek nr 102 i 44 obr. 87, na terenie działki  
nr 102, z drogi oznaczonej w planie symbolem 
B34.KD-L, 

b) dojazd do terenu oznaczonego w planie 
symbolem C9.Iź obowi>zuje przez teren 
C8.MW, przez działkC nr 441 obr. 74, wzdłuc 
granicy z działk> nr 321/7 obr. 74 z drogi 
oznaczonej w planie symbolem C10.KD-D; 

6) tereny przeznaczone s> na realizacjC inwestycji celu 
publicznego. 
 
§ 10. Ustalenia dla terenu A6.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych i nie wiCksza nic 12,0 m, 

b) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 90 do 100 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 

wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

c) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, ze 
wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 80 do 90 m n.p.m.; 

5) szczególne zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym:  
a) dopuszcza siC podział działki nr 5 obr. 87 na 

5 działek zgodnie z rysunkiem planu, przy czym  
2 działki stanowić maj> działki budowlane  
z obsług> komunikacyjn> od ulicy oznaczonej 
symbolem A5.KD-L (ul. żołCbi a), 2 działki 
stanowić maj> działki budowlane z obsług> 
komunikacyjn> od ulicy oznaczonej symbolem 
A9.KD-L (ul. Jaskółcza), pi>ta wydzielona 
działka stanowić ma dojazd do dz. nr 3/2 obr. 87, 
znajduj>cej siC poza granic> opracowania planu, 

b) obowi>zuje minimalna szerokoWć frontu dla 
nowych, wydzielonych działek budowlanych: 
20,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 

dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami A5.KD-L, A9.KD-L oraz A10.KD-L, 

b) dopuszcza siC dojazd do działki nr 20/3 obr. 87 
przez działkC nr 20/4 obr. 87. 

 
§ 11. Ustalenia dla terenu A8.KSO: 

1) przeznaczenie – teren obsługi komunikacji 
samochodowej (parking); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji wolno stoj>cych 

garacy, obiektów gospodarczych i obiektów  
o charakterze tymczasowym, 

b) w przypadku parkingu powierzchniowego, 
obowi>zuje wprowadzenie nasadzeM nowymi 
drzewami przy granicy z terenem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej  
w planie symbolem A6.MN, 

c) dopuszcza siC realizacjC zespołu garacy 
murowanych, z zachowaniem wyznaczonej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje odprowadzenie wód 
deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego 
systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem 
wartoWci współczynników spływu przewidzianych  
w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji 
deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz okreWlonym 
przez gestora sieci; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 

przekroczyć od 90 do 95 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 
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b) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 80 do 85 m n.p.m.; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa z drogi lokalnej, 
oznaczonej w planie symbolem A9.KD-L. 
 
§ 12. Ustalenia dla terenu B1.KD-G: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - fragment 
ulicy klasy głównej (ul. SzubiMska); 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica o układzie dwujezdniowym z lini> 

tramwajow>, z obustronnymi chodnikami, 
Wcieckami rowerowymi i zatokami, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - pasa 
objCtego planem - zmienna od 5 do 23 m, 

c) skrzycowania skanalizowane, 
d) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych  

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

3) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego, w tym realizacjC linii kablowej 110 kV 
oraz sieci Wwiatłowodowej przewidzianej dla 
monitoringu pracy urz>dzeM 110 kV, dla których 
rezerwuje siC pas terenu o szerokoWci 5,0 m, zgodnie 
z § 5 ust. 13 pkt 11 lit. e niniejszej uchwały. 
 
§ 13. Ustalenia dla terenu B2.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej, 
b) dopuszcza siC stosowanie reklam wył>cznie na 

elewacjach obiektu, jednak nie wiCkszych nic 
10% elewacji budynku, na której s> 
umieszczone, 

c) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 
wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B2.MN-U, 
przy czym nie moce ona przekroczyć linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy - 
obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 12,0 m; 

5) szczególne zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym - 
dopuszcza siC przył>czenie działek nr 1/3 i 1/4 obr. 

74 do działki s>siedniej, celem realizacji jednej 
inwestycji; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje zapewnienie dojazdu do działek nr 8 

i nr 10/2 obr. 74 przez działki s>siednie z drogi 
oznaczonej w planie symbolem B1.KD-G, 

b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 
dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami A10.KD-L oraz B1.KD-G. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenu B3.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 

mieszkalnej, 
b) dopuszcza siC stosowanie reklam wył>cznie na 

elewacjach obiektu, jednak nie wiCkszych nic 
10% elewacji budynku, na której s> 
umieszczone; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do dwóch kondygnacji, nie wiCcej nic 
12,0 m; 

5) szczególne zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym - 
dopuszcza siC przył>czenie działki nr 13 do działki 
nr 14, działki nr 16 do działki nr 15, działki nr 19/2 
do działki nr 20/2, działki nr 19/1 do działki nr 20/1 
obrCb 74, celem poprawy warunków zabudowy  
i zagospodarowania; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 

drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem 
B1.KD-G, 

b) obowi>zuje zapewnienie dojazdu do działki nr 13 
poprzez działkC nr 14, do działki nr 16 poprzez 
działkC nr 15, do działki nr 19/2 poprzez działkC 
nr 20/2 i do działki nr 19/1 poprzez działkC  
nr 20/1 obrCb 74. 

 
§ 15. Ustalenia dla terenu B4.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC stosowanie reklam wył>cznie na 

elewacjach obiektu, jednak nie wiCkszych nic 
10% elewacji budynku, na której s> 
umieszczone; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
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przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do dwóch kondygnacji, nie wiCcej nic 
12,0 m; 

5) szczególne zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym - 
dopuszcza siC przył>czenie działki nr 22 obr. 74 do 
działki s>siedniej celem poprawy warunków 
zabudowy i zagospodarowania, z zapewnieniem 
dojazdu do drogi publicznej; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami: B6.KD-L i B11.KD-L. 
 
§ 16. Ustalenia dla terenu B5.KSp-U: 

1) przeznaczenie - teren parkingu powierzchniowego, 
teren zabudowy usługowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji wolno stoj>cych 

garacy, obiektów gospodarczych i obiektów  
o charakterze tymczasowym, 

b) w przypadku realizacji parkingu 
powierzchniowego obowi>zuje wprowadzenie 
nasadzeM nowymi krzewami przy granicy  
z terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolami 
B3.MN oraz B2.MN-U i B4.MN-U, 

c) dopuszcza siC realizacjC zespołu garacy 
murowanych, z zachowaniem wyznaczonej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

d) dopuszcza siC zabudowC ze Wcianami bez 
otworów okiennych i drzwiowych w odległoWci 
od 1,5 m od granicy pomiCdzy działkami nr 11  
i nr 12 obr. 74 lub bezpoWrednio przy granicy 
tych działek; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje odprowadzenie wód 
deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego 
systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem 
wartoWci współczynnika spływu okreWlonego  
w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji 
deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz okreWlonym 
przez gestora sieci; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do trzech kondygnacji, nie wiCcej nic 
12,0 m; 

5) szczególne zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym - 
dopuszcza siC poł>czenie działek nr 11 i 12 obr. 74 
w celu realizacji jednej inwestycji; 

6) zasady o modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji - obowi>zuje obsługa z drogi 
lokalnej, oznaczonej w planie symbolem B11.KD-L. 
 
§ 17. Ustalenia dla terenu B7.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie zabudowy istniej>cej, 
b) dopuszcza siC stosowanie reklam wył>cznie na 

elewacjach obiektu, jednak nie wiCkszych nic 
10% elewacji budynku, na której s> 
umieszczone; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do dwóch kondygnacji, nie wiCcej nic 
12,0 m; 

5) szczególne zasady i warunki scalania podziału 
nieruchomoWci:  
a) dopuszcza siC przył>czenie działek nr 33/2  

z nr 33/3 obr. 74 celem realizacji jednej 
inwestycji, 

b) dopuszcza siC przył>czenie działek nr 41 z nr 49 
obr. 74 oraz nr 48 z nr 50 obr. 74 w celu poprawy 
warunków zabudowy i zagospodarowania; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje zapewnienie dojazdu do działki nr 41 

poprzez działkC nr 49 obr. 74 oraz do działki  
nr 48 przez działkC nr 50 obr. 74, z drogi 
oznaczonej w planie symbolem B1.KD-G, 

b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna działki nr 34 
przez działkC nr 37 obr. 74, 

c) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenów 
dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami B6.KD-L, B11.KD-L oraz B1.KD-G. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenu B8.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC stosowanie reklam wył>cznie na 

elewacjach obiektu, jednak nie wiCkszych nic 
10% elewacji budynku, na której s> 
umieszczone; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 12,0 m; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów drogi przyległej, 
oznaczonej w planie symbolem B1.KD-G. 
 
§ 19. Ustalenia dla terenu B9.MW: 
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1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, teren urz>dzeM i sieci 
elektroenergetycznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - dopuszcza siC wysokoWć 
zabudowy do czterech kondygnacji, oraz nie wiCcej 
nic 17,0 m; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenu drogi przyległej, 
oznaczonej w planie symbolem B11.KD-L. 
 
§ 20. Ustalenia dla terenu B10.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC stosowanie reklam wył>cznie na 

elewacjach obiektu, jednak nie wiCkszych nic 
10% elewacji budynku, na której s> 
umieszczone; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem do gminnej 
ewidencji zabytków budynek zlokalizowany przy 
ul. SzubiMskiej 67; 

4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 12,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, 
oznaczonych w planie symbolami B11.KD-L  
i B41.KD-L. 
 
§ 21. Ustalenia dla terenu B12.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie zabudowy istniej>cej, 
b) dopuszcza siC stosowanie reklam wył>cznie na 

elewacjach obiektu, jednak nie wiCkszych nic 

10% elewacji budynku, na której s> 
umieszczone, 

c) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 
wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B12.MN-U, 
przy czym nie moce ona przekroczyć linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 12,0 m; 

5) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci - dopuszcza siC podział działki nr 208 
obr. 74 w celu realizacji kilku inwestycji - wg zasad 
okreWlonych na rysunku planu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku 
planowania działalnoWci budowlanej na obszarze 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowi>zuje 
przeprowadzenie, na koszt inwestora, 
wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych, których 
zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania 
projektu; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie 
symbolem B11.KD-L. 
 
§ 22. Ustalenia dla terenu B13.UZ: 

1) przeznaczenie - teren usług zdrowia i opieki 
społecznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC adaptacjC zabudowy istniej>cej  

z mocliwoWci> remontu, rozbudowy  
i przebudowy, w granicach jednej kubatury, 

c) dopuszcza siC realizacjC parkingu 
powierzchniowego na potrzeby usług zdrowia, 

d) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 
wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B13.UZ, 
przy czym nie moce ona przekroczyć linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
domów opieki społecznej, w rozumieniu przepisów 
odrCbnych z zakresu ochrony przed hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 
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b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 12,0 m; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku 
planowania działalnoWci budowlanej na obszarze 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowi>zuje 
przeprowadzenie, na koszt inwestora, 
wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych, których 
zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania 
projektu; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa z terenu drogi przyległej, oznaczonej  
w planie symbolem A10.KD-L. 
 
§ 23. Ustalenia dla terenu B14.KSg-U: 

1) przeznaczenie - teren parkingu kubaturowego, teren 
zabudowy usługowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) obowi>zuje zakaz składowania i gromadzenia 

wszelkich przedmiotów, materiałów i ładunków, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, 

c) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 
wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B14.KSg-U, 
przy czym nie moce ona przekroczyć linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  

z utwardzonych placów do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartoWci 
współczynnika spływu okreWlonego w „Studium 
programowo-przestrzennym kanalizacji 
deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz 
okreWlonym przez gestora sieci, 

b) obowi>zuje przeprowadzenie badaM i oceny 
stanu zanieczyszczenia gruntu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku 
planowania działalnoWci budowlanej na obszarze 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowi>zuje 
przeprowadzenie, na koszt inwestora, 
wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych, których 
zakres zostanie ustalony na etapie uzgadniania 
projektu; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nie wiCksza nic 

12,0 m i nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji, 
b) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  

z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 100 do 107 m n.p.m.; wysokoWci 

te s> zmienne i uzalecnione od połocenia 
wzglCdem lotniska; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa z dróg lokalnych, 
oznaczonych w planie symbolem B18.KD-L  
i A10.KD-. 
 
§ 24. Ustalenia dla terenu B15.ZC: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren cmentarza, 
b) uzupełniaj>ce - teren zieleni urz>dzonej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 

wolno stoj>cych wył>cznie na potrzeby 
cmentarza, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy przy 
granicach z innymi działkami budowlanym, 

d) dopuszcza siC zachowanie, modernizacjC, 
przebudowC oraz realizacjC nowych pomników, 
grobowców, obelisków, itp., 

e) obowi>zuje zachowanie istniej>cej zieleni (drzew 
i krzewów), 

f) obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich reklam; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - obowi>zuje ochrona prawna 
cywotnika zachodniego, wskazanego na rysunku 
planu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  
a) cmentarz komunalny przy ul. KcyMskiej jest 

wpisany do rejestru zabytków pod numerem 
rejestru A/370/1-2, 

b) w przypadku planowania działalnoWci 
budowlanej na obszarze strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej, obowi>zuje przeprowadzenie, 
na koszt inwestora, wyprzedzaj>cych badaM 
archeologicznych, których zakres zostanie 
ustalony na etapie uzgadniania projektu, 

c) prace na terenie cmentarza obejmuj>ce 
ingerencjC w układ przestrzenny, historyczn> 
zieleM, architekturC cmentarn>, zabytkowe 
nagrobki wymagaj> uzgodnienia i uzyskania 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje maksymaln> wysokoWć zabudowy - 

6,0 m, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC wycszych nic 6,0 m, 

obiektów, tj. wiece, dzwonnice, itp., do 
wysokoWci nieprzekraczaj>cej ograniczeM 
wysokoWci zabudowy okreWlonych  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska 
Bydgoszcz, tj. od 100 do 107 m n.p.m., 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

c) obowi>zuje lokalizacja nowej zabudowy 
wył>cznie nawi>zuj>cej architektonicznie do 
istniej>cej zabudowy cmentarza, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wynosi 5% powierzchni terenu; 
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6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury - 

obowi>zuje podł>czenie do sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach gestorów sieci,  
z uwzglCdnieniem przepisów szczegółowych; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa z drogi lokalnej, oznaczonej w planie 
symbolem B11.KD-L i B18.KD-L; 

8) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego. 
 
§ 25. Ustalenia dla terenu B16.UO: 

1) przeznaczenie - teren usług oWwiaty (zespół szkół); 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
z wyj>tkiem istniej>cych garacy, 

b) dopuszcza siC remonty, przebudowy i rozbudowy 
istniej>cych budynków, przy zachowaniu linii 
zabudowy okreWlonych na rysunku planu, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
wolno stoj>cych wył>cznie na potrzeby szkoły, 
oraz w zgodzie z przepisami odrCbnymi, 

d) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy przy 
granicy z terenami B15.ZC i B17.MN-MW, 

e) dopuszcza siC sytuowanie dojazdu do obiektów 
w odległoWci 1,5 m od granicy działki 
budowlanej, 

f) obowi>zuje lokalizacja nowej zabudowy 
wył>cznie nawi>zuj>cej architektonicznie do 
istniej>cej zabudowy, 

g) dopuszcza siC lokalizowanie tablic 
informacyjnych na budynkach, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

h) obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 
noWników reklamowych, 

i) obowi>zuje zakaz sytuowania obiektów 
usługowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji, nie 
wiCksza nic 12,0 m; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - teren 
zarezerwowany pod budowle ochronne wolnostoj>ce 
doraanego przygotowania w czasie podwycszenia 
gotowoWci obronnej paMstwa; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa z dróg lokalnych, 
oznaczonych w planie symbolami B11.KD-L  
i B18.KD-L. 
 
§ 26. Ustalenia dla terenu B17.MN-MW: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej, 

b) na działkach nr 192/2 i 196 obr. 74 dopuszcza siC 
zabudowC usługow> (usługi nieuci>cliwe), 

c) dopuszcza siC lokalizowanie zabudowy przy 
granicy działki budowlanej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji, nie wiCcej nic 10,0 m dla 
zabudowy jednorodzinnej oraz do czterech 
kondygnacji, nie wiCcej nic 15,0 m dla 
zabudowy wielorodzinnej, 

b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 50%; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami B41.KD-L, B11.KD-L i B18.KD-L. 
 
§ 27. Ustalenia dla terenu B19.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 

mieszkaniowej, 
b) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 

wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B19.MN, 
przy czym nie moce ona przekroczyć linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym - 
obowi>zek zapewnienia dostCpu z drogi oznaczonej 
w planie A10.KD-L do działki nr 216/3 obr. 74 
przez działkC nr 216/4 obr. 74; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynków 
zlokalizowanych przy ul. bwirki i Wigury 15 oraz 
wzdłuc ulicy żołCbiej (B26.KD-L) numery: 76 i 78, 
do gminnej ewidencji zabytków; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji, nie wiCcej nic 10,0 m, 
b) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 

przekroczyć od 100 do 110 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
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wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

c) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, ze 
wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 90 m do 100 m n.p.m.; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami A10.KD-L, B18.KD-L oraz B26.KD-L. 
 
§ 28. Ustalenia dla terenu B20.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC zabudowC przy granicy działki 

budowlanej, 
c) dopuszcza siC stosowanie reklam i szyldów 

wył>cznie na elewacjach obiektu, jednak nie 
wiCkszych nic 10% powierzchni elewacji, na 
której reklama zostanie umieszczona; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 10,0 m, 

c) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 109 do 115,5 m n.p.m., 
ze wzglCdu na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska 
Bydgoszcz, wysokoWci te s> zmienne  
i uzalecnione od połocenia wzglCdem lotniska, 

d) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 99 do 105,5 m n.p.m.; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie 
symbolem B18.KD-L. 
 
§ 29. Ustalenia dla terenu B21.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>, 

c) dopuszcza siC realizacjC parkingów 
powierzchniowych, 

d) dopuszcza siC sytuowanie dróg wewnCtrznych 
jako dojazdów do budynków; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem do gminnej 
ewidencji zabytków budynków zlokalizowanych 
przy ul. Strzeleckiej (B18.KD-L) numery: 61 i 65 
oraz wzdłuc ulicy żołCbiej (B26.KD-L) numery: 60, 
62, 64 i 66; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC wysokoWć nowej zabudowy 

mieszkaniowej do czterech kondygnacji, nie 
wiCcej nic 17,0 m, 

b) obowi>zuje zachowanie nie mniej nic 20% 
powierzchni niezabudowanej w postaci zieleni 
niskiej i wysokiej, 

c) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 45%, 

d) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 109 do 117 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

e) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 99 do 107 m n.p.m.; 

6) zasady obsługi w zakresie sieci infrastruktury 
technicznej - przebieg kabla SN z terenu 
oznaczonego w planie symbolem B24.IE, 
obowi>zuje po granicy działek nr 269/1, 272/1, 
277/1 obr. 74 i biegnie przez teren B21.MW, wzdłuc 
granicy działki nr 276 obr. 74 do drogi oznaczonej  
w planie symbolem B18.KD-L; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami B18.KD-L i B26.KD-L. 
 
§ 30. Ustalenia dla terenu B22.MN-MW: 
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1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren zabudowy wielorodzinnej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC zachowanie zabudowy istniej>cej, 
b) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>, 

d) dopuszcza siC sytuowanie dróg wewnCtrznych 
jako dojazdów do budynków, 

e) na działce nr 228 obr. 74 dopuszcza siC realizacjC 
zespołów garacowych murowanych, jedynie przy 
granicy z terenami oznaczonymi w planie 
B19.MN i B20.MN-U, 

f) obowi>zuje zakaz lokalizacji garacy i obiektów 
gospodarczych lub ich zespołów na działce  
nr 227 obr. 74; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynków 
zlokalizowanych wzdłuc ulicy żołCbiej (B26.KD-L) 
numery: 68, 70, 72 i 74 do gminnej ewidencji 
zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji, nie wiCcej nic 10,0 m dla 
zabudowy jednorodzinnej oraz wysokoWć do 
czterech kondygnacji, nie wiCcej nic 17,0 m dla 
zabudowy wielorodzinnej, 

b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 45%, 

c) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 105 do 112 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

d) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 95 do 102 m n.p.m.; 

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów drogi przyległej, 
oznaczonej w planie symbolem B26.KD-L. 
 
§ 31. Ustalenia dla terenu B23.MN: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 
usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie zabudowy istniej>cej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przy rody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 49 do gminnej 
ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 10,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, 
oznaczonych w planie B41.KD-L, B18.KD-L  
i B26.KD-L. 
 
§ 32. Ustalenia dla terenu B25.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie zabudowy istniej>cej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynków 
zlokalizowanych przy ul. żołCbiej 52, 54, 56 i 58 do 
gminnej ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%; 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m, 

c) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 112 do 116 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

d) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
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podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 102 do 106 m n.p.m.; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie 
symbolem B26.KD-L. 
 
§ 33. Ustalenia dla terenu B27.MN: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie zabudowy istniej>cej, 
b) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 

wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B27.MN, 
przy czym nie moce ona przekroczyć linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. żołCbiej 83 do gminnej 
ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do trzech 
kondygnacji, nie wiCcej nic 12,0 m, 

c) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 102 do 106 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

d) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 92 do 96 m n.p.m.; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, 
oznaczonych w planie A30.KD-L i B28.KD-L. 
 
§ 34. Ustalenia dla terenu B28.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC zabudowC przy granicy działek 

budowlanych, 
c) obowi>zuje zakaz grodzenia pomiCdzy 

budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, 
d) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC parkingów 
powierzchniowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci - dopuszcza siC przył>czenie działek 
nr 57/4, 57/5 obr. 87 z działkami budowlanymi 
s>siaduj>cymi w celu polepszenia warunków 
zagospodarowania; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy 

mieszkaniowej do czterech kondygnacji, nie 
wiCcej nic 17,0 m, 

b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 45%; 

c) zasady obsługi w zakresie sieci infrastruktury 
technicznej - dojazd z tereu oznaczonego  
w planie symbolem B31.Iź obowi>zuje wzdłuc 
granicy działek nr 102 i 44 obr. 87, na terenie 
działki nr 102, do ulicy oznaczonej w planie 
symbolem B34.KD-L, 

d) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 104 do 117 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

e) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 94 do 107 m n.p.m.; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacyjnej - obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna z terenów dróg przyległych, 
oznaczonych w planie symbolami: B26.KD-L  
i B34.KD-L. 
 
§ 35. Ustalenia dla terenu B29.U: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 
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b) uzupełniaj>ce - dopuszczalna lokalizacja funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej wył>cznie 
wbudowanej w budynek usługowy; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, 

c) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 
wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B29.U, przy 
czym nie moce ona przekroczyć linii zabudowy 
okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 60%, 

b) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do czterech 
kondygnacji, nie wiCcej nic 17,0 m, 

c) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 100 m do 104 m n.p.m., ze 
wzglCdu na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska 
Bydgoszcz, wysokoWci te s> zmienne  
i uzalecnione od połocenia wzglCdem lotniska, 

d) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 90 do 94 m n.p.m.; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, 
oznaczonych w planie symbolami: A10.KD-L  
i B34.KD-L. 
 
§ 36. Ustalenia dla terenu B30.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 

mieszkalnej, 
b) na czCWci działki nr 42/3 obr. 87 dopuszcza siC 

realizacjC zespołu garacy murowanych,  
z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 
okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) teren nalecy do rodzaju terenów mieszkaniowo-

usługowych, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasem, 

b) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  
z utwardzonych placów do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartoWci 
współczynnika spływu okreWlonego w „Studium 
programowo-przestrzennym kanalizacji 
deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz 
okreWlonym przez gestora sieci; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji, nie 
wiCksza nic 12,0 m, 

b) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 106 do 110 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

c) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 96 do 100 m n.p.m.; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa z drogi lokalnej, 
oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L. 
 
§ 37. Ustalenia dla terenu B32.UO: 

1) przeznaczenie - teren usług oWwiaty (przedszkole); 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC lokalizacjC budynków wolno 
stoj>cych wył>cznie na potrzeby przedszkola, 

b) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy przy 
granicy z terenami B28.MW i B33.MN, 

c) dopuszcza siC lokalizowanie tablic 
informacyjnych na budynkach, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 
noWników reklamowych, 

e) obowi>zuje zakaz sytuowania innych obiektów 
usługowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy nieprzekraczaj>ca 

trzech kondygnacji, nie wiCksza nic 12,0 m, 
b) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  

z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, ze 
wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć 107 m n.p.m.; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
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z terenów drogi przyległej, oznaczonej w planie 
B34.KD-L. 
 
§ 38. Ustalenia dla terenu B33.MN: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszczalna lokalizacja funkcji 

usługowej wył>cznie wbudowanej w budynek 
mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. żnieanieMskiej 26 do 
gminnej ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 35%; 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
B34.KD-L i B41.KD-L. 
 
§ 39. Ustalenia dla terenu B35.U: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy usługowej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszczalna lokalizacja funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej wył>cznie 
wbudowanej w budynek usługowy; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC usługow>, 

c) dopuszcza siC przesuniCcie (w kierunku 
wschodnim, prostopadłym do przebiegu linii)  
o nie wiCcej nic 14,0 m orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny A10.KD-L i B35.U, przy 
czym nie moce ona przekroczyć linii zabudowy 
okreWlonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 

zlokalizowanego przy ul. Kossaka 80 do gminnej 
ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do trzech 

kondygnacji, nie wiCcej nic 15,0 m, 
b) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 

przekroczyć od 95 m do 102 m n.p.m., ze 
wzglCdu na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska 
Bydgoszcz, wysokoWci te s> zmienne  
i uzalecnione od połocenia wzglCdem lotniska, 

c) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 85 do 92 m n.p.m.; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, 
oznaczonych w planie symbolami: A10.KD-L  
i B34.KD-L oraz z ulicy Kossaka znajduj>cej siC 
poza granicami planu. 
 
§ 40. Ustalenia dla terenu B36.ZC: 

1) przeznaczenie: 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 

wolno stoj>cych wył>cznie na potrzeby 
cmentarza oraz w zgodzie z przepisami 
odrCbnymi, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy przy 
granicach z innymi działkami budowlanymi, 

d) dopuszcza siC zachowanie, modernizacjC, 
przebudowC oraz realizacjC nowych pomników, 
grobowców, obelisków, itp., 

e) obowi>zuje zachowanie istniej>cej zieleni (drzew 
i krzewów), 

f) obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich reklam; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - dla cmentarza 
rzymsko-katolickiego przy ul. Kossaka, który 
znajduje siC w ewidencji zabytków, ustala siC:  
a) w przypadku planowania działalnoWci 

budowlanej na obszarze strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej, obowi>zuje przeprowadzenie, 
na koszt inwestora, wyprzedzaj>cych badaM 
archeologicznych, których zakres zostanie 
ustalony na etapie uzgadniania projektu, 

b) prace na terenie cmentarza obejmuj>ce 
ingerencjC w układ przestrzenny, historyczn> 
zieleM, architekturC cmentarn>, zabytkowe 
nagrobki wymagaj> uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje maksymalna wysokoWć zabudowy - 

6,0 m, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC wycszych nic 6,0 m, 

obiektów, tj. wiece, dzwonnice, itp., do 
wysokoWci nieprzekraczaj>cej ograniczeM 
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wysokoWci zabudowy okreWlonych  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska 
Bydgoszcz, tj. miCdzy 90 a 103 m n.p.m., 
wysokoWci te s> zmienne i uzalecnione od 
połocenia wzglCdem lotniska, 

c) obowi>zuje lokalizacja nowej zabudowy 
wył>cznie nawi>zuj>cej architektonicznie do 
istniej>cej zabudowy cmentarza; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury - 
obowi>zuje podł>czenie do sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach gestorów sieci,  
z uwzglCdnieniem przepisów szczegółowych; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa z drogi lokalnej, 
oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L  
i z ul. Kossaka znajduj>cej siC poza granicami planu; 

7) teren przeznaczony jest na realizacjC inwestycji celu 
publicznego. 
 
§ 41. Ustalenia dla terenu B37.UKR: 

1) przeznaczenie - teren usług kultu religijnego; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów 
stałych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje odprowadzenie wód 
deszczowych z utwardzonych placów do miejskiego 
systemu kanalizacji deszczowej, z zachowaniem 
wartoWci współczynnika spływu okreWlonego  
w „Studium programowo-przestrzennym kanalizacji 
deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz okreWlonym 
przez gestora sieci; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 

przekroczyć 111,5-113,5 m n.p.m., ze wzglCdu 
na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska Bydgoszcz, 
zgodnie z rysunkiem planu, wysokoWć zabudowy 
jest zmienna i uzalecniona od połocenia 
wzglCdem lotniska, 

b) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, ze 
wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć 101,5-103,5 m n.p.m.; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa z drogi lokalnej, 
oznaczonej w planie symbolem B34.KD-L. 
 
§ 42. Ustalenia dla terenu B38.MW-U: 

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy, 

b) dopuszcza siC wydzielenie terenu infrastruktury 
elektroenergetycznej - stacji transformatorowej, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów 
stałych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) teren nalecy do rodzaju terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasem, 

b) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  
z utwardzonych placów do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, z zachowaniem wartoWci 
współczynnika spływu okreWlonego w „Studium 
programowo-przestrzennym kanalizacji 
deszczowej miasta Bydgoszczy” oraz 
okreWlonym przez gestora sieci; 

4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci:  
a) dopuszcza siC mocliwoWć przeniesienia 

orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych terenu 
B39.Iź w obrCbie całego terenu B38.MW-U, 

b) dopuszcza siC przeprowadzenie niezbCdnych 
podziałów i scaleM nieruchomoWci zwi>zanych ze 
zmian> usytuowania terenu B39.Iź (stacja 
transformatorowa połocona na działce nr 71/3 
obr. 87), w granicach terenu B38.MW-U; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do czterech 

kondygnacji, nie wiCcej nic 17,0 m, 
b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 60%, 

c) wielkoWć powierzchni terenu niezabudowanego 
nie powinna być mniejsza nic 10% powierzchni 
działki, 

d) wysokoWć wszelkich obiektów nie moce 
przekroczyć od 113 m do 117 m n.p.m., 
ze wzglCdu na lokalizacjC w s>siedztwie lotniska 
Bydgoszcz, wysokoWci te s> zmienne  
i uzalecnione od połocenia wzglCdem lotniska, 

e) wysokoWć dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w tym napowietrznych linii, 
masztów, anten i urz>dzeM telekomunikacyjnych 
zamieszczonych na dachach budynków, 
ze wzglCdu na ich usytuowanie w powierzchni 
podejWcia do lotniska Bydgoszcz, nie moce 
przekroczyć od 103 do 107 m n.p.m.; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami: B34.KD-L i B41.KD-L oraz  
z ul. Kossaka znajduj>cej siC poza granicami planu. 
 
§ 43. Ustalenia dla terenu B40.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

- dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 35%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie 
B41.KD-L i z ul. Kossaka znajduj>cej siC poza 
granicami planu. 
 
§ 44. Ustalenia dla terenu C1.MN-MW: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. KcyMskiej 32 do gminnej 
ewidencji zabytków; 

5) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci:  
a) dopuszcza siC przył>czenie działki nr 77 obr. 74 

do działki s>siedniej, z zapewnieniem dojazdu  
z drogi publicznej, 

b) dopuszcza siC przył>czenie działki nr 92 obr. 74 
do działki s>siedniej, z zapewnieniem dojazdu  
z drogi publicznej; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m dla zabudowy 
jednorodzinnej, 

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do czterech 
kondygnacji, nie wiCcej nic 17,0 m dla 
zabudowy wielorodzinnej; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczeM w ich ucytkowaniu - obowi>zuje 
zapewnienie dojazdu i przejWcia przez działki nr 69  
i 73, obr. 74, celem obsługi komunikacyjnej działki 
nr 77 obr. 74; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
B1.KD-G, B41.KD-L, C5.KD-L oraz C2.KD-D. 
 
§ 45. Ustalenia dla terenów C2.KD-D, C10.KD-D, 

C13.KD-D, C16.KD-D: 
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica klasy 

dojazdowej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) skrzycowanie z ulicami L i D - zwykłe, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych:  

- C2.KD-D - zmienna: 8,0 m - 23,0 m, 
- C10.KD-D - zmienna: 12,5 m - 15,5 m, 
- C13.KD-D - 12,0 m, 
- C16.KD-D - zmienna: 9,5 m - 15,0 m, 

c) C16.KD-D bez poł>czenia z ulic> klasy Z 
(C33.KD-Z-KD-T), 

d) dopuszcza siC stosowanie dróg o przekroju 
jednoprzestrzennym i rozwi>zaM uspokajaj>cych 
ruch kołowy; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) dopuszcza siC utrzymanie, remonty, przebudowC 

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

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

4) tereny przeznaczone s> na realizacjC inwestycji celu 
publicznego. 
 
§ 46. Ustalenia dla terenu C3.MN-MW: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 

mieszkalnej, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
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przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) szczególne zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWci - dopuszcza siC przył>czenie działki 
nr 2/1 obr. 85 do działki s>siedniej, z zapewnieniem 
dojazdu z drogi publicznej; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do czterech 

kondygnacji oraz nie wiCcej nic 17,0 m, 
b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenu 

drogi przyległej, oznaczonej w planie symbolem 
C2.KD-D, 

b) dopuszcza siC utrzymanie zjazdów 
z ul. SzubiMskiej (B1.KD-ż) do istniej>cej 
zabudowy na warunkach zarz>dcy drogi. 

 
§ 47. Ustalenia dla t erenu C4.MN-U: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
(nieuci>cliwej); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków, 
b) dopuszcza siC lokalizowanie budynków przy 

granicach działek budowlanych, 
c) dopuszcza siC stosowanie reklam i szyldów 

wył>cznie na elewacjach obiektu, jednak nie 
wiCkszych nic 10% powierzchni elewacji, na 
której reklama zostanie umieszczona; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do trzech kondygnacji, nie wiCcej nic 
12,0 m; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami C2.KD-D i C5.KD-L. 
 
§ 48. Ustalenia dla terenu C7.MN: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie istniej>cych budynków 
mieszkalnych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 35%; 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
C6.KD-L i C13.KD-D. 
 
§ 49. Ustalenia dla terenu C8.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych  
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków mieszkalnych, 
b) dopuszcza siC lokalizowanie dróg wewnCtrznych, 
c) obowi>zuje zakaz grodzenia pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, 
d) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. żnieanieMskiej 19 do 
gminnej ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC wysokoWć nowej zabudowy do 

czterech kondygnacji oraz nie wiCcej nic 17,0 m, 
b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 45%; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
- na działce nr 441 obr. 74 obowi>zuje zapewnienie 
dojazdu do terenu C9.IE; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami: C6.KD-L, C10.KD-D i C13.KD-D, 
C19.KD-L oraz B41.KD-L. 
 
§ 50. Ustalenia dla terenów C11.MN i C12.MN: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
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b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 
usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie istniej>cych budynków; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  
a) dla terenu C11.MN - obowi>zuj> ograniczenia 

zwi>zane z wpisaniem budynku zlokalizowanego 
przy ul. żołCbiej 36 do gminnej ewidencji 
zabytków, 

b) dla terenu C12.MN - obowi>zuj> ograniczenia 
zwi>zane z wpisaniem budynku zlokalizowanego 
przy ul. żołCbiej 24 do gminnej ewidencji 
zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do dwóch kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej - obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenów dróg przyległych, 
oznaczonych w planie C13.KD-D i C19.KD-L. 
 
§ 51. Ustalenia dla terenów C14.MW i C17.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków, 
b) obowi>zuje zakaz grodzenia po miCdzy 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów 
stałych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  
a) dla terenu C14.MW - obowi>zuj> ograniczenia 

zwi>zane z wpisaniem budynku zlokalizowanego 
przy ul. Strzeleckiej 5 do gminnej ewidencji 
zabytków, 

b) dla terenu C17.MW - obowi>zuj> ograniczenia 
zwi>zane z wpisaniem budynku zlokalizowanego 
przy ul. żołCbiej 2a do gminnej ewidencji 
zabytków; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC wysokoWć nowej zabudowy 

mieszkaniowej do czterech kondygnacji oraz nie 
wiCcej nic 17,0 m, 

b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami C6.KD-L i C19.KD-L oraz C13.KD-D  
i C16.KD-D. 
 
§ 52. Ustalenia dla terenu C15.IG: 

1) przeznaczenie - teren infrastruktury gazowniczej; 
2) obowi>zuje utrzymanie, modernizacja oraz budowa 

nowych sieci i urz>dzeM gazowniczych, zgodnie  
z warunkami okreWlonymi przez gestora sieci; 

3) teren przeznaczony jest na realizacjC inwestycji celu 
publicznego. 
 
§ 53. Ustalenia dla terenu C18.MN: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie istniej>cych budynków; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. żołCbiej 14a do gminnej 
ewidencji zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 35%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
C19.KD-L i C13.KD-D. 
 
§ 54. Ustalenia dla terenów C20.MW i C23.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków, 
b) obowi>zuje zakaz grodzenia pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, 
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
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- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć nowej zabudowy mieszkaniowej do 

czterech kondygnacji, nie wiCcej nic 17,0 m, 
b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami B41.KD-L, C19.KD-L i C24.KD-L. 
 
§ 55. Ustalenia dla terenu C21.MN-MW: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztatowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków mieszkalnych, 
b) dopuszcza siC lokalizowanie dróg wewnCtrznych 

dla zabudowy wielorodzinnej, 
c) dopuszcza siC zabudowC przy granicy działki 

tylko dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWci - działki nr 33, 268, 45/2, 48/2 i 52/2 
obr. 86 - dopuszcza siC przył>czenie do działek 
budowlanych s>siednich, celem poprawy warunków 
zagospodarowania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynków 
zlokalizowanych przy ul. żołCbiej 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 31 i 33 do gminnej ewidencji 
zabytków; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%, 

b) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 
kondygnacji, nie wiCcej nic 10,0 m, dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do czterech 
kondygnacji, nie wiCcej nic 17,0 m, dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  

z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
C19.KD-L i C24.KD-L. 
 
§ 56. Ustalenia dla terenu C25.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków mieszkalnych, 
b) obowi>zuje zakaz grodzenia pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, 
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć nowej zabudowy 

mieszkaniowej do czterech kondygnacji oraz nie 
wiCcej nic 17,0 m, 

b) wielkoWć zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej nie moce przekroczyć 40%; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
symbolami B41.KD-L i C24.KD-L oraz z ulicy 
Kossaka znajduj>cej siC poza granicami planu. 
 
§ 57. Ustalenia dla terenu C26.UO: 

1) przeznaczenie - teren usług oWwiaty (zespół szkół); 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 
budynków, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
wolno stoj>cych wył>cznie na potrzeby szkoły, 

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy przy 
granicach z terenami s>siednimi, 

d) dopuszcza siC lokalizowanie tablic 
informacyjnych na budynkach, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

e) obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 
noWników reklamowych, 

f) obowi>zuje zakaz sytuowania innych obiektów 
usługowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 
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4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych, nie wiCksza nic 12,0 m; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa z drogi 
oznaczonej w planie symbolem C24.KD-L. 
 
§ 58. Ustalenia dla terenu C27.MN i C28.MN: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków, 
b) obowi>zuje zakaz zabudowy przy granicy  

z terenem C26.UO; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) dla terenu C28.MN - obowi>zuj> ograniczenia 

zwi>zane z wpisaniem budynku zlokalizowanego 
przy ul. Kruczej 1 do gminnej ewidencji 
zabytków; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do dwóch kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych - C24.KD-L, C29.KD-L 
i z ul. Kossaka, znajduj>cej siC poza granicami 
planu. 
 
§ 59. Ustalenia dla terenu C30.MN: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zachowanie istniej>cych budynków; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasem; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem budynku 
zlokalizowanego przy ul. Kruczej 2 do gminnej 
ewidencji zabytków; 

5) zasady i warunki scalania oraz podział 
nieruchomoWci - działki nr 94/1, 95/1, 96/1 obr. 86 
dopuszcza siC przył>czenie do s>siednich działek 

budowlanych celem poprawy warunków 
zagospodarowania; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy do dwóch kondygnacji, nie wiCcej nic 9,0 m; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych, oznaczonych w planie 
C24.KD-L i C29.KD-L. 
 
§ 60. Ustalenia dla terenu C31.MW: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizowanie 

usług nieuci>cliwych, wył>cznie wbudowanych 
w budynek mieszkalny, zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

budynków, 
b) obowi>zuje zakaz grodzenia pomiCdzy 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
c) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych lub ich 
zespołów, z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy 
miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych 
- funkcje garacowe, gospodarcze projektować 
jako wbudowane w zabudowC mieszkaniow>; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasem; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć nowej zabudowy 

mieszkaniowej do czterech kondygnacji oraz nie 
wiCcej nic 17,0 m, 

b) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 40%; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu drogi przyległej, oznaczonej w planie 
symbolem C24.KD-L i z ul. Kossaka, znajduj>cej 
siC poza granicami planu. 
 
§ 61. Ustalenia dla terenu C32.U-UC: 

1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej, teren 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m kw.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zabudowC przy fragmencie 

wschodniej granicy obszaru planu, przy czym 
powinna ona stanowić kontynuacjC 
nowoprojektowanej zabudowy, znajduj>cej siC 
poza obszarem planu, 

b) dopuszcza siC sytuowanie drogi dojazdowej  
z parkingiem powierzchniowym, 
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c) dopuszcza siC zabudowC przy granicy działki 
budowlanej, 

d) dopuszcza siC rozbiórkC obiektów budowlanych, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy nie wiCksza nic 17,0 m; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu drogi dojazdowej, znajduj>cej siC poza 
granicami planu. 
 
§ 62. Ustalenia dla terenu C33.KD-Z-KD-T: 

1) przeznaczenie - ulica klasy zbiorczej z torowiskiem 
tramwajowym; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica dwujezdniowa z lini> tramwajow>,  

z obustronnymi chodnikami i Wcieckami 
rowerowymi, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 
zmienna: 45,0 m - 71,0 m, 

c) skrzycowanie z ulic> klasy ż skanalizowane,  
z klasy L lub D skanalizowane lub na prawe 
skrCty, 

d) skrzycowanie ulic C6.KD-L i C24.KD-L z ulic> 
zbiorcz> C33.KD-Z-KD-T wył>cznie na relacje 
prawoskrCtne, 

e) zakaz poł>czenia ulicy C5.KD-L z ulic> 
C33.KD-Z-KD-T; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - ostateczna lokalizacja linii 
rozgraniczaj>cych ul. PiCknej (C33.KD-Z-KD-T) 
zostanie ustalona w projekcie budowlanym 
dotycz>cym rozbudowy tej ulicy i dostosowana do 
wymogów zawartych w planie; 

4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego, w tym realizacjC linii kablowej 110 kV 
oraz sieci Wwiatłowodowej przewidzianej dla 
monitoringu pracy urz>dzeM 110 kV, dla których 
rezerwuje siC pas terenu o szerokoWci 5,0 m, zgodnie 
z § 5 ust. 13 pkt 11 lit. e niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 
§ 63. Trac> moc: 

1) uchwała Nr III/63/98 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoconego w Bydgoszczy przy ulicy Strzeleckiej 45a r. 
ul. żnieanieMskiej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 20, 
poz. 123); 

2) uchwała Nr IX/280/99 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Szwederowo w Bydgoszczy obejmuj>cego teren 
połocony przy ulicy Kossaka 44, 46, 48 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 43, poz. 363); 

3) uchwała LIII/942/98 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
obejmuj>cego fragment osiedla Szwederowo  
w Bydgoszczy ograniczony ulicami SzubiMsk>, 
PiCkn>, Kossaka, Strom> (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 29, 
poz. 117) - w granicach obszaru objCtego uchwał>; 

4) uchwała Nr XLIII/1333/2001 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 24 paadziernika 2001 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu osiedla żórzyskowo 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 35, poz. 651) -  
w granicach obszaru objCtego uchwał>; 

5) uchwała Nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1601) -  
w granicach obszaru objCtego uchwał>. 
 
§ 64. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicz>cy  

Rady Miasta 
Lech Lewandowski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr IX/80/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 marca 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr IX/80/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „żórzyskowo-

żnieanieMska” 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, Rada Miasta 
Bydgoszczy rozstrzyga o nieuwzglCdnieniu uwag 
zamieszczonych w ponicszym wykazie: 
 

 

Lp. TreWć uwagi 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoWci,  
której dotyczy 

uwaga 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi 
Zgłaszaj>cy 

uwagC 
(data wpływu) 

1 2 3 4 5 
1 1.1. Wprowadzenie zabudowy 

wielorodzinnej w tkankC 
zabudowy jednorodzinnej. 

 
 
 
 
 

C1.MN-MW 
C3.MN-MW 

(teren przeznaczony  
na zabudowC 

jednorodzinn>, 
zabudowC 

wielorodzinn>) 

Na terenie wyznaczonym ulicami: KcyMska-
PiCkna-SzubiMska-żnieanieMska zabudowC 
istniej>c> stanowi> zarówno budynki 
jednorodzinne jak i wielorodzinne. W celu ochrony 
istniej>cych zasobów dopuszczono w projekcie 
planu rócne formy uzupełniaj>cej zabudowy 
mieszkaniowej, z uwzglCdnieniem wydanych 
decyzji. 

 
 
 
 
 
WłaWciciele 
działek  
nr 83/2 i 93 
obrCb 74  
 
(12.01.2011) 

1.2. Zbyt wysoki wskaanik 
zabudowy. 

Wskaanik zabudowy w projekcie planu okreWla 
procent zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej i jest optymalny dla zabudowy 
wielorodzinnej. 

1.3. Zbyt wysokie wysokoWci dla 
budynków nowych. 

WysokoWć zabudowy jest ograniczona 
powierzchniami ograniczeM wysokoWci zabudowy 
i obiektów naturalnych ze wzglCdu na s>siedztwo 
lotniska. PrzyjCte wysokoWci s> zblicone do 
istniej>cej zabudowy wielorodzinnej, a projekty 
budowlane poszczególnych budynków musz> 
uwzglCdniać obowi>zuj>ce przepisy Prawa 
budowlanego.  1.4. Linie zabudowy 

niedostosowane do zabudowy 
istniej>cej. 

Uwaga dot. wymogów kształtowania zabudowy 
w trybie wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. W projekcie planu 
projektowana linia zabudowy uwzglCdnia istniej>c> 
zabudowC i projektowane przeznaczenie terenów. 

1.5. SzerokoWć dopuszczalna dla 
elewacji frontowych nowych 
budynków niedostosowana do 
zabudowy istniej>cej. 

Uwaga dot. wymogów kształtowania zabudowy  
w trybie wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt 
planu okreWla minimaln> szerokoWć elewacji 
nowoprojektowanych budynków.  

1.6. Wyznaczenie odpowiedniej 
iloWci miejsc parkingowych.  
Uwaga o wyjazdach z garacy 
podziemnych wprost na 
chodnik. 

Projekt planu okreWla iloWć miejsc parkingowych 
wymagan> na 1 mieszkanie lub usługC 
projektowan>. Uwaga o wyjazdach z garacy 
dotyczy projektu budowlanego i realizacji 
inwestycji - projekt planu miejscowego nie 
obejmuje szczegółowych rozwi>zaM na 
poszczególnych działkach.  

 

1.7. Wprowadzenie 
Wredniowysokiej zabudowy na 
terenie zabudowy niskiej  
i jednorodzinnej. 

Przeznaczenie terenu C1.MN-MW zostało 
zmienione i poszerzone o zabudowC 
wielorodzinn> z uwagi na wydane decyzje  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu w 2007 roku. 

2 2.1. Wprowadzenie funkcji 
biurowej i handlowej. 

 
 
 
 

W projekcie planu teren jest przeznaczony pod 
zabudowC zarówno wielorodzinn> jak i usługow>, 
w tym biurow> i handlow> (nieuci>cliwe usługi). 
Uwaga bezprzedmiotowa. 

Ucytkownik 
wieczysty 
działek  
nr 71/4 i 79 
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2.2. Zmiana dopuszczalnej 
wysokoWci zabudowy 
do 6 kondygnacji. 

B38.MW-U 
(teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
teren zabudowy 

usługowej) 

WysokoWć zabudowy jest ograniczona 
powierzchniami ograniczeM wysokoWci zabudowy 
i obiektów naturalnych ze wzglCdu na s>siedztwo 
lotniska. Wobec powycszego uwaga nie została 
uwzglCdniona. 

obrCb 87 
 
(28.01.2011) 

2.3. Dopuszczenie scaleM  
i podziałów działek. 

W ustaleniach ogólnych (§ 5 ust. 10 pkt 4) 
zapisano warunki ł>czenia i podziałów działek 
budowlanych. 
Uwaga bezprzedmiotowa. 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr IX/80/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 23 marca 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 „żórzyskowo-
żnieanieMska” 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  
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 o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do zadaM 
własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMców: 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej 
(budowa dróg publicznych) – ulice klasy lokalnej (KD-
L) i klasy dojazdowej (KD-D) oraz ulica główna (KD-
G) w liniach rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych 
symbolami w poszczególnych obszarach 
funkcjonalnych: 
- A: A2.KD-L, A5.KD-L, A9.KD-L, A10.KD-L,  
- B: B1.KD-G, B6.KD-L, B11.KD-L, B18.KD-L, 

B26.KD-L, B34.KD-L, B41.KD-L,  
- C: C2.KD-D, C5.KD-L, C6.KD-L, C10.KD-D, 

C13.KD-D, C16.KD-D, C19.KD-L, C24.KD-L, 
C29.KD-L, C33.KD–Z/KD-T. 
2. Sposób realizacji inwestycji: 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentach: 
- 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 w latach 2010-2012, przyjCte uchwał> 

Nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
16.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budcetu miasta 
na 2010 r. 

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

- Uchwała Nr LII/781/09 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Planu 
rozwoju i modernizacji urz>dzeM wodoci>gowych  
i kanalizacyjnych na lata 2010-2014. 

 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie – ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 j.t.) oraz z 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 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, a takce 
wykwaterowaM lokatorów. 

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 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. 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 zgodnie z ustaw> z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode  
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 oo z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
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porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 

Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu 
Gminy zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


