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UCHWAŁA Nr XV/266/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz Wschód–Towarowa”  
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, Nr 155, poz. 1043, oraz z 2011 r.  
Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901), uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu, ce uchwalany plan 

miejscowy nie narusza ustaleM 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 
„Bydgoszcz Wschód-Towarowa” w Bydgoszczy  
o powierzchni 35,56 ha, w granicach okreWlonych na 
rysunku planu. 

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

na rozdziałyŚ 
a) rozdział 1 – Przepisy ogólne, 
b) rozdział 2 – Oznaczenia graficzne planu, 
c) rozdział 3 – Ogólne ustalenia planu, 
d) rozdział 4 – Szczegółowe ustalenia planu, 
e) rozdział 5 – Przepisy koMcoweś 

2) czCWć graficzn> oraz wymagane rozstrzygniCcia 
stanowi>ce zał>czniki do uchwałyŚ 
a) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik  

nr 1, 
b) wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, stanowi>cy zał>cznik nr 1.1a  
i 1.1b, 

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

d) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
do zadaM własnych gminy, jako zał>cznik nr 3. 

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.1.  Ustalenie przeznaczenia terenów połoconych 

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

2) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 
uchwały i na rysunku planu. 
2.  Identyfikacja i powi>zanie okreWlonej 

nieruchomoWci z rysunkiem i tekstem planu nastCpuje  
w oparciu o oznaczenia przedstawione w formie 
symboli literowych i numerów wyrócniaj>cych teren 
spoWród innych terenów, w granicach obszaru objCtego 
planem. 

3.  Zakres ustaleM szczegółowych wynika ze 
specyfiki poszczególnych terenów. 

 
§ 3.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o płaszczyznach spadku, nachylonych pod k>tem nie 
wiCkszym nic 15°ś 

2) geometrii dachu – nalecy przez to rozumiećŚ k>t 
nachylenia i układ połaci dachowych; 

3) linii podziału wewnCtrznego terenów – orientacyjnej 
– nalecy przez to rozumieć liniC przedstawion> na 
rysunku planu, stanowi>c> granicC działki 
budowlanej, której przebieg moce być zmieniony, 
jeWli bCdzie to uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, potrzebami 
funkcjonalnymi czy koniecznoWci> wprowadzenia 
uregulowaM własnoWciowychś 

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

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

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granicC obszaru na którym,  
z zachowaniem ustaleM planu oraz przepisów 
szczególnych i odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie 
budynków, w tym takce bezpoWrednio przy tej linii, 
ale bez mocliwoWci jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczaj>cejś 

7) nieprzekraczalnej linii lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu stanowi>c> granicC 
obszaru na którym, z zachowaniem ustaleM  
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i przepisów odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie 
pomieszczeM mieszkalnych w zabudowieś 

8) nieuci>cliwy charakter usług – nalecy przez to 
rozumieć działalnoWć usługow>, która nie powoduje 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska, a w szczególnoWci 
hałasu, wibracji, zakłóceM elektrycznych, 
promieniowania, a takce zanieczyszczeM powietrza, 
wody i gleby oraz nie narusza uzasadnionych 
interesów osób trzecichś 

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

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

 11) reklamie – nalecy przez to rozmieć noWnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek formie 
materialnej wraz z elementami konstrukcyjnymi; 

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

 13) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
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 literowyś 

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

 15) zabudowie usługowej – nalecy przez to rozumieć 
budynki ucytecznoWci publicznej i budynki 
zamieszkania zbiorowego; 

 16) utrzymaniu budynków – nalecy przez to rozumieć 
zgodC na ich pozostawienie oraz przebudowy, 
remonty, rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem 
zachowania przy rozbudowie i nadbudowie 
okreWlonych na rysunku planu linii zabudowy oraz 
pozostałych warunków opisanych w tekWcie planuś 
2.  PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie 
z pojCciami i okreWleniami funkcjonuj>cymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych. 

 
Rozdział 2. 

Oznaczenia graficzne planu 
 
§ 4.1.  Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

stanowi>ce obowi>zuj>ce ustalenia planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWloneś 

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

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie lokalizacji funkcji 

mieszkaniowej; 

6) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórkiś 
7) linie podziału wewnCtrznego - orientacyjne; 
8) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytkówś 
9) linie wyznaczaj>ce powierzchniC ograniczaj>c> 

wysokoWć zabudowy i obiektów naturalnych  
w otoczeniu lotniska Bydgoszcz-Szwederowo. 
2.  Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu 

niebCd>ce ustaleniami planu - orientacyjna granica 
strefy płytkiego wystCpowania ekspansywnych iłów 
trzeciorzCdowych. 

 
Rozdział 3. 

Ogólne ustalenia planu 
 
§ 5.  Ogólne ustalenia obowi>zuj> dla wszystkich 

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

 
§ 6.1.  W granicach obszaru objCtego planem 

wyznacza siC tereny o nastCpuj>cym przeznaczeniuŚ 
1) tereny zabudowy: 

a) usługowej o symbolu U, 
b) usługowej i rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 
2000 m2 o symbolu U/UC, 

c) usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu U/MN, 

d) usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej  
o symbolu U/MW, 

e) mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej  
o symbolu MW/U; 

2) tereny transportu: 
a) dróg publicznychŚ 

- teren drogi publicznej - ulica klasy główniej  
z lini> tramwajow> o symbolu KD-G/KD-T, 

- tereny dróg publicznych - ulice klasy lokalnej 
o symbolu KD-L, 

- teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej  
z lini> tramwajow> o symbolu KD-L/KD-T, 

- teren drogi publicznej - ulica klasy 
dojazdowej o symbolu KD-D, 

b) teren drogi wewnCtrznej o symbolu KD-W, 
c) teren zespołu garacowego o symbolu KSg; 

3) tereny infrastruktury technicznej: 
a) elektroenergetycznej o symbolu IE, 
b) gazowniczej o symbolu IG. 
2.  Granice terenów pod budowC obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 
pokrywaj> siC z liniami rozgraniczaj>cymi terenów 
oznaczonych symbolem U/UC. 

 
§ 7.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje kształtowanie przestrzeni  

z uwzglCdnieniem podstawowych zasad kompozycji 
urbanistycznej, tworzenie funkcjonalnego  
i przejrzystego układu brył budynków, zieleni, 
ci>gów komunikacyjnychś 

2) wymagany wysoki standard architektoniczny  
i estetyczny budynków i wszystkich elementów 
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zagospodarowania terenu, w tym małej architektury, 
oWwietlenia i zieleniś 

3) obowi>zuj> nieprzekraczalne linie zabudowy 
okreWlone na rysunku planu; 

4) zasady dotycz>ce reklamŚ 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na 

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

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam  
w granicach terenówŚ 17.KD-G/KD-T, 18.KD-L, 
19.KD-L, 20.KD-L, 23.KD-L i 24.KD-L/KD-T, 

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

d) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam na 
elewacjach budynkówŚ  
- mieszkalnych – 10% powierzchni elewacji, 
- usługowych – 20% powierzchni elewacji. 

 
§ 8.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) wymagane zagospodarowanie powierzchni 

biologicznie czynnych poprzez wprowadzenie 
zieleni niskiej i wysokiej; 

2) obowi>zuje realizacja funkcji usługowych  
o charakterze nieuci>cliwym dla Wrodowiska i osób 
trzecich o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 
inaczej; 

3) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  
z powierzchni parkingu terenowego poprzez 
urz>dzenia oczyszczaj>ce do systemu kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach odrCbnychś 

4) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji 
nalecy zapewnić oszczCdne korzystanie z terenu 
oraz uwzglCdnić potrzeby ochrony Wrodowiska  
w szczególnoWci w zakresie ochrony gleb, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 
wodnych; 

5) przed rozpoczCciem inwestycji obowi>zuje 
sprawdzenie stanu zanieczyszczenia gruntu (gleby  
i ziemi) zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 9.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) w granicach terenu oznaczonego symbolem - 

1.U/UC znajduje siC budynek połocony przy ulicy 
FordoMskiej nr 135 wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków, dla którego obowi>zuje wymóg 
konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji 
realizowany przez remonty konserwatorskie z: 
a) zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego 

pokrycia dachów, detali architektonicznych, 
stolarki, tynków i kolorystyki, 

b) zakazem ocieplenia Wcian elewacji frontowych  
i pozostałych, posiadaj>cych zachowany detal 
architektoniczny oraz zakazem stosowania 
caluzji zewnCtrznych zasłaniaj>cych 
obramowania okienne, 

c) wymogiem stosowania stolarki z materiałów  
i w formie historycznej – wymiana stolarki jest 
dopuszczalna jedynie na stolarkC z materiałów 
drewnianych z zachowaniem podziałów  
i kształtu, obowi>zuje zakaz stosowania stolarki 
PCV; 

2) wymagane jest uzgadnianie z właWciwym 
konserwatorem zabytkówŚ remontów, modernizacji, 
adaptacji, zmian sposobu ucytkowania obiektu 
zabytkowego wymienionego w § 9 pkt 1. 
 
§ 10. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych - wymagane 
uzyskanie reprezentacyjnego i atrakcyjnego wygl>du 
przestrzeni ogólnodostCpnych a takce otoczenia 
obiektów ucytecznoWci publicznej poprzez arancacjC 
nawierzchni, zieleni, realizacjC obiektów małej 
architektury, itp. przy zachowaniu wysokiego poziomu 
kompozycyjno-estetycznego miejsca. 

 
§ 11. Zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) obowi>zuje zakaz zwiCkszania przekroczonych  

w stanie istniej>cym parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
okreWlonych w szczegółowych ustaleniach planuś 

2) wymagane zabezpieczenie potrzeb parkingowych  
w granicach działek budowlanych lub terenów 
inwestycji; 

3) minimalny wskaanik wymaganych iloWci miejsc 
parkingowych w stosunku do iloWci mieszkaM lub 
powierzchni obiektów usługowychŚ 
a) 1,5 miejsca postojowego przypadaj>cego na  

1 mieszkanie, 
b) 20 miejsc postojowych przypadaj>cych na  

1000 m2 powierzchni ucytkowej biur, urzCdów, 
c) 12 miejsc postojowych przypadaj>cych na  

1000 m2 powierzchni ucytkowej obiektów 
usługowo-handlowych, gastronomicznych, 

d) 25 miejsc postojowych przypadaj>cych na  
100 łócek hotelowych, 

e) 7 miejsc postojowych przypadaj>cych na  
100 zatrudnionych/uczniów w szkołach lub 
uczelniach; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu nieokreWlone w przepisach 
ogólnych, nalecy realizować zgodnie ze 
szczegółowymi ustaleniami planu. 
 
§ 12. Granice 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 - 
nie ustala siC. 

 
§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) w granicach planu nie wyznacza siC obszarów 

wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 
nieruchomoWci i ich ponownego podziału na działkiś 
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2) podziały terenu na działki budowlane zgodnie  

z przepisami odrCbnymi, o ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowi> inaczejś 

3) obowi>zuje zakaz wydzielania działek bezpoWrednio 
pod budynkami i innymi obiektami typu pawilony 
handlowe, małe obiekty usługowe, kioski, garace  
w sposób, który uniemocliwia ich funkcjonowanie 
jako samodzielnych działek budowlanych w myWl 
obowi>zuj>cych przepisówś 

4) dopuszcza siC podziały działek w celu 
wyodrCbnienia działek gruntu na potrzeby terenów 
komunikacji i infrastruktury technicznej;  
w przypadku koniecznoWci wydzielenia działki 
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej 
nalecy wyznaczać j> w minimalnych, niezbCdnych 
granicachś dla działek wydzielonych pod lokalizacje 
infrastrukturalnych obiektów kubaturowych 
wymagane jest okreWlenie dostCpu do drogi 
publicznej; 

5) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych  
i poprawie warunków funkcjonowania 
nieruchomoWci. 
 
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) w zakresie uwarunkowaM lotniczychŚ 

a) obowi>zuj> nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokoWci obiektów budowlanych  
i naturalnych zgodnie ze wskazanymi na rysunku 
planu liniami wyznaczaj>cymi powierzchniC 
ograniczaj>c> wysokoWć zabudowy i obiektów 
naturalnych w otoczeniu lotniska Bydgoszcz-
Szwederowo oraz zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska Bydgoszcz-Szwederowo i przepisach 
odrCbnych, 

b) istniej>ce przeszkody lotnicze, jeceli jest to 
mocliwe, nalecy zlikwidować a w innym 
przypadku oznakować i zgłaszać do Prezesa 
UrzCdu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

2) w zakresie lokalizacji, rozbudowy, przebudowy 
stacji paliw, stacji gazu płynnego nalecy zapewnić 
szczególne warunki odległoWci zbiorników 
naziemnych od obiektów ucytecznoWci publicznej 
oraz budynków mieszkalnych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) w zakresie uwarunkowaM gruntowych - przed 
realizacj> inwestycji wymagane rozpoznanie 
warunków gruntowych oraz okreWlenie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
w zwi>zku z płytkim wystCpowaniem 
ekspansywnych iłów trzeciorzCdowych (0.0 - 3.5 m. 
p.p.t). 
 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 
1) system transportowy tworz>Ś 

a) tereny dróg publicznych, w tym: 

- ulica klasy główniej z lini> tramwajow> 
oznaczona symbolem 17.KD-G/KD-T, 

- ulice klasy lokalnej oznaczone symbolami: 
18.KD-L, 19.KD-L, 20.KD-L, 21.KD-L, 
22.KD-L, 23.KD-L, 

- ulica klasy lokalnej z lini> tramwajow> 
oznaczona symbolem 24.KD-L/KD-T, 

- ulica klasy dojazdowej oznaczona symbolem 
25.KD-D, 

b) teren drogi wewnCtrznej oznaczony symbolem 
26.KD-W, 

c) teren obsługi transportu samochodowego – teren 
zespołu garacowego oznaczony symbolem 
27.KSg; 

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych oraz sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

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

4) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  
i lokalizacjC nowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

5) w pasach dróg dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 
małej architektury zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

6) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulicś 
7) wymagane zabezpieczenie potrzeb parkingowych  

w granicach działek budowlanych lub terenach 
inwestycji; 

8) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej  
i wprowadzenie nowej zieleni wysokiej, w formie 
zieleni przyulicznej nie koliduj>cej z sieciami 
infrastruktury technicznej i rozwi>zaniami 
technicznymi drogi. 
 
§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
1) zasady ogólneŚ 

a) nowe oraz rozbudowywane sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych  
w planie pod drogi publiczne lub pod 
infrastrukturC techniczn>, a w sytuacjach 
szczególnych dopuszcza siC ich sytuowanie  
w granicach terenów o charakterze 
ogólnodostCpnym lub innych, z zapewnieniem 
słucbom eksploatuj>cym dostCpu do tych sieci na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) w granicach terenów dróg dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów budowlanych i urz>dzeM 
technicznych oraz utrzymanie, przebudowC  
i realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> 
ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem drogowym, na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

c) w granicach terenów dróg dopuszcza siC 
utrzymanie i przebudowC istniej>cych sieci 
urz>dzeM infrastruktury technicznej 
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niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenów 
transportu, z zachowaniem przepisów odrCbnych, 

d) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej na terenach dróg 
wewnCtrznych na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnychś 

2) zaopatrzenie w wodCŚ 
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej I strefy ciWnienia poprzez 
istniej>c> i projektowan> sieć rozdzielcz>, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) wymagany montac hydrantu ducej wydajnoWci 
po przebudowie sieci wodoci>gowej w terenie 
19.KD-L (ul. Składowa) i terenie 22.KD-L  
(ul. Startowa); 

3) odprowadzenie Wcieków komunalnych - ustala siC 
odprowadzenie Wcieków komunalnych poprzez 
istniej>c> i projektowan> kanalizacjC sanitarn> 
usytuowan> w ci>gach komunikacyjnych, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowychŚ 
a) ustala siC odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych poprzez istniej>ce i projektowane 
kanały deszczowe, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

b) Wcieki deszczowe ujCte w systemy kanalizacyjne 
pochodz>ce z powierzchni zanieczyszczonych, 
powinny być podczyszczane na terenie działki 
budowlanej inwestora, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 

c) zabrania siC wprowadzania wód opadowych  
z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu, 

d) urz>dzenia do retencjonowania wód 
deszczowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci nie mog> być 
lokalizowane poza ich granicami; 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) ustala siC zasilanie w gaz z istniej>cej  

i projektowanej sieci gazowej Wredniego  
i niskiego ciWnienia w powi>zaniu z istniej>cymi 
sieciami gazowymi zlokalizowanymi w ulicach 
przyległych, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) istnieje mocliwoWć wykorzystania gazu dla celów 
grzewczych, 

c) istniej>ca stacja redukcyjna gazu, zlokalizowana 
na terenie 16.IG, do zachowania; 

6) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś 
a) ustala siC zaopatrzenie w ciepło z magistrali 

ciepłowniczej oraz z sieci rozdzielczej, po jej 
rozbudowie o niezbCdne odcinki, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> na 
zasadach indywidualnych za pomoc> urz>dzeM 
zasilanychŚ gazem, olejem opałowym, energi> 
elektryczn>, ze aródeł energii odnawialnej oraz 
w oparciu o paliwa wCglowe pod warunkiem 
zastosowania niskoemisyjnych kotłów 
retortowych z jednoczesnym osi>gniCciem jak 
najwycszej sprawnoWci w procesie uzyskania 
energii cieplnej; 

 
 

7) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 
a) zasilanie obiektów istniej>cych, 

przebudowywanych i modernizowanych  
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych,  
a w przypadku braku mocliwoWci realizacji 
zasilania - z projektowanych urz>dzeM  
SN i nn, 

b) zasilanie nowych obiektów kubaturowych  
z istniej>cych i projektowanych sieci 
elektroenergetycznych SN i nn według ustaleM 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 

c) zaleca siC utrzymanie stacji transformatorowych 
własnoWci przedsiCbiorstwa energetycznego 
zlokalizowanych na terenach 10.IE, 11.IE, 12.IE, 
13.IE i 14.IE z mocliwoWci> ich przebudowy na 
stacje nowego typu; ewentualna ich dyslokacja 
lub likwidacja moce być wykonana na wniosek 
zainteresowanych stron, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

d) projektowane stacje transformatorowe własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego nalecy 
realizować na geodezyjnie wydzielonych 
działkach budowlanych z dostCpem do dróg 
publicznychś dopuszcza siC realizacjC stacji 
transformatorowych wbudowanych w bryłC 
budynku, 

e) ustala siC utrzymanie przebiegów kablowych 
linii Wredniego napiCcia (SN), dopuszcza siC 
niezbCdn> ich przebudowC wynikaj>c>  
z przebudowy układu komunikacyjnego, 
wzglCdnie koliduj>cych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

f) sieci niskiego napiCcia i stacje transformatorowe 
wykorzystywane dla zasilania modernizowanych 
i projektowanych budynków nalecy dostosować 
do zwiCkszonego obci>ceniaś 

8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
a) podł>czenie do linii i urz>dzeM 

telekomunikacyjnych, poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć telekomunikacyjn> lub 
odbiór/przekaz sygnału za pomoc> 
indywidualnych-abonenckich urz>dzeM 
odbiorczych, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody 
telekomunikacyjne realizować jako linie 
kablowe, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych z zachowaniem przepisów 
odrCbnych oraz parametrów okreWlonych w § 14 
pkt 1; 

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

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

b) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> 
inwestycji były magazynowane w pryzmach  
i wykorzystywane w granicach działki 
budowlanej lub na innych terenach,  
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np. wymagaj>cych rekultywacji czy działaM 
naprawczych w Wrodowisku z zastrzeceniem, ce 
masy ziemne nie przekraczaj> okreWlonych  
w odrCbnych przepisach standardów jakoWci gleb 
i gruntów, 

c) gospodarowanie pozostałymi rodzajami odpadów 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 
 
§ 17. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
utrzymanie, remonty i ucytkowanie istniej>cego 
zagospodarowania na dotychczasowych zasadach. 

 
§ 18. Stawki procentowe słuc>ce naliczeniu opłaty  

z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ 
1) na terenach gminnych i terenach dróg publicznych 

ustala siC stawkC w wysokoWci 0%ś 
2) dla terenów nie wymienionych w pkt 1 ustala siC 

stawkC w wysokoWci 30%. 
 

Rozdział 4. 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.U/UC 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej  

i rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2: 
a) ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  

w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie, 

b) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej ze wskazaniem przekształcenia 
na cele usługowe, 

c) dopuszcza siC utrzymanie stacji paliw, stacji 
gazu płynnego oraz lokalizacje myjni 
samochodowych z uwzglCdnieniem ograniczeM 
okreWlonych w § 14 pkt 2, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych funkcji 
usługowych z zakresu obsługi motoryzacyjnej 
typu warsztaty naprawcze, lakiernie, blacharnie, 
wulkanizacje, itp; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - w granicach terenu 
znajduje siC obiekt wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków, dla którego obowi>zuj> ustalenia 
okreWlone w § 9ś 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia  

o maksymalnie 4,0 m (w kierunku 
nieprzekraczalnej linii zabudowy) orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny okreWlaj>cej zasiCg 
terenu drogi publicznej oznaczonego symbolem 
18.KD-L (ul. Fabryczna), 

b) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia, 
maksymalnie do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny, okreWlaj>cej zasiCg terenu drogi 
publicznej oznaczonego symbolem 17.KD-
G/KD-T (ul. FordoMska), 

c) wymagane uzyskanie reprezentacyjnego  
i atrakcyjnego wygl>du przestrzeni 
ogólnodostCpnych stanowi>cych otoczenie 
obiektów handlowo-usługowych, szczególnie 
stref lokalizacji wejWć do budynków, placów 
wypoczynkowych, ci>gów komunikacyjnych, 
poprzez arancacjC nawierzchni, wprowadzenie 
obiektów małej architektury i zieleni, itp. przy 
zachowaniu wysokiego poziomu kompozycyjno-
estetycznego miejsca, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć wygrodzenia działek 
budowlanych pod warunkiem zastosowania 
ogrodzenia w formie acurowej, 

e) na rysunku planu wskazuje siC budynki 
docelowo przeznaczone do rozbiórkiś 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 5,6, 
b) minimalna intensywnoWć zabudowy – 0,5, 
c) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 55 m, 
d) obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci okreWlone  

w § 14 pkt 1, 
e) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 

wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp., 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
80%, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 10%, 

h) geometria dachów - dowolna, 
i) miejsca do parkowania: 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
na terenach dróg publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie parkingów terenowych 
i wbudowanych w bryłC budynku, 

- wymagane zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 11 pkt 2 i 3ś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obsługa komunikacyjna terenu obowi>zuje  

z przyległych dróg publicznych oznaczonych 
symbolami: 18.KD-L, 19.KD-L i 20.KD-L, 

b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
oznaczonego symbolem 17.KD-G/KD-T  
(ul. FordoMska) pod warunkiem realizacji 
rozwi>zaM bezkolizyjnych, 

c) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
- dla terenu 10.IE nalecy zapewnić dostCp do 

drogi publicznej, 
- zwiCkszenie mocy wymaga realizacji 

abonenckiej linii kablowej Wredniego napiCcia 
wyprowadzonej z GPZ Bydgoszcz Wschód 
oraz rozbudowy abonenckich urz>dzeM SN  
w stacji transformatorowej wbudowanej  
w bryłC wielkopowierzchniowego obiektu 
usługowego. 
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§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.U/MW 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej  

i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 
a) ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  

w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie, 

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, wulkanizacje, 
stacje paliw, stacje gazu płynnego, itp.ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) wymagane uzyskanie atrakcyjnego wygl>du 

przestrzeni ogólnodostCpnych stanowi>cych 
otoczenie obiektów handlowo-usługowych, 
szczególnie stref lokalizacji wejWć do budynków, 
placów wypoczynkowych, ci>gów 
komunikacyjnych, poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej 
architektury i zieleni, itp. przy zachowaniu 
wysokiego poziomu kompozycyjno-estetycznego 
miejsca, 

b) dopuszcza siC mocliwoWć wygrodzenia działek 
budowlanych pod warunkiem zastosowania od 
strony dróg publicznych ogrodzenia w formie 
acurowej, 

c) wymagane zharmonizowanie formy 
architektonicznej zabudowy w granicach działki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 9,0, 
b) minimalna intensywnoWć zabudowy – 0,5, 
c) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 120 m, 
d) obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci obiektów 

budowlanych i naturalnych okreWlonych w § 14 
pkt 1, 

e) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 
wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp., 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
60%, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 25%, 

h) geometria dachów - dowolna, 
i) miejsca do parkowania: 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
na terenach dróg publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie parkingów terenowych 
i wbudowanych w bryłC budynku, 

- wymagane zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 11 pkt 2 i 3ś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna terenu obowi>zuje  

z przyległych dróg publicznych, 

b) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
- dla terenu 11.IE nalecy zapewnić dostCp do 

drogi publicznej poprzez s>siednie działki 
ustanawiaj>c odpowiednie słucebnoWci 
gruntowe, 

- dla terenu 12.IE nalecy zapewnić dostCp do 
drogi publicznej poprzez s>siedni> działkC 
ustanawiaj>c odpowiedni> słucebnoWć 
gruntow>, 

- dla zasilania projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 
usługowej, nalecy wyprowadzić linie 
kablowe SN z GPZ WN/SN Bydgoszcz 
Wschód (wspólnie z zasilaniem terenu 
3.U/UC) i powi>zać je z istniej>cymi sieciami 
SN, 

- dla zasilania zabudowy wielorodzinnej 
nalecy wybudować stacje transformatorowe  
i zasilić je z istniej>cych lub projektowanych 
linii kablowych SN, 

- dla zasilania projektowanych obiektów 
usługowych nalecy wybudować stacje 
transformatorowe abonenckie, 

- zasilanie stacji z projektowanych zł>czy 
kablowych SN - w przypadku niewielkiego 
zapotrzebowania mocy dopuszcza siC 
zasilenie nowych obiektów z projektowanych 
linii kablowych nn (w tym abonenckich) 
wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowych własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

c) w zakresie pozostałych sieci – dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanych bezpoWrednio  
z obsług> terenu, z wymogiem uwzglCdnienia jej 
w projektach zagospodarowania terenów. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.U/UC 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej  

i rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2: 
a) ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  

w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie, 

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, wulkanizacje, 
itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) wymagane uzyskanie atrakcyjnego wygl>du 

przestrzeni ogólnodostCpnych stanowi>cych 
otoczenie obiektów handlowo-usługowych, 
szczególnie stref lokalizacji wejWć do budynków, 
placów wypoczynkowych, ci>gów 
komunikacyjnych, poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej 
architektury i zieleni, itp. przy zachowaniu 
wysokiego poziomu kompozycyjno-estetycznego 
miejsca, 
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b) dopuszcza siC mocliwoWć wygrodzenia działek 
budowlanych pod warunkiem zastosowania od 
strony dróg publicznych ogrodzenia w formie 
acurowej, 

c) wymagane zharmonizowanie formy 
architektonicznej zabudowy w granicach działki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 5,6, 
b) minimalna intensywnoWć zabudowy – 0,35, 
c) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 55 m, 
d) obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci obiektów 

budowlanych i naturalnych okreWlonych w § 14 
pkt 1, 

e) dla zabudowy lokalizowanej w bezpoWrednim 
s>siedztwie ul. WyWcigowej, ustala siC 
minimaln> wysokoWć zabudowy - 12 m,  
z dopuszczeniem realizacji budynków o nicszej 
wysokoWci pod warunkiem zastosowania 
architektonicznych wykoMczeM elewacji, np. 
attyki, uzupełniaj>cych rócnicC wysokoWci do  
12 m, 

f) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 
wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp., 

g) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
80%, 

h) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 10%, 

i) geometria dachów - dowolna, 
j) miejsca do parkowania: 

- dopuszcza siC zadaszenie miejsc do 
parkowania bez ograniczenia wysokoWci tego 
zadaszenia, 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
na terenach dróg publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie parkingów terenowych 
i wbudowanych w bryłC budynku, 

- wymagane zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 11 pkt 2 i 3ś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna terenu obowi>zuje  

z przyległych dróg publicznych, 
b) obowi>zuje zakaz obsługi z terenów dróg 

publicznych oznaczonych symbolami: 23.KD-L  
i 24.KD-L/KD-T, 

c) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
- zasilanie projektowanych obiektów 

zlokalizowanych we wschodniej czCWci 
terenu z projektowanej abonenckiej stacji 
transformatorowej; zasilanie stacji  
z abonenckiej linii kablowej SN 
wyprowadzonej z projektowanego zł>cza 
kablowego SN, które nalecy sytuować  
w liniach rozgraniczaj>cych terenu 24.KD-

L/KD-T lub terenu 3.U/UC i zasilić z linii 
kablowej SN przebiegaj>cej w terenach 
22.KD-L i 24.KD-L/KD-T, 

- dla zasilania projektowanych usług 
komercyjnych nalecy wyprowadzić linie 
kablowe SN z GPZ WN/SN Bydgoszcz 
Wschód (wspólnie z zasilaniem terenu 
2.U/MW) i powi>zać je z istniej>cymi 
sieciami SN, 

- na terenie nalecy wybudować stacje 
transformatorowe abonenckie zasilane  
z projektowanych zł>czy kablowych SN 
sytuowanych na terenie 3.U/UC lub 
przyległych terenach dróg publicznychś 
zasilanie zł>czy z projektowanych linii 
kablowych SN, 

d) w zakresie pozostałych sieci – dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanych bezpoWrednio  
z obsług> terenu, z wymogiem uwzglCdnienia jej 
w projektach zagospodarowania terenów. 

 
§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolamiŚ 4.U, 9.U 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowejŚ 

a) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, wulkanizacje, itp., 

b) dla terenu 4.U dopuszcza siC utrzymanie 
istniej>cej funkcji produkcyjnejś 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 4,2, 
b) minimalna intensywnoWć zabudowy – 0,2, 
c) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 22 m, 
d) obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci okreWlone  

w § 14 pkt 1, 
e) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do 7 m 

wył>cznie dla obiektów gospodarczo-
technicznych zwi>zanych z obsług> głównych 
budynków, np. portiernia, itp., 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
60%, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 15%, 

h) geometria dachów - dowolna, 
i) miejsca do parkowania: 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
na terenach dróg publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie parkingów terenowych 
i wbudowanych w bryłC budynku, 

- wymagane zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 11 pkt 2 i 3ś 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 

obowi>zuje z przyległych dróg publicznych, 
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b) obsługa komunikacyjna terenu 9.U z terenu 
oznaczonego symbolem 17.KD-G/KD-T  
(ul. FordoMska) wył>cznie przez istniej>ce 
zjazdy, z zakazem lokalizacji nowych zjazdów, 

c) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> - 
dla terenu 14.IE nalecy zapewnić dostCp do drogi 
publicznej przez działkC nr ewid. 5/3,  
obr. 216, ustanawiaj>c odpowiednie słucebnoWci 
gruntowe. 

 
§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolamiŚ 

5.U/MN, 8.U/MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej  

i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
a) ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  

w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie, 

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych funkcji 
usługowych z zakresu obsługi motoryzacyjnej 
typu warsztaty naprawcze, lakiernie, blacharnie, 
wulkanizacje, 

c) w granicach terenu 8.U/MN dopuszcza siC 
utrzymanie i rozbudowC istniej>cej stacji paliw 
oraz lokalizacje myjni samochodowych  
z uwzglCdnieniem ograniczeM okreWlonych  
w § 14 pkt 2ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dla nowej zabudowy obowi>zuje lokalizowanie 

pomieszczeM mieszkalnych z uwzglCdnieniem 
nieprzekraczalnych linii lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC garacy murowanych, 
które form> architektoniczn> powinny 
nawi>zywać do zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, 

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych jako wolno stoj>cych  
i przybudówek, obowi>zuje lokalizacja 
pomieszczeM gospodarczych w budynkach 
mieszkaniowo-usługowych lub wbudowanych  
w obiekty garacowe, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia, 
maksymalnie do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny okreWlaj>cej zasiCg drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 17.KD-G/KD-T  
(ul. FordoMska)ś 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 3,6, 
b) minimalna intensywnoWć zabudowy – 0,2, 
c) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 15 m, 
d) obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci obiektów 

budowlanych i naturalnych okreWlonych w § 14 
pkt 1, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
60%, 

f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 15%, 

g) w granicach terenu 5.U/MN ustala siC geometriC 
dachów dowoln>, 

h) w granicach terenu 8.U/MN ustala siC wył>cznie 
lokalizacjC zabudowy z dachami płaskimi, 

i) miejsca do parkowania: 
- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 

parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
na terenach dróg publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie parkingów 
powierzchniowych i wbudowanych w bryłC 
budynku, 

- wymagane zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 11 pkt 2 i 3ś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 

obowi>zuje z przyległych dróg publicznych, 
b) obsługa komunikacyjna z terenu oznaczonego 

symbolem 17.KD-G/KD-T (ul. FordoMska) 
wył>cznie przez istniej>ce zjazdyś dla działki  
nr 11/2 obrCb nr 216 dopuszcza siC lokalizacjC 
zjazdu z terenu oznaczonego symbolem 17.KD-
G/KD-T, 

c) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
dla terenu 8.U/MN - zasilanie nowych obiektów 
z projektowanej linii kablowej niskiego napiCcia, 
wyprowadzonej z projektowanej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 15.IE. 

 
§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolamiŚ 

6.MW/U, 7.MW/U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zabudowy usługowejŚ 
a) ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  

w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie, 

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu warsztaty 
naprawcze, lakiernie, blacharnie, stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, wulkanizacje, itp.ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dla nowej zabudowy obowi>zuje lokalizowanie 

pomieszczeM mieszkalnych z uwzglCdnieniem 
nieprzekraczalnych linii lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na rysunku planu wskazuje siC budynki 
docelowo przeznaczone do rozbiórki, 

c) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny 
okreWlaj>cej zasiCg drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 26.KD-W, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami odrCbnymi, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia, 
maksymalnie do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny okreWlaj>cej zasiCg drogi publicznej 
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oznaczonej symbolem 17.KD-G/KD-T  
(ul. FordoMska), 

e) obowi>zuje zakaz rozbudowy juc istniej>cej 
zabudowy o funkcji techniczno-produkcyjnej 
(obiektów produkcyjnych, warsztatowych, 
składów i magazynów), 

f) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych i garacy jako wolno stoj>cych  
i przybudówek, obowi>zuje lokalizacja 
pomieszczeM gospodarczych w formie 
wbudowanej w zabudowC mieszkaniow>  
i usługow>ś 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 4,2, 
b) minimalna intensywnoWć zabudowy – 0,5, 
c) ustala siC wysokoWć zabudowy od 7 m do 22 m, 
d) obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci obiektów 

budowlanych i naturalnych okreWlonych w § 14 
pkt 1, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
60%, 

f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 15%, w przypadku 
lokalizacji funkcji mieszkaniowych minimalny 
udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
lub terenu – 25%, 

g) geometria dachów - dowolna, 
h) miejsca do parkowania: 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
na terenach dróg publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie parkingów terenowych 
i wbudowanych w bryłC budynku, 

- wymagane zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 11 pkt 2 i 3ś 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – na terenie 6.MW/U obowi>zuj> 
podziały na działki budowlane zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg 

publicznych oraz poprzez wydzielony teren drogi 
wewnCtrznej oznaczony symbolem 26.KD-W, 

b) obsługa komunikacyjna z terenu oznaczonego 
symbolem 17.KD-G/KD-T (ul. FordoMska) 
wył>cznie przez istniej>ce zjazdy, z zakazem 
lokalizacji nowych zjazdów, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 16.IG nalecy 
zapewnić dostCp do drogi publicznej poprzez 
teren drogi wewnCtrznej o symbolu 26.KD-W, 

d) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
- lokalizacja nowej stacji transformatorowej na 

geodezyjnie wydzielonej działce budowlanej 
na terenie oznaczonym symbolem 15.IE, 

- zasilanie stacji z projektowanych linii 
kablowych SN, wykonanych jako wplot  

w istniej>c> liniC kablow>, przebiegaj>c>  
w terenie 22.KD-L, 

- ze stacji wybudować linie kablowe nn  
i powi>zać je z istniej>c> infrastruktur> nn, 

e) w zakresie pozostałych sieci - wskazane jest 
utrzymanie istniej>cej sieci infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanej bezpoWrednio  
z obsług> terenu z wymogiem uwzglCdnienia  
w projekcie zagospodarowania terenów. 

 
§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolamiŚ 10.IE, 

11.IE, 12.IE, 13.IE, 14.IE, 15.IE ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - tereny infrastruktury 

elektroenergetycznej - stacje transformatorowe; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 

zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 

orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych tereny, 
jeWli bCdzie to uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami odrCbnymi, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy  
o maksymalnej wysokoWci do 3,5 m, 
c) geometria dachów - dowolna, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
80%, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 15%; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
obsługa komunikacyjna terenów odbywać siC bCdzie 
z przyległych do poszczególnych terenów dróg 
publicznych lub poprzez ustanowienie 
odpowiednich słucebnoWci drogowych. 
 
§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 16.IG 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury gazowniczej; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 

zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC wysokoWć zabudowy do 3,5 m, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej lub terenu – 
80%, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu – 15%, 

d) geometria dachów - dowolna, 
e) dopuszcza siC mocliwoWć wygrodzenia terenu 

pod warunkiem zastosowania ogrodzenia 
wył>cznie w formie acurowej, 

f) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny 
okreWlaj>cej zasiCg drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 26.KD-W, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami odrCbnymiś 
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3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi 
wewnCtrznej o symbolu 26.KD-W. 
 
§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 17.KD-

G/KD-T ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej – ulica klasy 

głównej z lini> tramwajow>ś 
2) zasady i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ulica dwujezdniowa z lini> tramwajow> na 
wydzielonym torowisku z chodnikami i Wcieck> 
rowerow>, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 
zmienna: 19,0 – 51,0 m, 

c) zalecany typ skrzycowaMŚ skanalizowane i na 
prawe skrCty, 

d) w przypadkach, gdy linia rozgraniczaj>ca teren 
drogi pokrywa siC z nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy dopuszcza siC, aby w liniach 
rozgraniczaj>cych drogi znalazły siC schody, 
pochylnie, studzienki okienne budynków oraz 
inne elementy architektoniczne, pod warunkiem, 
ce nie naruszaj> warunków ruchu pieszych  
i interesu osób trzecich, 

e) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia, do linii 
wyznaczonej najblicszymi nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren drogi, 

f) na rysunku planu wskazuje siC budynki 
docelowo przeznaczone do rozbiórki. 

 
§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolamiŚ  

18.KD-L, 19.KD-L, 20.KD-L, 21.KD-L, 22.KD-L, 
23.KD-L ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych – ulice 

klasy lokalnej; 
2) zasady i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ulice jednojezdniowe z chodnikami, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

zmienna: 
- 18.KD-L: 19,0 – 28,0 m, 
- 19.KD-L: 16,0 – 21,0 m, 
- 20.KD-L: 15,0 – 32,0 m, 
- 21.KD-L: 20,0 m, 
- 22.KD-L: 15,0 – 22,0 m, 

c) zalecane typy skrzycowaMŚ skanalizowane  
i zwykłe, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury, 

e) dla terenów oznaczonych symbolami 20.KD-L  
i 21.KD-L na rysunku planu wskazuje siC 
budynki docelowo przeznaczone do rozbiórki, 

f) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia  
o maksymalnie 4,0 m (w kierunku 
nieprzekraczalnej linii zabudowy) orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren drogi, 

g) w przypadkach, gdy linie rozgraniczaj>ce tereny 
dróg publicznych pokrywaj> siC  
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
dopuszcza siC, aby w liniach rozgraniczaj>cych 
komunikacji publicznej znalazły siC schody, 

pochylnie, studzienki okienne budynków oraz 
inne elementy architektoniczne, pod warunkiem, 
ce nie naruszaj> warunków ruchu pieszych  
i interesu osób trzecich. 

 
§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 24.KD-

L/KD-T ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej  
z lini> tramwajow>, 

b) ustala siC lokalizacjC pCtli autobusowej oraz 
zaplecza socjalnego; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikami, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

zmienna: 20,0-53,0 m, 
c) zalecane typy skrzycowaMŚ skanalizowane  

i zwykłe, 
d) dopuszcza siC budowC wył>cznie obiektów 

technicznych obsługuj>cych podstawow> funkcjC 
terenu o wysokoWci zabudowy do 4 m, 

e) na rysunku planu wskazuje siC obiekt docelowo 
przeznaczony do rozbiórki. 

 
§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 25.KD-D 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej – ulica klasy 

dojazdowej; 
2) zasady i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ulica jednojezdniowa z chodnikami, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

zmienna: 10,5 – 16,5 m, 
c) zalecany typ skrzycowania – zwykłe, 
d) obowi>zuje zakaz obsługi komunikacyjnej  

z terenu 17.KD-G/KD-T (ul. FordoMska). 
 
§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 26.KD-W 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi wewnCtrznejś 
2) zasady i wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

a) ulica jednojezdniowa, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

zmienna: 8,0 – 13,0 m, 
c) zalecany przekrój jednoprzestrzenny bez 

wydzielonej jezdni i chodników, 
d) dopuszcza siC wł>czenie w granice terenu drogi 

terenu zespołu garacowego o symbolu 27.KSg, 
jeWli bCdzie to uzasadnione potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami odrCbnymi, 

e) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny 
okreWlaj>cej zasiCg drogi wewnCtrznej, jeWli 
bCdzie to uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 27.KSg 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren zespołu garacowegoś 
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2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 

zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) ustala siC zakaz rozbudowy i nadbudowy, 
c) dopuszcza siC remonty i przebudowy 

istniej>cego zespołu garacowego, 
d) dopuszcza siC lokalizacjC parkingu terenowego, 
e) dopuszcza siC wł>czenie terenu w granice terenu 

przyległej drogi o symbolu 26.KD-W, jeWli 
bCdzie to uzasadnione potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami odrCbnymi. 

 
Rozdział 5. 

Przepisy koMcowe 
 
§ 33. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Roman Jasiakiewicz 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XV/266/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 
 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 234 – 13247 – Poz. 2175 
 

Zał>cznik nr 1.1a 
do uchwały nr XV/266/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 
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Zał>cznik nr 1.1b 
do uchwały nr XV/266/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr XV/266/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Bydgoszcz Wschód-Towarowa” 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, Nr 155, poz. 1043, oraz z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901), w zwi>zku z art. 17 pkt 14 Rada 
Miasta Bydgoszczy rozstrzyga o nieuwzglCdnieniu uwag zamieszczonych w ponicszym wykazie. 

 

Lp: TreWć uwagi 
Ustalenia projektu planu 

dla nieruchomoWci, 
której dotyczy uwaga  

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia 
uwagi 

Zgłaszaj>cy 
uwagC, data 

wpływu uwagi 

01 02 03 04 05 
1. Wniesiono o 

wprowadzenie do 
projektu planu zapisów 
wyraanie 
wyznaczaj>cych granice 
terenów pod budowC 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2, 
dokonanych wprost, a 
nie przez omówienie, 
poprzez wprowadzenie: 
1. zmiany zapisu § 6. 
ust. 2. w brzmieniu: 
„wyznacza siC granice 
terenów pod budowC 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2 dla 
terenów 1.U/UC i 
3.U/UC zgodnie z ich 
wskazaniem na rysunku 
planu”ś 
2. wskazania konturem 
na rysunku planu 
przebiegu granic 
terenów pod budowC 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2; 
zapisu w brzmieniu: 
„wyznacza siC granice 
terenów pod budowC 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedacy 
powycej

planu”ś

Ogólne ustalenia planu 
§ 6. ust. 2 „granice 
terenów pod budowC 
obiektów handlowych 
o powierzchni 
sprzedacy powycej 
2000 m2 pokrywaj> siC 
z liniami 
rozgraniczaj>cymi 
terenów oznaczonych 
symbolem U/UC”ś 
Szczegółowe ustalenia 
planu 
tereny: 1.U/UC i 
3.U/UC; przeznaczenie: 
tereny zabudowy 
usługowej i 
rozmieszczenia 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2; 

Granice terenów przeznaczonych pod 
budowC obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedacy powycej 2000 
m2, zostały wyznaczone w sposób 
jednoznaczny zarówno na rysunku 
projektu planu jak i w tekWcie (§ 6. 
ust. 2). Niezrozumiałe jest 
traktowanie ustaleM planu jako 
"omówienia", skoro zgodnie z 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.), czCWć tekstowa planu 
stanowi treWć uchwały rady gminy. 
CzeWć graficzna stanowi zał>cznik do 
uchwały. 
Zgodnie z § 2 pkt 4 rozporz>dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
projekt planu miejscowego składa siC 
z projektu tekstu planu miejscowego 
i projektu rysunku planu 
miejscowego. Rysunek planu nalecy 
odczytywać w powi>zaniu z 
projektem tekstu planu zgodnie z § 8 
pkt 2 ww. rozporz>dzeniaś 

SELGROS 
Sp. z o.o. 

ul. Zamenhofa 
133, 61-131 

PoznaM 
uwaga 

wpłynCła 
16.08. 2011 r. 

uzupełniona po 
terminie 

składania uwag 
24.08. 2011 r. 
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01 02 03 04 05 
2. Wniesiono o 

wprowadzenie  
zapisu w brzmieniu: 
„dopuszcza siC, by 
wykusze i balkony nie 
zachowały linii 
nieprzekraczalnej 
wyznaczonej na rysunku 
planu, o ile ich realizacja 
nie narusza przepisów 
odrCbnych”ś 

1) § 3.1 Ilekroć w 
niniejszej uchwale jest 
mowa o: 

2) pkt 6) nieprzekraczalnej 
linii zabudowy – nalecy 
przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na 
rysunku planu 
stanowi>c> granicC 
obszaru na którym, z 
zachowaniem ustaleM 
planu oraz przepisów 
szczególnych i 
odrCbnych, dopuszcza 
siC sytuowanie 
budynków, w tym takce 
bezpoWrednio przy tej 
linii, ale bez mocliwoWci 
jej przekraczania w 
kierunku linii 
rozgraniczaj>cejś 
 

Definicja nieprzekraczalnej linii 
zabudowy jest zawarta w § 3.1 
pkt 6) projektu planu. W zwi>zku 
z brakiem ustawowej definicji 
„nieprzekraczalnej linii 
zabudowy”, definicja ta 
formułowana jest indywidualnie 
dla kacdego planu. 
Brak uzasadnienia dla zmiany tej 
definicji i dopuszczenia 
przekraczania tej linii 
jakimikolwiek elementami 
budynku; 
 

 

3. Wniesiono o: 
1. ustalenie w 
słowniczku uchwały 
projektu planu 
precyzyjnej definicji 
noWnika reklamowego; 
2. dopisanie pkt 5 w 
brzmieniu: „ustala siC 
zasady budowy i 
montacu noWników 
informacyjnych 
polegaj>ce na: 
a) dopuszczeniu 
realizacji noWników 
informacyjnych, 
b) zachowaniu 
odległoWci noWników 
informacyjnych od 
innych obiektów 
budowlanych zgodnie z 
przepisami odrCbnymi, 
3. poprzez wykreWlenie 
§ 7. pkt. 4 a) w 
brzemieniu: „obowi>zuje 
zakaz umieszczania 
reklam na elewacjach 
budynków w sposób 
zmieniaj>cy lub 
zakrywaj>cy elementy 
wystroju 
architektonicznego; 

§ 3.1 Ilekroć w 
niniejszej uchwale jest 
mowa o: 
pkt 11) reklamie – 
nalecy przez to rozmieć 
noWnik informacji 
wizualnej w 
jakiejkolwiek formie 
materialnej wraz z 
elementami 
konstrukcyjnymi; 
§ 7. Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego: 
pkt 4 a) „obowi>zuje 
zakaz umieszczania 
reklam na elewacjach 
budynków w sposób 
zmieniaj>cy lub 
zakrywaj>cy elementy 
wystroju 
architektonicznego”ś 

W projekcie planu nie zawarto 
zakazów lokalizowania szyldów, 
tablic informacyjnych itp., a 
jedynie ustalono zasady ich 
umieszczania. PodstawC prawn> 
ustalania takich zasad stanowi 
Art. 15 ust.3 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Definicja „reklamy” zawarta w 
przepisach ogólnych jest 
jednoznaczna (jest to noWnik 
informacji wizualnej w 
jakiejkolwiek formie materialnej 
wraz z elementami 
konstrukcyjnymi). 
Projekt planu nie wprowadza 
zakazu realizacji noWników 
informacyjnych; 
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4. Wniesiono o 

skonkretyzowanie 
brzmienia § 8. pkt. 2 
poprzez wprowadzenie 
zastrzecenia „z 
wył>czeniem terenów, na 
których dopuszczono do 
lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko” 

§. 8. Zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody i 
krajobrazu 
kulturowego: 
pkt 2) „obowi>zuje 
realizacja funkcji 
usługowych o 
charakterze 
nieuci>cliwym dla 
Wrodowiska i osób 
trzecich o ile ustalenia 
szczegółowe nie 
stanowi> inaczej”ś 

Zapis § 8 pkt 2 zawarty w 
ogólnych ustaleniach planu o 
treWciŚ „obowi>zuje realizacja 
funkcji usługowych o charakterze 
nieuci>cliwym dla Wrodowiska i 
osób trzecich o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> 
inaczej” obowi>zuje dla 
wszystkich terenów w granicach 
obszaru objCtego planem, i nie 
stanowi niezgodnoWci ze 
szczegółowymi ustaleniami planu 
dopuszczaj>cymi lokalizacjC 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedacy 
przekraczaj>cych 2000 m2. 
Fakt ce tego rodzaju obiekty, 
zgodnie z rozporz>dzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko (Dz.U. Nr 213 
poz. 1397) mog> być 
zakwalifikowane do mog>cych 
potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko nie 
daje podstaw do c>dania, aby 
dopuWcić lokalizacjC obiektów 
uci>cliwych dla Wrodowiska. 
Realizacja obiektów 
zakwalifikowanych w tym 
rozporz>dzeniu musi odbywać siC 
w sposób chroni>cy Wrodowisko 
przed negatywnym 
oddziaływaniem. 
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5. Wniesiono o okreWlenie 
warunków szczególnych 
wynikaj>cych z 
uwarunkowaM lotniczych 
w § 14. pkt 1, poprzez 
zapisanie w projekcie 
uchwały ustaleM 
wynikaj>cych z 
dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska 
Bydgoszcz - Szwederowo; 

§. 14. pkt 1) 
„obowi>zuj> 
nieprzekraczalne 
ograniczenia 
wysokoWci obiektów 
budowlanych i 
naturalnych zgodnie ze 
wskazanymi na 
rysunku planu liniami 
wyznaczaj>cymi 
powierzchniC 
ograniczaj>c> 
wysokoWć zabudowy i 
obiektów naturalnych 
w otoczeniu lotniska 
Bydgoszcz – 
Szwederowo oraz 
zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w 
dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska 
Bydgoszcz – 
Szwederowo i 
przepisach 
odrCbnych”ś 
 

Ograniczenia wynikaj>ce z 
uwarunkowaM lotniczych s> 
sformułowane zgodnie z 
przepisami. 
Zgodnie z zasadami okreWlonymi 
w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska Bydgoszcz - 
Szwederowo, na rysunku planu 
s> okreWlone linie wyznaczaj>ce 
powierzchniC ograniczaj>c> 
wysokoWć zabudowy i obiektów 
naturalnych w otoczeniu lotniska 
Bydgoszcz – Szwederowo. 
Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 
9 projektu planu, stanowić one 
bCd> obowi>zuj>ce ustalenie 
planu; 
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6. Wniesiono o stosowanie 

pojCcia „miejsc 
postojowych” w miejsce 
potocznego zapisu 
„miejsca parkingowe”ś 

uwaga dotyczy 
ogólnych i 
szczegółowych ustaleM 
projektu planu; 

Nieuzasadniony jest wniosek o 
stosowanie pojCcia „miejsc 
postojowych” w miejsce zapisu o 
„miejscach parkingowych”. 
Zastosowane w projekcie planu 
pojCcie „miejsca do parkowania”, 
lub „miejsca parkingowe” 
wynikaj> wprost z: 
 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zgodnie z Art 15 
ust.2 pkt 6 tej ustawy, w planie 
miejscowym okreWla siC liczbC 
„miejsc do parkowania” 
 rozporz>dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z § 4 
pkt 9 c, w planie miejscowym 
zawiera siC wskaaniki dotycz>ce 
iloWci miejsc parkingowych; 
 

 

7. Wniesiono o zmianC 
zapisu § 21. pkt 4 a) tak, 
by uwzglCdnić docelow> 
rolC terenu połoconego 
poza planem, ale 
maj>cego siC stać drog> 
publiczn> – w taki 
sposób, aby zapisy planu 
uwzglCdniały 
przedłucenie ulicy 
Składowej do ulicy 
WyWcigowej, poprzez 
wprowadzenie korekty 
tego zapisu w brzmieniu: 
1. wariant 1 – „obsługa 
komunikacyjna terenu 
obowi>zuje z przyległych 
dróg publicznych lub 
dróg wewnCtrznych” 
2. wariant 2 – „nakazuje 
siC obsługC 
komunikacyjn> z 
przyległych dróg 
publicznych z 
zastrzeceniem, ce do 
czasu realizacji pełnego 
układu drogowego 
dopuszcza siC obsługC 
komunikacyjn> z dróg 
wewnCtrznych, jeceli 
obsługa taka nie narusza 
interesu osób trzecich” 

§ 21. Dla terenu 
oznaczonego 
symbolem 3.U/UC 
ustala siCŚ 
pkt 4 a) „obsługa 
komunikacyjna terenu 
obowi>zuje z 
przyległych dróg 
publicznych”ś 
pkt 4 b) „dla terenu 
3.U/UC obowi>zuje 
zakaz obsługi z 
terenów dróg 
publicznych 
oznaczonych 
symbolami: 23.KD-L i 
24.KD-L/KD-T”ś 

Ustaleniami planu mocna 
obejmować wył>cznie tereny 
połocone w granicach obszaru 
objCtego planem. 
Niedopuszczalne jest 
formułowanie jakichkolwiek 
ustaleM dla terenów połoconych 
poza granicami planu. 
Brak podstaw do c>dania aby 
dopuWcić obsługC komunikacyjn> 
z „przyległych dróg 
wewnCtrznych”, poniewac na 
styku z terenem oznaczonym 
symbolem 3.U/UC drogi 
wewnCtrzne nie wystCpuj>. 
Zgodnie z Art. 2 pkt 14 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dostCp do drogi 
publicznej moce odbywać siC 
m.in. przez drogC wewnCtrzn>ś 
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01 02 03 04 05 
8. Wniesiono o zmianC 

zapisu §. 21. pkt 4 c) 
wskazuj>cego 
koniecznoWć zasilenia 
usług komercyjnych z 
GPZ liniami SN, 
poprzez wprowadzenie 
korekty tego zapisu w 
brzmieniu: 
„przył>czenie do 
zasilania w energiC 
elektryczn> z istniej>cej 
i projektowanej sieci na 
warunkach okreWlonych 
przez operatora sieci”ś 

§ 21. Dla terenu 
oznaczonego 
symbolem 3.U/UC 
ustala siCŚ 
pkt 4 c) w zakresie 
zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
 „zasilanie 

projektowanych 
obiektów 
zlokalizowanych we 
wschodniej czCWci 
terenu z projektowanej 
abonenckiej stacji 
transformatorowej; 
zasilanie stacji z 
abonenckiej linii 
kablowej SN 
wyprowadzonej  
z projektowanego 
zł>cza kablowego SN, 
które nalecy sytuować  
w liniach 
rozgraniczaj>cych 
ternu 24.KD-L/KD-T 
lub terenu 3.U/UC i 
zasilić z linii kablowej 
SN przebiegaj>cej w 
terenach 22.KD-L i 24. 
KD-L/KD-T”, 
 „dla zasilania 

projektowanych usług 
komercyjnych nalecy 
wyprowadzić linie 
kablowe SN z GPZ 
WN/SN Bydgoszcz 
Wschód (wspólnie  
z zasilaniem terenu 
2.U/MW) i powi>zać je 
z istniej>cymi sieciami 
SN”, 
 „na terenie nalecy 

wybudować stacje 
transformatorowe 
abonenckie zasilane  
z projektowanych 
zł>czy kablowych SN 
sytuowanych na terenie 
3.U/UC lub 
przyległych terenach 
dróg publicznych; 
zasilanie zł>czy z 
projektowanych linii 
kablowych SN”ś 

Zgodnie z zapisami § 16 pkt 7b) 
ogólnych ustaleM planu, 
przewiduje siC zasilanie nowych 
obiektów kubaturowych z 
istniej>cych i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych SN i 
nn według ustaleM 
szczegółowych dla 
poszczególnych terenów. Brak 
wiCc podstaw c>dania 
wprowadzania do zapisów planu 
sformułowaM które s> juc w nim 
zawarte. 
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01 02 03 04 05 
9. Wniesiono o 

uwzglCdnienie w 
zapisach dotycz>cych 
sposobu ucytkowania  
i kształtowania terenu 
19.KD-L takich zapisów, 
które umocliwi> jej 
docelowe 
funkcjonowanie wspólnie 
z odcinkiem połoconym 
poza obszarem planu, 
który dziW jest we 
własnoWci Selgros Polska 
Sp. z o.o. 

teren poza granicami 
planu. 

Ustaleniami planu mocna 
obejmować wył>cznie tereny 
połocone  
w granicach obszaru objCtego 
planem. Niedopuszczalne jest 
formułowanie jakichkolwiek 
ustaleM dla terenów połoconych 
poza granicami planu. 

 

 
Zał>cznik nr 3 

do Uchwały Nr XV/266/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 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 „Bydgoszcz Wschód-Towarowa”  
w Bydgoszczy 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

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

 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, przewidziane na podstawie planu 
stanowi: 

- budowa drogi publicznej w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 21.KD-L; ulica klasy 
lokalnej. 

 
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, przyjCtego Uchwał> Nr L/756/09 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., 

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

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

- Planie rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2011-
2015; przyjCtym Uchwał> Nr LXXIV/1111/10 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 wrzeWnia 
2010 r.  

 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym takce z ustaw> z dnia 19 stycznia  
2004 r. Prawo zamówieM publicznych (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177 z póan. zm) oraz ustaw> z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póan. zm). 

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

Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej bCdzie wymagała wykupu gruntów na cele 
publiczne, rozbiórek i wyburzeM budynków i budowli 
usytuowanych w liniach rozgraniczaj>cych oraz 
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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  
z póan. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.  
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o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z póan. zm.). 

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  

i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw> z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z póan. zm.) ze Wrodków 
własnych przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi  
i Kanalizacja Sp. z o.o z siedzib> w Bydgoszczy,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami. 

 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu 

Gminy zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
 
 

 
Zał>cznik nr 4 

do uchwały nr XV/266/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 
 

U Z A S A D N I E N I E  
do uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
„Bydgoszcz Wschód-Towarowa” w Bydgoszczy 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Bydgoszcz Wschód-Towarowa” w Bydgoszczy 
sporz>dzono w zwi>zku z realizacj> uchwały  
Nr LXXVII/1157/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
27 paadziernika 2010 r. o przyst>pieniu do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Plan został opracowany na podstawie przepisów Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717, z póan. zm.). 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Bydgoszcz Wschód - Towarowa” w Bydgoszczy 
obejmuje obszar czCWci dzielnicy Bydgoszcz Wschód 
ograniczony ulicami: Fabryczn>, Składow>, WyWcigow> 
i FordoMsk>, o powierzchni 35,56 ha. 

 
Sporz>dzenie planu miejscowego „Bydgoszcz 

Wschód-Towarowa” w Bydgoszczy uzasadnione jest 
obowi>zkiem sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 wynikaj>cych z przepisów 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan miejscowy 
okreWla zasady lokalizacji wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych, zabudowy usługowej oraz 
mieszkaniowej, ustala wymogi w zakresie jej 
kształtowania oraz zagospodarowania terenu, w tym 
właWciwej obsługi komunikacyjnej i zapewnieniu 
niezbCdnej iloWci miejsc parkingowych. Poprzez 
przyjCcie w/w planu miejscowego zostan> 
wprowadzone prawne uregulowania umocliwiaj>ce 
przekształcenie istniej>cych terenów o funkcjach 
produkcyjnych, magazynowo-składowych w tereny 
usługowe, b>da mieszkaniowe, przez co wyeliminuje siC 
konflikty przestrzenne i funkcjonalne oraz 

zagospodaruje teren w sposób zgodny z wymogami ładu 
przestrzennego. 

 
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Bydgoszcz Wschód-Towarowa”  
w Bydgoszczy stanowić bCdzie podstawC do 
prowadzenia działalnoWci inwestycyjnej na obszarze 
objCtym planem, z zachowaniem ładu przestrzennego, 
przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych 
konfliktów oraz przyczyni siC do lepszego 
zagospodarowania i efektywniejszego wykorzystania 
przedmiotowego terenu. 

 
Uchwalaj>c plan miejscowy stwierdza siC, ce 

przedmiot i zakres planu nie narusza ustaleM Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Bydgoszczy przyjCtego uchwał>  
Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 
2009 roku, w myWl którego obszar opracowania planu 
znajduje siC w strefie aktywnoWci gospodarczej G.7,  
w obszarze koncentracji usług komercyjnych, w tym 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2. 

 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 paadziernika  

2008 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska 
oraz oceny oddziaływania na Wrodowisko (Dz.U.  
Nr 199, poz. 1227 z póan. zm.), w trakcie sporz>dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Bydgoszcz Wschód-Towarowa” w Bydgoszczy 
przeprowadzono postCpowanie w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na Wrodowisko. Sporz>dzona na 
potrzeby miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego prognoza oddziaływania na Wrodowisko 
została opracowana zgodnie z wymogami okreWlonymi 
w art. 51 ust. 2 ww. ustawy, a zakres i stopieM 
szczegółowoWci informacji wymaganych w prognozie 
zgodnie z art. 53 uzgodniono z PaMstwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy 
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Vrodowiska  
w Bydgoszczy. 
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Przy opracowaniu powycszej prognozy zapewniono 
mocliwoWć udziału społeczeMstwa w postCpowaniu  
w sprawie oceny oddziaływania na Wrodowisko skutków 
realizacji planu miejscowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 
ww. ustawy podano do publicznej wiadomoWci 
informacjC o przyst>pieniu do opracowania projektu 
prognozy do ww. planu miejscowego i mocliwoWci 
składania wniosków i uwag do ww. dokumentu a takce 
o mocliwoWci zapoznania siC z niezbCdn> dokumentacj> 
sprawy. 

 
Ponadto zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 z póan. zm.) 
podano do publicznej wiadomoWci informacjC  
o wyłoceniu do publicznego wgl>du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Bydgoszcz Wschód - Towarowa” wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko oraz o mocliwoWci 
składania uwag. 

W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du  
ww. dokumentów, w dniach od 14 lipca 2011 r. do  
5 sierpnia 2011 r. oraz w okresie zbierania uwag do 
projektu planu, tj. do dnia 22 sierpnia 2011 r. wpłynCło 
1 pismo z 13 uwagami, które zostały rozpatrzone przez 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy w ustawowo 

okreWlonym terminie, tj. nie dłucszym nic 21 dni, licz>c 
od dnia upływu terminu składania uwag. 

W wyniku rozstrzygniCcia uwag złoconych do 
projektu planu, wprowadzono zmiany  
w przedmiotowym projekcie planu, w zakresie nie 
wymagaj>cym ponowienia uzgodnieM i przedstawiono 
Radzie Miasta Bydgoszczy projekt planu miejscowego 
wraz z list> nieuwzglCdnionych uwag. 

Uwagi nieuwzglCdnione stały siC przedmiotem 
rozstrzygniCcia Rady Miasta Bydgoszczy. Zgodnie  
z art. 20 pkt 1 ww. ustawy, Rada Miasta jest 
zobligowana do podjCcia rozstrzygniCcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzglCdnionych uwag do projektu 
planu, których lista stanowi zał>cznik nr 2 do 
przedmiotowej uchwały. 

Wobec powycszego zaistniały okolicznoWci prawne 
pozwalaj>ce na uchwalenie planu i zakoMczenie 
procedury formalno-prawnej sporz>dzenia planu 
miejscowego. 

 
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Bydgoszcz Wschód-Towarowa”  
w Bydgoszczy bCdzie stanowić podstawC do 
prowadzenia działalnoWci inwestycyjnej, na obszarze 
objCtym planem, z zachowaniem ładu przestrzennego. 
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UCHWAŁA Nr XV/268/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 

 
w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,  
z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,  
poz. 675, Nr 40, poz. 230, oraz z 2010 r.  
Nr 117, poz. 679 i nr 134, poz. 777) - uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1.1.  Nadać nazwC most Grunwaldzki mostowi 

drogowemu połoconemu nad Kanałem Bydgoskim  
w ci>gu ulicy Grunwaldzkiej (kilometrac lokalny 
wzdłuc ulicy Grunwaldzkiej 0 + 142) 

2.  Usytuowanie mostu o którym mowa w § 1.1 
ilustruje zał>cznik graficzny do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Roman Jasiakiewicz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


