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UCHWAŁA Nr XII/110/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opławiec-Meysnera 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 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880,  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996  
i Nr 155 poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159)  
w zwi>zku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca  
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871), uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego 
Uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czCWci osiedla 
Opławiec w rejonie ulicy Meysnera w Bydgoszczy 
nadaj>c mu nazwC „Opławiec-Meysnera”. Plan 
obejmuje czCWć obszaru osiedla Opławiec 
ograniczonego od wschodu rzek> Brd>, od zachodu 
Wcian> lasu wł>cznie z terenem „Sanatorium”, od 
północy - północn> granic> terenu szkoły, od południa - 
południow> granic> ogrodów działkowych „Opławiec”, 
o powierzchni ok. 55 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 koMcowe. 

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, jako zał>czniki nr 1.1a i 1.1b, 

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

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

 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) drzewostanie o charakterze leWnym – nalecy przez to 
rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich 
skupiska, usytuowane na terenach działek 
budowlanych i terenach zieleni krajobrazowej  
i ochronnejś nawi>zuj>ce składem gatunkowym do 
otaczaj>cych zbiorowisk leWnych (np. sosna, brzoza, 
d>b)ś 

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

3) linii podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu lub tych samych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjna - nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu, 
która stanowi granicC działek budowlanych, której 
przebieg moce być zmieniony zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w planie, o ile nie spowoduje to 
ograniczeM w realizacji okreWlonego przeznaczenia 
terenów, przez które takie linie przebiegaj>, np. 
mocliwoWci zabudowyś 

4) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonej – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu, okreWlaj>c> granice 
terenów oznaczonych symbolami - o ustalonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
opisanych w tekWcie planu, której przebieg nie 
podlega zmianom; 

5) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjnej – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu, okreWlaj>c> granice 
terenów oznaczonych symbolami - o ustalonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
opisanych w tekWcie planu, której przebieg moce 
ulec zmianie zgodnie z ustaleniami planu, o ile nie 
spowoduje to ograniczeM w realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenów rozgraniczonych tak> lini>ś 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczaj>c> obszar, na którym 
dopuszcza siC zabudowCś 

7) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu przy 
której obowi>zkowo nalecy usytuować min. 70% 
zewnCtrznej Wciany frontowej nowego budynku (za 
wyj>tkiem takich elementów architektonicznych jak 
balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
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spustowa, podokienniki oraz innych detali 
ozdobnych); 

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

9) ogrodzeniach pełnych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów 
mniejszej nic 40% powierzchni przCsła ogrodzenia 
mierzone w przekroju pionowym podłucnymś 

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

 11) 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; 

 12) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które powinno dominować 
na danym terenie; 

 13) przeznaczeniu uzupełniaj>cym (dopuszczalnym) - 
nalecy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia nie 
koliduj>ce z przeznaczeniem podstawowym, które 
uzupełniaj> lub wzbogacaj> podstawowe funkcje 
terenu i nie s> z nimi sprzeczneś realizacja 
przeznaczenia uzupełniaj>cego mocliwa równoległe 
z przeznaczeniem podstawowym (lub zamiennym) 
b>da po jego zrealizowaniuś 

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

 15) skablowanieu linii elektroenergetycznej - ułocenie 
elektroenergetycznej linii kablowej w pasie terenu 
pod jego powierzchni>ś 

 16) spadzistym dachu – nalecy przez to rozumieć dach 
pochyły – stromy, o dwóch lub wiCcej 
płaszczyznach spadku, nachylonych pod k>tem od 
20 stopni do 45 stopni, nie zasłoniCty attyk> lecz 
widoczny jako spadzisty z poziomu terenu; 

 17) strefie „B” ochrony konserwatorskiej - nalecy przez 
to rozumieć strefC obejmuj>c> obszar, na którym 
elementy rozplanowania zabudowy, terenu  
i krajobrazu tworz> wyraanie wyodrCbniaj>cy siC 
układ przestrzenny o wysokich walorach 
zabytkowych; 

 18) strefie „OW” obserwacji archeologicznej - nalecy 
przez to rozumieć strefC obejmuj>c> obszary  
o domniemanej zawartoWci wacnych reliktów 
archeologicznych; 

 19) strefie „W” ochrony archeologicznej - nalecy przez 
to rozumieć strefC obejmuj>c> potencjalne  
i rozpoznane obszary wystCpowania stanowisk 
archeologicznych; 

 20) 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 

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

 22) wymianie budynku – nalecy przez to rozumieć, 
sytuowanie nowego budynku w nieprzekraczalnych 
liniach zabudowy po rozbiórce uprzednio 
zlokalizowanego na działce budynku 
mieszkaniowego, garacowego b>da rekreacji 
indywidualnej; 

 23) walorach estetycznych i krajobrazowych – nalecy 
przez to rozumieć te cechy przestrzeni, które mocna 
okreWlić w kategoriach kompozycji, ładu i piCkna,  
a takce wartoWci ekologiczne, estetyczne i kulturowe 
terenu oraz zwi>zane z nimi elementy przyrodnicze, 
ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku 
działalnoWci człowiekaś 

 24) zachowaniu budynków – nalecy przez to rozumieć 
utrzymanie i ucytkowanie budynków w nalecytym 
stanie technicznym i estetycznym 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 

 25) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje ochronne, ograniczaj>ce 
rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych zrócnicowanych 
nasadzeM drzew i krzewówś 

 26) aródle energii odnawialnej – nalecy przez to 
rozumieć pozyskiwanie aródła energii cieplnej  
z energii słonecznej, biomasy stałej oraz energii 
zmagazynowanej w ziemi z wył>czeniem 
wykorzystania energii wiatrowej. 
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, w tym  
w przepisach Prawa budowlanego lub w przepisach 
pokrewnych. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 
§ 3.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

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

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlonaś 

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

4) linia podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu lub tych samych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjna; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6) obowi>zuj>ca linia zabudowy; 
7) orientacyjne usytuowanie budynku; 
8) przebieg głównej kalenicyś 
9) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 

 10) projektowana aleja drzew; 
 11) projektowana zieleM izolacyjnaś 
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 12) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiejś 
 13) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznejś 
 14) granica strefy „W” ochrony archeologicznejś 
 15) numery porz>dkowe i symbole identyfikuj>ce tereny 

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

rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu: 
1) projektowany układ jezdniś 
2) orientacyjna strefa potencjalnego oddziaływania 

napowietrznych linii elektroenergetycznych 
Wredniego napiCciaś 

3) granica terenu o wysokim stopniu zagrocenia 
ruchami masowymi; 

4) granica terenu o Wrednim stopniu zagrocenia ruchami 
masowymi; 

5) granica terenu o niskim stopniu zagrocenia ruchami 
masowymi; 

6) granica terenu ochrony poWredniej wewnCtrznej 
ujCcia wód powierzchniowych. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 
§ 4. Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 

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

 
§ 5. W granicach obszaru objCtego planem 

wyznacza siC tereny o nastCpuj>cym przeznaczeniuŚ 
1) MW - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
2) MN - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
3) U - teren usługś 
4) US - teren usług sportu i rekreacjiś 
5) UZ - teren usług zdrowiaś 
6) UO - teren usług oWwiatyś 
7) UT -teren usług turystykiś 
8) ZL - teren lasu; 
9) ZU - teren zieleni urz>dzonejś 

 10) ZD - tereny zieleni działkowejś 
 11) ZK - teren zieleni krajobrazowej; 
 12) ZK/ZZ - teren zieleni krajobrazowej w obszarze 

szczególnego zagrocenia powodzi>ś 
 13) WS - teren w ód powierzchniowych Wródl>dowych; 
 14) KD-Z - teren dróg publicznych - ulica klasy 

zbiorczej; 
 15) KD-L - teren dróg publicznych - ulica klasy 

lokalnej; 
 16) KD-D - tereny dróg publicznych - ulica klasy 

dojazdowej; 
 17) KP - teren placu miejskiego; 
 18) KPX - teren wydzielonego, publicznego ci>gu 

pieszego; 
 19) KPX-R – teren wydzielonego, publicznego ci>gu 

pieszo-rowerowego; 
 20) KPX-R/ZZ - teren wydzielonego, publicznego ci>gu 

pieszo-rowerowego w obszarze szczególnego 
zagrocenia powodzi>ś 

 21) KSp - teren parkingu powierzchniowego  
o charakterze ogólnodostCpnymś 

 22) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej; 
 23) IW - teren infrastruktury wodoci>gowejś 
 24) IK - teren inf rastruktury kanalizacyjnej; 
 25) IKd – teren infrastruktury kanalizacji deszczowej; 
 26) IKd/ZZ - teren infrastruktury kanalizacji deszczowej 

w obszarze szczególnego zagrocenia powodzi>. 
 
§ 6. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona 

i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowyś 
2) obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic jednego 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 
wydzielonej w planie działce budowlanej 
przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

3) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie  
z liniami zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu 
oraz z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

4) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu nie 
odnosz> siC doŚ  
a) podziemnych czCWci budynku znajduj>cych siC 

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

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

c) czCWci budynku, takich jak balkony, galerie, 
tarasy, wykusze, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., które mog> wykraczać poza liniC 
zabudowy, o nie wiCcej nic 1,2 m, 

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

5) dla budynków sytuowanych w obrCbie jednej działki 
budowlanej obowi>zuje stosowanie Wciennych, 
zewnCtrznych materiałów wykoMczeniowych  
o podobnym rodzaju i kolorystyce oraz o zbliconej 
do siebie intensywnoWciś dopuszcza siC realizacjC 
detali architektonicznych, cokołów itp. w kolorach 
podobnych do koloru elewacji lub kontrastuj>cych  
z nimi; 

6) dla nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych obowi>zuje realizacja dachów 
stromych pokrytych dachówk> lub materiałami j> 
imituj>cymi w kolorach od br>zowego poprzez 
odcienie ceglastoczerwone do kolorów miedzianych, 
w tonacjach jasnych i ciemnych, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczejś 

7) obowi>zuje zakaz przekształceM i adaptacji obiektów 
gospodarczych na funkcje mieszkaniowe; ustalenie 
nie obowi>zuje w przypadku, gdy rozbudowa  
i adaptacja budynku gospodarczego umocliwi 
spełnienie wszystkich wymogów planu dotycz>cych 
zabudowy mieszkaniowej, obowi>zuj>cych dla 
nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnychś 

8) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym całkowita 
powierzchnia lokalu ucytkowego 
wykorzystywanego dla realizacji funkcji usługowej, 
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nie moce przekroczyć 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

9) zakaz realizacji pełnych ogrodzeM wykonanych  
z betonu, blachy, tworzyw sztucznych oraz 
stosowania jaskrawych kolorówś 

 10) zasady umieszczania noWników reklamowych 
(reklamy, szyldy i tablice informacyjne):  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na 

elewacjach budynków w sposób zmieniaj>cy lub 
zakrywaj>cy elementy wystroju 
architektonicznego, np. kolumny, pilastry, 
obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy 
i zwieMczenia, płyciny i kompozycje 
sztukatorskie, połacie dachowe itp., 

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam w sposób 
uniemocliwiaj>cy prawidłowe korzystanie  
z terenu, budynku i poszczególnych pomieszczeM 
(np. ograniczaj>cy doWwietlenie pomieszczeM), 
reklamy powinny mieć charakter 
okolicznoWciowy i informacyjny, 

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam nie 
zwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu lub prowadzon> działalnoWci>, 

d) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na 
terenach (na terenie, budynkach i elementach 
małej architektury), w granicach których nie jest 
prowadzona cadna działalnoWć usługowa, 

e) dopuszcza siC sytuowanie reklam (w terenie, na 
budynkach i elementach małej architektury)  
w sposób uporz>dkowany, tzn. w jednym 
miejscu wyznaczonym dla wszystkich reklam,  
z którym kacda powinna charakteryzować siC 
tymi samymi wymiarami i być umieszczona na 
tym samym noWniku, np. tablicy, słupie, itp.ś 

 11) przy zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie istniej>cej, podziemnej sieci 
infrastruktury technicznej; dopuszcza siC 
przebudowC istniej>cego uzbrojenia w uzgodnieniu  
z gestorem sieci; 

 12) obowi>zuje zakaz realizacji siłowni wiatrowych. 
 
§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) obowi>zuj> zasady zagospodarowania, ograniczenia 

i zakazy okreWlone w przepisach odrCbnych 
dotycz>cych utworzenia obszaru chronionego 
krajobrazu wynikaj>ce z połocenia całego obszaru 
planu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Zalewu Koronowskiego w szczególnoWciŚ 
a) utrzymanie jak najwiCkszych powierzchni 

biologicznie czynnych w granicach terenów 
zabudowy, 

b) sytuowanie budynków poza zasiCgiem koron 
drzewś dopuszcza siC wycinkC drzew  
w granicach działki budowlanej w oparciu  
o przepisy odrCbne, 

c) zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu, 
w tym podnoszenia poziomu terenu (powierzchni 
ziemi) poprzez wykonywanie nasypów gruntu 
lub innych zabiegów zmieniaj>cych w sposób 
sztuczny poziom terenu (powierzchni ziemi), za 
wyj>tkiem prac zwi>zanych zŚ  

- wykonywaniem i utrzymaniem urz>dzeM 
wodnych, 

- budow> ziemnych zbiorników i oczek 
wodnych, 

- zapewnieniem statecznoWci zboczy, 
- robotami budowlanymi wykonywanymi  

w granicach terenów transportu  
i infrastruktury technicznej, 

- wykonywaniem terenowych urz>dzeM sportu 
i rekreacji, 

- ochron> przed hałasem, 
- wykonywaniem sztucznych wyniesieM 

poziomu terenu (nasypy, skarpy) o wysokoWci 
do 0,8 m ponad naturalny poziom gruntu, 
zwi>zanych z zagospodarowaniem działki 
budowlanej (terenu), 

d) zaleca siC wprowadzanie elementów oraz 
prowadzenie czynnoWci i działaM ułatwiaj>cych 
migracjC zwierz> i roWlin, np. poprzezŚ  
- wprowadzenie i utrzymanie zieleni w pasach 

drogowych, 
- wygradzanie dróg w miejscach szczególnie 

nasilonej migracji zwierz>t i jej 
ukierunkowanie w bezpieczne miejsca  
i strefy, 

- wykonanie przepustów dla małych zwierz>t 
pod powierzchni> drogi, 

- właWciwy dobór gatunków roWlin do siedliska, 
- kształtowanie lokalnych ostoi o ducej 

biorócnorodnoWci, 
e) obowi>zuje zapewnienie warunków utrzymania 

równowagi przyrodniczej i racjonalnego 
gospodarowania zasobami Wrodowiska,  
w szczególnoWci poprzezŚ  
- tworzenie i utrzymanie, w oparciu o tereny 

lasów (4.ZL, 5.ZL i 6.ZL) oraz zieleni 
krajobrazowej (21.ZK, 29.ZK i 32.ZK), 
ci>gów przyrodniczo- krajobrazowych 
wzdłuc brzegu rzeki Brdy, 

- obowi>zek ochrony istniej>cego, w granicach 
terenów 21.ZK, 29.ZK i 32.ZK, 33.ZK/ZZ 
zadrzewienia, poprzez jego zachowanie, 
pielCgnacjC oraz wkomponowanie 
wartoWciowego zadrzewienia w projektowane 
zagospodarowanie terenu; ochrona dotyczy  
w szczególnoWci zadrzewienia Wródpolnego, 
przydrocnego oraz rosn>cego wzdłuc cieków 
wodnych, kanałów i rowów, o ile nie stanowi 
ono zagrocenia dla bezpieczeMstwa ludzi  
i mienia, nie koliduje z budow>  
i funkcjonowaniem zabudowy, ulic, sieci 
infrastruktury technicznej, 

- dopuszcza siC ograniczon> wycinkC drzew 
uzasadnion> wzglCdami pielCgnacyjnymi lub 
porz>dkowymi wykonan> w oparciu  
o przepisy odrCbne i projekt zieleni,  
w którym wiod>cym elementem kompozycji 
roWlinnej pozostanie drzewostan naturalny 
oraz formy nasadzeM roWlinnych z preferencj> 
gatunków rodzimych dostosowanych do 
warunków siedliskowychś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 178 – 10142 – Poz. 1511 
 
2) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie  

z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu strefy) 
wynikaj>ce z połocenia obszaru planu (zgodnie  
z rysunkiem planu) w granicach strefy ochrony:  
a) poWredniej wewnCtrznej komunalnego ujCcia 

wody „Czyckówko” na rzece Brdzie (wschodnia 
czCWć obszaru planu), 

b) poWredniej zewnCtrznej komunalnego ujCcia 
wody „Czyckówko” na rzece Brdzie (zachodnia 
czCWć obszaru planu)ś 

3) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu oraz 
zieleni:  
a) obowi>zuje zakaz wycinki drzew z terenów 

oznaczonych symbolami ZK, ZU, ZK/ZZ za 
wyj>tkiem przypadków uzasadnionej wycinki  
o charakterze pielCgnacyjnym lub porz>dkowym 
wykonanej w oparciu o przepisy odrCbne  
i projekt zieleni, w którym wiod>cym elementem 
kompozycji roWlinnej pozostanie drzewostan 
naturalny oraz formy nasadzeM roWlinnych  
z preferencj> gatunków rodzimych 
dostosowanych do warunków siedliskowych, 

b) dopuszcza siC wycinkC drzew na terenie działki 
budowlanej w oparciu o przepisy odrCbne, 

c) obowi>zuje sytuowanie budynków poza 
zasiCgiem koron drzewś 

4) w granicach terenów oznaczonych symbolami MW, 
MN oraz numerami wyrócniaj>cymi teren spoWród 
innych terenów, obowi>zuje zakaz lokalizacji 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co  
i mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, a takce myjni, stacji kontroli pojazdów, 
obiektów produkcyjnych, inwentarskich oraz 
urz>dzania składów i baz transportowych,  
z wył>czeniem lokalizacji inwestycji infrastruktury 
technicznej, w tym z zakresu ł>cznoWci publicznej, 
które mog> być realizowane na warunkach 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

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

jednorodzinnej, 
b) MW, jak dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
c) US i UT, jak dla terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych, 
d) UZ, jak dla terenów pod szpitale i domy opieki 

społecznej, 
e) UO, jak dla terenów pod budynki zwi>zane ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci  
i młodziecy. 

 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) ustala siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej dla 

obszaru „Sanatorium” w granicach okreWlonych na 
rysunku planu, dla której obowi>zuj> nastCpuj>ce 
ustalenia: 

a) obszar „Sanatorium” podlega rygorom  
w zakresie utrzymania zasadniczych elementów 
istniej>cej substancji o wartoWciach kulturowych 
wraz z zieleni> towarzysz>c> oraz charakteru  
i skali nowej zabudowy, 

b) uzgodnienia właWciwego konserwatora zabytków 
wymagaj>Ś podziały geodezyjne, przebudowy 
obiektów zabytkowych, korekty układu 
przestrzennego, zmiany funkcji ucytkowych, 
prace rewaloryzacyjne w obszarze historycznej 
zieleni, 

c) obowi>zuje zapewnienie nadzoru 
archeologicznego nad robotami ziemnymi  
i uzgodnienia inwestycji w zakresie robót 
ziemnych z właWciwym konserwatorem 
zabytków, co pozwoli na ewentualne 
potwierdzenie istnienia nekropoli i jej ochronCś 

2) ustala siC strefC „W” ochrony archeologicznej  
w granicach okreWlonych na rysunku planu, dla 
której ustala obowi>zuje opiniowanie zamierzonych 
robót ziemnych z właWciwym konserwatorem 
zabytków oraz przeprowadzenia, przed ich 
rozpoczCciem, badaM archeologicznych, których 
zakres zostanie okreWlony zgodnie z przepisami  
o ochronie zabytkówś 

3) ustala siC strefC „OW” obserwacji archeologicznej  
w granicach okreWlonych na rysunku planu, dla 
której obowi>zuje opiniowanie zamierzonych robót 
ziemnych z właWciwym konserwatorem zabytków 
oraz przeprowadzenia nadzorów archeologicznych 
nad tymi robotami, zgodnie z przepisami o ochronie 
zabytków. 
 
§ 9. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznychŚ w granicach 
obszaru objCtego planem nie wyznacza siC przestrzeni 
publicznych. 

 
§ 10. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu zostały zawarte  
w szczegółowych ustaleniach planu. 

 
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce terenów naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychŚ  
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicześ 
2) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 

tereny w obszarze szczególnego zagrocenia 
powodzi>, które zostały okreWlone w planie 
symbolami: 22.ZK/ZZ, 25.KPX-R/ZZ, 31.IKd/ZZ, 
33.ZK/ZZś tereny te stanowi> w rozumieniu 
przepisów odrCbnych /Prawo wodne/ obszar 
szczególnego zagrocenia powodzi> od rzeki Brdy 
(obszary słuc>ce przepuszczaniu wód 
powodziowych), w granicach tych terenów 
obowi>zuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymi dotycz>cymi obszarów 
szczególnego zagrocenia powodzi>ś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 178 – 10143 – Poz. 1511 
 
3) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 

tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych, 
gdzie istnieje mocliwoWć wystCpowania zjawisk 
geologicznych (osuwiska), o rócnym stopniu 
zagroceniaś obejmuj> one głównie krawCdzie 
tarasów rzecznych (zbocza) i strefC podzboczow> 
doliny Brdy; na rysunku planu oznaczono 
orientacyjne granice terenów zagroconych ruchami 
masowymi ziemi wyrócniaj>c strefy o wysokim, 
Wrednim i niskim stopniu zagrocenia ruchami 
masowymi:  
a) w granicach terenów o niskim stopniu zagrocenia 

ruchami masowymi, do których zalicza siC teren 
57.MN, 60.KD-D i czCWciowo 58.ZD, 47.MN, 
1.KD-L, 39.KPX-R, wykonanie obiektów 
budowlanych dopuszczonych ustaleniami planu, 
wymaga kacdorazowej analizy statecznoWci skarp 
i wyznaczenia strefy bezpiecznej zabudowy,  
z zastrzeceniem sytuacji gdy przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczej, 

b) w granicach terenów o Wrednim stopniu 
zagrocenia ruchami masowymi, do których 
zalicza siC tereny oznaczone symbolami 59.UT, 
czCWciowo 32.ZK i 33.ZK/ZZ oraz czCWciowo 
56.MN, dopuszcza siC zabudowC  
w ograniczonym zakresie, wył>cznie  
w bezpiecznej odległoWci od skarpyś  
w przypadku zabudowy obowi>zuje wykonanie 
analizy geotechnicznej statecznoWci zboczy, 
wykonanie badaM geotechnicznych gruntu w celu 
okreWlenia warunków posadowienia obiektów 
budowlanych oraz opracowanie, w zalecnoWci od 
okreWlonej kategorii i warunków gruntowych, 
dokumentacji geologiczno-incynierskiej, 

c) w granicach terenów o wysokim stopniu 
zagrocenia ruchami masowymi, do których 
zalicza siC tereny oznaczone symbolami 
czCWciowo 32.ZK, 33.ZK/ZZ oraz czCWciowo 
56.MN, obowi>zuje zakaz wprowadzania nowej 
zabudowy o ile z ustaleM szczegółowych  
i rysunku planu nie wynika inaczej; zakaz nie 
dotyczy budowy, przebudowy lub remontów 
infrastruktury technicznej, dla których  
w przypadku wykonywania robót budowlanych 
obligatoryjnie obowi>zuje opracowanie 
dokumentacji geologiczno-incynierskiej, 

d) dopuszcza siC, na warunkach okreWlonych  
w dokumentacji geologiczno-incynierskiej, 
zastosowanie Wrodków technicznych (np. muru 
oporowego) zabezpieczaj>cych przed ruchami 
masowymi ziemi, pod warunkiem zamaskowania 
elementów technicznych stosown> roWlinnoWci>, 

e) w trakcie prac geotechnicznych oraz budowy, po 
stwierdzeniu innych warunków gruntowych nic 
okreWlono w planie, sposób lokalizacji obiektu 
budowlanego i prowadzenia robót budowlanych 
nalecy dostosować do faktycznego stanu 
warunków gruntowych. 

 
§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 

podziału nieruchomoWciŚ  

1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 
siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWciś 

2) istniej>ce granice działek gruntu nie stanowi> granic 
działek budowlanych chyba, ce z treWci ustaleM lub 
rysunku planu wynika inaczej; 

3) obowi>zuje dokonywanie podziałów na działki 
budowlane zgodnie z zasadami okreWlonymi na 
rysunku planu lub w treWci ustaleM planuś 

4) obowi>zuje zakaz wydzielania wiCkszej iloWci 
działek budowlanych nic to wskazano na rysunku 
planu; 

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

6) dopuszcza siC zmiany przebiegu linii podziału 
wewnCtrznego - orientacyjnej, w stosunku do 
wyznaczonej na rysunku planu, o ile powierzchnia 
kacdej wydzielonej działki budowlanej nie bCdzie 
mniejsza nic 1500 m 2 (+/- 10%); 

7) dopuszcza siC podziały nieruchomoWci w celu 
przeprowadzenia regulacji granic s>siednich 
nieruchomoWci, o ile nowo wydzielone działki 
gruntu nie bCd> stanowiły samodzielnej działki 
budowlanej o powierzchni mniejszej nic 1500 m2 

(+/- 10%); 
8) dopuszcza siC ł>czenie nie wiCcej nic dwóch 

wyznaczonych na rysunku planu działek 
budowlanych, w celu utworzenia jednej, wiCkszej 
działki budowlanej z mocliwoWci> jej zabudowy  
i zagospodarowania z zachowaniem przepisów 
okreWlonych w planie. 
 
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie  

z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu strefy) 
wynikaj>ce z połocenia obszaru planu (zgodnie  
z rysunkiem planu) w granicach strefy ochrony: 
a) poWredniej wewnCtrznej komunalnego ujCcia 

wody „Czyckówko” na rzece Brdzie (wschodnia 
czCWć obszaru planu), 

b) poWredniej zewnCtrznej komunalnego ujCcia 
wody „Czyckówko” na rzece Brdzie (zachodnia 
czCWć obszaru planu)ś 

2) obowi>zuj> zasady zagospodarowania, ograniczenia 
i zakazy okreWlone w przepisach odrCbnych 
dotycz>cych utworzenia obszaru chronionego 
krajobrazu wynikaj>ce z połocenia całego obszaru 
planu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Zalewu Koronowskiego. 
 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji:  
1) system transportowy tworz> terenyŚ 

a) dróg publicznych, w tymŚ  
- ulice klasy zbiorczej - KD-Z (fragment ulicy 

Opławiec), 
- ulice klasy lokalnej - KD-L, 
- ulice klasy dojazdowej - KD-D, 
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b) wydzielone publiczne ci>giŚ  
- pieszo-rowerowe – KPX-R, 
- piesze – KPX; 

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

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

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

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

6) w granicach terenów dróg publicznych  
i wydzielonych publicznych ci>gów pieszych  
i pieszo-rowerowych dopuszcza siC utrzymanie, 
remonty i przebudowC oraz lokalizacjC nowych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> tych terenów, z wymogiem 
udostCpnienia ich słucbom eksploatacyjnym  
i konserwatorskim na zasadach okreWlonych  
w obowi>zuj>cych przepisach odrCbnychś 

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

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

i lokalizacjC nowych, zgodnie z planem, na 
warunkach zarz>dcy drogiś 

 10) dopuszcza siC w pasach drogowych wyznaczenie 
miejsc do parkowania zwi>zanych z obsług> osiedlaś 

 11) dopuszcza siC czasowe ucytkowanie terenów dróg 
publicznych jako zieleM przydomowaś 

 12) zasady umieszczania noWników reklamowych 
(reklamy, szyldy i tablice informacyjne):  
w granicach terenów dróg publicznych dopuszcza 
siC lokalizacjC reklam nie koliduj>cych  
z prawidłowym korzystaniem z dróg. 
 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej:  
1) system infrastruktury technicznej tworz>Ś 

a) tereny infrastruktury technicznej:  
- urz>dzenia kanalizacyjne, oznaczone 

symbolem literowym IK, IKd, IKd/ZZ  
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenów, 

- urz>dzenia energetyczne, oznaczone 
symbolem literowym IE i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, 

- urz>dzenia wodoci>gowe, oznaczone 
symbolem literowym IW i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, 

b) urz>dzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
wykonane lub projektowane poza terenami 

infrastruktury technicznej, o których mowa  
w pkt 1 lit. a); 

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

3) nowe – budowane sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej (przesyłowe, rozdzielcze, przył>cza), 
niezwi>zane jak i zwi>zane z techniczn> obsług> 
drogi (z potrzebami zarz>dzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego), nalecy lokalizować 
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
infrastrukturC techniczn>, drogi publiczne lub drogi 
wewnCtrzne, o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub 
rysunku planu nie wynika inaczej, a w sytuacjach 
szczególnych (np. wzglCdy techniczne), dopuszcza 
siC ich sytuowanie w granicach terenów o innym 
przeznaczeniuś realizacjC sieci i urz>dzeM 
technicznych nalecy prowadzić za zezwoleniem 
właWciciela lub zarz>dcy gruntu, w porozumieniu  
z gestorami sieci i urz>dzeM technicznych, a na 
terenach nie bCd>cych własnoWci> publiczn>  
z zapewnieniem słucbom eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci i urz>dzeM na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

4) w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
infrastrukturC techniczn> dopuszcza siC zachowanie, 
oraz mocliwoWć remontów, przebudowy, rozbudowy 
istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

5) dopuszcza siC zachowanie, a takce remonty, 
przebudowC i rozbudowC istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznych 
usytuowanych w granicach terenów przeznaczonych 
w planie pod drogi publiczne oraz pod drogi 
wewnCtrzneś działanie te nalecy prowadzić za 
zezwoleniem właWciciela lub zarz>dcy gruntu,  
w porozumieniu z gestorami sieci i urz>dzeM 
technicznych, a na terenach nie bCd>cych własnoWci> 
publiczn> z zapewnieniem słucbom eksploatuj>cym 
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci i urz>dzeM na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

6) w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
funkcje inne nic drogi i tereny infrastruktury 
technicznej, o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub 
rysunku planu nie wynika inaczej:  
a) obowi>zuje zachowanie, z dopuszczeniem 

remontów, istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenu przez który 
przebiegaj> (np. sieci o charakterze 
przesyłowym), z wymogiem ichŚ  
- uwzglCdnienia w projekcie 

zagospodarowania oraz w sposobie 
urz>dzenia tego terenu, np. wył>czaj>c tC 
czCWć terenu (strefC) odpowiednio  
z: zabudowy, budowy trwałych nawierzchni 
oraz wprowadzania nasadzeM drzew  
i krzewów, 
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- udostCpnienia słucbom eksploatacyjnym  
i konserwuj>cym na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, 

b) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
z zachowaniem warunków technicznych,  
w oparciu o porozumienie gestora tych sieci  
i urz>dzeM oraz właWciciela gruntu, przez który te 
sieci przebiegaj>ś 

7) zasady zaopatrzenia w wodCŚ  
a) w granicach wewnCtrznego i zewnCtrznego 

terenu ochrony poWredniej komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko”, obowi>zuj> zakazy, nakazy  
i ograniczenia okreWlone w decyzji/ 
rozporz>dzeniu o ustanowieniu strefy ochronnej, 

b) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC z miejskiej 
sieci wodoci>gowej I strefy ciWnienia  
z istniej>cych i projektowanych przewodów 
wodoci>gowych, poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć rozdzielcz> na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci, 

c) dopuszcza siC wykorzystywanie wód 
melioracyjno-drenacowych oraz nie 
stanowi>cych Wcieków wód opadowych  
i roztopowych, np. pochodz>cych z odwodnienia 
dachów obiektów budowlanych, do celów 
ucytkowych, takich jak nawadnianie ogrodu lub 
zasilanie wodotrysków, kaskad wodnych czy 
innych elementów architektury ogrodowej, 

d) do czasu realizacji miejskiej sieci wodoci>gowej 
dla terenów 7.MW, 8.MW, 9.UZ dopuszcza siC 
zaopatrzenie w wodC z ujCcia własnegoś 

8) zasady odprowadzania Wcieków komunalnychŚ  
a) w granicach wewnCtrznego i zewnCtrznego 

terenu ochrony poWredniej komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko”, obowi>zuj> zakazy, nakazy  
i ograniczenia okreWlone w decyzji/ 
rozporz>dzeniu o ustanowieniu strefy ochronnej, 

b) obowi>zuje odprowadzanie Wcieków 
komunalnych z obiektów budowlanych, 
instalacji lub nieruchomoWci, poprzez istniej>c>  
i projektowan> zbiorcz> sieć kanalizacji 
grawitacyjno – pompowej, do zlewni kolektora 
„A” i dalej poprzez przepompownie do miejskiej 
oczyszczalni Wcieków zlokalizowanej poza 
granicami stref ochronnych komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko”, 

c) system grawitacyjno - pompowy odprowadzania 
Wcieków komunalnych w układzie docelowym, 
tworz>Ś  
- system istniej>cych i projektowanych 

kanałów Wciekowych oraz przewodów 
tłocznych, które słuc> obsłudze istniej>cych, 
rozbudowywanych i projektowanych 
obiektów budowlanych oraz przesyłowi 
Wcieków w systemie kanalizacji miejskiej, 

- istniej>ca pompownia/tłocznia zlokalizowana 
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
44.IK, 

d) na terenach, na których trwale lub czasowo nie 
ma mocliwoWci grawitacyjnego odprowadzenia 
Wcieków komunalnych do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej, dopuszcza siC obsługC poprzez 
abonencki indywidualny lub grupowy system 
pompowy z przetłoczeniem Wcieków do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej, 

e) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC obsługC wył>cznie istniej>cej 
zabudowy w zakresie odprowadzania Wcieków 
komunalnych, poprzez wykorzystanie 
istniej>cych szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłe, 

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

g) obowi>zuje zakaz realizacji i ucytkowania 
lokalnych oczyszczalni Wcieków 
(przydomowych, indywidualnych lub 
grupowych), 

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

9) zasady odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych:  
a) w granicach wewnCtrznego i zewnCtrznego 

terenu ochrony poWredniej komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko”, obowi>zuj> zakazy, nakazy  
i ograniczenia okreWlone w decyzji/ 
rozporz>dzeniu o ustanowieniu strefy ochronnej, 

b) obowi>zuje odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych, poprzez otwarte lub zamkniCte 
systemy kanalizacyjne (po realizacji) do wód 
rzeki Wisły/Brdy lub do ziemi (ze zrzutem poza 
granicami stref ochronnych komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej „Czyckówko” oraz 
ponicej projektowanego stopnia wodnego 
„Czyckówko”), 

c) system odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych w układzie docelowym, tworz>Ś  
- system istniej>cych i projektowanych 

kanałów Wciekowych, które słuc> obsłudze 
istniej>cych, rozbudowywanych i projektowanych 
obiektów budowlanych oraz przesyłowi 
Wcieków w systemie kanalizacyjnym, 

- projektowana pompownia/tłocznia wód 
opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym 
zlokalizowana w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 30.IKd i 31.IKd/ZZ, 

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowychŚ 
dla zgrupowania miejsc postojowych, placów 
manewrowych itp., nalecy odprowadzić Wcieki 
wód opadowych i roztopowych z powierzchni 
parkingu poprzez urz>dzenia oczyszczaj>ce do 
systemu kanalizacji deszczowej, zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w przepisach 
szczególnychś 
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 10) zasady zaopatrzenia w gaz:  
a) zaopatrzenie w gaz:  

- z przewidywanych gazoci>gów Wredniego 
ciWnienia (gaz ziemny) poprzez projektowan> 
sieć rozdzielcz> Wredniego ciWnienia na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci, 

- za pomoc> indywidualnych zbiorników na 
gaz płynny, 

b) wskazane jest wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych; 

 11) zasady zaopatrzenia w energiC ciepln>Ś  
a) ustala siC sposób zasilania w energiC ciepln>  

z wykorzystaniem: gazu z sieci gazowej lub  
z indywidualnych zbiorników gazu płynnego, 
energii elektrycznej, aródeł energii odnawialnej 
(np. poprzez zastosowanie kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła itp.) oraz  
z dopuszczeniem innych paliw przy 
zastosowaniu instalacji i urz>dzeM 
wykorzystuj>cych niskoemisyjne technologie 
spalania oraz umocliwiaj>ce osi>gniCcie jak 
najwycszej sprawnoWci w procesie uzyskania 
energii cieplnej, 

b) w granicach strefy ochrony poWredniej 
wewnCtrznej ujCcia wody na rzece Brdzie 
„Czyckówko” obowi>zuje zakaz realizacji 
nowych instalacji grzewczych zasilanych olejem 
opałowym, 

c) w granicach planu obowi>zuje zakaz realizacji 
nowych instalacji grzewczych zasilanych 
wCglem i jego pochodnymi, 

d) dopuszcza siC realizacjC palenisk domowych  
w formie kominków opalanych drewnem, 

e) wskazana jest wymiana starych kotłów i pieców 
domowych opalanych wCglem (drewnem) na 
nowoczesne urz>dzenia grzewcze,  
z jednoczesnym zwiCkszeniem parametrów 
cieplnych całego budynku (np. poprzez prace 
termoizolacyjne), co pozytywnie wpłynie na stan 
Wrodowiska i charakterystykC energetyczn> 
budynku; 

 12) zasady zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
a) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

Wredniego napiCcia – SN, w układzie docelowym 
tworz>Ś  
- istniej>ca stacja transformatorowa SN/nn 

„Smukała Sanatorium 2” zlokalizowana  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
9.UZ, z dopuszczeniem jej modernizacji, 

- projektowana stacja transformatorowa SN/nn 
(ST-4a) zlokalizowana w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 15.IE, a takce stacja 
(ST-8) połocona poza granicami planu, 

- istniej>ce i projektowane linie Wrednich 
napiCć SN/nn, 

b) zespół stacji transformatorowych SN/nn,  
o którym mowa w przepisach lit.a), nalecy 
zasilić wzajemnie wraz z otaczaj>cym systemem 
energetycznym, istniej>cymi liniami 
napowietrznymi SN i projektowanymi liniami 
kablowymi SN budowanymi pod powierzchni> 
terenu, a takce przewidzieć budowC zł>cza 

kablowego SN w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 15.IE, 

c) projektowane zł>cze kablowe SN nalecy zasilić 
odpowiednio z kierunku poszczególnych stacji 
SN/nn, ST-4a i ST-8 liniami kablowymi SN 
budowanymi pod powierzchni> terenu, 

d) dopuszcza siC etapowanie realizacji docelowego 
układu zasilania w energiC elektryczn> SN  
z czasowym wykorzystaniem istniej>cych sieci  
i urz>dzeM elektroenergetycznych w tym:  
- przewidzianej do dyslokacji i przebudowy  

w granice terenu oznaczonego symbolem 
15.IE, istniej>cej słupowej stacji 
transformatorowej SN/nn „Smukała 
Sanatorium” połoconej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 38.MN, a takce stacji 
wolno stoj>cej „Przepompownia 
Opławiecka” połoconej w granicach terenu 
45.KPX, 

- przewidzianej do dyslokacji i przebudowy 
poza granicami planu (na działkC nr 1/4 obr. 
290) stacji transformatorowej „POD Zachem 
Opławiecka” połoconej w granicach terenu 
58.ZD, 

- przewidzianych do likwidacji istniej>cych, 
napowietrznych odcinków linii SN 
przebiegaj>cej przez tereny oznaczone 
symbolami 16.U, 19.KSp, 14.UZ, 12.US, 
38.MN, 1.KD-L, 17.KD-D, 34.KD-Z, 

- utrzymanie przebiegu napowietrznej linii  
15 kV przebiegaj>cej na kierunku wschód – 
zachód przez tereny oznaczone symbolami 
31.IKd/ZZ i 29.ZK, 

- likwidacjC całego odcinka napowietrznej linii 
15 kV przebiegaj>cej na kierunku północ – 
południe przez obszar objCty planem, 

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

elektroenergetyczne niskiego napiCcia 
wyprowadzone z projektowanych stacji 
transformatorowych SN/nn - nowe  
i rozbudowywane linie elektroenergetyczne 
nn realizować jako linie kablowe pod 
powierzchn> terenu - zabrania siC budowy 
nowych i rozbudowy istniej>cych linii 
elektroenergetycznych nn jako linii 
napowietrznych, z wył>czeniem budowy 
napowietrznych przył>czy prowadzonych od 
istniej>cych linii napowietrznych, a takce  
z wył>czeniem remontów i wymiany 
istniej>cych, napowietrznych linii i przył>czy 
przewidzianych do docelowego zachowania, 

- istniej>ce napowietrzne linie 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia 
przebiegaj>ce w liniach rozgraniczaj>cych 
terenów dróg albo innych terenów 
przeznaczonych do zabudowy, po ich 
dostosowaniu, w razie potrzeby, do 
zwiCkszonego poboru mocy (przebudowa, 
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wymiana przewodów itp.)ś wskazane, jako 
działanie docelowe, kablowanie pod 
powierzchni> terenu napowietrznych linii 
elektroenergetycznych niskiego napiCcia, 
zwłaszcza na odcinkach koliduj>cych  
z projektowanym zagospodarowaniem 
terenów, 

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

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

telekomunikacyjnych, poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć telekomunikacyjn> na 
warunkach wybranego gestora sieci, 

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

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

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

e) nowe, rozbudowywane i wymieniane sieci 
teletechniczne realizować jako linie kablowe pod 
powierzchn> terenuś 

 14) Zasady gospodarowania odpadami:  
a) zasady utrzymania czystoWci i porz>dku na 

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

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

 
§ 16. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  

1) do czasu realizacji ustaleM planu obowi>zuje 
zagospodarowanie nieutwardzonej powierzchni 
terenów zieleni> urz>dzon>ś 

2) czCWci nieruchomoWci bCd>ce własnoWci> lub we 
władaniu osób fizycznych, a przeznaczone na 
realizacjC celów publicznych mog> być ucytkowane 
w dotychczasowy sposób do czasu realizacji 
inwestycji celu publicznego. 
 
§ 17. WysokoWć stawki procentowej słuc>cej 

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

Bydgoszcz oraz dla nieruchomoWci nabywanych 
przez GminC Bydgoszcz i połoconych w granicach 
dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami 
literowymi KD-Z, KD- L, KD-D ustala siC stawkC 
procentow> w wysokoWci 0%ś 

2) dla terenów nie wymienionych w pkt. 1 ustala siC 
stawkC procentow> w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu 
 
§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.ZU ustala 

siCŚ  
1) przeznaczenie - teren zieleni urz>dzonej  

o charakterze ogólnodostCpnymś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cej roWlinnoWci, 
b) obowi>zuje zachowanie istniej>cej sieci 

infrastruktury technicznej oraz dopuszcza siC 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej o charakterze 
miejskim z warunkiem udostCpnienia terenu 
słucbom realizuj>cym, eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym na zasadach okreWlonych  
w odrCbnych przepisach, 

c) obowi>zuje zakaz budowy budynków, 
d) zagospodarowanie z uwzglCdnieniem przepisów 

szczególnych i odrCbnych, 
e) zakaz podziału terenu na działki budowlane, 
f) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z ulicy klasy dojazdowej oznaczonych symbolem 
2.KD-D oraz z ulicy klasy lokalnej oznaczonej 
symbolem 1.KD-L (ulica Meysnera). 
 
§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami 4.ZL, 

5.ZL, 6.ZL ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren lasu, 
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) - zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
a) obowi>zuje prowadzenie gospodarki leWnej 

zgodnie z przepisami odrCbnymi i szczególnymi 
np. planem urz>dzania lasu, 

b) obowi>zuje wprowadzanie, zgodnie  
z siedliskiem, gatunków roWlin o charakterze 
glebochronnym i wodochronnym, 
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c) obowi>zuje zakaz zabudowy, chyba ce przepisy 
szczególne i odrCbne stanowi> inaczej, 

d) obowi>zuje zakaz podziału terenu na działki 
budowlane, 

e) zakaz lokalizowania nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, chyba ce przepisy 
szczególne i odrCbne stanowi> inaczej, 

f) w granicach terenu 6.ZL dopuszcza siC działania 
naprawcze w Wrodowisku gruntowo-wodnym  
w rejonie zlikwidowanej oczyszczalni Wcieków, 

g) w granicach terenu 6.ZL dopuszcza siC 
zachowanie istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej z mocliwoWci> ich 
remontów, oraz wymogiem zapewnienia 
słucbom eksploatuj>cym i konserwuj>cym 
dostCpu do tych sieci i urz>dzeM na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren 5.ZL znajduje 
siC w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
– obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 1. 
 
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.MW 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
2) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
a) obowi>zuje zakaz realizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) dopuszcza siC remonty, rozbudowC i przebudowC 

istniej>cej zabudowy z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej na 
rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

c) obowi>zuje zagospodarowanie terenu  
z uwzglCdnieniem istniej>cego drzewostanu  
o charakterze leWnymś usuwanie drzewostanu  
o charakterze leWnym z terenu, na usuniecie 
którego wymagane jest stosowne zezwolenie, 
podlega ograniczeniu i moce nast>pić jedynie  
w przypadku uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, wykonanej w oparciu o projekt 
zieleni, w którym wiod>cym elementem 
kompozycji roWlinnej pozostanie naturalny 
drzewostan o charakterze leWnymś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) maksymalna wysokoWć zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej - 2 kondygnacje 
nadziemne, 

b) minimum 20% powierzchni terenu zachować 
jako biologicznie czynn>, 

c) w granicach terenu nalecy wyznaczyć miejsca do 
parkowaniaś dopuszcza siC sytuowanie miejsc do 
parkowania dla potrzeb terenu 7.MW  
w granicach terenu 9.UZ; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej – 
obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt1ś 

5) zasady obsługi transportowej:  

a) obowi>zuje obsługa z terenu oznaczonego 
symbolem 1.KD-L (ulica Meysnera), 

b) dopuszcza siC obsługC z terenu 1.KD-L poprzez 
teren 9.UZ. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.MW 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
2) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
a) dopuszcza siC remonty, rozbudowC i przebudowC 

istniej>cej zabudowy z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz  
z zachowaniem przepisów szczególnych  
i odrCbnych, 

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 

c) obowi>zuje zagospodarowanie terenu  
z uwzglCdnieniem istniej>cego drzewostanu  
o charakterze leWnymś usuwanie drzewostanu  
o charakterze leWnym z terenu działki 
budowlanej, na usuniecie którego wymagane jest 
stosowne zezwolenie, podlega ograniczeniu  
i moce nast>pić jedynie w przypadku 
uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, wykonanej w oparciu o projekt 
zieleni, w którym wiod>cym elementem 
kompozycji roWlinnej pozostanie naturalny 
drzewostan o charakterze leWnymś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ  
a) wysokoWć budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego - 3 kondygnacje nadziemne, 
b) pod zieleM nalecy przeznaczyć co najmniej 60% 

powierzchni terenu, 
c) w granicach terenu nalecy wyznaczyć co 

najmniej jedno miejsce do parkowania 
przypadaj>ce na jedno gospodarstwo 
rodzinne/lokal mieszkalny, 

4) zasady obsługi transportowej:  
a) obowi>zuje obsługa z terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1.KD-L (ulica 
Meysnera), 

b) dopuszcza siC obsługC z terenu 1.KD-L poprzez 
teren 9.UZ. 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren 8.MW 
znajduje siC w granicach strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 1;  
 
§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 9.UZ ustala 

siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren usług zdrowia, 
b) uzupełniaj>ce – funkcje towarzysz>ce  

i pokrewne usługom zdrowia (np. dydaktyka, 
nauka, opieka, funkcja zamieszkania 
zbiorowego, sklep ze sprzCtem medycznym, 
kiosk, kawiarnia itp.); 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
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a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 
budynków szpitala i zwi>zanych z nim 
budynków i obiektów obsługi technicznej,  
a takce zachowanie budynku hotelu 
pracowniczego oraz mieszkaM dobudowanych do 
tego budynku, z mocliwoWci> przekształcenia go 
dla potrzeb funkcji podstawowej lub 
uzupełniaj>cej terenu; 

b) dopuszcza siC rozbudowC i przebudowC 
istniej>cego murowanego zespołu garacowego 
oraz wymianC istniej>cych garacy blaszanych na 
nowy murowany zespół garacowy  
w nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej 
na rysunku planuś obowi>zuje zakaz lokalizacji 
nowych garacy wolno stoj>cych, blaszanychś 

c) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków  
z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 
oraz przepisów szczególnych i odrCbnychś 

d) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej stacji 
transformatorowej słupowej Sanatorium 2  
z mocliwoWci> jej modernizacji i przebudowy na 
stacjC nowego typu i wiCkszego gabarytu, 

e) obowi>zuje zagospodarowanie terenu  
z uwzglCdnieniem istniej>cego drzewostanu  
o charakterze leWnymś usuwanie drzewostanu  
o charakterze leWnym z terenu, na usuniecie 
którego wymagane jest stosowne zezwolenie, 
podlega ograniczeniu i moce nast>pić jedynie  
w przypadku uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, wykonanej w oparciu o projekt 
zieleni, w którym wiod>cym elementem 
kompozycji roWlinnej pozostanie naturalny 
drzewostan o charakterze leWnymś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% 

powierzchni terenu, 
b) pod zieleM nalecy przeznaczyć co najmniej 60% 

powierzchni terenu, 
c) geometria i układ dachu budynku - w przypadku 

rozbudowy, przebudowy istniej>cych budynków 
obowi>zuje dostosowanie spadku dachu do 
istniej>cej bryły budynkuś w przypadku 
nadbudowy oraz w przypadku realizacji nowych 
budynków obowi>zuje realizacja dachów 
spadzistych w kolorze br>zowym nawi>zuj>cym 
swym odcieniem do koloru dachu głównego 
budynku szpitalnego, 

d) maksymalna wysokoWć zabudowy nie moce 
przekraczać 16 m, 

e) w granicach terenu nalecy wyznaczyć 
proporcjonalnie minimum 25 miejsc do 
parkowania na 100 łócek szpitalnychś dopuszcza 
siC sytuowanie miejsc do parkowania dla potrzeb 
zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu 
7.MW; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej – 
obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 1; 

5) zasady obsługi transportowejŚ  

a) obowi>zuje obsługa z terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1.KD-L (ulica 
Meysnera), 

b) obowi>zuje utrzymanie dojazdu do terenu 10.IK 
i terenu 8.MW. 

 
§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 10.IK 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren urz>dzeM infrastruktury 

technicznej – przepompownia i podczyszczania 
Wcieków sanitarnychś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
dopuszcza siC zachowanie i rozbudowC istniej>cych 
oraz lokalizacjC nowych obiektów, sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji 
sanitarnej oraz towarzysz>cych (lub 
przyobiektowych) sieci infrastruktury technicznej na 
podstawie przepisów szczególnych i odrCbnychś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej – 
obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 1; 

4) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-L (ulica Meysnera) poprzez teren 9.UZ. 
 
§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 11.IW 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren urz>dzeM infrastruktury 

technicznej wodoci>gowejś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) dopuszcza siC lokalizacjC nowych obiektów, sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
wodoci>gowej oraz towarzysz>cych (lub 
przyobiektowych) sieci infrastruktury 
technicznej na podstawie przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

b) dopuszcza siC zagłCbienie obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej w gruncie (skarpie), 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren urz>dzeM 
wodoci>gowych 11.IW z terenem usług sportu  
i rekreacji 12.US, jeceli koniecznoWć taka wynika 
z projektu budowlanego urz>dzeM infrastruktury 
technicznej wodoci>gowejś 

3) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-L (ulica Meysnera). 
 
§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 12.US 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren usług sportu i rekreacji, 
b) uzupełniaj>ce – usługi towarzysz>ce obiektom 

sportu i rekreacji np. usługi gastronomiczne  
i hotelarskie; 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
a) dopuszcza siC realizacjC otwartych boisk 

sportowych, hali sportowej, basenu, krytych lub 
otwartych kortów tenisowych oraz innych 
terenowych urz>dzeM sportu i rekreacji, 
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b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy, zwi>zanej  
z funkcj> sportow> i rekreacyjno-
wypoczynkow>, w nieprzekraczalnej linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planuś 
odległoWci zabudowy od pozostałych granic 
działki, lub od istniej>cych linii 
elektroenergetycznych z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren usług sportu  
i rekreacji 12.US z terenem urz>dzeM 
wodoci>gowych 11.IW jeceli koniecznoWć taka 
wynika z projektu budowlanego urz>dzeM 
infrastruktury technicznej wodoci>gowej, 

d) dopuszcza siC zmianC przebiegu granicy 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren usług 
sportu i rekreacji 12.US z terenem usług zdrowia 
14.UZ, jeceli koniecznoWć taka wynika  
z projektów zagospodarowania tych terenówś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni terenu, 
b) minimum 30% powierzchni terenu zachować 

jako biologicznie czynn>, 
c) wysokoWć budynków maksymalnie do 14 m, 
d) geometria i układ dachu budynku - obowi>zuje 

realizacja dachów spadzistych w kolorze 
czerwonym, z wył>czeniem tymczasowych 
obiektów budowlanych nietrwale poł>czonych  
z gruntem takich jak przykrycia namiotowe  
i powłoki pneumatyczne, urz>dzenia 
rozrywkowe itp., 

e) obowi>zuje wyznaczenie miejsc postojowych 
stosownie do zajmowanej powierzchni 
ucytkowej usług z zachowaniem wskaanika 
minimum 1 miejsce do parkowania przypadaj>ce 
na kacdy przedział od 1 do 30 m2 powierzchni 
ucytkowej usług oraz dla autobusów w iloWci 0,5 
stanowiska na 100 ucytkowników obiektów 
sportowych, 

f) dopuszcza siC podział terenu w oparciu o projekt 
zagospodarowania terenu i koncepcjC zabudowy, 
obejmuj>cy cały teren 12.US z zapewnieniem 
dojazdu do wydzielonych działek bezpoWrednio 
do terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1.KD-L lub poprzez zaprojektowany 
układ dróg wewnCtrznychś powierzchnia działki 
budowlanej nie moce być mniejsza nic 4000 m2; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: do czasu przeniesienia 
lub przebudowy przebiegaj>cej przez teren 
napowietrznej linii energetycznej SN dopuszcza siC 
jej zachowanie z jednoczesn> realizacj> budynków 
przy zachowaniu odległoWci okreWlonych  
w obowi>zuj>cych przepisach, z warunkiem 
udostCpnienia terenu słucbom eksploatuj>cymś 

5) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-L (ulica Meysnera). 
 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 13.UO 
ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren usług oWwiaty, 
b) uzupełniaj>ce – usługi towarzysz>ce usługom 

oWwiaty oraz funkcja mieszkaniowa zwi>zana  
z obsług> obiektuś 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ dopuszcza siC 
zachowanie istniej>cego budynku szkoły oraz 
lokalizacjC nowej zabudowy zwi>zanej z usługami 
oWwiaty w nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
odległoWci zabudowy od pozostałych granic działki  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu, 
b) minimum 40% powierzchni terenu zachować 

jako biologicznie czynn>, 
c) dopuszcza siC lokalizacjC do dwóch mieszkaM 

słucbowych w bryle budynku usługowego 
(szkoły), 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 
uzupełniaj>cej funkcji mieszkaniowej – 120 m2, 

e) wysokoWć nowych obiektów - maksymalnie do 
11 m, 

f) geometria i układ dachu budynku - obowi>zuje 
realizacja dachów spadzistych w kolorze 
czerwonym, 

g) w granicach terenu obowi>zuje realizacja min. 
15 miejsc do parkowania dla pojazdów 
osobowych, 

h) dopuszcza siC takce bilansowanie miejsc do 
parkowania z wykorzystaniem 25% miejsc 
usytuowanych w granicach terenu 18.KSp, 

i) dopuszcza siC podział terenu w oparciu o projekt 
zagospodarowania terenu i koncepcjC zabudowy, 
obejmuj>cy cały teren 13.UO, z zapewnieniem 
dojazdu do wydzielonych działekś 

4) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
34.KD-Z (ulica Opławiec), z drogi dojazdowej 
17.KD-D oraz z dróg publicznych przyległych do 
terenu od strony północnej znajduj>cych siC poza 
granicami planu. 
 
§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 14.UZ 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren usług zdrowia, w tym usług 
z zakresu opieki dziennej i całodobowej, 

b) uzupełniaj>ce – usługi towarzysz>ce funkcji 
podstawowej oraz funkcja mieszkaniowa 
zwi>zana z obsług> obiektuś 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cego oWrodka 

zdrowia oraz lokalizacjC nowej zabudowy 
zwi>zanej z usługami zdrowia  
w nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej 
na rysunku planuś odległoWci zabudowy od 
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pozostałych granic działki lub od istniej>cych 
linii elektroenergetycznych z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren usług zdrowia 14.UZ 
z terenem usług sportu i rekreacji 12.US, jeceli 
koniecznoWć taka wynika z projektów 
zagospodarowania tych terenów, 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu granicy 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej terenu usług 
zdrowia 14.UZ z terenem urz>dzeM 
elektroenergetycznych 15.IE, jeceli koniecznoWć 
taka wynika z projektu budowlanego stacji 
transformatorowej i projektu zagospodarowania 
terenu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 45% 

powierzchni terenu, 
b) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC 

maksymalnie trzech mieszkaM słucbowych  
w budowanych w bryłC budynku 
usługowego/budynków usługowych, 

c) w granicach terenu dopuszcza siC maksymaln> 
powierzchniC ucytkow> funkcji mieszkaniowej – 
240 m2, przy załoceniu, ce w budynku 
usługowym całkowita powierzchnia lokalu 
mieszkalnego wykorzystywanego dla realizacji 
funkcji uzupełniaj>cej, nie moce przekroczyć 
30% powierzchni całkowitej budynku 
usługowego, 

d) minimum 30% powierzchni terenu zachować 
jako biologicznie czynn>, 

e) wysokoWć obiektów maksymalnie do 12 m, 
f) geometria i układ dachu budynku - dopuszcza siC 

realizacjC dachu płaskiego przy rozbudowie, 
przebudowie, nadbudowie istniej>cego budynku, 
dla nowych obiektów usługowych obowi>zuje 
realizacja dachów spadzistych w kolorze 
czerwonym, 

g) w granicach terenu obowi>zuje wyznaczenie 
miejsc do parkowania stosownie do zajmowanej 
powierzchni ucytkowej usług z zachowaniem 
wskaanika minimum 1 miejsce do parkowania 
przypadaj>ce na kacdy przedział od 1 do 30 m2 
powierzchni ucytkowej usług, a w przypadku 
wystCpowania funkcji uzupełniaj>cej nalecy 
dodatkowo przeznaczyć dla jej obsługi co 
najmniej dwa miejsca postojowe przypadaj>ce na 
lokal mieszkalny, 

h) dopuszcza siC podział terenu w oparciu o projekt 
zagospodarowania terenu i koncepcjC zabudowy, 
obejmuj>cy cały teren 14.UZ, z zapewnieniem 
dojazdu do wydzielonych działek bezpoWrednio 
do przyległych dróg publicznych lub poprzez 
zaprojektowane drogi wewnCtrzneś powierzchnia 
działki budowlanej nie moce być mniejsza nic 
4000 m2; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: do czasu przeniesienia 
lub przebudowy przebiegaj>cej przez teren linii 
energetycznej SN dopuszcza siC jej zachowanie  

z jednoczesn> realizacj> budynków przy zachowaniu 
odległoWci okreWlonych w obowi>zuj>cych 
przepisach, z warunkiem udostCpnienia terenu 
słucbom eksploatuj>cymś 

5) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-L (ulica Meysnera) lub z terenu oznaczonego 
symbolem 17.KD-D. 
 
§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 15.IE ustala 

siCŚ  
1) przeznaczenie - teren urz>dzeM infrastruktury 

technicznej elektroenergetycznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) dopuszcza siC lokalizacjC stacji 
transformatorowej na podstawie przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC naziemnej stacji 
transformatorowej w budynku murowanym lub 
stacji kontenerowej, 

c) wysokoWć budynku murowanego do jednej 
kondygnacji z dachem spadzistym, 
czterospadowym, pokrycie dachowe realizować 
w kolorze czerwonym, 

d) dopuszcza siC sytuowanie budynku w odległoWci 
1,5 m od granicy z terenem 14.UZ zwróconego 
Wcian> bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronC tej granicy, 

e) dopuszcza siC zmianC przebiegu granicy 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren 
urz>dzeM elektroenergetycznych z terenem usług 
zdrowia 14.UZ, jeceli koniecznoWć taka wynika  
z projektu budowlanego stacji transformatorowej 
i projektu zagospodarowania terenu 15.IE; 

3) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-L (ulica Meysnera) lub z terenu oznaczonego 
symbolem 17.KD-D. 
 
§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 16.U ustala 

siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren usługś usługi z zakresu 
handlu detalicznego, gastronomi i drobnych 
usług bankowoWci, administracji itp. 

b) uzupełniaj>ce – funkcja mieszkaniowa 
towarzysz>ca usługomś 

2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  
i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje usytuowanie budynków, ich 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  
w obowi>zuj>cej i nieprzekraczalnej linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planuś 
odległoWci zabudowy od pozostałych granic 
działki, lub od istniej>cych linii 
elektroenergetycznych z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) obowi>zuje lokalizacja zabudowy 1,5 m od 
granicy z terenem 28.KP, 

c) obowi>zuje wymóg sytuowania funkcji 
gospodarczych i technicznych w budynkach 
usługowychś zakaz sytuowania budynków 
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gospodarczo-garacowych rozdzielnie z brył> 
budynku usługowego, 

d) obowi>zuje dostCpnoWć usług od strony placu 
oznaczonego symbolem 28.KPś wejWcia do 
budynków nalecy realizować bezpoWrednio  
w poziomie placu, pochylnie i schody nalecy 
umieszczać wewn>trz budynku, 

e) dopuszcza siC podział terenu na działki 
budowlane, w sposób gwarantuj>cy kacdej z nich 
dostCp do drogi publicznej bezpoWrednio z drogi 
oznaczonej symbolem 17.KD-D lub poprzez 
teren 19.KSp, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC budynku handlowego  
z hal> sprzedacow> lub lokalizacjC zespołu 
zabudowy usługowejś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej  

o maksymalnej powierzchni zabudowy 60% 
powierzchni terenu, lub działki budowlanej, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC w budynku usługowym 
funkcji mieszkaniowej o powierzchni nie 
przekraczaj>cej 40% powierzchni całkowitej 
budynku usługowego, 

c) wysokoWć budynków usługowych nie moce być 
wiCksza nic 10 m; 

d) obowi>zuje realizacja dachów spadzistych  
w kolorze czerwonym; zakaz wykorzystywania 
blachy i gontu bitumicznego do krycia dachów, 

e) w granicach terenu lub na działce budowlanej, 
pod zieleM nalecy przeznaczyć co najmniej 10% 
jej powierzchni, 

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 
usługowej nie moce przekraczać 800 m2, 

g) obowi>zuje wyznaczenie w granicach terenu 
19.KSp miejsc do parkowania dla obsługi terenu 
16.U, stosownie do zajmowanej powierzchni 
ucytkowej usług z zachowaniem wskaanika 
minimum 1 miejsce do parkowania przypadaj>ce 
na kacdy przedział od 1 do 30 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

h) obowi>zuje wspólny projekt zagospodarowania 
terenów 16.U i 19.KSp, 

i) dopuszcza siC takce bilansowanie miejsc do 
parkowania z wykorzystaniem 50% miejsc 
usytuowanych w granicach terenu 18.KSp, 

j) w przypadku wystCpowania funkcji 
uzupełniaj>cej, w granicach działki budowlanej 
nalecy dodatkowo przeznaczyć dla jej obsługi co 
najmniej dwa miejsca do parkowania na jeden 
lokal mieszkalny; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: do czasu przeniesienia 
lub przebudowy przebiegaj>cej przez teren 
napowietrznej linii energetycznej SN dopuszcza siC 
jej zachowanie z jednoczesn> realizacj> budynków 
przy zachowaniu odległoWci okreWlonych  
w obowi>zuj>cych przepisach, z warunkiem 
udostCpnienia terenu słucbom eksploatuj>cymś 

5) zasady obsługi transportowejŚ  
a) dopuszcza siC obsługC z przyległych dróg 

publicznych - ulicy klasy lokalnej oznaczonej 

symbolem 1.KD-L (ul. Meysnera), z ulicy klasy 
dojazdowej oznaczonych symbolem 17.KD-D – 
bezpoWrednio lub poWrednio poprzez teren 
19.KSp, 

b) obowi>zuje zakaz obsługi z terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 34.KD-Z (ulicy 
Opławiec) i 28.KP. 

 
§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami 18.KSp  

i 19.KSp ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren parkingu powierzchniowego  

o charakterze ogólnodostCpnymś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zuje urz>dzenie terenowego parkingu 
wielostanowiskowego, 

b) w granicach terenu 19.KSp obowi>zuje 
zachowanie istniej>cej sieci infrastruktury 
technicznej, w tym napowietrznej linii 
energetycznej SN (do czasu jej przebudowy lub 
przeniesienia) oraz dopuszcza siC lokalizacjC 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej z warunkiem udostCpnienia terenu 
słucbom realizuj>cym, eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym na zasadach okreWlonych  
w odrCbnych przepisach, 

c) obowi>zuje zakaz wznoszenia budynków, 
d) obowi>zuje zagospodarowanie zieleni> 

urz>dzon> powierzchni nieutwardzonych, 
e) obowi>zuje zagospodarowanie z uwzglCdnieniem 

przepisów szczególnych i odrCbnych, 
f) zakaz podziału terenu na działki budowlane, 
g) zakaz grodzenia terenu, 
h) obowi>zuje wspólny projekt zagospodarowania 

terenów 16.U i 19.KSpś 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC bilansowanie do 50% miejsc do 

parkowania wyznaczonych w granicach terenu 
18.KSp na potrzeby terenu 16.U, 

b) dopuszcza siC bilansowanie do 25% miejsc do 
parkowania wyznaczonych w granicach terenu 
18.KSp na potrzeby terenu 13.UO, 

c) dopuszcza siC bilansowanie do 25% miejsc do 
parkowania wyznaczonych w granicach terenu 
18.KSp na potrzeby terenu 20.UO, 

d) dopuszcza siC bilansowanie wszystkich miejsc 
do parkowania wyznaczonych w granicach 
terenu 19.KSp na potrzeby terenu 16.U; 

4) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z ulicy klasy dojazdowej oznaczonych symbolem 
17.KD-D, zakaz obsługi z terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 34.KD-Z (ul. Opławiec). 
 
§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 20.UO 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie – teren usług oWwiaty - oddział 

przedszkolny; 
2) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrona  

i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ dopuszcza siC 
zachowanie istniej>cego budynku lub wymianC na 
nowy w nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej 
na rysunku planuś odległoWci zabudowy od 
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pozostałych granic działki z zachowaniem 
przepisów odrCbnychś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć budynku usługowego, do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu 
maksymalnej wysokoWci 9,5 m, 

b) geometria i układ dachu budynku - w przypadku 
rozbudowy lub przebudowy istniej>cych 
budynków dopuszcza siC realizacjC dachów 
płaskich, dla nowych budynków dopuszcza siC 
realizacjC dachów płaskich lub spadzistych  
w kolorze grafitowym, 

c) linia rozgraniczaj>ca teren oznaczony symbolem 
20.UO i 21.ZK nie stanowi granicy działki 
budowlanej, 

d) powierzchnia zabudowy terenu 20.UO do 30% 
jego powierzchni, 

e) na działce budowlanej, pod zieleM nalecy 
przeznaczyć co najmniej 40% jej powierzchni, 

f) w granicach terenu obowi>zuje wyznaczenie 
miejsc postojowych stosownie do zajmowanej 
powierzchni ucytkowej usług z zachowaniem 
wskaanika minimum 1 miejsce do parkowania 
przypadaj>ce na kacdy przedział od 1 do 30 m2 
powierzchni ucytkowej usług, 

g) dopuszcza siC takce bilansowanie miejsc do 
parkowania z wykorzystaniem 25% miejsc 
usytuowanych w granicach terenu 18.KSp; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2ś 

5) zasady obsługi transportowej:  
a) obowi>zuje obsługa z terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 34.KD-Z (ulica 
Opławiec), 

b) zakaz obsługi z terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 24.KPX-R. 

 
§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 21.ZK, 

29.ZK, 32.ZK ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - tereny zieleni krajobrazowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) zakaz naruszania naturalnej rzeaby terenu za 
wyj>tkiem prac zabezpieczaj>cych zbocza, 
skarpy i brzeg rzeki, 

b) obowi>zuje zachowanie istniej>cej roWlinnoWci,  
w tym drzewostanu o charakterze leWnym, 

c) zagospodarowanie z uwzglCdnieniem przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

d) obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej z warunkiem udostCpnienia terenu 
słucbom realizuj>cym, eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym na zasadach okreWlonych  
w odrCbnych przepisach, 

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
z mocliwoWci> ich remontów, oraz wymogiem 
zapewnienia słucbom eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci  

i urz>dzeM na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, 

f) obowi>zuje utrzymanie drogi pocarowej – 
dojazdu do punktu czerpni wody w czCWci 
poprzez teren 29.ZK, 

g) dopuszcza siC mocliwoWć wprowadzenia 
obiektów małej architektury w formie 
terenowych urz>dzeM sportowo-rekreacyjnych, 

h) zakaz ucytkowania terenu dla potrzeb produkcji 
rolniczej, hodowlanej, ogrodniczej, sadowniczej 
oraz szkółkarskiej, a takce urz>dzania składów  
i składowisk, 

i) granice działek gruntu (granice geodezyjne) 
przebiegaj>ce przez teren nie stanowi> granic 
działek budowlanych, 

j) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 32.ZK i 56.MN oraz tereny 32.ZK  
i 33.ZK/ZZ nie stanowi granicy działek 
budowlanych, 

k) dopuszcza siC zmianC przebiegu granicy terenu 
zieleni krajobrazowej 29.ZK z terenem urz>dzeM 
odprowadzania i oczyszczania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych 30.IKd oraz z terenem 
urz>dzeM odprowadzania i oczyszczania Wcieków 
wód opadowych i roztopowych w obszarze 
szczególnego zagrocenia powodzi> 31.IKd/ZZ, 
jeceli wynika to z projektu budowlanego 
urz>dzeM infrastruktury technicznej z zakresu 
kanalizacji deszczowej, z uwzglCdnieniem drogi 
pocarowej, 

l) dopuszcza siC zmianC przebiegu granicy terenu 
zieleni krajobrazowej, ochronnej 32.ZK  
z terenem urz>dzeM odprowadzania  
i oczyszczania Wcieków wód opadowych  
i roztopowych 30.IKd, jeceli wynika to  
z projektu budowlanego urz>dzeM infrastruktury 
technicznej z zakresu kanalizacji deszczowej,  
z uwzglCdnieniem drogi pocarowej, 

m) dopuszcza siC zmianC przebiegu granicy terenu 
zieleni krajobrazowej 21.ZK z terenem zieleni 
krajobrazowej w obszarze szczególnego 
zagrocenia powodzi> 22.ZK/ZZ oraz terenu 
zieleni krajobrazowej 32.ZK z terenem zieleni 
krajobrazowej w obszarze szczególnego 
zagrocenia powodzi> 33.ZK/ZZ, o ile zmiana ta 
ma charakter regulacyjny i prowadzi do 
zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem 
tej linii, a lini> brzegu ustalon> na podstawie 
przepisów odrCbnych i szczególnych, a do czasu 
jej ustalenia, jako zgodnej ze stanem 
faktycznym, 

n) w granicach terenu 29.ZK obowi>zuje rozbiórka 
budynków wskazanych na rysunku planu, 

o) obowi>zuje zakaz podziału terenu na działki 
budowlane, 

p) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do wody rzeki 
Brdy poprzez ogólnodostCpne dojWcia do brzegu 
rzeki, w celu wykonywania prac 
konserwacyjnych oraz innych czynnoWci 
okreWlonych w przepisach szczególnych  
i odrCbnychś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 178 – 10154 – Poz. 1511 
 

q) dopuszcza siC grodzenie działek acurowymi 
ogrodzeniami z naturalnych materiałów np. 
drewna b>da z wykorzystaniem roWlinnoWciś 
zakazuje siC sytuowanie ogrodzeM na 
podmurówkach i fundamentach wystaj>cych 
ponad poziom terenu, dopuszcza siC stosowanie 
metalowych siatek zgrzewalnych, w kolorystyce 
harmonizuj>cej z otoczeniem (zieleM, br>z, 
szary); 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) tereny 21.ZK, 29.ZK, 32.ZK (czCWciowo) 

znajduj> siC w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2, 

b) teren 32.ZK czCWciowo znajduje siC w granicach 
strefy „W” ochrony archeologicznej – 
obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 3ś 

4) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
34.KD-Z (ulica Opławiec), a dla terenu 21.ZK 
poprzez teren 24.KPX-R. 
 
§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 25.KPX-

R/ZZ ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren wydzielonego, publicznego 

ci>gu pieszo-rowerowego w obszarze szczególnego 
zagrocenia powodzi>ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) ci>g pieszo-rowerowy, kładka nad rzek> Brd> - 

dopuszcza siC remonty i przebudowy, 
b) zagospodarowanie z uwzglCdnieniem przepisów 

szczególnych i odrCbnych, 
c) dopuszcza siC regulacjC brzegu, 
d) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do brzegu rzeki 

w celu wykonywania prac konserwacyjnych oraz 
innych czynnoWci okreWlonych w przepisach 
szczególnych i odrCbnychś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2. 
 
§ 34. Dla terenów oznaczonych symbolem 

22.ZK/ZZ, 33.ZK/ZZ ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren zieleni krajobrazowej  

w obszarze szczególnego zagrocenia powodzi>ś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) zakaz naruszania naturalnej rzeaby terenu za 
wyj>tkiem prac zabezpieczaj>cych zbocza, 
skarpy i brzeg rzeki, 

b) obowi>zuje zachowanie istniej>cej roWlinnoWci  
w tym drzewostanu o charakterze leWnym, chyba 
ce przepisy odrCbne stanowi> inaczej, 

c) zagospodarowanie z uwzglCdnieniem przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

d) obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej z warunkiem udostCpnienia terenu 
słucbom realizuj>cym, eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym na zasadach okreWlonych  
w odrCbnych przepisach, 

e) zakaz ucytkowania terenu dla potrzeb produkcji 
rolniczej, hodowlanej, ogrodniczej, sadowniczej 
oraz szkółkarskiej, a takce urz>dzania składów  
i składowisk, 

f) dopuszcza siC regulacjC brzegu, 
g) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do brzegu rzeki 

w celu wykonywania prac konserwacyjnych oraz 
innych czynnoWci okreWlonych w przepisach 
szczególnych i odrCbnych, 

h) zakaz podziału terenu na działki budowlane, 
i) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 22.ZK/ZZ i 21.ZK oraz tereny 
33.ZK/ZZ i 32.ZK nie stanowi granicy działek 
budowlanych, 

j) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
22.ZK/ZZ z terenami oznaczonymi symbolami 
23.WS i 21.ZK oraz terenu oznaczonego 
symbolem 33.ZK/ZZ z terenami oznaczonymi 
symbolami 27.WS i 32.ZK, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii, a lini> 
brzegu ustalon> na podstawie przepisów 
odrCbnych i szczególnych, a do czasu jej 
ustalenia, jako zgodnej ze stanem faktycznym, 

k) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren zieleni krajobrazowej 
w obszarze szczególnego zagrocenia powodzi> 
33.ZK/ZZ z terenem urz>dzeM odprowadzania  
i oczyszczania Wcieków wód opadowych  
i roztopowych w obszarze szczególnego 
zagrocenia powodzi> 31.IKd/ZZ, jeceli 
koniecznoWć taka wynika z projektu 
budowlanego urz>dzeM infrastruktury technicznej 
z zakresu kanalizacji deszczowej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) tereny 22.ZK/ZZ, 33.ZK/ZZ (czCWciowo) 

znajduj> siC w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2, 

b) teren 33.ZK/ZZ czCWciowo znajduje siC  
w granicach strefy „W” ochrony archeologicznej 
– obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 3ś 

4) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
34.KD-Z (ulica Opławiec)Ś  
a) dla terenu 22.ZK/ZZ poprzez tereny 24.KPX-R, 

25.KPX-R/ZZ, 
b) dla terenu 33.ZK/ZZ poprzez teren 32.ZK. 
 
§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 23.WS, 

27.WS ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren wód powierzchniowych, 
Wródl>dowych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) - zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
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a) teren wód płyn>cych - rzeka Brda – w granicach 
stref ochronnych ujCcia wody Czyckówko 
obowi>zuje zakaz urz>dzania k>pielisk, 

b) dopuszcza siC regulacje i umocnienia brzegów - 
postuluje siC wykorzystywanie naturalnych 
metod i materiałów przy robotach regulacyjnych 
i umacnianiu brzegów, 

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
23.WS z terenami oznaczonymi symbolami 
22.ZK/ZZ oraz terenu oznaczonego symbolem 
27.WS z terenami oznaczonymi symbolami 
31.IK/ZZ, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii, a lini> 
brzegu ustalon> na podstawie przepisów 
odrCbnych i szczególnych, a do czasu jej 
ustalenia, jako zgodnej ze stanem faktycznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zakaz wprowadzania 
Wcieków do wód powierzchniowych i gromadzenia 
odpadów w ich obrCbieś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2ś 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejŚ  
a) zabrania siC prowadzenia przez wody 

powierzchniowe – zarówno po dnie jak i nad 
wodami - przewodów kanalizacji Wciekowej oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne,  
z wył>czeniem paliw gazowych, 

b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w przepisach szczególnych  
i odrCbnych. 

 
§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem 28.KP 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren placu miejskiego - 

publicznego; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) wymagane uzyskanie reprezentacyjnego  
i atrakcyjnego wygl>du przestrzeni 
ogólnodostCpnej stanowi>cej otoczenie obiektów 
handlowo-usługowych, poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej 
architektury, oWwietlenia i zieleni, itp. przy 
zachowaniu wysokiego poziomu kompozycyjno-
estetycznego miejsca; 

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym 
obiektów tymczasowych typu pawilony 
handlowe, kioski, garace, itp. z wył>czeniem 
lokalizacji letnich ogródków oraz nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
z warunkiem udostCpnienia terenu słucbom 
realizuj>cym, eksploatuj>cym i konserwuj>cym 
na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, 

c) w granicach terenu dopuszcza siC realizacjC 
ci>gu pieszego stanowi>cego dojWcia do 
budynków usługowych usytuowanych  
w granicach terenu usług 16.U, 

d) obowi>zuje zakaz dokonywania podziału terenu 
na działki budowlane, 

e) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu, 
f) obowi>zuje zakaz lokalizowania miejsc do 

parkowania; 
3) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  

z ulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 1.KD-
L, zakaz obsługi z terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 34.KD-Z (ul. Opławiec). 
 
§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem 30.IKd 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren urz>dzeM infrastruktury 

technicznej - odprowadzania i oczyszczania Wcieków 
wód opadowych i roztopowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) dopuszcza siC budowC nowych obiektów, sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej z zakresu 
kanalizacji deszczowej oraz budowC 
przyobiektowych sieci infrastruktury technicznej, 
na podstawie przepisów szczególnych  
i odrCbnych, 

b) zrzut podczyszczonych wód opadowych  
i roztopowych do rzeki Brdy poza granicami 
stref ochronnych komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej „Czyckówko” oraz ponicej 
projektowanego stopnia wodnego „Czyckówko”, 

c) obiekty kubaturowe sytuować jako zagłCbione 
pod poziomem terenu, 

d) przy realizacji obiektów budowlanych  
w szczególnoWci uwzglCdnić geotechniczne 
warunki posadowienia, wynikaj>ce  
z usytuowania terenu w strefie przyskarpowej, 

e) obowi>zuje utrzymanie drogi pocarowej – dojazd 
do punktu czerpni wody, 

f) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny urz>dzeM 
odprowadzania i oczyszczania Wcieków wód 
deszczowych i opadowych 30.IKd z terenem 
zieleni krajobrazowej 29.ZK, jeceli koniecznoWć 
taka wynika z projektu budowlanego urz>dzeM 
infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji 
deszczowej, z uwzglCdnieniem drogi pocarowejś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2ś 

4) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
34.KD-Z (ulica Opławiec). 
 
§ 38. Dla terenu oznaczonego symbolem 31.IKd/ZZ 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren infrastruktury kanalizacyjnej  

w obszarze szczególnego zagrocenia powodzi> 
(zbiornik retencyjny pompownia wód opadowych)ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
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a) dopuszcza siC budowC nowych obiektów, sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej z zakresu 
kanalizacji deszczowej na podstawie przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

b) zrzut podczyszczonych wód opadowych  
i roztopowych do rzeki Brdy poza granicami 
stref ochronnych komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej „Czyckówko” oraz ponicej 
projektowanego stopnia wodnego „Czyckówko”, 

c) obiekty kubaturowe sytuować jako zagłCbione 
pod poziomem terenu lub obsypać ziemi>  
i ukształtować w nawi>zaniu do naturalnej 
rzeaby terenu, 

d) przy realizacji obiektów budowlanych  
w szczególnoWci uwzglCdnić geotechniczne 
warunki posadowienia, wynikaj>ce  
z usytuowania terenu w strefie przyskarpowej, 

e) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny urz>dzeM 
odprowadzania i oczyszczania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych w obszarze 
szczególnego zagrocenia powodzi> 31.IKd/ZZ  
z terenem zieleni krajobrazowej 29.ZK, jeceli 
koniecznoWć taka wynika z projektu 
budowlanego urz>dzeM infrastruktury technicznej 
z zakresu kanalizacji deszczowej, 

f) obowi>zuje utrzymanie drogi pocarowej – 
dojazdu do punktu czerpni wody, 

g) dopuszcza siC regulacjC brzegu, 
h) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do brzegu rzeki 

w celu wykonywania prac konserwacyjnych oraz 
innych czynnoWci okreWlonych w przepisach 
szczególnych i odrCbnych, 

i) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
z mocliwoWci> ich remontów, oraz wymogiem 
zapewnienia słucbom eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci  
i urz>dzeM na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, 

j) zakaz podziału terenu na działki budowlaneś 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2ś 

4) zasady obsługi transportowejŚ obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
34.KD-Z (ulica Opławiec) poprzez przyległe tereny 
30.IKd lub 29.ZK. 
 
§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem: 35.MN, 

36.MN, 37.MN, 38.MN ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – usługiś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje sytuowanie budynków mieszkaniowych 
jednorodzinnych w obowi>zuj>cej  
i nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej na 
rysunku planuś odległoWci zabudowy od 
pozostałych granic działki, lub od istniej>cych 

linii elektroenergetycznych z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) dopuszcza siC mocliwoWć podpiwniczenia 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC usług o znaczeniu 
lokalnym wył>cznie w pomieszczeniach 
wbudowanych (dobudowanych) w bryłC 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego np. 
kameralne pracownie zwi>zane z działalnoWci> 
artystyczn>, medyczn>, obsług> firm, obsług> 
administracyjn>, drobnymi zakładami 
usługowymi (typu fryzjer, szewc, krawiec), pod 
warunkiem spełnienia wymogów dotycz>cych 
ochrony funkcji mieszkaniowych przed skutkami 
działalnoWci usługowej oraz mog>cych być 
Wwiadczonych w warunkach odpowiadaj>cych 
wymogom techniczno-budowlanym stawianym 
pomieszczeniom mieszkalnym, 

d) now> zabudowC garacow> i gospodarcz> 
(budynki-pomieszczenia-zadaszenia itp.) nalecy 
sytuować w jednej bryle z budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, 

e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
37.MN - obowi>zuje niwelacja terenu, oraz 
rozbiórka budynków i urz>dzeM wskazanych na 
rysunku planu; wymagane rozpoznanie  
w zakresie ewentualnej koniecznoWci podjCcia 
działaM naprawczych w Wrodowisku gruntowo-
wodnym w rejonie zlikwidowanej oczyszczalni 
Wcieków i doprowadzenie stanu gruntu do 
obowi>zuj>cych normś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych - obowi>zuj> dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym druga stanowi poddasze 
ucytkowe, przy zachowaniu wysokoWci 
budynków od 8,0 m do 9,5 m, 

b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
obowi>zuje realizacja dachów dwu lub 
wielospadowych (np. czterospadowych, 
naczółkowych, mansardowych) o k>cie 
nachylenia połaci dachu od 30 stopni do 45 
stopni, 

c) zakaz realizacji dachów bez wykształtowanej 
głównej kalenicy tj. dachów kopertowych 
(namiotowych), dachów kolebkowych oraz 
kształtowania w bryle budynku elementów 
architektonicznych typu wiecyczki, kopuły itp. 

d) kierunek głównej kalenicy budynku 
mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu, 

e) pokrycie dachu realizować z wykorzystaniem 
dachówki ceramicznej lub betonowej, 
obowi>zuje zachowanie kolorystyki dachów  
w tonacji br>zowej, 

f) maksymalna powierzchnia funkcji uzupełniaj>cej 
– usługowej - 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego, 

g) na działce budowlanej, pod zieleM nalecy 
przeznaczyć co najmniej 60% jej powierzchni, 

h) w granicach działki budowlanej nalecy 
wyznaczyć co najmniej dwa miejsca do 
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parkowania przypadaj>ce na jedno gospodarstwo 
rodzinne/lokal mieszkalny, a w przypadku 
wystCpowania funkcji uzupełniaj>cej, nalecy 
dodatkowo wyznaczyć dla jej obsługi minimum 
jedno miejsce do parkowania o charakterze 
ogólnodostCpnym przypadaj>ce na kacdy 
przedział od 1 do 30 m2 powierzchni ucytkowej 
usług, 

i) wymagane stosowanie jednolitych ogrodzeM od 
strony dróg – ogrodzenie realizować w formie 
cokołu (podmurówki) o wysokoWci 30 cm  
i filarów wykonanych z cegły klinkierowej lub 
materiałów podobnie wygl>daj>cych 
pozostawiaj>c przCsła ogrodzenia acurowe - 
wykonane z elementów drewnianych, 

j) maksymalna wysokoWć ogrodzenia od frontu 
działki – 1,5 m; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: do czasu przeniesienia 
lub przebudowy przebiegaj>cej przez tereny 36.MN, 
37.MN, 38.MN napowietrznej linii energetycznej 
SN, dopuszcza siC jej zachowanie z jednoczesn> 
realizacj> budynków przy zachowaniu odległoWci 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach,  
z warunkiem udostCpnienia terenu słucbom 
eksploatuj>cymś 

5) zasady obsługi transportowejŚ  
a) obowi>zuje obsługa z przyległych do 

poszczególnych terenów dróg publicznych z ulic 
klasy lokalnej oznaczonych symbolem KD-L  
i z ulic klasy dojazdowej oznaczonych symbolem 
KD-D, 

b) zakaz obsługi transportowej z ulicy klasy 
zbiorczej oznaczonej symbolem 34.KD-Z  
(ul. Opławiec), 

c) obowi>zuje zakaz obsługi transportowej z ci>gu 
pieszo-rowerowego oznaczonego symbolem 
39.KPX-R oraz terenu oznaczonego symbolem 
46.ZU. 

 
§ 40. Dla terenu oznaczonego symbolem 47.MN, 

48.MN, 49.MN, 54.MN, 55.MN, 56.MN ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – usługiś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 
budynków z wył>czeniem budynków 
wskazanych do rozbiórki, wymianC na nowe oraz 
sytuowanie nowych budynków  
w nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej 
na rysunku planuś odległoWci zabudowy od 
pozostałych granic działki lub od istniej>cych 
linii elektroenergetycznych z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) dopuszcza siC mocliwoWć podpiwniczenia 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
jednakce dla terenów 55.MN i 48.MN wskazane 
jest rozeznanie warunków gruntu przed 
posadowieniem budynku ze wzglCdu na mocliwy 

wysoki poziom wód gruntowych utrudniaj>cy 
podpiwniczenie budynków, 

c) w granicach terenu 56.MN dopuszcza siC 
lokalizacjC zabudowy na obszarze o wysokim 
stopniu zagrocenia ruchami masowymi  
w nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej 
na rysunku planu, przy jednoczesnym 
nieprzekroczeniu „granicy bezpiecznej linii 
zabudowy” ustalonej w dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej dla konkretnego 
sposobu posadowienia obiektu, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC usług o znaczeniu 
lokalnym wył>cznie w pomieszczeniach 
wbudowanych (dobudowanych) w bryłC 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego np. 
kameralne pracownie zwi>zane z działalnoWci> 
artystyczn>, medyczn>, obsług> firm, obsług> 
administracyjn>, drobnymi zakładami 
usługowymi (typu fryzjer, szewc, krawiec), pod 
warunkiem spełnienia wymogów dotycz>cych 
ochrony funkcji mieszkaniowych przed skutkami 
działalnoWci usługowej oraz mog>cych być 
Wwiadczonych w warunkach odpowiadaj>cych 
wymogom techniczno-budowlanym stawianym 
pomieszczeniom mieszkalnym, 

e) now> zabudowC garacow> i gospodarcz> 
(budynki-pomieszczenia-zadaszenia itp.), o ile  
z treWci ustaleM planu nie wynika inaczej, nalecy 
sytuować w jednej bryle z istniej>cym lub 
nowym budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, 

f) dopuszcza siC sytuowanie nowej zabudowy 
garacowo-gospodarczej rozdzielnie z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
wył>cznie na działkach budowlanych, na których 
istnieje juc budynek mieszkalny jednorodzinny,  
a zabudowa garacowo-gospodarcza zostanie 
usytuowana ł>cznie z innym, juc istniej>cym 
budynkiem garacowym lub gospodarczym przy 
zachowaniu wysokoWci powstałego zespołu 
zabudowy nie wiCkszej nic jedna kondygnacja 
albo jako nowy, ale jedyny oddzielony od bryły 
istniej>cego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego obiekt garacowo-gospodarczy, 
lub obiekt usytuowany w zabudowie blianiaczej 
zaprojektowanej wspólnie na s>siaduj>cych ze 
sob> działkach, 

g) dopuszcza siC powiCkszenie działki budowlanej 
nr 1/22 obrCb 291 znajduj>cej siC w granicach 
terenu 48.MN o cały teren 51.KD-D lub jego 
czCWć, 

h) w granicach terenu 47.MN i 48.MN dopuszcza 
siC aby działki budowlane, dla których rysunek 
planu przewiduje aby w ich skład weszła czCWć 
działki 1/48 obrCb 291, mogły do czasu 
uzupełnienia o fragment ww. działki gruntu, 
stanowić samodzielne działki budowlane, pod 
warunkiem, ce minimalna szerokoWć frontu 
działki wyniesie 25 m, 

i) w granicach terenu 47.MN dopuszcza siC aby 
działki budowlane, dla których rysunek planu 
przewiduje aby w ich skład weszła czCWć działki 
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1/8 obrCb 291, mogły do czasu uzupełnienia  
o fragment ww. działki gruntu, stanowić 
samodzielne działki budowlane, 

j) w granicach terenu 49.MN dopuszcza siC aby 
działki budowlane, dla których rysunek planu 
przewiduje aby w ich skład weszła czCWci działki 
1/49 obr.291, mogły do czasu uzupełnienia  
o fragment ww. działki gruntu, stanowić 
samodzielne działki budowlane, 

k) w granicach terenu 56.MN obowi>zuje rozbiórka 
budynku wskazanego na rysunku planu, 

l) w granicach terenu 56.MN wymagane 
stosowanie ogrodzeM acurowych lub cywopłotów 
od strony rzeki, 

m) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 56.MN i 32.ZK nie stanowi granicy 
działek budowlanychś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć nowych i nadbudowanych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu 
maksymalnej wysokoWci budynków 9,5 m, 

b) dla nowych i nadbudowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, obowi>zuje 
realizacja dachów spadzistych, 

c) wysokoWć nowych budynków garacowo-
gospodarczych – jedna kondygnacja, 

d) powierzchnia zabudowy nowych budynków 
garacowo-gospodarczych wolnostoj>cych lub  
w zabudowie blianiaczej w granicach działki 
budowlanej nie moce przekroczy 60 m2, 

e) na działce budowlanej, pod zieleM nalecy 
przeznaczyć co najmniej 60% jej powierzchni, 

f) w granicach działki budowlanej nalecy 
wyznaczyć co najmniej dwa miejsca do 
parkowania przypadaj>ce na jedno gospodarstwa 
rodzinne/lokal mieszkalny, a w przypadku 
wystCpowania funkcji uzupełniaj>cej 
wbudowanej nalecy dodatkowowy znaczyć dla 
jej obsługi minimum jedno miejsce do 
parkowania o charakterze ogólnodostCpnym 
przypadaj>ce na kacdy przedział od 1 do 30 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren 56.MN 
znajduje siC w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2ś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej:  
a) do czasu przeniesienia lub przebudowy 

przebiegaj>cej przez tereny 48.MN, 55.MN 
napowietrznej linii energetycznej SN dopuszcza 
siC jej zachowanie z jednoczesn> realizacj> 
budynków przy zachowaniu odległoWci 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach,  
z warunkiem udostCpnienia terenu słucbom 
eksploatuj>cym, 

b) w granicach terenu 55.MN dla działek o nr ewid. 
1/11 i nr ewid. 1/10 obr. 291, dla których trwale 
lub czasowo nie ma mocliwoWci grawitacyjnego 
odprowadzenia Wcieków komunalnych do 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC 
obsługC po przez abonencki indywidualny lub 
grupowy system pompowy z przetłoczeniem 
Wcieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; 

6) zasady obsługi transportowejŚ  
a) obowi>zuje obsługa z przyległych do 

poszczególnych terenów dróg publicznychŚ z ulic 
klasy lokalnej oznaczonych symbolem KD-L  
i z ulic klasy dojazdowej oznaczonych symbolem 
KD-D, 

b) obowi>zuje zakaz obsługi transportowej z ulicy 
klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 34.KD-Z 
(ul.Opławiec) za wyj>tkiem terenu 56.MN, 

c) obowi>zuje zakaz obsługi transportowej z ci>gu 
pieszo-rowerowego oznaczonego symbolem 
39.KPX-R i pieszego 45.KPX oraz terenu 
oznaczonego symbolem 46.ZU; 

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejŚ 
w północnej czCWci terenu 47.MN obowi>zuje 
utrzymanie istniej>cego kolektora tłocznego 
kanalizacji sanitarnej oraz udostCpnienie słucbom 
eksploatuj>cym na warunkach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych. 
 
§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem 57.MN 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – usługiś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zuje usytuowanie budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych,  
w nieprzekraczalnej linii zabudowy okreWlonej 
na rysunku planuś odległoWci zabudowy od 
pozostałych granic działki oraz od lasu  
z zachowaniem przepisów odrCbnych, 

b) zagospodarowanie działek budowlanych  
z uwzglCdnieniem istniej>cego drzewostanu  
o charakterze leWnymś usuniCcie drzewostanu  
z terenu działki budowlanej mocliwe wył>cznie 
w celu lokalizacji zabudowy i w jej 
bezpoWrednim otoczeniu oraz w celu 
zapewnienia do niej dojazdu; usuwanie 
drzewostanu o charakterze leWnym z pozostałego 
terenu działki budowlanej, na usuniecie którego 
wymagane jest stosowne zezwolenie, podlega 
ograniczeniu i moce nast>pić jedynie  
w przypadku uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, wykonanej w oparciu o projekt 
zieleni, w którym wiod>cym elementem 
kompozycji roWlinnej pozostanie naturalny 
drzewostan o charakterze leWnym, 

c) ze wzglCdu na wystCpowanie w granicach terenu 
drzewostanu o charakterze leWnym oraz 
s>siedztwo terenu lasu, co wymaga zachowania 
stosownych przepisów odrCbnych, wskazane jest 
uzyskanie kompleksowego pozwolenia na 
budowC dla wszystkich budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych jednoczeWnie, 

d) now> zabudowC garacow> i gospodarcz> 
(budynki-pomieszczenia-zadaszenia itp.), nalecy 
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sytuować w jednej bryle z projektowanym 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

e) dopuszcza siC mocliwoWć podpiwniczenia budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC usług o znaczeniu 
lokalnym wył>cznie w pomieszczeniach 
wbudowanych (dobudowanych) w bryłC budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, np. kameralne 
pracownie zwi>zane z działalnoWci> artystyczn>, 
medyczn>, obsług> firm, obsług> administracyjn>, 
drobnymi zakładami usługowymi (typu fryzjer, 
szewc, krawiec), pod warunkiem spełnienia 
wymogów dotycz>cych ochrony funkcji 
mieszkaniowych przed skutkami działalnoWci 
usługowej oraz mog>cych być Wwiadczonych  
w warunkach odpowiadaj>cych wymogom 
techniczno-budowlanym stawianym 
pomieszczeniom mieszkalnym; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć nowych i nadbudowanych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych do dwóch 
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasz 
ucytkowe), przy zachowaniu maksymalnej 
wysokoWci budynków 9,5 m, 

b) dla nowych i nadbudowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, obowi>zuje 
realizacja dachów spadzistych, 

c) w granicach działki budowlanej nalecy 
wyznaczyć co najmniej dwa miejsca do 
parkowania przypadaj>ce na jedno gospodarstwa 
rodzinne/lokal mieszkalny, a w przypadku 
wystCpowania funkcji uzupełniaj>cej, nalecy 
dodatkowo przeznaczyć dla jej obsługi minimum 
jedno miejsce do parkowania o charakterze 
ogólnodostCpnym przypadaj>ce na kacdy 
przedział od 1 do 30 m2 powierzchni ucytkowej 
usługś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznejŚ na działkach, na których 
trwale lub czasowo nie ma mocliwoWci 
grawitacyjnego odprowadzenia Wcieków 
komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
dopuszcza siC obsługC po przez abonencki 
indywidualny lub grupowy system pompowy  
z przetłoczeniem Wcieków do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej, w szczególnoWci dotyczy to działek 
budowlanych zlokalizowanych w południowo-
wschodniej czCWci terenuś 

5) zasady obsługi transportowejŚ  
a) obowi>zuje obsługa z ulicy klasy lokalnej 

oznaczonych symbolem 53.KD-L oraz z ulicy 
klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 60.KD-D, 

b) obowi>zuje zakaz obsługi transportowej z ci>gu 
pieszego oznaczonego symbolem 39.KPX-R. 

 
§ 42. Dla terenu o znaczonego symbolem 46.ZU 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren zieleni urz>dzonej  

o charakterze ogólnodostCpnymś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje rozbiórka budynków i budowli 
znajduj>cych siC w granicach terenu, 

b) wymagane rozpoznanie w zakresie ewentualnej 
koniecznoWci podjCcia działaM naprawczych  
w Wrodowisku gruntowo-wodnym w rejonie 
zlikwidowanej oczyszczalni Wcieków  
i doprowadzenie stanu gruntu do 
obowi>zuj>cych norm, 

c) obowi>zuje wprowadzenia obiektów małej 
architektury w formie terenowych urz>dzeM 
sportowo-rekreacyjnych (np. plac zabaw itp.), 

d) obowi>zuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
wzdłuc północnej i południowej granicy terenu, 
w pasie o szerokoWci min. 2,0 m, 

e) obowi>zuje wyznaczenie ogólnodostCpnego 
ci>gu pieszo-rowerowego wzdłuc południowej 
granicy terenu na osi wsch.-zach. o min. 
szerokoWci 6 m, 

f) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej o charakterze 
miejskim oraz lokalizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
z warunkiem udostCpnienia terenu słucbom 
realizuj>cym, eksploatuj>cym i konserwuj>cym 
na zasadach okreWlonych w odrCbnych 
przepisach, 

g) obowi>zuje zakaz wznoszenia budynków, za 
wyj>tkiem lokalizacji jednego 
jednokondygnacyjnego budynku dla obsługi 
urz>dzeM sportowo-rekreacyjnch (np. budynek 
klubowy, magazyn na sprzCt, szatnie)  
o maksymalnej wysokoWci 5 m, z dachem 
dwuspadowym w kolorystyce br>zowej oraz  
o maksymalnej powierzchni zabudowy 
stanowi>cej do 2% powierzchni terenu, 

h) zagospodarowanie z uwzglCdnieniem przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

i) zakaz podziału terenu na działki budowlane, 
j) dopuszcza siC urz>dzenie miejsc postojowych  

w granicach terenu wył>cznie dla obsługi 
urz>dzeM sportowo-rekreacyjnych; 

3) zasady obsługi transportowejŚ  
a) obowi>zuje obsługa z dróg lokalnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 
40.KD-L, 

b) obowi>zuje zakaz obsługi z ci>gu pieszo-
rowerowego oznaczonego symbolem 39.KPX-R. 

 
§ 43. Dla terenu oznaczonego symbolem 44.IK 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren infrastruktury kanalizacyjnej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) dopuszcza siC zachowanie, przebudowC  
i modernizacjC istniej>cych obiektów, sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej z zakresu 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci przyobiektowych 
na podstawie przepisów szczególnych  
i odrCbnych, 

b) obowi>zuje urz>dzenie pasa zieleni izolacyjnej 
wzdłuc granic z terenami 34.KD-Z, 35.MN, 
42.KD-L, 45.KPX; 
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3) zasady obsługi transportowejŚ dopuszcza siC obsługC 

z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
34.KD-Z (ulica Opławiec) oraz terenu oznaczonego 
symbolem 42.KD-L. 
 
§ 44. Dla terenu oznaczonego symbolem 58.ZD 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zieleni działkowej - ogrody 
działkowe, 

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
rekreacji indywidualnej, wymianC lub lokalizacjC 
nowej przy zachowaniu wysokoWci nie wiCkszej 
nic jedna kondygnacja, 

b) do czasu likwidacji dopuszcza siC zachowanie 
istniej>cej stacji transformatorowej „POD 
Zachem Opławiecka” połoconej w granicach 
terenu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć nowej zabudowy rekreacji 

indywidualnej nie moce przekroczyć 5 m przy 
dachu stromym i 4 m przy dachu płaskim, 

b) powierzchni nowej zabudowy budynku rekreacji 
indywidualnej w ogrodzie działkowym nie moce 
przekroczyć 25 m2; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: do czasu przeniesienia 
lub przebudowy przebiegaj>cej przez teren 58.ZD 
napowietrznej linii energetycznej SN dopuszcza siC 
jej zachowanie z jednoczesn> realizacj> budynków 
przy zachowaniu odległoWci okreWlonych  
w obowi>zuj>cych przepisach, z warunkiem 
udostCpnienia terenu słucbom eksploatuj>cymś 

5) zasady obsługi transportowej:  
a) obsługa z drogi publicznej klasy zbiorczej 

oznaczonej symbolem 34.KD-Z (ul. Opławiec), 
dopuszcza siC obsługC z terenu drogi o symbolu 
53.KD-L, 

b) obowi>zuje zakaz obsługi z terenu wydzielonego 
ci>gu pieszo-rowerowego oznaczonego 
symbolem 39.KPX-R. 

 
§ 45. Dla terenu oznaczonego symbolem 59.UT 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren usług turystki, 
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – usługi sportu  

i rekreacji, gastronomii; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) lokalizacja obiektu usługowego z zakresu 
turystyki z zachowaniem nieprzekraczalnej linii 
zabudowy oraz przepisów szczególnych  
i odrCbnych, 

b) w granicach terenu obowi>zuje zabudowa 
wył>cznie jednym budynkiem, 

c) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 59.UT i 32.ZK nie stanowi granicy 
działek budowlanych, 

d) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych  
i garacowych rozdzielnie z brył> budynku 
usługowego, 

e) przy realizacji obiektów budowlanych 
uwzglCdnić geotechniczne warunki 
posadowienia wynikaj>ce z usytuowania terenu 
w strefie przyskarpowej; zakaz naruszania 
naturalnej rzeaby terenu (skarpy) poza obszarem 
przeznaczonym do usytuowania zabudowy. 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu:  
a) wysokoWć budynku - do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, przy zachowaniu maksymalnej 
wysokoWci budynków 9,5 m, 

b) obowi>zuje realizacja dachów spadzistych  
z pokryciem dachowym w kolorach od 
br>zowego poprzez odcienie ceglastoczerwone 
do kolorów miedzianych, 

c) co najmniej 60% powierzchni zewnCtrznych 
Wcian nowego budynku usługowego nalecy 
realizować z materiałów budowlanych lub 
pokryć okładzinami w kolorystyce naturalnych 
wyrobów ceramicznych (np. cegła klinkierowa, 
płytki ceramiczne) b>da naturalnych materiałów 
budowlanych typu kamieM, drewno, 

d) dopuszcza siC maksymaln> powierzchniC 
zabudowy 40% powierzchni terenu, 

e) zachować minimum 10% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej, 

f) w granicach działki budowlanej nalecy 
wyznaczyć minimum jedno miejsce do 
parkowania o charakterze ogólnodostCpnym 
przypadaj>ce na kacdy przedział od 1 do 30 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „W” ochrony archeologicznej – 
obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 3ś 

5) zasady obsługi transportowejŚ obsługa z drogi 
publicznej – ulicy klasy zbiorczej 34.KD-Z  
(ul. Opławiec). 
 
§ 46. Dla terenu oznaczonego symbolem 34.KD-Z 

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

zbiorczej (fragment ul. Opławiec)ś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania 

zagospodarowania terenu:  
a) ulica jednojezdniowa dwupasowa  

z obustronnymi chodnikami, 
b) minimalna szerokoWć pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj>cych 20 m, 
c) dopuszcza siC budowC wydzielonych Wciecek 

rowerowych, 
d) skrzycowania z ulicami lokalnymi  

i dojazdowymi – zalecane skanalizowane, 
dopuszczalne zwykłeś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy 

„OW” obserwacji archeologicznej – obowi>zuj> 
ustalenia z § 8 pkt 2, 
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b) czCWć teren u znajduje siC w granicach strefy 
„W” ochrony archeologicznej – obowi>zuj> 
ustalenia z § 8 pkt 3. 

 
§ 47. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KD-L, 

40.KD-L, 42.KD-L, 43.KD-L, 50.KD-L, 52.KD-L, 
53.KD-L ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren dróg publicznych – ulice klasy 

lokalnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania 

zagospodarowania terenu:  
a) ulice jednojezdniowe z obustronnymi 

chodnikami, 
b) szerokoWć pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- 1.KD-L - zmienna od 6,5 m do 16 m  

(ul. Meysnera), 
- 40.KD-L - minimalna 12 m, 
- 42.KD-L - zmienna od 12 m do 28 m, 
- 43.KD-L - zmienna od 19,5 m do 20 m, 
- 50.KD-L - zmienna od 11,5 m do 20 m, 
- 52.KD-L - zmienna od 12 m do 21,5 m, 
- 53.KD-L - zmienna od 11,5 m do 23 m, 

c) dopuszcza siC realizacjC ulicy w układzie 
jednoprzestrzennym bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników, 

d) typ skrzycowaM układu drogowego z ulicami 
klasy: KD-Z – zalecane skanalizowane, 
dopuszczalne zwykłe, z ulic klasy KD- L i KD-D 
– zwykłe. 

 
§ 48. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD-D, 

17.KD-D, 41.KD-D, 51.KD-D, 60.KD-D ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren dróg publicznych – ulice klasy 

dojazdowej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania 

zagospodarowania terenu:  
a) ulice jednojezdniowe z obustronnymi 

chodnikami, 
b) szerokoWć pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- 2.KD-D - zmienna od 5,5 m do 14 m, 
- 17.KD-D - zmienna od 10 m do 20 m, 
- 41.KD-D - minimalna 10 m, 
- 51.KD-D - minimalna 10 m, 
- 60.KD-D - minimalna 10 m, 

c) dopuszcza siC realizacjC ulicy w układzie 
jednoprzestrzennym bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników, 

d) zalecany typ skrzycowaMŚ z ulicami klasy 
lokalnej KD- L – zwykłeś 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
dopuszcza siC wł>czenie całego lub czCWci terenu 
51.KD-D, w granice działki budowlanej utworzonej 
ł>cznie z działk> nr 1/22 obrCb 291. 
 
§ 49. Dla terenu oznaczonego symbolem 24.KPX-R, 

39.KPX-R ustala siCŚ  
1) przeznaczenie – teren wydzielonego publicznego 

ci>gu pieszo-rowerowego; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania 

zagospodarowania terenu:  

a) realizacja ci>gów w układzie 
jednoprzestrzennym, 

b) zakaz obsługi transportowej przyległych terenów 
MN, ZU, ZD, UO, 

c) szerokoWć pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cych terenów ci>gów pieszo-
rowerowych:  
- 24.KPX-R - zmienna od 8 m do 10 m, 
- 39.KPX-R - zmienna od 6 m do 10 m, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren 24.KPX-R 
znajduje siC w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej – obowi>zuj> ustalenia z § 8 pkt 2. 
 
§ 50. Dla terenu oznaczonego symbole m 45.KPX 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie – teren wydzielonego publicznego 

ci>gu pieszegoś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) dopuszcza siC zachowanie stacji 
transformatorowej na podstawie przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

b) dopuszcza siC likwidacjC stacji transformatorowej 
„Przepompownia Opławiecka” zlokalizowanej  
w granicach terenu, któr> docelowo zast>pi 
stacja transformatorowa zlokalizowana  
w granicach terenu 15.IE, 

3) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu:  
a) realizacja ci>gu w układzie jednoprzestrzennym, 
b) zakaz obsługi transportowej terenu 49.MN, 

44.IK, 
c) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych terenów 

ci>gów pieszych 45.KPX - zmienna od 14 m do 
15 m, 

d) w projekcie zagospodarowania terenu 
uwzglCdnić docelow> likwidacjC stacji 
transformatorowej, 

4) zasady obsługi transportowejŚ do czasu likwidacji 
stacji transformatorowej „Przepompownia 
Opławiecka” zlokalizowanej w granicach terenu 
obowi>zuje jego obsługa z terenu oznaczonego 
symbolem 34.KD-Z (ulica Opławiec) oraz terenu 
oznaczonego symbolem 43.KD-L. 
 
§ 51. Dla terenu oznaczonego symbolem 26.KPX-

R/WS ustala siCŚ  
1) przeznaczenie – teren wydzielonego publicznego 

ci>gu pieszo-rowerowego i teren wody 
powierzchniowej, Wródl>dowejś 

2) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
a) kładka pieszo-rowerowa nad rzek> Brd> - 

dopuszcza siC remonty i przebudowy kładki, 
b) teren wód płyn>cych - rzeka Brda, 
c) dopuszcza siC regulacje i umocnienia brzegów - 

postuluje siC wykorzystywanie naturalnych 
metod i materiałów przy robotach regulacyjnych 
i umacnianiu brzegów, 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zakaz wprowadzania 
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Wcieków do wód powierzchniowych i gromadzenia 
odpadów w ich obrCbieś 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejŚ  
a) zabrania siC prowadzenia przez wody 

powierzchniowe – zarówno po dnie jak i nad 
wodami - przewodów kanalizacji Wciekowej oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne,  
z wył>czeniem paliw gazowych, 

b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w przepisach szczególnych  
i odrCbnych. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 
§ 52. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicz>cy  

Rady Miasta  
 Zbigniew SobociMski 
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do uchwały nr XII/110/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
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 zał>cznik nr 2 
 do uchwały nr XII/110/11 
 Rady Miasta Bydgoszczy 

 z dnia 25 maja 2011 r. 
 

ROZSTRZYżNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Opławiec-Meysnera”  

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.),  
w zwi>zku z art. 17 pkt 14 ww. ustawy, Rada Miasta 
Bydgoszczy rozstrzyga o nieuwzglCdnieniu uwag 
zamieszczonych w ponicszym wykazie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LP TREVĆ UWAGI 
USTALENIA PROJEKTU PLANU 
DLA NIERUCHOMOVCI, KTÓREJ 

DOTYCZY UWAGA 

UZASADNIENIE NIEUWZGLBDNIENIA 
UWAGI 

ZGŁASZAJ=CY 
UWAGB, 

DATA WPŁYWU 
UWAGI 

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ 
1 Uwaga dotyczy zmiany 

w projekcie m.p.z.p. 
parametru  
dopuszczalnej  
wysokoWci nowo 
projektowanych 
budynków z 14 m do  
10 m 

14.UZ - przeznaczenie: 
podstawowe – teren usług  
zdrowia, w tym usług z zakresu 
opieki dziennej i całodobowej  
(np. cłobek, oWrodek pobytu 
dziennego dla chorych, dom 
seniora, opieka paliatywna itp.), 
uzupełniaj>ce – usługi 
nieuci>cliwe towarzysz>ce funkcji 
podstawowej, w tym funkcja 
mieszkaniowa - w formie 
mieszkania słucbowego w bryle 
budynku usługowego, 
parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów - 
wysokoWć obiektów  
maksymalnie do 14 m. 

Uwaga nie została uwzglCdniona w zakresie 
lokalizacji nowej zabudowy o maksymalnej 
wysokoWci 10,0 m, która jest 
charakterystyczna dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Przed drugim wyłoceniem projektu planu do 
publicznego wgl>du zmniejszono parametr 
wysokoWci. 
Aktualnie w przypadku zabudowy usług 
zdrowia plan dopuszcza wysokoWć do 12. 

MieszkaMcy 
Bydgoszczy 

 
01.09.2010 r. 

(I wyłocenie projektu  
planu 

do publicznego wgl>du) 

2 Uwaga dotyczy zmiany 
zapisu w kwestii 
przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dla 
terenu 16.U na: 
„funkcja mieszkaniowa 
towarzysz>ca usługom 
wył>cznie w formie 
jednego mieszkania 
w bryle budynku” 

16.U/MN – przeznaczenie: 
podstawowe – teren usług,  
usługi z zakresu handlu 
detalicznego, gastronomii, 
drobnych usług rzemieWlniczych, 
bankowoWci, administracji itp. 
uzupełniaj>ce – funkcja 
mieszkaniowa towarzysz>ca 
usługom 

W zapisach planu ustalono procentowy udział 
funkcji mieszkaniowej w bryle budynku 
usługowego, a mianowicieŚ 
„dopuszcza siC wydzielenie funkcji 
mieszkalnej o powierzchni nie przekraczaj>cej 
40% powierzchni całkowitej budynku 
usługowego. 

MieszkaMcy 
Bydgoszczy 

 
01.09.2010 r. 
(I wyłocenie 

projektu planu 
do publicznego wgl>du) 

3 Uwaga dotyczy 
wprowadzenia 
mocliwoWci 
przeznaczenia terenów 
32.ZK i 33.ZK/ZZ  
pod zaplecze sportów 
wodnych oraz 
dopuszczenia 
mocliwoWci 
wprowadzenia 
w granicach terenu 
33.ZK/ZZ obiektów 
małej architektury 
w formie terenowych 
urz>dzeM sportowo- 
rekreacyjnych, miejsc 
biwakowych dla 

32.ZK - teren zieleni 
krajobrazowej, 
33.ZK/ZZ - teren zieleni 
krajobrazowej bezpoWrednio 
zagrocony powodzi> 

Ustalenia planu dla terenu 32.ZK dopuszczaj> 
mocliwoWć wprowadzenia obiektów małej 
architektury w formie terenowych urz>dzeM 
sportowo- rekreacyjnych, tak wiCc mocliwe 
bCdzie wykorzystywanie tego terenu pod 
funkcje sportowo-rekreacyjn>. 
Natomiast istniej>cy zapis planu dla terenu 
33.ZK/ZZ „zagospodarowanie 
z uwzglCdnieniem przepisów szczególnych 
i odrCbnych” daje mocliwoWć uzyskania 
zwolnienia od zakazów wymienionych w art. 
88l. Prawa wodnego dla obszaru 
szczególnego zagrocenia powodzi> 
i zagospodarowania go w zakresie 
uzyskanego odstCpstwa. 

Mieszkaniec Katowic 
właWciciel działki Nr dz. 3 

i 6 obr.291 
 

02.09.2010 
uzupełniona 

w dniu 03.09.2010 r. 
(I wyłocenie 

projektu planu 
do publicznego wgl>du) 
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turystów wodnych, wiat 
i altan terenowych itp.  

4 Uwaga dotyczy 
wprowadzenia zapisu: 
„dopuszcza siC 
ustanowienie ci>gów 
pieszo-jezdnych 
umocliwiaj>cych 
wygodn> komunikacjC 
w granicach terenu oraz 
dostCp do brzegu rzeki” 

32.ZK - teren zieleni 
krajobrazowej, 

33.ZK/ZZ - teren zieleni 
krajobrazowej szczególnego 
zagrocenia powodzi> 

Komunikacja w granicach terenów 32.ZK 
i 33.ZK/ZZ bCdzie wynikała z projektów 
zagospodarowania tych terenów 
z uwzglCdnieniem przepisów szczególnych 
tj. Art. 27 i 28 Prawa wodnego, 
a w granicach terenu 33.ZK/ZZ dodatkowo 
z uwzglCdnieniem art. 88l. 

Mieszkaniec Katowic 
właWciciel działki Nr dz. 3 

i 6 obr.291 
 

02.09.2010 
uzupełniona 

w dniu 03.09.2010 r. 
(I wyłocenie 

projektu planu 
do publicznego wgl>du) 

5  Uwaga dotyczy 
wprowadzenia zapisu: 

 „dopuszcza siC grodzenie 
terenu acurowymi 
ogrodzeniami z 
naturalnych materiałów 
np. drewna, b>da z 
wykorzystaniem 
roWlinnoWci, dopuszcza siC 
stosowanie siatek 
zgrzewalnych w 
kolorystyce 
harmonizuj>cej z 
otoczeniem (zieleM, br>z, 
szary)”. 

33.ZK/ZZ - teren zieleni 
krajobrazowej szczególnego 
zagrocenia powodzi> 
 

Istniej>cy zapis planu „zagospodarowanie 
z uwzglCdnieniem przepisów szczególnych 
i odrCbnych” daje mocliwoWć uzyskania 
zwolnienia od zakazów wymienionych w art. 
88l. Prawa wodnego dla obszaru 
szczególnego zagrocenia powodzi>. 

Mieszkaniec Katowic 
właWciciel działki Nr dz. 3 

i 6 obr.291 
 

02.09.2010 
uzupełniona 

w dniu 03.09.2010 r. 
(I wyłocenie 

projektu planu 
do publicznego wgl>du) 

6 Uwaga dotyczy 
wydzielenia przejWcia 
pieszego do lasu 

47.MN przeznaczenie: 
podstawowe - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – 
usługi 

MieszkaMcy tego terenu bCd> mieli dostCp do 
lasu poprzez pobliski teren 46.ZU, a takce 
wydzielony przy południowej granicy terenu 
47.MN ci>g pieszo- rowerowy oznaczony 
symbolem 39.KPX-R. 

Mieszkaniec Bydgoszczy 
właWciciel dz.1/48 

obr.291 
 

09.03.2011 r. 
(II wyłocenie 
projektu planu 

do publicznego wgl>du) 
7 Uwaga dotyczy podziału 

działki 1/37 obr291 na 
dwie działki budowlane 
po ok.1000 m2 

54.MN przeznaczenie: 
podstawowe - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – 
usługi 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym „plan 
miejscowy uchwala rada gminy, po 
stwierdzeniu jego zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium”. W Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy ustala siC 
minimaln> powierzchniC nowowydzielanej 
działki na osiedlu Opławiec 1500 m2. Zgodnie 
z ww. studium teren Opławca znajduje siC w 
strefie o niskiej intensywnoWci zabudowy 
zintegrowanej z krajobrazem. Zmniejszenie 
parametru działki budowlanej byłoby 
sprzeczne z zapisami studium. 

 
Mieszkaniec Bydgoszczy 

właWciciel dz.1/37 
obr.291 

 
11.03.2011 r. 

(II wyłocenie 
projektu planu 

do publicznego wgl>du) 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XII/110/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 

ROZSTRZYżNIBCIE 
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 „Opławiec-
Meysnera” w Bydgoszczy 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póan. zm.), ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.), Rada Miasta 
Bydgoszczy okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji  
i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca  

1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do zadaM 
własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

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

rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych na rysunku 
planu nastCpuj>cymi symbolami i numerami: 
34.KD-Z; 1.KD-L, 40.KD-L, 42.KD-L, 43.KD-L, 
50.KD-L, 52.KD-L, 53.KD-L; 2.KD-D, 17.KD-D, 
41.KD-D, 51.KD-D, 60.KD-D,  

b) budowa komunikacji pieszo – rowerowej w liniach 
rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami oraz numerami: 24.KPX-R, 
25.KPX-R/ZZ, 26.KPX-R/WS, 39.KPX-R; 45.KPX,  

c) budowa urz>dzeM, w tym ci>gów pieszych, miejsc 
postojowych, urz>dzeM rekreacyjnych, zwi>zanych  
z zagospodarowaniem terenu w liniach 
rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych symbolamiŚ 
28.KP, 45.KPX, 46.ZU. 
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2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
- Studium uwarunkowaM i kierunków 

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

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

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-2012, przyjCte Uchwał> 
Nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
16.12.2009 w sprawie uchwalenia budcetu miasta na 
2010 rok,  

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

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

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym ustaw> z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z póan. zm) oraz ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm.). 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych go 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 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 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami.  
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej.  
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UCHWAŁA Nr X/121/2011 

 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 
 z dnia 26 maja 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu usług 
rzemieWlniczych i handlu przy ul. ToruMskiej. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.)1  
w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca  
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130 poz. 871) uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia (uchwała  

nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
29 paadziernika 2008 r. uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocław uchwala siC zmianC 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Inowrocław dla terenu usług rzemieWlniczych  
i handlu przy ul. ToruMskiej. 

2. Integraln> czCWć uchwały stanowiŚ 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1 do 

uchwałyś 
2) lista nieuwzglCdnionych uwag oraz rozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
jako zał>cznik nr 2 do uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 


