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UCHWAŁA Nr XII/113/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KapuWciska-Chemiczna” w Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32,  
poz. 159) w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871), uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego 
uchwał> nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „KapuWciska-
Chemiczna” w Bydgoszczy, (o powierzchni ok.  
54,50 ha), obejmuj>cy tereny w rejonie ul. Chemicznej,  
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

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

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

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

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

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

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

2) linii rozgraniczaj>cej tereny - orientacyjnej – nalecy 
przez to rozumieć liniC rozgraniczaj>c> tereny  

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektem zagospodarowania terenu, 
przy czym powycsza zmiana nie moce powodować 
ograniczeM w realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenów oddzielonych tak> lini>ś 

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

4) miejscach parkingowych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielone miejsca postojowe dla samochodów  
(w tym takce miejsca zadaszone oraz w budynkach)ś 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar zabudowy, przy 
której moce być umieszczona Wciana frontowa 
budynku (za wyj>tkiem ocieplenia budynku i takich 
czCWci budynku jak balkony, galerie, tarasy, 
wykusze, schody, pochylnie, które mog> być 
usytuowane do 1,5 m poza lini> zabudowy oraz 
takich elementów architektonicznych, jakŚ okapy 
dachu, gzymsy, rynny, rury spustowe, podokienniki, 
które mog> być usytuowane do 0,8 m poza lini> 
zabudowy), bez mocliwoWci jej przekraczania  
w kierunku linii rozgraniczaj>cejś 

6) ochronie ukształtowania terenu – nalecy przez to 
rozumieć zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem 
wymaganej zmiany niwelety terenu oraz stopnia 
nachylenia skarp, niezbCdnej do realizacji budowli 
komunikacyjnych; 

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

8) parkingach powierzchniowych – nalecy przez to 
rozumieć wydzielone utwardzone miejsca postojowe 
dla samochodów, wył>cznie na gruncie i nie 
zadaszone; 

9) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, połocony w granicach obrCbów 
geodezyjnych oznaczonych numerami: 131, 132, 
210, 211, 212, 213, 284, 285; 

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



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 175 – 10017 – Poz. 1485 
 

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

 12) przeznaczeniu podstawowym terenu (przeznaczeniu 
terenu) – nalecy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie - (funkcjC terenu), które na danym 
terenie lub działce budowlanej, stanowi nie mniej 
nic 60% powierzchni całkowitej budynku,  
w przypadku funkcji kubaturowej, oraz nie mniej nic 
60% powierzchni terenu, w przypadku funkcji 
niekubaturowej; 

 13) przeznaczeniu uzupełniaj>cym terenu – nalecy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczeM, nie koliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie lub działce budowlanej, które 
poszerzaj> podstawowe funkcje terenu, a ich suma 
stanowi nie wiCcej nic 40% powierzchni całkowitej 
budynku, w przypadku funkcji kubaturowej oraz nie 
wiCcej nic 40% powierzchni terenu, w przypadku 
funkcji niekubaturowej; realizacja przeznaczenia 
uzupełniaj>cego jest mocliwa równolegle  
z realizacj> przeznaczenia podstawowego, b>da po 
jego uprzednim zrealizowaniu; 

 14) przeznaczeniu równowacnym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie terenu oznaczone 
symbolami literowymi oddzielonymi myWlnikiem, 
które mog> wystCpować wspólnie w dowolnych 
proporcjach w stosunku do powierzchni terenu  
i zabudowy, jak równiec samodzielnieś 

 15) reklamie wolno stoj>cej – nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 
obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>ś 

 16) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie w skali 
1Ś2000, na którym przedstawiono ustalenia planu  
w formie graficznej, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwałyś 

 17) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
wskaanik wzrostu wartoWci nieruchomoWci okreWlony 
w procentach, stanowi>cy podstawC do okreWlenia 
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 18) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, opisanych w tekWcie planu, który 
został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, posiada oznaczenie – literC,  
nr porz>dkowy i symbol literowyś 

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

 20) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć usługow>, która nie powoduje 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska oraz naruszenia 
uzasadnionych interesów osób trzecich,  
a w szczególnoWci hałasu, wibracji, zakłóceM 
elektrycznych, promieniowania, takce 
zanieczyszczeM powietrza, wody i glebyś 

 21) zabudowie jednorodzinnej – nalecy przez to 
rozumieć budynek mieszkalny zawieraj>cy nie 
wiCcej nic dwa mieszkania wraz z urz>dzeniami 
zwi>zanymi z ich obsług> oraz zieleni> i rekreacj> 
przydomow>ś 

 22) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć 
zwarte, zrócnicowane pod wzglCdem 
wysokoWciowym i gatunkowym nasadzenia drzew, 
krzewów, pn>czy, pełni>ce funkcje izolacyjne, 
ograniczaj>ce rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM 
i hałasu oraz stanowi>ce barierC widokow>. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

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

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

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

uchwały. 
2. Obszar objCty planem stanowi> tereny 

funkcjonalne oznaczone literami „A”, „B” i „C” oraz 
tereny komunikacji. 

3. Poszczególnym terenom przypisano symbol 
literowo-liczbowy składaj>cy siC zŚ 
1) litery oznaczaj>cej teren funkcjonalny (oprócz 

terenów komunikacji)ś 
2) kolejnej liczby porz>dkowej w odpowiednim terenie 

funkcjonalnym; 
3) symbolu literowego oznaczaj>cego przeznaczenie 

terenu. 
4. Ustalenia tekstowe planu zawieraj>Ś 

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

2) ustalenia szczegółowe, indywidualne dla kacdego 
terenu lub grupy terenów. 
5. Ustalenia ogólne planu okreWlaj>Ś 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych; 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciś 
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuś 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiś 
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejś 
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 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) wysokoWci stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciś 

 13) tereny przeznaczone na inwestycje celu publicznego. 
6. Ustalenia szczegółowe zapisano w formie 

wynikaj>cej z przeznaczenia poszczególnych terenów. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny - WciWle okreWlonaś 
3) linia rozgraniczaj>ca tereny - orientacyjna; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) dopuszczalna zabudowa bezpoWrednio przy granicy 

działki budowlanejś 
6) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 
7) nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy n.p.m.ś 
8) linia podziału wewnCtrznego - orientacyjna; 
9) symbole literowe identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu: 
a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) b) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
c) U – teren zabudowy usługowej, 
d) ZL – teren lasu, 
e) ZU – teren zieleni urz>dzonej, 
f) ZD – teren ogrodów działkowych, 
g) ZK – teren zieleni krajobrazowej, 
h) KSU – teren stacji paliw, 
i) KSO – teren obsługi komunikacji 

samochodowej, 
j) KD-GP – teren drogi publicznej, ulica główna 

ruchu przyspieszonego, 
k) KD-G – teren drogi publicznej, ulica główna, 
l) KD-Z – teren drogi publicznej, ulica zbiorcza, 
m) KD-D – teren drogi publicznej, ulica dojazdowa, 
n) KD-W – teren drogi wewnCtrznej, 
o) IKs – teren infrastruktury kanalizacji sanitarnej, 
p) IC – teren infrastruktury ciepłowniczej, 
q) IPT – teren infrastruktury technicznej, 
r) IPT-ZU – teren infrastruktury technicznej, teren 

zieleni urz>dzonejś 
 10) ci>g pieszy – przebieg orientacyjny; 
 11) ci>g pieszo-rowerowy – przebieg orientacyjny; 
 12) granice terenów zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych: 
a) granica terenu wysokiego stopnia zagrocenia 

ruchami masowymi ziemi, 
b) granica terenu Wredniego stopnia zagrocenia 

ruchami masowymi ziemi, 
c) granica terenu niskiego stopnia zagrocenia 

ruchami masowymi ziemi; 
 13) granica strefy oddziaływania linii energetycznej 

110kV. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne o charakterze 

informacyjnym zawarte na rysunku planu, nie s> 
ustaleniami planu: 

1) sieć napowietrzna 110kVś 
2) sieć kablowa 110kVś 
3) słup linii 110kVś 
4) układ jezdni w terenach drógś 
5) pomnik przyrody ocywionej. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5.1. Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> dla 

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

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) obowi>zuje zachowanie budynków, z wyj>tkiem 

obiektów budowlanych przeznaczonych do 
rozbiórki, które zostały oznaczone na rysunku planuś 

2) obowi>zuje lokalizacja nowych budynków  
z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
okreWlonych na rysunku planuś 

3) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 
zabudowy nie dotycz> obiektów istniej>cej  
i projektowanej infrastruktury technicznej; 

4) dopuszcza siC zabudowC takce bezpoWrednio przy 
granicy działek, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) obowi>zuje zakaz usytuowania wiCcej nic jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
w granicach działki budowlanejś 

6) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia (w kierunku 
prostopadłym do przebiegu linii) o nie wiCcej nic  
4,0 m orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, a takce nie mog> one 
przekroczyć, wyznaczonych w ich bezpoWrednim 
s>siedztwie, nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

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

zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 
mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, okreWlonych w przepisach szczególnych 
i odrCbnych, poza przedsiCwziCciami 
komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi, chyba, ce 
ustalenia szczegółowe stanowi> inaczejś 

2) po zakoMczeniu realizacji inwestycji naruszon> 
rzeabC terenu nalecy w sposób harmonijny powi>zać 
z otoczeniem; 

3) obowi>zuje stosowanie nowoczesnych technologii 
charakteryzuj>cych siC niskimi uci>cliwoWciami dla 
Wrodowiskaś nawierzchnie ulic klasy głównej  
i zbiorczej powinny posiadać polepszone 
właWciwoWci akustyczne (nawierzchnie porowate), na 
których przejecdcaj>ce pojazdy generuj> mniejszy 
hałasś 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
wymagaj>cych przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko  
(z wyj>tkiem systemu komunikacji i infrastruktury 
technicznej), okreWlonych w przepisach odrCbnych, 
chyba ce ustalenia szczegółowe stanowi> inaczejś 
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5) obowi>zuje zakaz składowania wszelkich odpadów 

zawieraj>cych substancje stwarzaj>ce szczególne 
zagrocenie dla Wrodowiskaś 

6) na terenach przeznaczonych pod inwestycje 
budowlane wycinkC drzew nalecy prowadzić  
w stopniu minimalnym, koniecznym do realizacji 
przedsiCwziCcia, w uzgodnieniu z odpowiednim 
wydziałem UrzCdu Miasta oraz w terminach 
okreWlonych przepisami odrCbnymiś 

7) wskazane jest utrzymanie istniej>cego drzewostanuś 
8) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  

z powierzchni utwardzonych, powierzchni parkingu 
powierzchniowego, poprzez urz>dzenia 
oczyszczaj>ce do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

9) obowi>zuje wymóg lokalizacji wydzielonych miejsc 
do czasowego gromadzenia odpadów stałych, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) dla terenu objCtego planem nie ustala siC stref 

ochrony konserwatorskiej i ochrony 
archeologicznej; 

2) na terenach objCtych planem nie znajduj> siC obiekty 
zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub objCte 
ochron> w ramach wpisu do gminnej ewidencji 
zabytków. 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 

architektury, 
2) zasady umieszczania tablic i urz>dzeM reklamowych 

- dopuszcza siC mocowanie do elewacji frontowej 
reklam o charakterze dostosowanym do wystroju 
elewacji, nie wiCkszych nic 10% powierzchni tej 
elewacji. 
6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje wysokoWć zabudowy wynikaj>ca  

z uwarunkowaM technologicznych projektowanych 
inwestycji oraz z przepisów odrCbnychś 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych, 
istniej>ce przeszkody lotnicze, jeceli jest to 
mocliwe, nalecy likwidować, w innym przypadku 
oznakowywać i zgłaszać do Prezesa UrzCdu 
Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) okreWlone na rysunku planu powierzchnie 
ograniczaj>ce nieprzekraczaln> wysokoWć zabudowy 
dotycz> obiektów budowlanych oraz wszystkich 
urz>dzeM zlokalizowanych na dachach budynkówś 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego powinna 
wynosić nie mniej nic 20% terenu/działki 
budowlanej; 

5) geometria dachów oraz forma zabudowy powinna 
nawi>zywać do współczesnych trendów 
architektury; 

6) okreWlenie minimalnych wskaaników w zakresie 
komunikacji, właWciwych dla terenu objCtego 
planem: 
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej zaleca siC nie mniej nic  

3 stanowiska postojowe przypadaj>ce na  
2 mieszkania, w granicach własnej działki 
budowlanej, 

b) na terenach zabudowy usługowej nalecy 
zapewnić nie mniej nic 12 stanowisk 
postojowych przypadaj>cych na 1000 m² 
powierzchni ucytkowej, 

c) na terenach zabudowy usługowo-
administracyjnej nalecyzapewnić nie mniej nic 
20 stanowisk postojowych na 1000 m² 
powierzchni ucytkowej. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego zagrocenia 
powodzi> oraz obszarów osuwania siC mas ziemnychŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicześ 
2) w granicach obszaru objCtego planem wystCpuj> 

tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnychś 
3) na rysunku planu oznaczono granice terenu 

wysokiego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi, dla którego obowi>zujeŚ 
a) zakaz realizacji nowej zabudowy kubaturowej, 
b) w przypadku realizacji koniecznych inwestycji 

zwi>zanych z przebudow> lub remontem 
infrastruktury technicznej, wymagane jest 
opracowanie dokumentacji geologiczno-
incynierskiej przez uprawnionego geologaś 

4) na rysunku planu oznaczono granice terenu 
Wredniego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi, dla którego dopuszcza siC zabudowC  
w ograniczonym zakresie tylko i wył>cznie  
w bezpiecznej odległoWci od skarpyś w przypadku 
dopuszczenia 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-incynierskiejś 

5) na rysunku planu oznaczono granice terenu niskiego 
stopnia zagrocenia ruchami masowymi ziemi, dla 
którego obowi>zuje, w zalecnoWci od ustalonych 
warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej, 
wykonanie badaM geologiczno-incynierskich przez 
uprawnionego geologa; 

6) dopuszcza siC, na podstawie wyników dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej wykonanej przez 
uprawnionego geologa, zastosowanie Wrodków 
technicznych (np. muru oporowego) 
zabezpieczaj>cych przed ruchami masowymi ziemi, 
pod warunkiem zamaskowania elementów 
technicznych roWlinnoWci>ś 

7) na terenie planu nie mocna wykluczyć 
wystCpowania terenów zagroconych ruchami 
masowymi ziemi poza miejscami oznaczonymi  
w planie, dla których stosuje siC przepisy odrCbne. 
8. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) nie ustala siC obszarów wymagaj>cych 

przeprowadzenia scaleM i podziałów nieruchomoWci, 
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jedynie dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza siC podział nieruchomoWci 
i regulacje granic działekś 

2) w przypadku koniecznoWci wydzielenia działki 
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej, 
nalecy wyznaczyć j> w minimalnych, niezbCdnych 
granicach. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji składowisk wszelkich 

odpadówś 
2) obowi>zuje strefa ograniczonego ucytkowania  

o szerokoWci 36 m (po 18 m po obu stronach od osi 
linii) wzdłuc istniej>cych linii wysokiego napiCcia 
110 kV na terenach oznaczonych w planie 
symbolami: A5.ZL, A6.ZL, A8.IPT, B1.ZK, B3.IKs, 
B4.IPT, B5.KSO, C8.ZL, C9.ZL, C11.IPT, 1.KD-G 
i 3.KD-Z, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) obowi>zuje strefa ochronna od oddziaływania pola 
elektromagnetycznego wzdłuc istniej>cych 
napowietrznych linii wysokiego napiCcia 110 kV 
oznaczonych na rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 
1) system transportu tworz>Ś 

a) układ dróg publicznychŚ 
- ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego – 

oznaczona symbolem KD-GP, 
- ulice klasy głównej – oznaczone symbolem 

KD-G, 
- ulica klasy zbiorczej – oznaczona symbolem 

KD-Z, 
- ulice klasy dojazdowej – oznaczone 

symbolem KD-D, 
b) drogi wewnCtrzne – oznaczone symbolem KD-W; 

2) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulicś 
3) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  

i sytuowanie nowych na warunkach zarz>dcy drogiś 
4) obiekty budowlane zlokalizowane w liniach 

rozgraniczaj>cych ulic przeznaczone s> do rozbiórkiś 
5) dopuszcza siC umieszczanie w pasie drogowym 

reklam nie koliduj>cych z bezpieczeMstwem ruchu  
i infrastruktur> techniczn>, na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

6) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, zatoki postojowe, 
przejWcia) opracować nalecy w projektach 
budowlanych; 

7) do czasu realizacji docelowego układu drogowego 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych obiektów 
wraz z zagospodarowaniem, z zakazem ich 
rozbudowy, odbudowy, nadbudowy i przebudowy; 

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

9) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 
remonty i przebudowy istniej>cych ulicś 

 10) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 

technicznych oraz infrastruktury technicznej, 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem  
i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

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

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

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

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

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

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

6) zaopatrzenia w wodCŚ 
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej II strefy ciWnienia poprzez 
istniej>ce i projektowane magistrale 
wodoci>gowe oraz sieci rozdzielcze 
zlokalizowane w terenach przyległych, na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci, 

b) sieci wodoci>gowe projektować w ci>gach 
komunikacyjnych, w terenach infrastruktury 
technicznej, terenach publicznych lub terenach 
ogólnodostCpnych, z zachowaniem układów 
pierWcieniowychś 

7) odprowadzenie Wcieków sanitarnychŚ 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków do zlewni 

kolektora A0 poprzez kolektor A04 z odpływem 
na oczyszczalniC „KapuWciska”. Vcieki 
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odprowadzane bCd> poprzez istniej>ce  
i projektowane kanały Wciekowe w systemie 
rozdzielczym, zlokalizowane w ci>gach 
komunikacyjnych, w terenach infrastruktury 
technicznej, w terenach publicznych 
ogólnodostCpnych, zgodnie z warunkami 
technicznymi okreWlonymi przez gestora sieci, 

b) na terenach, na których funkcjonuje zbiorcza 
kanalizacja sanitarna i jest mocliwoWć 
odprowadzenia Wcieków poprzez wł>czenie do tej 
sieci istniej>cych i projektowanych obiektów, 
obowi>zuje likwidacja istniej>cych zbiorników 
na nieczystoWci ciekłe, 

c) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC obsługC istniej>cej zabudowy, 
poprzez wykorzystanie istniej>cych zbiorników 
na nieczystoWci ciekłe, 

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

e) obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków 
bytowych (oczyszczonych i nieczyszczonych) do 
gruntów, cieków wodnych i wód 
powierzchniowych; 

8) odprowadzenie Wcieków deszczowychŚ 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków deszczowych 

do zlewni kolektora K-41 i dalej wylotem W-4a 
do rzeki Brdy, poprzez istniej>ce i projektowane 
kanały deszczowe w systemie rozdzielczym, 
zlokalizowane w ci>gach komunikacyjnych,  
w terenach infrastruktury technicznej, w terenach 
publicznych lub ogólnodostCpnych, zgodnie  
z warunkami technicznymi okreWlonymi przez 
gestora sieci, 

b) Wcieki deszczowe odprowadzone do systemu 
kanalizacji deszczowej pochodz>ce  
z powierzchni zanieczyszczonych powinny być 
oczyszczane na terenie działki Inwestora zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

c) iloWci Wcieków deszczowych z poszczególnych 
zlewni odprowadzanych do istniej>cych  
i projektowanych kanałów deszczowych, musz> 
uwzglCdniać wartoWci współczynników spływu 
okreWlonych w dokumencie „Studium 
programowo – przestrzennym kanalizacji 
deszczowej m. Bydgoszczy” oraz w warunkach 
technicznych gestora sieci, 

d) urz>dzenia do retencjonowanie wód opadowych  
i roztopowych lokalizować na terenie działki 
Inwestora, 

e) do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji 
deszczowej dopuszcza siC odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do gruntu  
z zachowaniem przepisów szczególnych, 

f) dopuszcza siC, aby wody z dachów były 
odprowadzane poprzez urz>dzenia retencyjne do 
gruntu lub wykorzystywane do drugorzCdnych 
celów ucytkowych; 

9) zaopatrzenie w gaz: 
a) ustala siC zaopatrzenie w gaz na cele grzewcze  

i bytowo-gospodarcze projektowan> sieci> 
gazow> Wredniego ciWnienia powi>zan>  

z istniej>c> sieci> Wredniego ciWnienia 
zlokalizowan> w bezpoWrednim s>siedztwie  
z terenami objCtymi opracowaniem, na 
warunkach technicznych okreWlonych przez 
gestora sieci, 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w gaz za pomoc> 
indywidualnych zbiorników na gaz płynnyś 

 10) zaopatrzenie w ciepłoŚ 
a) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, po jej rozbudowie, zgodnie  
z warunkami technicznymi gestora sieci (tylko 
dla terenów lec>cych w zasiCgu miejskiej sieci 
ciepłowniczej), 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 
pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, aródeł energii odnawialnej oraz 
paliwami innymi, z zachowaniem sprawnoWci  
w procesie spalania okreWlonych dla 
poszczególnych urz>dzeM, 

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

d) w istniej>cych budynkach wskazana jest 
wymiana starych kotłów i pieców domowych 
opalanych wCglem (drewnem) na nowoczesne 
urz>dzenia grzewcze, jednoczeWnie wskazane jest 
przeprowadzenie termoizolacji budynkówś 

 11) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 
a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych 

napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napiCcia 110kV przechodz>cych 
przez tereny: A8.IPT, B1.ZK, B3.IKs, B4.IPT, 
B5.KSO, C11.IPT, 1.KD-G i 3.KD-Z, 

b) w strefie oddziaływania linii energetycznej 
110kV, okreWlonej na rysunku planu, obowi>zuje 
zakaz zabudowy oraz trwałych nasadzeM 
wysokopiennych, 

c) w strefie oddziaływania linii energetycznej 
110kV, okreWlonej na rysunku planu, dopuszcza 
siC zagospodarowanie terenu zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

d) ustala siC adaptacjC istniej>cych stacji 
transformatorowych oraz kablowych linii 
Wredniego i niskiego napiCcia, 

e) zasilanie w energiC elektryczn> nowych 
obiektów kubaturowych z istniej>cych  
i projektowanych stacji transformatorowych  
(w tym abonenckich), kablowymi liniami 
energetycznymi Wredniego i niskiego napiCcia, 

f) f) zabrania siC budowy nowych napowietrznych 
linii energetycznych Wredniego napiCcia  
i niskiego napiCcia (z wył>czeniem sieci 
wysokiego napiCcia)ś dopuszcza siC mocliwoWć 
przeprowadzenia nowej sieci kablowej Wredniego 
i niskiego napiCcia dla zasilania terenów 
objCtych uchwał> oraz poza obszarem 
opracowaniaś urz>dzenia nalecy realizować na 
warunkach gestora sieci w porozumieniu  
z właWcicielami terenu, 

g) dopuszcza siC mocliwoWć rozbudowy lub 
przebudowy istniej>cych linii napowietrznych 
wysokiego napiCcia dla potrzeb przył>czenia do 
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sieci jednostek wytwórczych z generacj> energii 
elektrycznej, w tym aródeł OZE, 

h) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej; 

 12) gospodarka odpadami stałymiŚ 
a) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 

przekazywać podmiotom posiadaj>cym 
dokument zezwalaj>cy na odbieranie odpadów 
komunalnych od właWcicieli nieruchomoWci, 

b) gospodarowanie pozostałymi rodzajami 
odpadów zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymiś 

 13) telekomunikacja: 
a) ustala siC podł>czenie do telefonii stacjonarnej, 

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

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, a istniej>ce linie 
telekomunikacyjne docelowo przewidzieć do 
skablowania, z wył>czeniem istniej>cych 
napowietrznych przył>czy abonenckich, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC stacji bazowych 
telefonii komórkowej z zachowaniem przepisów 
odrCbnych, 

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

12. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów - 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego 
zagospodarowania terenów przeznaczonych na cele 
dróg publicznych za zgod> zarz>dcy drogi, do czasu 
realizacji ustaleM planu. 

13. WysokoWci stawek procentowychŚ 
1) dla terenów przeznaczonych na inwestycje celu 

publicznego oraz dla terenów gminnych – 
obowi>zuje 0%ś 

2) dla pozostałych terenów – obowi>zuje 30%. 
14. Tereny przeznaczone na inwestycje celu 

publicznego: 
1) tereny dróg publicznychś 
2) tereny infrastruktury technicznej. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dla terenu A1.KSU: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren komunikacji - teren stacji 

paliw, 
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC 

zabudowy usługowejś dopuszcza siC lokalizacjC 
myjni samochodowej z zapleczem socjalnym; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczychś 

3) wymagana wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – w przypadku realizacji 

ogrodzeM od strony frontowej obowi>zuje 
stosowanie ogrodzeM acurowychś 

4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC przedsiCwziCć 

mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, 

b) teren nalecy do rodzaju terenów usługowych  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 20% powierzchni 

terenu niezabudowanego, 
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 10 m, 
c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, 
d) obowi>zuje wysokoWć budynku do 10 m, 
e) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu niskiego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 4.KD-GP. 
 
§ 7. Ustalenia dla terenu A2.IC: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren infrastruktury ciepłowniczej, 
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 

zwi>zanych z przeznaczeniem podstawowymś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC realizacjC budynków i obiektów 
zwi>zanych z urz>dzeniami i sieciami 
ciepłowniczymi oraz sieciami infrastruktury 
technicznej; 

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

z uwarunkowaM technologicznych 
projektowanych inwestycji oraz z przepisów 
odrCbnych, 

b) dopuszcza siC dowolny kształt dachuś 
4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu niskiego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 
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5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 4.KD-GP. 
 
§ 8. Ustalenia dla terenówŚ A3.ZK i A4.ZK: 

1) przeznaczenie – teren zieleni krajobrazowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– obowi>zuje zakaz grodzenia terenuś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 

dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy, 

b) obowi>zuje ochrona zadrzewieniaś 
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem, 
b) obowi>zuje realizacja powi>zaM funkcjonalno-

przestrzennych z s>siednimi terenamiś 
5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych dróg publicznychś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

 
§ 9. Ustalenia dla terenówŚ A5.ZL i A6.ZLŚ 

1) przeznaczenie – teren lasu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– obowi>zuje zapewnienie ci>głoWci i poł>czeM 
Wciecek leWnychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) obowi>zuje gospodarka leWna zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 
dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy, 

c) obowi>zuje ochrona zadrzewienia, 
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam; 

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenów Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy – obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy, 
za wyj>tkiem obiektów WciWle zwi>zanych  
z gospodark> leWn>ś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych; 

9) sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu 
– obowi>zuje zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenów, z wyj>tkiem lokalizacji 
obiektów niewymagaj>cych pozwolenia na budowC  
i zwi>zanych z gospodark> leWn>. 
 
§ 10. Ustalenia dla terenu A7.IPT-ZU: 

1) przeznaczenia równowacneŚ 
a) teren infrastruktury technicznej – sieci  

i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
b) teren zieleni urz>dzonejś 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – po zakoMczeniu realizacji inwestycji 
naruszon> rzeabC terenu nalecy harmonijnie 
powi>zać z otoczeniemś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – obowi>zuje wysokoWć 
zabudowy wynikaj>ca z uwarunkowaM 
technologicznych projektowanych inwestycji oraz 
przepisów odrCbnychś 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
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planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenów niskiego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cej oraz budowC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci i z przepisami 
odrCbnymiś 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych. 
 
§ 11. Ustalenia dla terenu A8.IPT: 

1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej - 
sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC ci>g pieszo-rowerowy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – po zakoMczeniu realizacji inwestycji 
naruszon> rzeabC terenu nalecy harmonijnie 
powi>zać z otoczeniemś 

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

z uwarunkowaM technologicznych 
projektowanych inwestycji oraz przepisów 
odrCbnych, 

b) minimalna szerokoWć ci>gu pieszo-rowerowego: 
2,5 m; 

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenów Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych. 
 
§ 12. Ustalenia dla terenów B1.ZK i B7.ZKŚ 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej, 
b) uzupełniaj>ce – teren infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) dopuszcza siC grodzenie na granicy terenu 
B1.ZK z terenem B2.ZU oraz na granicy terenu 
B7.ZK z terenem B6.ZD, 

b) kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej na działce 
nr 6/5 i 23/2 w obrCbie 211 w terenie B1.ZK 
przeznaczony do likwidacji, obowi>zuje 
usuniCcie sieci i przywrócenie terenu do 
pierwotnego stanu, 

c) na terenie B1.ZK dopuszcza siC lokalizacjC ci>gu 
pieszego, minimalna szerokoWć samodzielnego 
ci>gu pieszego – 1,5 m; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 

dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy, 

b) obowi>zuje ochrona zadrzewieniaś 
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych na trwałe zwi>zanych z gruntem, 
b) obowi>zuje realizacja powi>zaM funkcjonalno-

przestrzennych z s>siednimi terenamiś 
5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu dla terenu B1.ZK obowi>zuj> ograniczenia 
zwi>zane z przebiegiem granic terenów niskiego  
i wysokiego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi, a dla terenu B7.ZK obowi>zuj> ograniczenia 
zwi>zane z przebiegiem granic Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz zabudowy kubaturowej; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
a) dla terenu B1.ZK obowi>zuje obsługa 

komunikacyjna z drogi publicznej znajduj>cej siC 
poza granicami planu (ul. Sandomierska), 

b) dla terenu B7.ZK obowi>zuje obsługa 
komunikacyjna z terenu 3.KD-Z w uzgodnieniu  
i na warunkach zarz>dcy drogiś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych sieci 

infrastruktury technicznej, 
b) obowi>zuje zachowanie istniej>cych 

napowietrznych i kablowych linii 
elektroenergetycznych, 

c) dopuszcza siC przeprowadzenie nowych 
przesyłowych sieci infrastruktury technicznej  
z uwzglCdnieniem warunków gestora sieci oraz 
przepisów odrCbnych, 

d) dopuszcza siC remonty sieci infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z gestorami sieci. 

 
§ 13. Ustalenia dla terenu B2.ZU: 

1) przeznaczenie – teren zieleni urz>dzonej; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) dopuszcza siC ogrodzenie terenu, 
b) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych, a takce 

sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej – dopuszcza siC realizacjC 
obiektów małej architekturyś 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenów wysokiego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy 

kubaturowej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie ogródków 

rekreacyjnych; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z ulicy Sandomierskiej, zlokalizowanej poza 
granicami planu; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC 
przeprowadzenie przesyłowych sieci infrastruktury 
technicznej z uwzglCdnieniem warunków gestora 
sieci oraz przepisów odrCbnych. 
 
§ 14. Ustalenia dla terenu B3.IKs: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej - 

punkt obsługi sieci kanalizacyjnej Wciekowej, 
b) uzupełniaj>ce – obiekty zwi>zane  

z infrastruktur> techniczn>ś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) dopuszcza siC ogrodzenie terenu, 
b) dopuszcza siC rozbudowC i modernizacjC 

obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy wynikaj>ca  

z uwarunkowaM technologicznych 
projektowanych inwestycji oraz przepisów 
odrCbnych, 

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 10% powierzchni 
terenu biologicznie czynnego; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  

z ulicy Laboratoryjnej, zlokalizowanej poza 
granicami planu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC 
utrzymanie, modernizacjC, przebudowC istniej>cych 
sieci oraz budowC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z gestorem 
sieci i z zachowaniem przepisów odrCbnych. 
 
§ 15. Ustalenia dla terenu B4.IPT: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej - 

sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
b) uzupełniaj>ce – obiekty zwi>zane  

z infrastruktur> techniczn>, ci>gi piesześ 
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – po zakoMczeniu realizacji inwestycji 
naruszon> rzeabC terenu nalecy harmonijnie 
powi>zać z otoczeniemś 

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

z uwarunkowaM technologicznych 
projektowanych inwestycji oraz przepisów 
odrCbnych, 

b) obowi>zuje ucyczenie czCWci gruntu na zasadzie 
słucebnoWci gruntowej, celem słucebnoWci 
przejazdu i przejWcia do terenu B5.KSOś 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenów Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

 
§ 16. Ustalenia dla terenu B5.KSO: 

1) przeznaczenie – teren obsługi komunikacji 
samochodowej - zespół garacy, dopuszcza siC 
realizacjC parkingu kubaturowegoś 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
usługowych w rozumieniu przepisów odrCbnych  
z zakresu ochrony przed hałasemś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia terenu niezabudowanego powinna 

wynosić nie mniej nic 10% terenu, 
b) dopuszcza siC wysokoWć zabudowy do  

2 kondygnacji; 
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4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z ulicy 

Laboratoryjnej zlokalizowanej poza granicami 
planu, przez teren oznaczony symbolem B4.IPT, 

b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z drogi 
3.KD-Z, w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi. 

 
§ 17. Ustalenia dla terenu B6.ZD: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren ogrodów działkowych, 
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC funkcje kulturalne, 

administracyjno-socjalne; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje zagospodarowanie i urz>dzenie 
ogrodów działkowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

b) obowi>zuje podział terenu B6.ZD na działki 
rekreacyjno-wypoczynkowe z zabudow> 
towarzysz>c> (socjalno-administracyjn>) oraz na 
cele kulturalne, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

c) dopuszcza siC takie urz>dzenia jakŚ ogrodzenia, 
drogi wewnCtrzne, sieć elektryczn>, 
wodoci>gow>, sanitariaty, pomieszczenia 
administracyjne, socjalne i gospodarcze, 
przeznaczone do zaspokojenia wspólnych 
potrzeb ucytkowników działek, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC altan oraz obiektów 
gospodarczych przeznaczonych na działalnoWć 
zwi>zan> z uprawami ogrodowymi, 

e) obowi>zuje stały dostCp (na czas nieokreWlony) 
do ci>gu pieszego zlokalizowanego  
w s>siedztwie działek o nr 9/10, 9/21, 9/19, 9/17, 
9/1 i 7/14 obr. 212; 

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

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

b) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 
dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy, 

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji 
powoduj>cych uci>cliwoWci dla Wrodowiska,  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby, magazynowanie odpadów,  
a takce przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, 

d) obowi>zuje lokalizacja wydzielonego miejsca do 
gromadzenia odpadów stałych, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem, 
niezwi>zanych z przeznaczeniem terenu, 

b) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury, 

c) obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych, od 
strony dróg zaleca siC realizacjC ogrodzenia 
pełnego, 

d) zaleca siC nasadzenia zieleni> wysok>, maj>c> 
znacz>co ograniczyć emisjC hałasu drogowego, 
w pasie terenu bezpoWrednio s>siaduj>cym  
z terenami oznaczonymi symbolami 1.KD-G  
i 3.KD-Z; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia terenu niezabudowanego - zgodnie 

z przepisami odrCbnymi stosowanymi dla 
ogrodów działkowych, 

b) powierzchnia zabudowy altan i obiektów 
gospodarczych - zgodnie z przepisami 
odrCbnymi stosowanymi dla ogrodów 
działkowych, 

c) wysokoWci altan i obiektów gospodarczych - 
zgodnie z przepisami odrCbnymi stosowanymi 
dla ogrodów działkowych, 

d) wysokoWć budynku administracyjno-socjalnego  
i budynku przeznaczonego na funkcje kultury - 
do 2 kondygnacji i nie wiCcej nic 8 mś kształt 
dachu - płaski, 

e) obowi>zuje lokalizacja miejsc parkingowych  
w granicach terenu, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie  
z rysunkiem planu oraz od strony terenu 1.KD-G 
i 3.KD-Z - 6 m od linii rozgraniczaj>cej 
orientacyjnej, 

g) obowi>zuje zachowanie istniej>cych ci>gów 
pieszych oraz dopuszcza siC realizacjC nowych 
ci>gów pieszychś 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– dopuszcza siC podział wewnCtrzny terenu, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna obowi>zuje  
z terenów 1.KD-G i 7.KD-D. 
 
§ 18. Ustalenia dla terenu B8.MN: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
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a) linia zabudowy okreWlona na rysunku planu 
dotyczy nowej zabudowy jednorodzinnej, 

b) obowi>zuje zabudowa mieszkaniowa wolno 
stoj>ca, 

c) zabudowC garacowo-gospodarcz> dopuszcza siC 
realizować jako wolno stoj>c>ś 

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

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem, 
b) obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

terenu niezabudowanego, 
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 6 m, 
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu, 
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji i nie wiCcej nic 8,5 m, 
e) obowi>zuje lokalizacja miejsc parkingowych  

w granicach działki budowlanej/terenu, nie mniej 
nic 1 miejsce parkingowe przypadaj>ce na  
1 mieszkanie; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– dopuszcza siC podział wewnCtrzny nieruchomoWci, 
zgodnie z rysunkiem planu, przy czym powierzchnia 
działek budowlanych nie moce być mniejsza nic  
900 m²ś 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy – obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic 
jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej 
działce budowlanejś 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna z terenu 7.KD-D i 8.KD-D. 
 
§ 19. Ustalenia dla terenu C1.U: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren zabudowy usługowej, 
b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC zabudowC 

usługowo-administracyjn>ś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) dopuszcza siC przebudowC, nadbudowC  
i rozbudowC obiektu, 

b) wymagany wysoki standard architektoniczny 
budynku w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC stacji bazowej telefonii 
komórkowej na dachu budynku zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam w sposób uniemocliwiaj>cy 
prawidłowe korzystanie z terenu, budynku  

i poszczególnych pomieszczeM (np. ograniczaj>cy 
doWwietlenie pomieszczeM)ś 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 50% powierzchni 

terenu niezabudowanego, 
b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 

mniejsza nic 12 mś 
c) obowi>zuje kształt dachu dowolny, 
d) wysokoWć budynku do trzech kondygnacji i nie 

wiCcej nic 12 m. 
5) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 

obsługa komunikacyjna z terenu drogi publicznej 
zlokalizowanej poza planem. 
 
§ 20. Ustalenia dla terenu C2.MN-U: 

1) przeznaczenia równowacneŚ 
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) teren zabudowy usługowejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC przebudowy, rozbudowy 

budynków oraz zmiany sposobu ucytkowania 
budynków mieszkalnych, 

b) dopuszcza siC zabudowC bezpoWrednio przy 
granicy działek budowlanych nr 12/2 i 12/5 oraz 
4/5, do 70% długoWci granicy działki, 

c) dopuszcza siC realizacjC zabudowy garacowo-
gospodarczej w zabudowie wolno stoj>cej na 
działkach nr 4/5 i 12/2, 

d) obiekty budowlane w złym stanie technicznym, 
oznaczone na rysunku planu, przeznacza siC do 
rozbiórkiś 

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

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

b) na działce nr 4/5 zaleca siC nasadzenia zieleni> 
izolacyjn>, maj>c> znacz>co ograniczyć emisjC 
hałasu drogowego, w pasie terenu pomiCdzy 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy, a terenem 
oznaczonym symbolem 1.KD-G; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekroczyć 40% dla działki nr 4/5 
oraz 60% dla działek nr 12/5 i 12/2, 

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

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 8 m, 

d) obowi>zuje wysokoWć budynków nie wiCksza nic 
10 m, 

e) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu, 

f) obowi>zuje stosowanie okien o podwycszonej 
izolacyjnoWci akustycznej, 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie  
z rysunkiem planu oraz 6 m od terenu 
oznaczonego symbolem 1.KD-G; 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
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a) dopuszcza siC regulacjC granic działek nr 12/2  
i 4/5 zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siC podział działki nr 4/5 zgodnie  
z rysunkiem planu; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – zabudowa 
usługowa moce być realizowana po wybudowaniu  
w przyległych ulicach miejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej; 

7) zasady obsługi komunikacyjnejŚ 
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenu 

5.KD-W, 
b) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdów  

z dróg 1.KD-G i 2.KD-G oraz dopuszcza siC ich 
przebudowC na warunkach zarz>dcy drogi. 

 
§ 21. Ustalenia dla terenu C3.ZK: 

1) przeznaczenie – teren zieleni krajobrazowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC lokalizacjC wiaty/budynku 
gospodarczego na cele zwi>zane z przeznaczeniem 
terenu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje ochrona wartoWciowego 

zadrzewienia, 
b) dopuszcza siC nowe nasadzenia drzew  

i krzewów, 
c) zakaz składowania i gromadzenia wszelkich 

odpadówś 
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntemś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów 5.KD-W i 6.KD-W. 
 
§ 22. Ustalenia dla terenu C4.KSO: 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe – teren obsługi komunikacji 

samochodowej - zespół garacy, 
b) uzupełniaj>ce – parking powierzchniowy; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) powierzchni terenu niezabudowanego dla 

zespołu garacy nie okreWla siC, 
b) obowi>zuje realizacja parterowego zespołu 

garacyś 
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 6.KD-W. 
 
§ 23. Ustalenia dla terenu C5.ZD: 

1) przeznaczenie – teren ogrodów działkowychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje zagospodarowanie i urz>dzenie 
ogrodów działkowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

b) obowi>zuje podział terenu C5.ZD na działki 
rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

c) dopuszcza siC takie urz>dzenia jakŚ ogrodzenia, 
drogi wewnCtrzne, sieć elektryczn>, 
wodoci>gow>, sanitariaty, pomieszczenia 
administracyjne, socjalne i gospodarcze, 
przeznaczone do zaspokojenia wspólnych 
potrzeb ucytkowników działek, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 
administracyjno-socjalnej, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC altan oraz obiektów 
gospodarczych przeznaczonych na działalnoWć 
zwi>zan> z uprawami ogrodowymi, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC elementów małej 
architektury; 

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

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

b) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 
dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy, 

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji 
powoduj>cych uci>cliwoWci dla Wrodowiska,  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby, magazynowanie odpadów,  
a takce przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, 

d) obowi>zuje lokalizacja wydzielonego miejsca do 
gromadzenia odpadów stałych, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam wolno 

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem, 
niezwi>zanych z przeznaczeniem terenu, 

b) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury, 

c) od strony frontowej obowi>zuje stosowanie 
ogrodzeM acurowych, od strony drogi zaleca siC 
realizacjC ogrodzenia pełnego, 

d) zaleca siC nasadzenia zieleni> wysok>, maj>c> 
znacz>co ograniczyć emisjC hałasu drogowego, 
w pasie terenu bezpoWrednio s>siaduj>cym  
z terenem oznaczonym symbolem 1.KD-G; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia terenu niezabudowanego – zgodnie 

z przepisami odrCbnymi stosowanymi dla 
ogrodów działkowych, 

b) powierzchnia zabudowy altan i obiektów 
gospodarczych - zgodnie z przepisami 
odrCbnymi stosowanymi dla ogrodów 
działkowych, 

c) wysokoWci altan i obiektów gospodarczych – 
zgodnie z przepisami odrCbnymi stosowanymi 
dla ogrodów działkowych, 

d) budynek (budynki) administracyjno-socjalny 
(Wwietlica)Ś ł>czna powierzchnia zabudowy do 
2% powierzchni terenu C5.ZD, 
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e) wysokoWć budynku administracyjno-socjalnego 
do 2 kondygnacji i nie wiCcej nic 8 mś kształt 
dachu budynku - płaski, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie  
z rysunkiem planu oraz od strony terenu 1.KD-G 
- 6 m od linii rozgraniczaj>cej orientacyjnej, 

g) obowi>zuje lokalizacja miejsc parkingowych  
w granicach terenu, 

h) obowi>zuje zachowanie istniej>cych ci>gów 
pieszych oraz dopuszcza siC realizacjC nowych 
ci>gów pieszychś 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

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

1.KD-G, 
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z ci>gu 

pieszo-rowerowego zlokalizowanego na terenie 
C6.ZL z dostCpem do drogi oznaczonej 
symbolem 6.KD-W. 

 
§ 24. Ustalenia dla terenówŚ C6.ZL, C7.ZL, C8.ZL  

i C9.ZL: 
1) przeznaczenie – teren lasu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) w zagospodarowaniu terenów obowi>zuje 
zapewnienie ci>głoWci i poł>czeM Wciecek 
leWnych, 

b) na terenie C6.ZL dopuszcza siC urz>dzenie ci>gu 
pieszo-rowerowego, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje gospodarka zieleni> leWn> zgodnie  

z przepisami odrCbnymi, 
b) obowi>zuje ochrona zadrzewienia, 
c) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu, 
d) zakaz składowania i gromadzenia wszelkich 

odpadów, 
e) na terenie C6.ZL obowi>zuje ochrona pomnika 

przyrody (d>b szypułkowy) znajduj>cego siC na 
działce nr 1/2ś 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – na terenie C6.ZL (w s>siedztwie 
terenówŚ C5.ZD i 1.KD-G) na rysunku planu 
oznaczono orientacyjne granice terenu Wredniego 
stopnia zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy – obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy, 

za wyj>tkiem obiektów zwi>zanych z gospodark> 
leWn>ś 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) na terenie C9.ZL dopuszcza siC zachowanie 

istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, 

b) na terenie C9.ZL dopuszcza siC utrzymanie, 
modernizacjC, przebudowC istniej>cych oraz 
realizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnych, 

c) na terenach C8.ZL i C9.ZL w obszarze strefy 
oddziaływania linii energetycznej 110 kV, 
pokazanej na rysunku planu, dopuszcza siC 
budowC zł>cza kablowego SNś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych; 

8) sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu 
– obowi>zuje zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenów, z wyj>tkiem lokalizacji 
obiektów niewymagaj>cych pozwolenia na budowC  
i zwi>zanych z gospodark> leWn>. 
 
§ 25. Ustalenia dla terenu C10.IPT-ZU: 

1) przeznaczenia równowacneŚ 
a) teren infrastruktury technicznej – sieci  

i urz>dzenia infrastruktury kanalizacyjnej  
i wodoci>gowej, 

b) teren zieleni urz>dzonejś 
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci 

infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej sieci oraz 

realizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 1.KD-G. 
 
§ 26. Ustalenia dla terenu C11.IPT: 

1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej - 
sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC ci>g pieszo-rowerowy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – po zakoMczeniu realizacji inwestycji 
naruszon> rzeabC terenu nalecy harmonijnie 
powi>zać z otoczeniemś 

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

z uwarunkowaM technologicznych 
projektowanych inwestycji oraz przepisów 
odrCbnych, 

b) minimalna szerokoWć ci>gu pieszo-rowerowego: 
2,5 m; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
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a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 
przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 1.KD-G. 
 
§ 27. Ustalenia dla terenu 1.KD-G: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – fragment 
ulicy klasy głównej (ul. Chemiczna)ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– obowi>zuje realizacja zabezpieczeM akustycznych 
dla ochrony przed hałasem przyległych terenówŚ 
B6.ZD, C2.MN-U i C5.ZD, np. w postaci. ekranów 
akustycznych (dawiCkochłonnych) lub ogrodzeM 
pełnych, w uzgodnieniu z właWcicielami 
/ucytkownikami terenówś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica dwujezdniowa, z obustronnymi chodnikami 

i Wcieck> rowerow>, 
b) zalecany typ skrzycowaMŚ z ulic> klasy G – 

skanalizowane, z ulic> klasy Z – skanalizowane, 
z pozostałymi drogami znajduj>cymi siC poza 
planem - skanalizowane lub na prawe skrCty, 

c) szerokoWć terenu w liniach rozgraniczaj>cych 
zmienna (od 35 m do 50 m); 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

 
§ 28. Ustalenia dla terenu 2.KD-G: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - fragment 
ulicy klasy głównej (ul. Wojska Polskiego)ś 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica dwujezdniowa z obustronnymi chodnikami 

i Wcieck> rowerow>, 
b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  

i lokalizacjC nowych na warunkach zarz>dcy 
drogi, 

c) zalecany typ skrzycowaMŚ z ulic> klasy G - 
skanalizowane, z drog> wewnCtrzn> - na prawe 
skrCty, 

d) szerokoWć terenu w liniach rozgraniczaj>cych 
zmienna (od 20 m do 65 m). 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu 3.KD-Z: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica klasy 
zbiorczej; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica dwujezdniowa z obustronnymi chodnikami 

i Wcieck> rowerow>, 
b) zalecany typ skrzycowaM z ulic> klasy G - 

skanalizowane, 
c) zaleca siC wprowadzenie zieleni przyulicznej, 
d) dopuszcza siC lokalizacjC zjazdów na warunkach 

zarz>dcy drogi, 
e) szerokoWć terenu w liniach rozgraniczaj>cych 

zmienna (od 35 m do 50 m); 
3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenu Wredniego i niskiego 
stopnia zagrocenia ruchami masowymi ziemiś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza siC utrzymanie, modernizacjC, 

przebudowC istniej>cych oraz realizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z gestorami sieci  
i z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

 
§ 30. Ustalenia dla terenu 4.KD-GP: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - fragment 
ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego (ul. 
NowotoruMska)ś 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 
a) ulica dwujezdniowa z obustronnymi chodnikami 

i Wcieck> rowerow> - teren stanowi rezerwC dla 
rozbudowy ulicy, 

b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  
i lokalizacjC nowych na warunkach zarz>dcy 
drogi, 

c) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych ulicy 
zmienna, 

d) obowi>zuje rezerwacja pasa terenu na 
poszerzenie ulicy; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 
mas ziemnych – w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
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z przebiegiem granic terenu niskiego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemi. 
§ 31. Ustalenia dla terenów 5.KD-W i 6.KD-W: 

1) przeznaczenie – teren drogi wewnCtrznejś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednoprzestrzenna bez wyodrCbnionej 

jezdni i chodników, 
b) minimalna szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych 6 m, 
c) skrzycowanie z ulic> klasy głównej - na prawe 

skrCty, 
d) dopuszcza siC mocliwoWć prowadzenia sieci 

infrastruktury technicznej po uregulowaniu 
spraw formalno-prawnych z gestorem sieci. 

 
§ 32. Ustalenia dla terenów 7.KD-D i 8.KD-D: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica klasy 
dojazdowej; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z chodnikiem  

z dopuszczeniem budowy ulicy 
jednoprzestrzennej bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników, 

b) zalecany typ skrzycowaM z ulic> klasy D - 
zwykłe, 

c) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 
- dla terenu drogi 7.KD-D - 10 m; 
- dla terenu drogi 8.KD-D - szerokoWć pasa 

rezerwowanego na poszerzenie: min. 2 m. 
 

Rozdział 5 
Przepis koMcowy 

 
§ 33. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Zbigniew SobociMski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XII/113/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XII/113/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „KapuWciska-Chemiczna” 

w Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  

i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32,  
poz. 159) w zwi>zku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta 
Bydgoszczy rozstrzyga o nieuwzglCdnieniu uwag 
zamieszczonych w ponicszym wykazie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. 
TreWć uwagi 
(nr uwagi) 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoWci, której 
uwaga dotyczy 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi 
Zgłaszaj>cy 

uwagC 
(data wpływu) 

1 2 3 4 5 

1 1. Zmienić przebieg 
granic dla nieruchomoWci 
wydzielonej z dz. 
Nr 4/5 obr. 132, 
zgodnie ze szkicem 
doł>czonym do pismaŚ 
1.1. Zachodni> granicC 
działki poprowadzić 
w odległoWci 1 m od 
budynków, które 
przeznaczone s> do 
rozbiórki. 
1.2. Z dz. Nr 4/5 
wydzielić teren 
pomiCdzy 
projektowanym pasem 
drogowym (ul. 
Chemiczn>), 
a proponowan> granic> 
nieruchomoWci, o której 
mowa i przeznaczyć 
pod zieleM 
krajobrazow>. 

C2.MN-U 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
teren zabudowy 

usługowej 

W planie przyjCto, ce zachodnia 
granica wydzielonej nieruchomoWci 
pokrywa siC z lini> orientacyjn> 
rozgraniczaj>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania, tj. ul. Chemiczn> 
(1.KD-G), a terenem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i terenem zabudowy usługowej 
oznaczony symbolem C2.MN-U (jest 
to teren o przeznaczeniu 
równowacnym). 
W planie nie wprowadza siC pasa 
zieleni krajobrazowej oddzielaj>cego 
wydzielon> nieruchomoWć od terenu 
drogi publicznej, tj. ul. Chemicznej. 
Ucytkownik działki moce urz>dzić 
zieleM na działce, w pasie przy granicy 
z terenem drogi. 

Ucytkownik cz. 
działki (dz. Nr 
4/5 
obr.132).bCd>cej 
własnoWci> 
Skarbu PaMstwa  
 
01.06.2010 r. 

2 3. Z uwagi na 
projektowanie 
poszerzenia ul. 
Chemicznej, znaczna 
cz. dz. Nr 12/5 zostanie 
okrojona o ogród 
przydomowy (2/3 
powierzchni działki.). 
Pozostała czCWć działki 
(1/3 jej powierzchni, tj. 
ok. 370 m²) z domem 
jednorodzinnym, 
garacem i wiat> bCdzie 
miała kształt trójk>ta 
i wg właWciciela działki 

C2.MN-U 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
teren zabudowy 

usługowej 

W planie znaczna czCWć dz. Nr 12/5 
stanowi>ca ogród przydomowy (ok. 
2/3 powierzchni), znajduje siC 
w liniach rozgraniczaj>cych 
projektowanej ulicy dwujezdniowej – 
ul. Chemicznej o symbolu 1.KD-G – 
jest to teren drogi publicznej, 
fragment ulicy klasy głównej. 
Pozostała cz. tej działki (ok. 1/3 
powierzchni) wraz z istniej>c> 
zabudow> mieszkaniow> znajduje siC 
w terenie o symbolu C2.MN-U (teren 
o przeznaczeniu równowacnymŚ teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i teren zabudowy 

WłaWciciele  
dz. Nr 12/5  
(0,1038ha)  
i dz. Nr 12/4  
(0,0072ha) 
obr. 212 
11.06.2010 r. 
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nie nadaje siC do 
zagospodarowania.  
Natomiast dz. Nr 12/4 
(niezabudowana) znaj-
duje siC w terenie ulicy 
Wojska Polskiego. 
4. Pozostawienie 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych przy 
ulicach o ducym 
natCceniu ruchu, 
powoduj>cym hałas, 
spaliny i wstrz>sy - jest 
nie do przyjCcia. 
5. Przy skrzycowaniu 
dwóch arterii 
komunikacyjnych: tj. ul 
Wojska Polskiego i ul. 
Chemicznej nie mocna 
zakładać 
zamieszkiwania ludzi, 
ze wzglCdu na 
szkodliwe 
oddziaływanie od 
ci>gów 
komunikacyjnych. 
6. Na działkach Nr 12/5 
i 12/2 z budynkami 
mieszkalnymi 
jednorodzinnymi 
lokalizowanymi 
w zabudowie 
blianiaczej, nie jest 
mocliwe stałe 
przebywanie ludzi, ze 
wzglCdu na 
przekroczenie norm 
oddziaływania na 
Wrodowisko (hałas, 
spaliny, wstrz>sy). 

usługowejś te przeznaczenia mog> 
wystCpować wspólnie w dowolnych 
proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak 
równiec samodzielnie). 
Plan nie przeznacza do rozbiórki 
zabudowy mieszkaniowej blianiaczej 
zlokalizowanej na dz. Nr 12/5 i 12/2, 
wybudowanej w latach 70 -tych, lecz 
dla terenu, na którym znajduj> siC 
budynki plan ustala przeznaczenie 
równowacne.  
Działka Nr 12/4 (niezabudowana 
o pow. 72 m²) pozostaje w terenie 
o symbolu 2.KD-G – jest to teren 
drogi publicznej, fragment ulicy klasy 
głównej. 

3 7. Zgłaszaj>cy uwagC 
twierdz>, ce projekt 
planu narusza ich prawo 
własnoWci i wprowadza 
rozwi>zania szkodliwe 
dla zdrowia. 
8. Przebudowa 
i poszerzenie ul. 
Chemicznej spowoduje 
zblicenie ulicy do 
działki Nr 12/2. 
NatCcenie ruchu 
kołowego bCdzie 
znaczne i ma to wpływ 
na konstrukcjC domu. 

C2.MN-U 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
teren zabudowy 

usługowej 

Projekt planu nie narusza własnoWci 
nieruchomoWci, dopuszcza jedynie 
niewielk> regulacjC granicy pomiCdzy 
działkami Nr 12/2 i 4/5. W wyniku tej 
regulacji teren o pow. ok. 6 m² 
dopuszcza siC przył>czyć do dz, Nr 
4/5. Istniej>cy budynek mieszkalny na 
dz. Nr 4/5 zlokalizowany byłby 
wówczas w stosunku do granicy 
działki zgodnie z przepisami.  
W latach 70-tych wybudowano dwa 
domy w zabudowie blianiaczej (na dz. 
Nr 12/2 i 12/5) przy istniej>cych 
ulicach: Chemicznej i Wojska Polskiego, 
generuj>cych znaczny i coraz wiCkszy 
ruch komunikacyjny z Zachemu.  
Miasto siC rozwija i zgodnie ze 
Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, 
ulice, o których mowa, projektowane 
s> jako drogi pub-liczne klasy 
głównej. 

WłaWciciele  
dz. Nr 12/2  
(0,1110ha)  
obr. 212 
 
22.06.2010 r. 
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4 9. Zweryfikowanie 
usta-leM przyjCtych 
w projekcie planu, 
celem pozostawienia 
ogrodu działkowego 
w obecnym stanie. 

B6.ZD i C5.ZD 
tereny ogrodów 

działkowych 

Ulica Chemiczna projektowana jest 
jako droga publiczna klasy głównej, 
dwujezdniowa, z obu-stronnymi 
chodnikami i Wcieck> rowerow> 
(1.KD-G). Realizacja tej drogi wi>ce 
siC z poszerzeniem terenu po stronie 
południowej, tj. po stronie ogrodów 
działkowych. Obecnie ucytkowane 
ogrody działkowe w paWmie szer. ok. 
25 m w projekcie planu znajd> siC 
w liniach rozgraniczaj>cych 
zmodernizowanej ul. Chemicznej. 
Natomiast realizacja nowoprojektowanej 
drogi publicznej klasy zbiorczej 
(3.KD-Z), spowoduje, ic obecnie 
ucytkowane 2 ogrody działkowe znajd> 
siC w liniach rozgraniczaj>cych tej drogi. 
Przebudowana ul. Chemiczna wraz 
z nowoprojektowan> drog> znacznie 
odci>cy ul. Planu 6-letniego, 
zlokalizowan> w centrum osiedla 
KapuWciska. Inwestycja ta jest wacna 
dla miasta i mieszkaMców osiedla. 
To rozwi>zanie komunikacyjne jest 
zgodne ze Studium uikzp miasta 
Bydgoszczy. 

Rodzinny Ogród 
Działkowy 
„KapuWciska” 
ul. Chemiczna 3 
85-820 
Bydgoszcz 
Prezes Zarz>du 
ROD 
„KapuWciska”,  
Sekretarz 
ROD 
„KapuWciska”,  
oraz 
ucytkownicy 
działek. 
 
17.06.2010 r. 

 
zał>cznik nr 3  

do uchwały nr XII/113/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „KapuWciska-Chemiczna”  

w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.), 
Rada Miasta Bydgoszczy okreWla nastCpuj>cy sposób 
realizacji i finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 
8 marca 1990 r. o 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 
1. w zakresie infrastruktury drogowej - drogi 

publiczne: 
a) ulica klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku 

planu symbolem 3.KD-Z,  

b) ulica klasy głównej, oznaczona na rysunku planu 
symbolem 1.KD-G,  

c) ulica klasy dojazdowej, oznaczona na rysunku 
planu symbolem 7.KD-D; 

2. w zakresie infrastruktury technicznej - urz>dzenie 
terenów zieleni publicznej. 
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,  

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-1012, przyjCte Uchwał> 
Nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  
16 grudnia 2009 r. 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 kwietnia2009 r.,  

- Uchwała Nr LII/781/09 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23 wrzeWnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2010-
2014. 

 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, Ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
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zamówieM publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 z póan. zm.) oraz Ustaw> z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,  
poz. 1240 z póan. zm.). 
 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych go zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 
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. 

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 wodC  
i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 z póan. zm.) - ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja Sp. 
z o.o. z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 
 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
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UCHWAŁA Nr X/160/11 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
zmieniaj>ca uchwałC w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
 

Na podstawie art.18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorz>dzie województwa (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póan. zm.)1, art. 36, art. 43 
ust. 1, art. 60 ust.4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89 z póan. zm.)2 uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1. W uchwale Nr XLIX/1338/10 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji Obwodu 
Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, w § 1 ust.3 i ust. 4 
otrzymuj> brzmienieŚ „3. Termin zakoMczenia 
działalnoWci Obwodu nast>pi nie wczeWniej nic po 
upływie szeWciu miesiCcy od dnia otwarcia likwidacji. 

4. ZakoMczenie czynnoWci likwidacyjnych  
w ramach postCpowania likwidacyjnego Obwodu 
nast>pi w ci>gu dwunastu miesiCcy od dnia otwarcia 
likwidacji.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Zarz>dowi 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
i wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania. 
 

Przewodnicz>cy Sejmiku 
Dorota Jakuta 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875  
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  
Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176,  
poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, 
poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620,  
Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. 
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