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UCHWAŁA Nr XVI/296/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa Góra-Stalowa" 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 oraz 
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 i Nr 153, poz. 901) w zwi>zku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 130, poz. 871), uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego 
Uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Osowa Góra-
Stalowa” w Bydgoszczy, który obejmuje obszar 
o powierzchni około 65 ha, połocony w rejonie ulicy 
Podmiejskiej, Srebrnej i Spicowej, a od północy 
graniczy z obszarem kolejowym (linia relacji Kutno-
Piła), w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

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

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

2) czCWć graficzn> oraz rozstrzygniCcia stanowi>ce 
zał>czniki do uchwałyŚ 
a) rysunek planu w skali 1:1000, 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, które nalec> 
do zadaM własnych gminy, jako zał>cznik nr 3. 

 
 
 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 2.1. Ustalenie przeznaczenia terenów połoconych 

w granicach obszaru objCtego planem, okreWlenie 
sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 
oraz obsługi, nastCpuje w oparciu o: 
1) ustalenia planu, okreWlone w rozdziale 3 i 4 uchwałyś 
2) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planu. 
2. Identyfikacja i powi>zanie okreWlonej 

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

3. Zakres ustaleM szczegółowych wynika 
ze specyfiki poszczególnych terenów. 

 
§ 3.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

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

2) intensywnoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni całkowitej zabudowy, czyli 
wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych 
po obrysie zewnCtrznym, do powierzchni działki 
budowlanej; 

3) linii podziału wewnCtrznego - orientacyjnej – nalecy 
przez to rozumieć liniC przedstawion> na rysunku 
planu okreWlaj>c> podział terenu, o tym samym 
przeznaczeniu i tych samych zasadach 
zagospodarowania, na działki budowlane, której 
przebieg moce ulec zmianie w zakresie okreWlonym 
w ustaleniach planu; 

4) linii rozgraniczaj>cej tereny - orientacyjnej – nalecy 
przez to rozumieć liniC przedstawion> na rysunku 
planu rozdzielaj>c> tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania ustalonych 
w planie, której przebieg moce być zmieniony, jeceli 
bCdzie miał charakter regulacyjny wynikaj>cy 
ze stanu własnoWciowego lub bCdzie uzasadniony 
projektem budowlanym; zmiana przebiegu nie moce 
spowodować ograniczeM w realizacji przeznaczenia 
terenów oddzielonych t> lini> oraz musi być zgodna 
z ustaleniami szczegółowymi planu; 

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

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

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

8) przepisach 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; 

9) reklamie wielkoformatowej – nalecy przez to 
rozumieć noWnik informacji wizualnej 
w jakiejkolwiek formie materialnej (np. baner, 
billboard, tablica itp.) o powierzchni powycej 15 m2; 

 10) 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; 

 11) terenie – nalecy przez to rozumieć teren 
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczony 
indywidualnym symbolem; 

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

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

 14) utrzymaniu zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
pozostawienie i ucytkowanie istniej>cych obiektów 
budowlanych w nalecytym stanie technicznym 
i estetycznym, z mocliwoWci> ich remontu, 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, o ile 
dopuszczaj> to przepisy planu; 

 15) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje osłonowe w tym, ograniczaj>ce 
rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych nasadzeM drzew 
i krzewów z przewag> gatunków zimozielonych. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

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

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 

§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny – WciWle okreWlonaś 

3) linia rozgraniczaj>ca tereny – orientacyjna; 
4) linia podziału wewnCtrznego – orientacyjna; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6) strefa wyznaczona w s>siedztwie obszaru 

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

7) orientacyjne usytuowanie budynku; 
8) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 
9) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: oznaczenie liczbowe - numer 
porz>dkowy, oznaczenie literowe – przeznaczenie 
terenu; 

 10) bocznica kolejowa wskazana do rozbiórkiś 
 11) granica strefy "A" Wcisłej ochrony konserwatorskiej; 
 12) granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej; 
 13) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu, ale stanowi> elementy informacyjne planu:  
1) układ jezdni – orientacyjny; 
2) linia wyznaczaj>ca powierzchnie ograniczaj>ce 

gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych 
w otoczeniu lotniska (wysokoWć bezwzglCdna 
wyracona w metrach n.p.m.); 

3) napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV 
– przebieg osi istniej>cejś 

4) napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV 
– przebieg osi projektowanej; 

5) strefa potencjalnego oddziaływania napowietrznej 
linii elektroenergetycznej – orientacyjna; 

6) napowietrzna linia elektroenergetyczna wskazana do 
rozbiórkiś 

7) wysokoWciowy obiekt budowlany (komin, maszt); 
8) przejazd nad Strug> Flis z przepustem – 

usytuowanie orientacyjne; 
9) szpaler drzew do wycinki; 

 10) zieleM izolacyjna wysoka – projektowana; 
 11) zieleM izolacyjna niska – projektowana; 
 12) linia wymiarowa z oznaczeniem wymiaru 

w metrach. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5. Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> dla 

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

 
§ 6. W granicach obszaru objCtego planem 

wyznacza siC tereny o przeznaczeniu: 
1) tereny: 

a) obiektów produkcyjnych, składów, magazynów P, 
b) obiektów produkcyjnych, składów, magazynów 

i zabudowy usługowej P-U, 
c) zabudowy usługowej U; 

2) tereny wód powierzchniowych Wródl>dowych 
płyn>cych WS; 

3) tereny transportu: 
a) teren drogi publicznej ulica klasy zbiorczej 

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

KD-D, 
d) teren drogi publicznej ulica klasy dojazdowej 

ci>g pieszo-jezdny KD-DX, 
e) teren drogi wewnCtrznej KDW, 
f) teren transportu kolejowego KK, 
g) teren obsługi pojazdów transportu 

samochodowego - parking KSp, 
h) teren wydzielonego publicznego ci>gu pieszego 

KPX; 
4) tereny infrastruktury technicznej: 

a) urz>dzeM wodnych WUH, 
b) elektroenergetycznej IE, 
c) kanalizacji deszczowej IKd, 
d) telekomunikacyjnej IT, 
e) ciepłowniczej IC. 
 
§ 7. Zasady ochrony i kształtowanie ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje kształtowanie struktury przestrzennej 

z uwzglCdnieniem istniej>cego zagospodarowania 
i struktury własnoWci oraz standardów ucytkowania 
przestrzeni w dostosowaniu do cech obszaru 
przemysłowo-usługowego z uwzglCdnieniem 
wymogów ochrony Wrodowiskaś 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy niezgodnej 
z przeznaczeniem terenu; 

3) obowi>zuje sytuowanie nowych, a takce odbudowa, 
rozbudowa i nadbudowa istniej>cych budynków 
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnychś 

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

5) dopuszcza siC utrzymanie zabudowy, w tym takce 
budynków usytuowanych w czCWci poza liniami 
zabudowy okreWlonymi na rysunku planu, 
z wyj>tkiem obiektów budowlanych przeznaczonych 
do rozbiórkiś 

6) linia zabudowy okreWlona na rysunku planu, 
z wył>czeniem linii zabudowy wyznaczonej od 
strony terenów oznaczonych symbolem KK, nie 
odnosi siC do: 
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, o ile nie pokrywa siC z lini> 
rozgraniczaj>c>, 

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, o ile nie 
pokrywa siC z lini> rozgraniczaj>c>, 

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

7) w przypadku udzielenia stosownej zgody, o której 
mowa w § 14 pkt 1, na odstCpstwo od warunków 
okreWlonych w przepisach odrCbnych dotycz>cych 
usytuowania budowli, budynków oraz wykonywanie 
robót ziemnych w s>siedztwie linii kolejowych, 
dopuszcza siC usytuowanie obiektów budowlanych 
poza liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku 
planu od strony terenów oznaczonych symbolem 
KK; 

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

i krajobrazu kulturowego: 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu 
przepisów o ochronie przyrody; 

2) zakres oddziaływania obiektów lub prowadzonej 
działalnoWci nie powinien powodować przekroczenia 
standardów jakoWci Wrodowiska (w tym 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku), 
okreWlonych w przepisach odrCbnych dla terenów 
s>siednichś 

3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym zwi>zanym z obiektami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi 
obowi>zuj> zasady dotycz>ce budowy i lokalizacji 
sieci uzbrojenia terenu zgodnie w wymogami 
okreWlonymi w przepisach odrCbnychś 

4) obowi>zuje zakaz wprowadzania do wód i ziemi 
odcieków powstaj>cych podczas składowania 
odpadów lub materiałów wykorzystywanych 
w procesach technologicznych; 

5) obowi>zuje zasada ograniczania ryzyka wyst>pienia 
powacnych awarii oraz ich skutków dla ludzi 
i Wrodowiska, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) obowi>zuje strefa "A" Wcisłej ochrony 

konserwatorskiej, która obejmuje Kanał Bydgoski 
wpisany do rejestru zabytków wraz z ulic> MiMsk>, 
w granicach której wszelka działalnoWć 
inwestycyjno-budowlana wymaga uzgodnienia 
z właWciwym konserwatorem zabytkówś 

2) wyznacza siC strefC "B" ochrony konserwatorskiej, 
która obejmuje obszar pomiCdzy ulic> MiMsk>  
a Strug> Flis, w granicach której wymagane jest 
uzgadnianie z właWciwym konserwatorem zabytkówŚ 
uzupełnieM zabudowy, wprowadzania małych form 
architektonicznych, wprowadzania nowych 
inwestycji i prac zwi>zanych z zieleni>ś 

3) w granicach stref "A" i "B" wprowadza siC zakaz 
lokalizacji reklam wielkoformatowych, natomiast 
wprowadzanie innych noWników reklamy wizualnej 
wymaga uzyskania pozytywnej opinii właWciwego 
konserwatora zabytkówś 

4) w granicach stref "A" i "B" dla prowadzonej 
działalnoWci inwestycyjnej obejmuj>cej roboty 
ziemne (w tym tzw. liniowe) wprowadza siC wymóg 
zapewnienia nadzoru archeologicznego 
i uzgodnienia z właWciwym konserwatorem 
zabytków. 
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§ 10. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: ze wzglCdu na 
niewystCpowanie w granicach obszaru objCtego 
opracowaniem, nie okreWla siC. 

 
§ 11. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

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

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

3) w granicach obszaru objCtego planem nie ustala siC 
wskaanika minimalnej intensywnoWci zabudowy, 
o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej; 

4) w granicach obszaru objCtego planem nie ustala siC 
minimalnej wysokoWci zabudowy, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczej; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu nie okreWlone 
w przepisach rozdziału 3, zostały zawarte 
w rozdziale 4 uchwały, który dotyczy ustaleM 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
 
§ 12. 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: 
ze wzglCdu na niewystCpowanie w granicach obszaru 
objCtego opracowaniem, nie okreWla siC. 

 
§ 13. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWciś 

2) w granicach obszaru objCtego planem nie ustala siC 
minimalnej oraz maksymalnej powierzchni działki 
budowlanej; 

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

4) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania wraz 

z liniami podziału wewnCtrznego, wyznaczaj> 
granicC działek budowlanych; 

5) dopuszcza siCŚ 
a) wydzielanie wiCkszej iloWci działek 

budowlanych, nic to wskazano na rysunku planu, 
w granicach jednego terenu, 

b) ł>czenie działek lub ich czCWci w wiCksze działki 
budowlane, inaczej nic to wskazano na rysunku 
planu, 

c) wydzielenia działek budowlanych w sposób inny 
nic to okreWlono na rysunku planu, o ile 
przedstawiona koncepcja lub projekt 
zagospodarowania terenu wykace, 
ce zaplanowany podział nie ograniczy 
mocliwoWci racjonalnego zagospodarowania 
wydzielonej działki oraz nieruchomoWci z ni> 
s>siaduj>cych, 

d) przeprowadzenie podziałów geodezyjnych 
maj>cych na celu regulacjC granic 
nieruchomoWci, 

e) wydzielania działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania 

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

a) w granicach terenów 1.P, 2.P, 4.P, 5.P, 11.P-U, 
21.IC, 42.IE, 50.IE, 52.IE, 53.IE, 58.IE, 
12.KD-L, 22.KD-D i 25.KD-W wyznacza siC 
strefC wystCpuj>c> w s>siedztwie obszaru 
kolejowego (utworzonego przez tereny 10.KK, 
13.KK, 30.KK i 34.KK), okreWlon> na podstawie 
przepisów odrCbnych dotycz>cych usytuowania 
budowli, budynków, drzew i krzewów oraz 
wykonywanie robót ziemnych w s>siedztwie linii 
kolejowych, 

b) w strefie wyznaczonej w s>siedztwie obszaru 
kolejowego: 
- obowi>zuje zagospodarowanie zgodnie 

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

- w przypadku udzielenia stosownej zgody na 
odstCpstwo od warunków okreWlonych 
w przepisach odrCbnych dotycz>cych 
usytuowania budowli, budynków oraz 
wykonywanie robót ziemnych w s>siedztwie 
linii kolejowych, dopuszcza siC usytuowanie 
obiektów budowlanych oraz wykonywanie 
robót ziemnych w tej strefie z zachowaniem 
ustaleM planu oraz z uwzglCdnieniem 
warunków zgody, 

c) do czasu wyznaczenia, zgodnie z rysunkiem 
planu, granic terenów 10.KK, 13.KK, 30.KK 
i 34.KK (które w rozumieniu przepisów 
odrCbnych stanowi> obszar kolejowy), do innych 
nieruchomoWci połoconych poza granicami 
wymienionych terenów ale zakwalifikowanych 
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w ewidencji gruntów i budynków jako tereny 
kolejowe oraz do terenów pozostaj>cych w ich 
s>siedztwie, stosuje siC przepisy odrCbne 
dotycz>ce usytuowania budowli, budynków, 
drzew i krzewów oraz wykonywanie robót 
ziemnych w s>siedztwie linii kolejowych; 

2) w zakresie uwarunkowaM zwi>zanych z realizacj> 
ogrodzeMŚ obowi>zuje zachowanie niezbCdnych 
odległoWci realizowanych ogrodzeM od istniej>cych 
sieci uzbrojenia terenu, w celu umocliwienia 
prawidłowej eksploatacji, konserwacji lub wymiany 
sieci uzbrojenia terenu; 

3) w zakresie uwarunkowaM lotniczych: 
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji przeszkód 

lotniczych, w tym obiektów budowlanych 
o wysokoWci 100 m i wiCcej nad poziom terenu 
lub obiektów budowlanych o wysokoWci 180 m 
i wiCcej nad poziom morza, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

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

c) nalecy uwzglCdnić powierzchnie ograniczaj>ce 
gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych 
w otoczeniu portu lotniczego w Bydgoszczy, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

4) w zakresie uwarunkowaM elektroenergetycznych - 
w strefie potencjalnego oddziaływania istniej>cych 
i planowanych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych wysokiego napiCcia 
obowi>zuje zagospodarowanie terenów 
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

5) w zakresie wyst>pienia skutków powacnych awarii - 
obszar objCty granicami planu znajduje siC 
w s>siedztwie zakładów stwarzaj>cych zagrocenie 
wyst>pienia powacnych awarii w zwi>zku z: 
a) działaniem toksycznych Wrodków 

przemysłowych, 
b) magazynowaniem i rozlewaniem gazu. 
 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego: 
1) system transportowy tworz>Ś 

a) tereny dróg publicznych, w tym: 
- ulice klasy zbiorczej KD-Z, 
- ulice klasy lokalnej KD-L, 
- ulice klasy dojazdowej KD-D, 
- ulica klasy dojazdowej ci>g pieszo-jezdny 

KD-DX, 
b) tereny dróg wewnCtrznych KD-W, 
c) teren obsługi transportu samochodowego - 

parking KSp, 
d) teren wydzielonego publicznego ci>gu pieszego 

KPX, 
e) tereny transportu kolejowego KK, w tym: 

- bocznic kolejowych, 
- dworca kolejowego; 

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 

pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych oraz sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

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

4) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów 
i lokalizacjC nowych na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

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

6) w granicach terenów dróg i wydzielonego ci>gu 
pieszego dopuszcza siCŚ utrzymanie, remonty 
i przebudowC oraz realizacjC nowych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenów transportu, 
z wymogiem ich udostCpnienia słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnychś 

7) w granicy terenów transportu, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KK i KSp ustala siCŚ 
utrzymanie, remonty, przebudowC istniej>cej 
infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> tych terenów, z wymogiem 
uwzglCdnienia jej w projekcie zagospodarowania 
terenu oraz udostCpnienia słucbom eksploatacyjnym 
i konserwuj>cym na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

8) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów małej architektury, 
w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

9) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulic. 
 
§ 16. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 
1) system infrastruktury technicznej tworz>Ś 

a) tereny infrastruktury technicznej urz>dzeM 
wodnych WUH, 

b) tereny infrastruktury technicznej 
elektroenergetycznej IE, 

c) tereny infrastruktury technicznej kanalizacji 
deszczowej IKd, 

d) tereny infrastruktury technicznej 
telekomunikacyjnej IT, 

e) tereny infrastruktury technicznej ciepłowniczej 
IC, 

f) sieci uzbrojenia terenu istniej>ce lub 
projektowane poza terenami infrastruktury 
technicznej, o których mowa w pkt 1a-1e; 

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

3) w przypadku istnienia mocliwoWci terenowych 
i technicznych, wskazane jest aby sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej były realizowane poza 
jezdni> i chodnikiem; 

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

wodoci>gowej I strefy ciWnienia poprzez 
istniej>ce magistrale wodoci>gowe oraz 
istniej>ce i projektowane sieci rozdzielcze 
zlokalizowanej w ulicach, na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) sieć wodoci>gow> projektować z zachowaniem 
układów pierWcieniowych, 

c) dopuszcza siC korzystanie z własnych ujCć wody 
do celów niespocywczych, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

d) obowi>zuje lokalizowanie i utrzymanie 
hydrantów ppoc. ducej wydajnoWci, 
z zachowaniem przepisów odrCbnych; 

5) odprowadzenie Wcieków komunalnych: 
a) obowi>zuje odprowadzenie Wcieków do 

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, 
poprzez istniej>ce i projektowane kanały 
sanitarne do zlewni kolektora "A4" a nastCpnie 
układem grawitacyjno-pompowym do 
oczyszczalni Wcieków "KapuWciska"ś podł>czenie 
do sieci wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi okreWlonymi przez gestora sieci, 

b) kanalizacjC sanitarn> (ks) projektować 
w systemie rozdzielczym z kanalizacjC 
deszczow> (kd); 

6) odprowadzenie Wcieków wód opadowych 
i roztopowych: 
a) ustala siC odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych stanowi>cych Wcieki w rozumieniu 
przepisów odrCbnych, istniej>cymi 
i projektowanymi kanałami deszczowymi do 
zlewni kolektorów K.60, K.61, K.62, K.63, K.45 
z odpływem do Kanału Bydgoskiego, na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) wody opadowe i roztopowe stanowi>ce Wcieki 
w rozumieniu przepisów odrCbnych nalecy 
oczyszczać na terenie działki Inwestora, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

c) kanalizacjC deszczow> (kd) projektować 
w systemie rozdzielczym z kanalizacj> sanitarn> 
(ks), 

d) wody opadowe i roztopowe inne nic okreWlone 
w pkt 6a) mog> być wprowadzone do wód lub do 
ziemi na warunkach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, 

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

7) zaopatrzenie w gaz: 
a) ustala siC zaopatrzenie w gaz poprzez istniej>c> 

i planowan> sieć gazow> Wredniego i niskiego 
ciWnienia w powi>zaniu z istniej>cymi 
i planowanymi sieciami gazowniczymi, na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) dopuszcza siC wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych; 

8) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś 
a) ustala siC zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, po jej rozbudowie o niezbCdne 
odcinki sieci, zgodnie z warunkami technicznymi 
gestora sieci, 

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

9) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 
a) ustala siC dostosowanie istniej>cej stacji 

elektroenergetycznej WN/SN GPZ Osowa Góra 
do zwiCkszonego obci>cenia poprzez zabudowC 
nowego transformatora WN/SN, wybudowanie 
nowej rozdzielni Wredniego napiCcia (SN) oraz 
powi>zanie nowych urz>dzeM z istniej>c> 
infrastruktur> elektroenergetyczn>, 

b) uwzglCdnić wyprowadzenie nowych linii 
Wredniego napiCcia z GPZ Osowa Góra 
i powi>zanie ich z istniej>c> i projektow> 
infrastruktur> elektroenergetyczn> w granicach 
obszaru objCtego planem i poza jego granicami, 

c) zwiCkszenie zapotrzebowania mocy przez 
odbiorców zasilanych ze stacji 
transformatorowych stanowi>cych własnoWć 
przedsiCbiorstwa energetycznego przewidzieć 
z istniej>cych linii niskiego napiCcia 
wyprowadzonych z tych stacji po dostosowaniu 
jednostek transformatorowych do zwiCkszonego 
poboru mocy; dopuszcza siC wyprowadzenie 
nowych linii kablowych niskiego napiCcia 
(w tym abonenckich) z istniej>cych stacji SN/nn, 

d) zwiCkszenie zapotrzebowania mocy przez 
odbiorców zasilanych z abonenckich 
(stanowi>cych własnoWć odbiorcy) stacji 
transformatorowych przewidzieć 
z przedmiotowych stacji oraz po wyprowadzeniu 
z GPZ Osowa Góra nowych linii kablowych SN 
i powi>zanie ich z istniej>c> infrastruktur> 
elektroenergetyczn>, 

e) ustala siC zasilanie dla terenów 3.P i 11.P-U:  
- w przypadku zagospodarowania terenu, 

w granicach jednej działki budowlanej 
wyznaczonej na rysunku planu, przez 
jednego inwestora o mocy przył>czeniowej 
wiCkszej nic 150 kW zasilanie z abonenckiej 
stacji transformatorowej zlokalizowanej 
w granicach działki budowlanej; zasilanie 
stacji abonenckiej z linii kablowej SN 
wyprowadzonej ze stacji własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego lub 
z istniej>cej sieci elektroenergetycznej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 245 – 13700 – Poz. 2304 
 

poprzez zł>cze kablowe SN; dopuszcza siC 
zasilenie stacji z linii SN wyprowadzonej 
bezpoWrednio z GPZ Osowa Góra, 

- w przypadku zagospodarowania terenu, 
w granicach jednej działki budowlanej 
wyznaczonej na rysunku planu, przez 
jednego inwestora o mocy przył>czeniowej 
mniejszej nic 150 kW zasilanie z abonenckiej 
linii niskiego napiCcia wyprowadzonej 
ze stacji transformatorowej własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego; 
alternatywnie dopuszcza siC zasilanie 
z abonenckiej stacji transformatorowej 
zlokalizowanej w granicach działki 
budowlanej, 

- w przypadku zagospodarowania terenu, 
w granicach jednej działki budowlanej 
wyznaczonej na rysunku planu, przez kilku 
inwestorów zasilanie z istniej>cej lub 
z projektowanej stacji własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego, 
zlokalizowanej na geodezyjnie wydzielonej 
działce z dostCpem do drogi publicznej, 

f) ustala siC zasilanie dla niezagospodarowanych 
działek w granicach terenów 15.U, 16.U, 19.U 
i 20.U: 
- z istniej>cych sieci niskiego napiCcia po ich 

rozbudowie lub z projektowanych linii 
kablowych niskiego napiCcia (w tym 
abonenckich) wyprowadzonych 
z istniej>cych stacji transformatorowych, 

- sieci niskiego napiCcia i stacje 
transformatorowe wykorzystywane dla 
zasilania projektowanych budynków 
i obiektów nalecy dostosować do 
zwiCkszonego obci>cenia, 

g) ustala siC utrzymanie stacji transformatorowych 
własnoWci przedsiCbiorstwa energetycznego D-1, 
D-3, D-4, Osowa Góra II i Osowa Góra XIX 
z mocliwoWci> ich modernizacji i przebudowy na 
stacje nowego typu i wiCkszego gabarytu, 

h) dopuszcza siC relokacjC wiecowych stacji 
transformatorowych: D-0 na teren 57.IE, stacji 
D-2 Ołowiana na teren 43.IE, stacji D-5 Spicowa 
na teren 59.IE oraz stacji parterowej Osowa Góra 
XXVIII na teren 29.IE; z relokowanych stacji 
nalecy wyprowadzić nowe linie kablowe 
Wredniego i niskiego napiCcia i powi>zać je 
z istniej>c> infrastruktur> elektroenergetyczn>, 
celem zachowania dotychczasowego układu 
zasilania, 

i) projektowane linie kablowe Wredniego i niskiego 
napiCcia nalecy układać pod powierzchni> ziemi 
w istniej>cych i projektowanych drogach 
publicznych, 

j) wyznacza siC przebieg napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego napiCcia 
110 kV, w północnej czCWci obszaru opracowania 
planu, w zwi>zku z czym wskazuje siC 
orientacyjn> strefC potencjalnego oddziaływania 
linii elektroenergetycznej - pas o szerokoWci 
36 m (po 18 m od osi linii WN w obie strony); 

dopuszcza siC mocliwoWć zmniejszenia tej strefy 
po uprzednim wykonaniu obliczeM lub pomiarów 
natCcenia pola elektromagnetycznego 
i spełnieniu wymagaM dotycz>cych 
dopuszczalnych wartoWci natCcenia tego pola 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

k) ustala siC utrzymanie przebiegów kablowych 
linii Wredniego napiCcia, dopuszcza siC niezbCdn> 
ich przebudowC wynikaj>c> z przebudowy 
układu komunikacyjnego i nowych 
wyprowadzeM linii z GPZ Osowa Góra, 

l) dopuszcza siC mocliwoWć skablowania 
napowietrznych linii Wredniego napiCcia na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

m) w s>siedztwie istniej>cej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej Wredniego napiCcia SN 
dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji zabudowy 
przy zachowaniu przepisów odrCbnych, 

n) do czasu likwidacji lub przebudowy 
napowietrznych linii elektroenergetycznej 
Wredniego napiCcia SN nalecy umocliwić 
gestorowi sieci dostCp do linii w celu jej obsługi 
i konserwacji, na podstawie przepisów 
odrCbnych, 

o) w przypadku wyczerpania mocliwoWci 
technicznych istniej>cych i projektowanych 
stacji transformatorowych SN/nn własnoWci 
przedsiCbiorstwa dystrybucyjnego, dopuszcza siC 
alternatywny sposób zasilania nowych 
odbiorców lub wymagaj>cych zwiCkszonego 
zapotrzebowania mocy, poprzez budowC 
abonenckich stacji transformatorowych; 

 10) telekomunikacja - podsystem ł>cznoWci (telefonia, 
radiofonia, telewizja, Internet i inne): 
a) ustala siC podł>czenie do linii i urz>dzeM 

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

b) nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody 
telekomunikacyjne realizować jako linie kablowe 
pod powierzchn> terenu, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC sieci 
telekomunikacyjnych z zachowaniem przepisów 
odrCbnychś 

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

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

b) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> 
inwestycji, były składowane w pryzmach 
i wykorzystywane w granicach nieruchomoWci 
lub na innych terenach np. wymagaj>cych 
rekultywacji czy działaM naprawczych 
w Wrodowisku z zastrzeceniem, ce masy ziemne 
nie przekraczaj> okreWlonych w odrCbnych 
przepisach standardów jakoWci gleb i gruntów. 
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§ 17. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczasowych zasadach. 

 
§ 18. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

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 
terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 
KD-Z, KD-L, KD-D, KD-DX, KPX i numerami 
wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów, ustala 
siC stawkC procentow> w wysokoWci 0%; 

2) dla nieruchomoWci nie wymienionych lub nie 
okreWlonych w § 18 pkt 1, ustala siC stawkC 
procentow> w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu 
 

§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.P, 2.P, 
3.P, 4.P, 5.P, 6.P ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynówŚ 
a) dopuszcza siC wprowadzenie, jako 

towarzysz>cej, funkcji biurowej, socjalnej 
i sprzedacy oraz obsługi pojazdów transportu 
samochodowego wył>cznie dla obsługi 
prowadzonej, w granicach terenu, działalnoWciś 

b) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) w granicach terenu 3.P istniej>c> funkcjC 

mieszkaniow> zlokalizowan> w budynku na 
działce nr 32/14 obr. 320 przeznacza siC do 
likwidacji; dopuszcza siC tymczasowe 
utrzymanie budynku mieszkalnego bez prawa do 
jego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy; 
dopuszcza siC adaptacjC istniej>cego budynku 
mieszkalnego z mocliwoWci> przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy dla funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem terenu, 

b) dopuszcza siC zachowanie, przebudowC 
i rozbudowC kolejowego transportu 
wewn>trzzakładowego, 

c) w granicach terenu 4.P wskazuje siC bocznicC 
kolejow> do rozbiórki (odcinek przedstawiony 
na rysunku planu), 

d) w granicach terenu 2.P wskazuje siC szpaler 
drzew do wycinki z powodu kolizji z istniej>c> 
infrastruktur> techniczn>, 

e) dopuszcza siC zmianC przebiegu przedstawionej 
na rysunku planu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
3.P i 15.U maksymalnie o 15 m w kierunku 
wschodnim oraz maksymalnie o 20 m 
w kierunku zachodnim, 

f) dopuszcza siC zmianC przebiegu przedstawionej 
na rysunku planu orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
6.P i 19.U maksymalnie o 15 m w kierunku 
wschodnim lub zachodnim, 

g) dopuszcza siC zmianC przebiegu przedstawionej 
na rysunku planu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
2.P i 61.KSp; nowy przebieg ww. linii nie moce 
powodować zmniejszenia powierzchni terenu 
61.KSp, 

h) postuluje siC stosować nowoczesne rozwi>zania 
organizacyjne i technologiczne ograniczaj>ce 
emisjC do Wrodowiska np. prowadzenie 
działalnoWci w zamkniCtych i wyizolowanych 
akustycznie halach; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem 
lokalizacji inwestycji infrastruktury technicznej, 
w tym z zakresu ł>cznoWci publicznej, które mog> 
być realizowane na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) wskaanik maksymalnej intensywnoWci zabudowy 

do 3,0, 
b) powierzchnia zabudowy maksymalnie 70% 

powierzchni działki budowlanej, 
c) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej to 10% w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, 

d) wysokoWć budynków i budowli z zachowaniem 
warunków i ograniczeM, o których mowa w § 14, 

e) nie wprowadza siC ograniczeM w zakresie 
geometrii dachów, 

f) miejsca do parkowania: 
- w granicach działki budowlanej obowi>zuje 

urz>dzenie miejsc do parkowania w iloWci co 
najmniej 1 stanowisko postojowe 
przypadaj>ce na kacdych 3 zatrudnionych na 
jednej zmianie oraz dodatkowych stanowisk 
postojowych stosownie do charakteru 
prowadzonej działalnoWci, 

- dopuszcza siC bilansowanie wymaganej iloWci 
miejsc do parkowania wynikaj>cej 
z ww. wskaanika w granicach innych 
nieruchomoWci nic okreWlono powycej, po 
uprzednim wykazaniu siC prawem do 
dysponowania tym terenem, 

- dla zabudowy realizowanej w granicach 
terenów oznaczonych 1.P, 2.P, 5.P i 3.P, 
z zastrzeceniem tiret czwarte, dopuszcza siC 
bilansowanie do 40% wymaganej iloWci 
miejsc do parkowania wynikaj>cej 
z ww. wskaanika, w granicach terenu 
61.KSp, po uprzednim wykazaniu siC 
prawem do dysponowania tym terenem lub 
jego czCWci> dla celów zgodnych 
z przeznaczeniem okreWlonym w planie, 

- dla zabudowy realizowanej w granicach 
działek gruntu nr 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 
2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 
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2/37, 2/38 obr. 332 połoconych w granicach 
terenu 3.P, obowi>zuje bilansowanie miejsc 
do parkowania wył>cznie w granicach działki 
budowlanej połoconej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 3.P, 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
(za- i wyładunku) w granicach terenów dróg 
publicznych, chyba ce zarz>dca drogi 
ustanowi inaczej, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie: parkingu terenowego, 
garacu wielopoziomowego lub innej, 

g) linia zabudowy okreWlona na rysunku planu, 
z wył>czeniem linii zabudowy wyznaczonej od 
strony terenów oznaczonych symbolem KK, nie 
odnosi siC do obiektów infrastruktury 
technicznej, 

h) dopuszcza siC, przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, sytuowanie budynku Wcian> bez 
otworów okiennych lub drzwiowych 
bezpoWrednio przy granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>Ś 
- jeceli zostanie on usytuowany jako zespolony 

z innym istniej>cym budynkiem 
usytuowanym na działce s>siedniej, 

- jeceli zostanie on zespolony ze wspólnie 
zaprojektowanym budynkiem na s>siedniej 
działce budowlanej; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji zakładów 

stwarzaj>cych zagrocenie wyst>pienia 
powacnych awarii tj. ZDR - zakładów o ducym 
ryzyku i ZZR - zakładów o zwiCkszonym 
ryzyku, 

b) tereny 1.P i 5.P mog> być szczególnie naracone 
na skutki powacnych awarii, 

c) pozostałe szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy zgodnie z § 14 oraz 
rysunkiem planu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg, 
b) dopuszcza siC obsługC transportow> terenów 

poprzez kolejowy układ bocznicowy, 
c) w granicach terenu 2.P dopuszcza siCŚ  

- zachowanie sieci nadziemnego ciepłoci>gu, 
z wymogiem zapewnienia dostCpu słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 
sieci, na zasadach okreWlonych odrCbnymi 
przepisami, 

- przebudowC sieci nadziemnego ciepłoci>gu, 
- przeniesienie sieci nadziemnego ciepłoci>gu 

poza granice terenu 2.P, 
d) w granicach terenu 4.P dopuszcza siCŚ 

- zachowanie sieci podziemnego ciepłoci>gu, 
z wymogiem zapewnienia dostCpu słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 

sieci, na zasadach okreWlonych odrCbnymi 
przepisami, 

- mocliwoWć przebudowy sieci podziemnego 
ciepłoci>gu, 

- przeniesienie sieci podziemnego ciepłoci>gu 
poza granice terenu 4.P, 

e) w granicach terenu 3.P znajduje siC stacja 
transformatorowa Osowa Góra XXVIII, która 
jest przewidziana do przeniesienia w granice 
terenu 29.IE; do czasu przeniesienia stacji 
transformatorowej obowi>zuje zapewnienie do 
niej dostCpu zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami poprzez teren 3.P. 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 11.P-U 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów i zabudowy usługowej 
(wymienione funkcje mog> wystCpować wspólnie 
w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej, jak równiec 
samodzielnie); obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji: 
administracji publicznej wymiaru sprawiedliwoWci, 
kultury, kultu religijnego, oWwiaty, szkolnictwa 
wycszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej i socjalnej, turystyki i sportu, a takce 
mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  
a) istniej>c> funkcjC mieszkaniow> przeznacza siC 

do likwidacji; dopuszcza siC tymczasowe 
utrzymanie budynku mieszkalnego bez prawa 
jego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy; 
dopuszcza siC adaptacjC istniej>cego budynku 
mieszkalnego z mocliwoWci> przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy dla funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem terenu, 

b) postuluje siCŚ 
- stosować nowoczesne rozwi>zania 

organizacyjne i technologiczne ograniczaj>ce 
emisjC do Wrodowiska np. prowadzenie 
działalnoWci w zamkniCtych i wyizolowanych 
akustycznie halach, 

- sytuować potencjalne emitory mocliwie jak 
najdalej od zabudowy mieszkaniowej, 

- stosować przegrody, osłony lub ekrany 
akustyczne oraz ogrodzenia pełne od strony 
zabudowy mieszkaniowej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: obowi>zuje zakaz lokalizacji 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem 
lokalizacji inwestycji infrastruktury technicznej, 
w tym z zakresu ł>cznoWci publicznej, które mog> 
być realizowane na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) wskaanik maksymalnej intensywnoWci zabudowy 

do 1,5, 
b) powierzchnia zabudowy maksymalnie 70% 

powierzchni działki budowlanej, 
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c) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej to 15% w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, 

d) wysokoWć budynków i budowli z zachowaniem 
warunków i ograniczeM, o których mowa w § 14, 

e) nie wprowadza siC ograniczeM w zakresie 
geometrii dachów, 

f) miejsca do parkowania: 
- dla funkcji produkcyjnej, składów 

i magazynówŚ w granicach działki 
budowlanej obowi>zuje urz>dzenie miejsc do 
parkowania w iloWci co najmniej 
1 stanowisko postojowe przypadaj>ce na 
kacdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie 
oraz dodatkowych stanowisk postojowych 
stosownie do charakteru prowadzonej 
działalnoWci, 

- dla funkcji usługowejŚ obowi>zuje urz>dzenie 
miejsc do parkowania w granicach działki 
budowlanej w iloWci co najmniej 1 miejsce do 
parkowania przypadaj>ce na kacdy przedział 
od 1 do 30 m2 powierzchni ucytkowej usług, 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
(za- i wyładunku) w granicach terenach dróg 
publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie: parkingu terenowego, 
garacu wielopoziomowego lub innej, 

g) dopuszcza siC, przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, sytuowanie budynku Wcian> bez 
otworów okiennych lub drzwiowych 
bezpoWrednio przy granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>Ś 
- jeceli zostanie on usytuowany jako zespolony 

z innym istniej>cym budynkiem 
usytuowanym na działce s>siedniej, 

- jeceli zostanie on zespolony ze wspólnie 
zaprojektowanym budynkiem na s>siedniej 
działce budowlanej; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) dla funkcji produkcyjnej, składów i magazynówŚ 

obowi>zuje zakaz lokalizacji zakładów 
stwarzaj>cych zagrocenie wyst>pienia 
powacnych awarii tj. ZDR - zakładów o ducym 
ryzyku i ZZR - zakładów o zwiCkszonym 
ryzyku, 

b) pozostałe szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy zgodnie z § 14 oraz 
rysunkiem planu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg, 
b) w granicach terenu dopuszcza siCŚ 

- zachowanie sieci podziemnego ciepłoci>gu, 
z wymogiem zapewnienia dostCpu słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 

sieci, na zasadach okreWlonych odrCbnymi 
przepisami, 

- mocliwoWć przebudowy sieci podziemnego 
ciepłoci>gu, 

- przeniesienie sieci podziemnego ciepłoci>gu 
poza granice terenu 11.P-U. 

 
§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami 15.U, 

16.U, 19.U, 20.U, 23.U, 36.U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowejś 

obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługŚ 
administracji publicznej wymiaru sprawiedliwoWci, 
kultury, kultu religijnego, oWwiaty, szkolnictwa 
wycszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej i socjalnej, turystyki i sportu, a takce 
mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) w granicach terenu 16.U istniej>c> funkcjC 

mieszkaniow> przeznacza siC do likwidacji; 
dopuszcza siC tymczasowe utrzymanie budynku 
mieszkalnego bez prawa jego rozbudowy, 
przebudowy i nadbudowy; dopuszcza siC 
adaptacjC istniej>cego budynku mieszkalnego 
z mocliwoWci> przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy dla funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem terenu, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu przedstawionej 
na rysunku planu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
15.U i 3.P maksymalnie o 15 m w kierunku 
wschodnim oraz maksymalnie o 20 m 
w kierunku zachodnim, 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu przedstawionej 
na rysunku planu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
19.U i 6.P maksymalnie o 15 m w kierunku 
wschodnim lub zachodnim, 

d) dopuszcza siC zmianC przebiegu przedstawionej 
na rysunku planu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
16.U i 54.IT; nowy przebieg ww. linii nie moce 
przekroczyć granic działki ewidencyjnej nr 55/1 
obr. 320 oraz linii rozgraniczaj>cych WciWle 
okreWlonych, 

e) obowi>zuje ujednolicony charakter zabudowy, 
f) postuluje siCŚ 

- stosować nowoczesne rozwi>zania 
organizacyjne i technologiczne ograniczaj>ce 
emisjC do Wrodowiska np. prowadzenie 
działalnoWci w zamkniCtych i wyizolowanych 
akustycznie halach, 

- sytuować potencjalne emitory mocliwie jak 
najdalej od zabudowy mieszkaniowej, 

- stosować przegrody, osłony lub ekrany 
akustyczne oraz ogrodzenia pełne od strony 
zabudowy mieszkaniowej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) w granicach terenów 15.U, 16.U, 19.U, 20.U, 

23.U obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co i mog>cych 
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potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, z wył>czeniem lokalizacji 
inwestycji infrastruktury technicznej, w tym 
z zakresu ł>cznoWci publicznej, które mog> być 
realizowane na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, 

b) w granicach terenu 36.U obowi>zuje zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
w wył>czeniem lokalizacji inwestycji 
infrastruktury technicznej, w tym z zakresu 
ł>cznoWci publicznej, które mog> być 
realizowane na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w granicach terenów 23.U i 36.U wystCpuje 
strefa "B" ochrony konserwatorskiej, dla której 
obowi>zuj> ustalenia § 9, 

d) w granicach terenów 15.U, 19.U i 20.U 
obowi>zuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
wysokiej wzdłuc ulicy Podmiejskiej, zgodnie 
z rysunkiem planu, w formie zwartych nasadzeM 
wysokich drzew i krzewów z wykorzystaniem 
rodzimych gatunków, 

e) w granicach terenu 36.U obowi>zuje 
wprowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej, 
zgodnie z rysunkiem planu, pełni>cej funkcjC 
estetyczn> od strony Kanału Bydgoskiego 
w formie zwartych nasadzeM niskich drzew 
i krzewów z wykorzystaniem rodzimych 
gatunkówś 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) wskaanik maksymalnej intensywnoWci zabudowy 

do 1,5, 
b) powierzchnia zabudowy maksymalnie 70% 

powierzchni działki budowlanej, 
c) w granicach terenów 15.U i 20.U obowi>zuje 

wskaanik minimalnej intensywnoWci zabudowy 
0,8, 

d) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej to 20% w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, 

e) wysokoWć budynków i budowli, z zachowaniem 
warunków i ograniczeM, o których mowa w § 14, 

f) w granicach terenów 15.U i 20.U obowi>zuje 
wysokoWć budynków min. 5 m, z zachowaniem 
warunków i ograniczeM, o których mowa w § 14, 

g) nie wprowadza siC ograniczeM w zakresie 
geometrii dachów, 

h) w granicach terenów 15.U i 20.U obowi>zuje 
sytuowanie budynków dłucsz> osi> równolegle 
do ulicy Podmiejskiej, chyba ce z rysunku planu 
wynika inaczej, 

i) miejsca do parkowania: 
- w granicach działki budowlanej obowi>zuje 

urz>dzenie miejsc do parkowania w iloWci co 
najmniej 1 miejsce przypadaj>ce na kacdy 
przedział od 1 do 30 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

- dopuszcza siC bilansowanie wymaganej iloWci 
miejsc do parkowania wynikaj>cej 
z ww. wskaanika w granicach innych 
nieruchomoWci nic okreWlono powycej, po 
uprzednim wykazaniu siC prawem do 
dysponowania tym terenem,  

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
(za- i wyładunku) w granicach terenów dróg 
publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc do 
parkowania w formie: parkingu terenowego, 
garacu wielopoziomowego lub innej; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportu i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg z zastrzeceniem, ce dla terenów 
oznaczonych symbolami 15.U, 16.U, 19.U, 20.U 
obowi>zuje zakaz realizacji nowych zjazdów 
z ulicy Podmiejskiej, z zastrzeceniem pkt 6b), 

b) dla terenu 15.U dopuszcza siC mocliwoWć obsługi 
transportowej z ulicy Podmiejskiej, jeceli działka 
budowlana nie ma dostCpu do terenu drogi 
24.KD-D lub do terenu drogi 44.KD-D, 

c) dla terenu 23.U obowi>zuje obsługa 
transportowa z terenu 9.KD-Z poprzez teren 
47.WS oraz dopuszcza siC obsługC transportow> 
od strony południowej (z ulicy MiMskiej), 

d) w granicach terenu 19.U nalecy zachować 
słupow> stacjC transformatorow> SN 
z mocliwoWci> jej remontu i przebudowy oraz 
z wymogiem zapewnienia dostCpu słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora sieci, 
na zasadach okreWlonych odrCbnymi przepisami. 

 
§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolami 10.KK, 

13.KK, 30.KK, 34.KK ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren transportu kolejowego - 

bocznica kolejowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszcza siC zachowanie, przebudowC 

i rozbudowC bocznic kolejowych wraz 
z infrastruktur> kolejow> oraz zagospodarowanie 
terenu, zgodnie z przepisami odrCbnymi 
dotycz>cymi obszarów kolejowych, 

b) w granicach terenu 10.KK wskazuje siC bocznicC 
kolejow> do rozbiórki (odcinek przedstawiony 
na rysunku planu), 

c) w granicach terenu 13.KK obowi>zuje 
urz>dzenie ci>gu pieszego relacji północ-
południe, z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg, 
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b) dopuszcza siC, zgodnie z przepisami odrCbnymi 
dotycz>cymi obszarów kolejowych, zachowanie, 
remonty i przebudowC istniej>cych oraz 
realizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych bezpoWrednio 
z obsług> bocznic kolejowych, w tym 
nadziemnego ciepłoci>gu, pod warunkiem 
niestwarzania ograniczeM lub zagroceM dla 
transportu kolejowego; inwestycje realizować na 
warunkach zarz>dcy infrastruktury kolejowej 
i w porozumieniu z gestorami sieci, 

c) w granicach terenu 10.KK dopuszcza siCŚ  
- zachowanie sieci nadziemnego ciepłoci>gu, 

z wymogiem zapewnienia dostCpu słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 
sieci, na zasadach okreWlonych odrCbnymi 
przepisami, 

- przebudowC sieci nadziemnego ciepłoci>gu, 
- przeniesienie sieci nadziemnego ciepłoci>gu 

poza granice terenu 10.KK, 
d) poprzez teren 10.KK nalecy zapewnić dostCp 

do terenów 52.IE, 53.IE i 58.IE, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami 45.KK, 

46.KK ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren transportu kolejowego - 

dworzec kolejowy, 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dopuszcza siC lokalizacje obiektów i urz>dzeM 

oraz zagospodarowanie terenu, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

b) w granicach terenu 46.KK obowi>zuje 
urz>dzenie ci>gu pieszego w relacji północ-
południe, z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu, 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa 

z wykorzystaniem drogi oznaczonej symbolem 
22.KD-D, 

b) dopuszcza siC, przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych dotycz>cych obszarów kolejowych, 
utrzymanie, remonty i przebudowC istniej>cych 
oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> dworca kolejowego, pod 
warunkiem niestwarzania ograniczeM lub 
zagroceM dla transportu kolejowego; inwestycje 
realizować na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych. 

 
§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 61.KSp 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren obsługi pojazdów transportu 

samochodowego - parking; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

a) obowi>zuje urz>dzenie parkingu 
wielostanowiskowego, 

b) realizacja miejsc do parkowania w formie 
parkingu terenowego, garacu wielopoziomowego 
lub innej, 

c) dopuszcza siC bilansowanie miejsc do 
parkowania dla obsługi transportowej terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem P, 
z zastrzeceniem § 19 pkt 4) lit. f) tiret czwarte, 

d) dopuszcza siC realizacjC funkcji towarzysz>cej, 
zajmuj>cej do 30% powierzchni terenu lub 
powierzchni ucytkowej budynku, na potrzeby 
obsługi transportu samochodowego tj.: myjnia, 
stacja diagnostyczna, wulkanizacja, itp., 

e) dopuszcza siC zmianC przebiegu przedstawionej 
na rysunku planu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
61.KSp i 2.P; nowy przebieg ww. linii nie moce 
powodować zmniejszenia powierzchni terenu 
61.KSp; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) wskaanik maksymalnej intensywnoWci zabudowy 

do 3,0, 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej to 10% w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, 

c) wysokoWć budynków i budowli z zachowaniem 
warunków i ograniczeM, o których mowa w § 14, 

d) nie wprowadza siC ograniczeM w zakresie 
geometrii dachówś 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg – po uprzedniej przebudowie 
istniej>cego nadziemnego ciepłoci>gu, 

b) do czasu realizacji funkcji okreWlonej w planie 
obowi>zuje zapewnienie dostCpu do drogi 
publicznej 17.KD-L dla poszczególnych działek 
gruntu znajduj>cych siC w granicach terenu 
61.KSp, 

c) w granicach terenu dopuszcza siCŚ  
- zachowanie przebiegu sieci nadziemnego 

ciepłoci>gu z zapewnieniem dostCpu słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 
sieci, na zasadach okreWlonych odrCbnymi 
przepisami, z jednoczesnym wymogiem 
przebudowy w celu umocliwienia obsługi 
transportowej terenu, 

- przeniesienie sieci nadziemnego ciepłoci>gu 
poza granice terenu 61.KSp. 

 
§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.IC ustala 

siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej, 

ciepłowniczej – ciepłowniaś 
a) dopuszcza siC realizacjC obiektów 

magazynowych i składowychś 
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b) dopuszcza siC wprowadzenie, jako 
towarzysz>cej, funkcji biurowej, socjalnej, 
sprzedacy oraz obsługi pojazdów transportu 
samochodowego wył>cznie dla obsługi 
prowadzonej, w granicach terenu, działalnoWciś 

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: dopuszcza siC zachowanie, przebudowC 
i rozbudowC kolejowego transportu 
wewn>trzzakładowegoś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) wskaanik maksymalnej intensywnoWci zabudowy 

do 2,0, 
b) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej to 10% w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, 

c) nie wprowadza siC ograniczeM w zakresie 
geometrii dachów, 

d) miejsca do parkowania: 
- obowi>zuje urz>dzenie miejsc do parkowania 

w granicach działki budowlanej w iloWci co 
najmniej 1 stanowisko postojowe 
przypadaj>ce na kacdych 3 zatrudnionych na 
jednej zmianie, 

- obowi>zuje zakaz bilansowania miejsc do 
parkowania oraz organizowania strefy dostaw 
(za- i wyładunku) w granicach terenów dróg 
publicznych, 

- dopuszcza siC realizacjC miejsc 
parkingowych w formie: parkingu 
terenowego, garacu wielopoziomowego lub 
innej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg, 
b) dopuszcza siC obsługC transportow> poprzez 

kolejowy układ bocznicowy, 
c) ustala siC utrzymanie istniej>cej ciepłowni 

„Osowa Góra” z mocliwoWci> jej przebudowy, 
rozbudowy i remontów. 

 
§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 21.IC 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

ciepłowniczej - ciepłoci>gś 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg, 
b) dopuszcza siC dostCp do terenu poprzez teren 

oznaczony symbolem 10.KK, 

c) dopuszcza siC remont i przebudowC sieci 
ciepłowniczej, na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych. 

 
§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolami 14.IE 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej - Główny Punkt Zasilania 
Energetycznego WN/SN Osowa Góraś 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC 

budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu, 
b) dopuszcza siC wspólne zagospodarowanie wraz 

z terenem 31.WS, 
c) dopuszcza siC zmianC przebiegu północno-

wschodniego odcinka przedstawionej na rysunku 
planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny 
oznaczone symbolami 14.IE i 31.WS, wył>cznie 
w kierunku północnym maksymalnie o 4 m; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) wystCpuje strefa "B" ochrony konserwatorskiej, 

dla której obowi>zuj> ustalenia § 9, 
b) wymagane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej 

niskiej, zgodnie z rysunkiem planu, pełni>c> 
funkcjC estetyczn> od strony Kanału 
Bydgoskiego w formie zwartych nasadzeM 
niskich drzew i krzewów z wykorzystaniem 
rodzimych gatunkówś 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa transportowa z terenu 9.KD-Z 
poprzez teren 31.WS oraz dopuszcza siC obsługC 
transportow> z terenów 48.KD-W, 49.KD-D oraz 
40.KD-DX. 
 
§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolami 29.IE, 

38.IE, 43.IE, 51.IE, 56.IE, 57.IE, 59.IE ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej - stacja transformatorowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam 
wielkoformatowych; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) dopuszcza siC sytuowanie budynku stacji 

transformatorowej Wcian> bez otworów 
okiennych lub drzwiowych w odległoWci 1,5 m 
od granicy z s>siedni> działk> budowlan>, 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy do 4,0 m; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ w granicach terenu 
51.IE wystCpuje strefa "B" ochrony 
konserwatorskiej, dla której obowi>zuj> ustalenia 
§ 9, 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 
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6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

transportowego i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 
terenów dróg. 
 
§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolami 42.IE, 

50.IE, 52.IE, 53.IE, 58.IE ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej - konstrukcja wsporcza 
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokich 
napiCć,  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam 

wielkoformatowych, 
b) w granicach terenu 50.IE wskazuje siC bocznicC 

kolejow> do rozbiórki (odcinek przedstawiony 
na rysunku planu); 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg, 
b) poprzez teren 10.KK nalecy zapewnić dostCp do 

terenów 52.IE, 53.IE i 58.IE, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami 8.IKd, 

35.IKd ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

kanalizacji deszczowej - kanalizacja wód 
opadowych i roztopowych (podczyszczalnia 
Wcieków)ś 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenówŚ 
a) obowi>zuje lokalizacja urz>dzeM słuc>cych do 

oczyszczania wód opadowych i roztopowych, 
b) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam 

wielkoformatowych, 
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
w granicach terenu 35.IKd wystCpuje strefa "B" 
ochrony konserwatorskiej, dla której obowi>zuj> 
ustalenia § 9; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ dla terenu 8.IKd 
dopuszcza siC sytuowanie obiektu budowlanego 
Wcian> bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w odległoWci 1,5 m lub bezpoWrednio przy granicy 
z s>siedni> działk> budowlan>ś 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej:  
a) dla terenu 35.IKd obowi>zuje obsługa 

transportowa z terenu 9.KD-Z poprzez teren 
47.WS oraz dopuszcza siC obsługC transportow> 
od strony południowej (z ulicy MiMskiej), 

b) dla terenu 8.IKd obowi>zuje obsługa 
transportowa z terenu 17.KD-L lub 9.KD-Z. 

 
§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolami 54.IT 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

telekomunikacyjnej; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza siC zmianC przebiegu 
przedstawionej na rysunku planu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 54.IT 
i 16.U; nowy przebieg ww. linii nie moce 
przekroczyć granic działki ewidencyjnej nr 55/1 obr. 
320 oraz linii rozgraniczaj>cych WciWle okreWlonychś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) dopuszcza siC sytuowanie obiektu budowlanego 

Wcian> bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w odległoWci 1,5 m lub bezpoWrednio przy 
granicy z s>siedni> działk> budowlan>, 

b) dopuszcza siC zagospodarowanie terenu zieleni> 
urz>dzon>ś 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 
terenów dróg. 
 
§ 32. Dla terenów oznaczonych symbolami 31.WS, 

47.WS, 55.WS ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren wód powierzchniowych 

Wródl>dowych płyn>cychś 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenówŚ  
a) nalecy zachować istniej>cy ciek wodny - Struga 

Flis, 
b) dopuszcza siC regulacjC koryta oraz budowC 

przejazdów z przepustami nad ciekiem wodnym, 
c) dla terenu 31.WS dopuszcza siC wspólne 

zagospodarowanie wraz z terenem 14.IE, 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
wystCpuje strefa "B" ochrony konserwatorskiej, 
dla której obowi>zuj> ustalenia § 9; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych 

terenów dróg, 
b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych sieci 

infrastruktury technicznej z mocliwoWci> ich 
przebudowy i budowy nowych na warunkach 
zarz>dcy cieku. 

 
§ 33. Dla terenów oznaczonych symbolami 39.WUH 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

urz>dzeM wodnych; 
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2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) teren przeznaczony pod lokalizacjC umocnienia 

brzegu koryta Kanału Bydgoskiego - fragment 
(teren wód powierzchniowych Wródl>dowych 
płyn>cych), 

b) dopuszcza siC budowC oraz zachowanie 
z mocliwoWci> rozbudowy i przebudowy 
urz>dzeM wodnych oraz innych obiektów 
i urz>dzeM zwi>zanych z gospodark> wodn>, 

c) dopuszcza siC budowC oraz zachowanie 
z mocliwoWci> rozbudowy i przebudowy 
podziemnych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych jak i niezwi>zanych 
(przesyłowych) z obsług> techniczn> terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC 
w strefie "A" Wcisłej ochrony konserwatorskiej, dla 
których obowi>zuj> ustalenia § 9; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa transportowa z terenu 
40.KD-DX. 
 
§ 34. Dla terenów oznaczonych symbolami 9.KD-Z, 

26.KD-Z ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej ulica klasy 

zbiorczej; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenówŚ w granicach terenu 9.KD-Z dopuszcza siC 
mocliwoWć urz>dzenia miejsc do parkowania, chyba 
ce zarz>dca drogi ustanowi inaczej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ tereny, zgodnie 
z rysunkiem planu, znajduj> siC w strefie "B" 
ochrony konserwatorskiej, dla których obowi>zuj> 
ustalenia § 9; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi 

chodnikami, Wcieck> rowerow> z dopuszczeniem 
zatok postojowych, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna 
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza nicŚ 
- dla terenu 9.KD-Z: 19,0 m 
- dla terenu 26.KD-Z: 38,0 m; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
zalecany typ skrzycowaMŚ 
a) z ulic> klasy zbiorczej – skrzycowanie 

skanalizowane, 
b) z ulicami klasy lokalnej, dojazdowej i drogami 

wewnCtrznymi– skrzycowania zwykłe. 
 
§ 35. Dla terenów oznaczonych symbolami 

12.KD-L, 17.KD-L, 18.KD-L ustala siCŚ 

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej ulica klasy 
lokalnej; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenówŚ 
a) w granicach terenu 12.KD-L dopuszcza siC 

zachowanie istniej>cych przejazdów kolejowych, 
b) w granicach terenu 12.KD-L planuje siC 

rozbiórkC istniej>cych wiecowych stacji 
transformatorowych "D0", "D2", "D5"; 
docelowo do relokacji funkcji w granice terenów 
43.IE, 57.IE i 59.IE, na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, 

c) dopuszcza siC mocliwoWć urz>dzenia miejsc do 
parkowania, chyba ce zarz>dca drogi ustanowi 
inaczej, 

d) w granicach terenu 12.KD-L zlokalizowana jest 
istniej>ca napowietrzna linia SN, przewidziana 
do likwidacji w ramach relokacji stacji o których 
mowa w pkt 2b); dopuszcza siC mocliwoWć 
wczeWniejszego skablowania ww. linii na 
warunkach gestora sieci; do czasu likwidacji linii 
nalecy zapewnić dostCp gestorowi sieci do linii 
w celu jej obsługi i konserwacji, na podstawie 
przepisów odrCbnychś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi 

chodnikami i Wcieck> rowerow>, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna 

zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza nicŚ 
- dla terenu 12.KD-L: 13,0 m, 
- dla terenu 17.KD-L, 18.KD-L: 14,0 m; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
zalecany typ skrzycowaMŚ z ulicami klasy zbiorczej, 
lokalnej i dojazdowej – skrzycowania zwykłe. 
 
§ 36. Dla terenów oznaczonych symbolami 

22.KD-D, 24.KD-D, 32.KD-D, 33.KD-D, 
37.KD-D,44.KD-D, 49.KD-D ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej ulica klasy 

dojazdowej; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenówŚ 
a) w granicach terenu 22.KD-D wskazuje siC 

bocznicC kolejow> do rozbiórki (odcinek 
przedstawiony na rysunku planu), 

b) w granicach terenu 22.KD-D dopuszcza siC 
mocliwoWć urz>dzenia miejsc do parkowania dla 
obsługi transportowej dworca kolejowego 
oznaczonego symbolami 45.KK i 46.KK, 

c) w granicach terenów 32.KD-D, 33.KD-D 
dopuszcza siC mocliwoWć urz>dzenia miejsc do 
parkowania, chyba ce zarz>dca drogi ustanowi 
inaczej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren 49.KD-D 
znajduje siC w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, 
dla której obowi>zuj> ustalenia § 9; 
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4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚŚ 
a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi 

chodnikami, dopuszcza siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni 
i chodników, 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna 
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza nicŚ 
- dla terenu 22.KD-D: 12,0 m, 
- dla terenu 24.KD-D: 10,0 m, 
- dla terenu 32.KD-D, 33.KD-D: 31,0 m, 
- dla terenu 37.KD-D, 44.KD-D: 10,0 m, 
- dla terenu 49.KD-D: 8,5 m; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
zalecany typ skrzycowaMŚ z ulicami klasy zbiorczej, 
lokalnej, dojazdowej – skrzycowania zwykłe. 
 
§ 37. Dla terenów oznaczonych symbolami 

40.KD-DX ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej ulica klasy 

dojazdowej, ci>g pieszo-jezdny; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC 
w strefie "A" Wcisłej ochrony konserwatorskiej, dla 
których obowi>zuj> ustalenia § 9; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) przekrój jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej 

jezdni i chodnika, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna 

zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza nicŚ 
4,5 m. 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu. 
 
§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolami 

25.KD-W, 27.KD-W, 28.KD-W, 41.KD-W, 48.KD-W 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi wewnCtrznejś 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren 48.KD-W 
znajduje siC w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, 
dla której obowi>zuj> ustalenia § 9; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) zalecany przekrój jednoprzestrzenny bez 

wyodrCbnionej jezdni i chodników, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych WciWle 

okreWlonych zmienna zgodnie z rysunkiem planu, 
nie mniejsza nicŚ 
- dla terenu 25.KD-W: 6,0 m, 
- dla terenu 27.KD-W: 17,5 m, 
- dla terenu 28.KD-W: 10,0 m, 
- dla terenu 41.KD-W: 6,5 m, 
- dla terenu 48.KD-W: 8,5 m; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu. 
 
§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem 60.KPX 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren wydzielonego publicznego 

ci>gu pieszego; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: chodnik, szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem 
planu, nie mniejsza nicŚ 3,0 m; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z § 14 oraz rysunkiem planu. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 

§ 40. Trac> moc: 
1) uchwała Nr XI/345/99 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Podmiejskiej (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 60, 
poz. 686); 

2) uchwała Nr XXV/632/04 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
zawartego pomiCdzy Kanałem Bydgoskim, ulic> 
Srebrn> i Podmiejsk> w Bydgoszczy 
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 74, poz. 1273) – 
w granicach obszaru objCtego uchwał>ś 

3) uchwała Nr XXXV/484/08 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Osowa Góra-KruszyMska" 
w Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 123, 
poz. 1970) – w granicach obszaru objCtego uchwał>. 
 
§ 41. 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 XVI/296/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 
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Zał>cznik nr 4 
do uchwały nr XVI/296/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Osowa Góra - 

Stalowa” w Bydgoszczy 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Osowa Góra-Stalowa” w Bydgoszczy sporz>dzono 
w zwi>zku z realizacj> uchwały Nr LX/913/10 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r. 
o przyst>pieniu do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Osowa Góra - 
Stalowa” w Bydgoszczy. 
Plan został opracowany na podstawie przepisów 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 i Nr 153, 
poz. 901) 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) 
Powycszy plan miejscowy, obejmuj>cy obszar 
o powierzchni ok. 65 ha, zgodnie z Rozporz>dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587), okreWla m.in.Ś 
- przeznaczenie terenów, z uwzglCdnieniem powi>zaM 

funkcjonalno-przestrzennych z terenami 
s>siaduj>cymi oraz okreWla sposób ich 
zagospodarowania, 

- zasady i warunki lokalizacji nowej zabudowy 
i zachowania istniej>cej  z uwzglCdnieniem skali 
i charakterystycznych form zabudowy, 

- zasady obsługi komunikacyjnej oraz obsługi 
infrastruktur> techniczn>. 

Zakres i przedmiot planu jest zgodny z ustaleniami 
„Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy” 
przyjCtego uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. w myWl którego 
przedmiotowy teren połocony jest w strefie G1 - 
aktywnoWci gospodarczej usługowo-produkcyjnej. 
Studium zakłada utrzymanie i rozwój istniej>cych 
struktur przemysłowo-składowych i usługowych, 
rozwój nowych aktywnoWci gospodarczych oraz 
zachowanie kolejowego, torowego układu 
bocznicowego. 

Zgodnie z art. 17 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym po podjCciu przez RadC Miasta 
Bydgoszczy uchwały o przyst>pieniu do sporz>dzenia 
planu „Osowa Góra-Stalowa”, Prezydent Miasta 
Bydgoszczy podał do publicznej wiadomoWci 
informacjC o jej podjCciu oraz o mocliwoWci składania 
wniosków do planu okreWlaj>c nieprzekraczalny termin 
ich składania do dnia 31 marca 2010 r. Ł>cznie złocono 
29 wniosków do planu, z których 23 zakwalifikowano 
do uwzglCdnienia, kolejne 2 do czCWciowego 
uwzglCdnienia, natomiast 4 wnioski zostały 
zakwalifikowane do nieuwzglCdnienia. Powodem 
nieuwzglCdnienia wniosków było połocenie 
nieruchomoWci, których wniosek dotyczył, poza 
granicami planu lub treWć wniosku dotyczyła zagadnieM 
które wykraczały poza przedmiot regulacji planu. 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. 
o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska 
oraz oceny oddziaływania na Wrodowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227) w trakcie sporz>dzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa Góra-
Stalowa” w Bydgoszczy przeprowadzono postCpowanie 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
Wrodowisko. Sporz>dzona na potrzeby miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego prognoza 
oddziaływania na Wrodowisko została opracowana 
zgodnie z wymogami okreWlonymi w art. 51 ust. 2 
w/w ustawy, a zakres i stopieM szczegółowoWci 
informacji wymaganych w prognozie, zgodnie z art. 53 
tejce ustawy, uzgodniono z PaMstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Vrodowiska 
w Bydgoszczy. Projekt planu w trakcie jego 
sporz>dzania, był na biec>co konsultowany z autorami 
prognozy oddziaływania na Wrodowisko.  
W swych granicach plan miejscowy wyznacza głównie 
tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów 
i usług oraz okreWla kierunki i zasady niezbCdnej 
rozbudowy układu drogowego i sieci uzbrojenia terenu. 
W granicach planu nie przewiduje siC rozwi>zaM, które 
w istotny sposób zmieniałyby oddziaływanie na 
Wrodowisko przyszłego zagospodarowania 
i ucytkowania terenu w stosunku do stanu obecnego.  
Plan wprowadza stopniowanie i buforowanie funkcji 
w taki sposób aby s>siaduj>c> zabudowC mieszkaniow> 
oddzielić od funkcji produkcyjnej, pasem funkcji 
usługowych. Ponadto w planie wyklucza siC mocliwoWć 
lokalizacji inwestycji zaliczonych do mog>cych zawsze 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem 
lokalizacji inwestycji infrastruktury technicznej, w tym 
z zakresu ł>cznoWci publicznej, które mog> być 
realizowane na warunkach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych. Dodatkowo na terenach usługowych 
wprowadzony został zakaz lokalizacji inwestycji 
zaliczonych do mog>cych potencjalnie znacz>co 
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oddziaływać na Wrodowisko. Przy opracowaniu 
prognozy oddziaływania na Wrodowisko zapewniono 
mocliwoWć udziału społeczeMstwa w postCpowaniu 
w sprawie oceny oddziaływania na Wrodowisko skutków 
realizacji planu miejscowego. Ponadto zgodnie z art. 17 
pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) podano do 
publicznej wiadomoWci informacjC o wyłoceniu do 
publicznego wgl>du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Osowa Góra-
Stalowa” w Bydgoszczy wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko oraz o mocliwoWci 
składania uwag. Wyłocenie projektu planu odbyło siC 
w dniach: 
- po raz pierwszy od 21 marca do 18 kwietnia 2011 r., 

z mocliwoWci> zgłaszania uwag do projektu planu do 
dnia 4 maja 2011r., 

- po raz drugi od 14 lipca do 12 sierpnia 2011 r., 
z mocliwoWci> zgłaszania uwag do projektu planu do 
dnia 26 sierpnia 2011r.  

Ponowne wyłocenie do publicznego wgl>du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Osowa Góra-Stalowa” wraz z prognoz> oddziaływania 

na Wrodowisko spowodowane było zmian> ustaleM 
projektu planu w wyniku przyjCcia czCWci uwag 
złoconych w trakcie pierwszego wyłocenia.  
W trakcie pierwszego wyłocenia do publicznego wgl>du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko wpłynCło jedenaWcie uwag, z których trzy 
uwagi zostały  uwzglCdnione w całoWci. W trakcie 
ponownego wyłocenia, złocone zostały cztery uwagi do 
projektu planu, z których jedna została uwzglCdniona 
w całoWci.  
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Osowa Góra-Stalowa” w Bydgoszczy 
bCdzie stanowić podstawC do rozwoju i prowadzenia 
działalnoWci inwestycyjnych, rozbudowy infrastruktury 
technicznej (w tym GPZ Osowa Góra) oraz umocliwi 
prawidłowy rozwój sieci drogowej w rejonie ulic 
Stalowej, Ołowianej i Podmiejskiej w Bydgoszczy 
zgodnie z zasadami kształtowania ładu przestrzennego.  
W zwi>zku z zakoMczeniem procedury formalno-
prawnej sporz>dzania projektu planu, jego uchwalenie 
jest uzasadnione.  
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UCHWAŁA Nr XVI/302/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
w sprawie nadania nazwy przejWciu pieszemu na terenie Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, 
Nr 40, poz. 230, oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113) - uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1.1. PrzejWciu pieszemu ł>cz>mu Wełniany Rynek 

i WyspC MłyMs>, stanowi>cemu działkC nr 80 w obr. 97, 
nadaje siC nazwCŚ Magiczne Schodki. 

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

 
§ 2. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Zbigniew SobociMski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


