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UCHWAŁA Nr XI/103/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ogrody działkowe – ŁoskoM” 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 i Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043 i Nr 130 poz. 871, oraz  
z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w zwiazku 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 „Ogrody działkowe – 
ŁoskoM” w Bydgoszczy, obejmuj>cy teren w rejonie  
ul. Wyzwolenia po południowej stronie wału 
przeciwpowodziowego, o powierzchni ok. 15,45 ha,  
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

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

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

2) czCWć graficzn> oraz 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 

Zagopodarowania Przestrzennego Miasta 
Bydgoszczy, jako zał>czniki nr 1/1a i 1/1b, 

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 2. 

 
Rozdział 1 

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

1) działce ogrodowej - nalecy przez to rozumieć 
wyodrCbniony przestrzennie teren słuc>cy celom 
rekreacji i wypoczynku indywidualnego oraz 

uprawom ogrodniczym na własne potrzeby 
ucytkownikówś 

2) linii rozgraniczaj>cej - 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 podlega zmianieś 

3) linii rozgraniczaj>cej - orientacyjnej – nalecy przez 
to rozumieć liniC rozdzielaj>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, których przebieg moce być 
zmieniony, w stosunku do tego ustalonego w planie, 
jeceli bCdzie to uzasadnione projektem 
zagospodarowania terenu i potrzebami 
funkcjonalnymi oraz pozostanie w zgodzie  
z przepisami szczególnymi i odrCbnymiś powycsza 
zmiana nie moce powodowaド ograniczeM  
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów 
rozgraniczonych tak> lini>ś 

4) nieprzekraczalnej linii i zabudowy – nalecy przez to 
rozumieド liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granice obszaru, na którym,  
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie zabudowy,  
w tym takce bezpoWrednio przy tej granicy, bez 
mocliwoWci jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj>cejś 

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

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

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

8) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć funkcje dominuj>ce na danym terenie lub 
działce, okreWlone w ustaleniach szczegółowychś 

9) remizie - nalecy przez to rozumieć niewielki obszar 
wWród pól i ł>k, poroWniCty krzewami i/lub 
drzewami, daj>cy schronienie drobnym zwierzCtom, 
sprzyjaj>cy kształtowaniu rócnorodnoWci 
przyrodniczej; 

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

 11) strefie „OW” obserwacji archeologicznej - nalecy 
przez to rozumieć strefC obejmuj>c> tereny  
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o domniemanej, na podstawie badaM lub innych 
wskazówek, zawartoWci reliktów archeologicznychś 

 12) strefie „W” ochrony archeologicznej - nalecy przez 
to rozumieć strefC obejmuj>c> tereny o rozpoznanej, 
na podstawie badaM, zawartoWci wacnych reliktów 
archeologicznych; 

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

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

 15) zapewnieniu dostCpu do urz>dzeM melioracji wodnej 
– nalecy przez to rozumieć takie zagospodarowanie 
terenu w bezpoWrednim s>siedztwie urz>dzeM 
melioracji wodnych, które umocliwia wykonywanie 
prac konserwacyjnych tych urz>dzeM oraz innych 
czynnoWci okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

 16) zieleni krajobrazowej – nalecy przez to rozumieć 
zbiorowiska roWlinnoWci naturalnej i półnaturalnej, 
które charakteryzuj> siC okreWlonym miejscem 
wystCpowania-siedliskiem, składem gatunkowym  
i struktur>, i które wraz z rzeab> terenu, wodami 
oraz innymi tworami i składnikami przyrody 
stanowi> o wartoWci ekologicznej i estetycznej 
krajobrazuś w szczególnoWci do zieleni 
krajobrazowej zalicza siCŚ zadrzewienia, grupy  
i pojedyncze drzewa, zespoły roWlinnoWci  
o charakterze leWnym, zakrzewienia, zaroWla, 
roWlinnoWć trawiast>. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z ogólnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia terenów połoconych 

w granicach obszaru objCtego planem, okreWlenie 
sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 
oraz obsługi nastCpuje w oparciu oŚ  
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planuś 
2) ustalenia tekstowe planu, w tym:  

a) ustalenia ogólne, okreWlone w rozdziale 3 
uchwały, 

b) ustalenia szczegółowe okreWlone w rozdziale 4 
uchwały. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 
§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonaś 

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

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) granica strefy „W” - ochrony archeologicznej; 
6) granica strefy „OW” - obserwacji archeologicznej; 
7) granica strefy ochronnej wału 

przeciwpowodziowego; 
8) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu 
i stanowi> elementy informacyjneŚ  
1) projektowany układ jezdniś 
2) przebieg projektowanych sieci infrastruktury 

elektroenergetycznej w tym:  
a) linii napowietrznej 2 x 400kV, 
b) linii kablowej 110kV jako przewodu 

podziemnego; 
3) orientacyjna strefa mocliwego oddziaływania 

istniej>cych i projektowanych linii 
elektroenergetycznych wysokiego i Wredniego 
napiCcia. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 
§ 5. Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> na całym 

obszarze objCtym planem, o ile ustalenia szczegółowe 
lub rysunek planu nie stanowi> inaczej. 

 
§ 6. W granicach obszaru objCtego planem 

wyznacza siC tereny o przeznaczeniuŚ  
1) teren ogrodów działkowych – ZD; 
2) teren zieleni krajobrazowej – ZK; 
3) teren rowu melioracyjnego – WSR; 
4) teren transportu w tym:  

a) teren drogi publicznej - ulica klasy zbiorczej - 
KD-Z, 

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

c) teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej - 
KD-D; 

5) teren infrastruktury elektroenergetycznej – IE; 
6) teren infrastruktury kanalizacyjnej – IK. 

 
§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1) obowi>zuje sytuowanie budynków zgodnie z liniami 

zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu, oraz  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

2) rozbudowC, przebudowC, budynków nalecy 
realizować w liniach zabudowy okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie z ustaleniami planu oraz  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

3) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu nie 
odnosz> siC doŚ  
a) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, 

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

b) czCWci budynków takich jak tarasy, wykusze, 
schody zewnCtrzne, pochylnie, rampy itp., które 
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mog> wykraczać poza liniC zabudowy, o nie 
wiCcej nic 1,2 mś 

4) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 
wolnostoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem, 
nie zwi>zanych z przeznaczeniem terenuś 

5) obowi>zuje zakaz stosowania ogrodzeM pełnychś 
nalecy stosować ogrodzenia o neutralnej, 
zintegrowanej z krajobrazem formie; zalecane 
stosowanie cywopłotów lub ogrodzeM których dolne 
krawCdzie (paneli, siatki, przCsła itp.) bCd> 
umieszczone min. 15 cm nad ziemi> dla 
zapewnienia mocliwoWci migracji drobnych 
zwierz>t. 
 
§ 8. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) tereny objCte granicami planu znajduj> siC  

w granicach obszaru Natura 2000, gdzie 
podejmowane działania inwestycyjne wymagaj> 
szczególnego postCpowania zgodnie z przepisami  
o ochronie przyrody; 

2) na terenach oznaczonych symbolami ZD, ZK, 
obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze lub potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, a takce myjni, stacji 
kontroli pojazdów, obiektów produkcyjnych, 
inwentarskich, oraz urz>dzania składów i baz 
transportowych; zakaz nie dotyczy lokalizacji 
napowietrznych linii elektroenergetycznych  
o napiCciu znamionowym nie nicszym nic 110 kV, 
tras narciarstwa biegowego oraz inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej 
realizowanych zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ochrony kultury współczesnejŚ  
1) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC, 

zgodnie z rysunkiem planu, granicC strefy „W” 
ochrony archeologicznej, dla której ustala siCŚ 
a) obowi>zek opiniowania zamierzonych robót 

ziemnych z właWciwym konserwatorem 
zabytków, 

b) obowi>zek wykonania przed rozpoczCciem 
wszelkich robót ziemnych, wyprzedzaj>cych 
badaM archeologicznych, których zakres zostanie 
okreWlony zgodnie z przepisami o ochronie 
zabytkówś 

2) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC, 
zgodnie z rysunkiem planu, granicC strefy „OW” - 
obserwacji archeologicznej, dla której ustala siC:  
a) obowi>zek opiniowania zamierzonych robót 

ziemnych z właWciwym konserwatorem 
zabytków, 

b) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad 
robotami ziemnymi, zgodnie z przepisami  
o ochronie zabytków. 

 
§ 10. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

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

§ 11. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreWlono w rozdziale 4 
uchwały planu. 

 
§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takce obszarów szczególnego zagrocenia 
powodzi> oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych:  
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicześ 
2) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnychś 
3) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

obszary szczególnego zagrocenia powodzi>ś 
4) obszar objCty planem znajduje siC w obszarze 

obejmuj>cym tereny naracone na zalanie  
w przypadku:  
a) przelania siC wód przez koronC wału 

przeciwpowodziowego, 
b) przelania siC wód pomiCdzy koMcem wału 

przeciwpowodziowego a ul. Wyzwolenia, 
c) zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego. 
 
§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym 
- w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 
siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scalenia  
i ponownego podziału nieruchomoWci. 

 
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) dla obiektów zaliczonych powycej I kategorii 

geotechnicznej, z uwagi na potencjalne 
wystCpowanie złoconych warunków gruntowych  
i ducego prawdopodobieMstwa wystCpowania 
gruntów słabonoWnych obowi>zuje opracowanie 
dokumentacji geologiczno-incynierskiejś 

2) dla pozostałych obiektów nie wymienionych  
w pkt 1), nalecy ustalić geotechniczne warunki 
posadowienia, których wyniki powinny być 
uwzglCdnione przy projektowaniu i wykonywaniu 
obiektów budowlanychś 

3) obszar objCty planem znajduje siC w granicach ostoi 
Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, 
gdzie podejmowane działania inwestycyjne 
wymagaj> szczególnego postCpowania zgodnie  
z przepisami o ochronie przyrody; 

4) obszar objCty planem znajduje siC w obszarze 
obejmuj>cym tereny naracone na zalanie zgodnie  
§ 12 pkt 4 uchwały planuś 

5) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 
strefC wył>czon> z zabudowy ze wzglCdu na 
przebieg projektowanej napowietrznej linii 
energetycznej wysokich napiCć 2 x 400 kV, przebieg 
strefy jest okreWlony w § 16 ust. 7 i na rysunku 
planu. 
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§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu transportowego:  
1) system transportowy tworz> tereny dróg 

publicznych, w tym: 
a) ulica klasy zbiorczej KD-Z, fragment, 
b) ulica klasy lokalnej KD-L, 
c) ulice klasy dojazdowej KD-D; 

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

3) w pasach dróg publicznych, dopuszcza siC 
utrzymanie istniej>cych oraz lokalizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
zwi>zanych bezpoWrednio z obsług> techniczn> 
drogi; 

4) w pasach dróg publicznych, dopuszcza siC 
utrzymanie, remonty 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; 

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

6) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulic. 
 
§ 16.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

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

a) teren infrastruktury elektroenergetycznej - IE, 
b) teren infrastruktury kanalizacyjnej - IK - 

przepompownia Wcieków sanitarnych, 
c) urz>dzenia i sieci infrastruktury technicznej 

wykonane lub projektowane poza terenami 
infrastruktury technicznej o których mowa w pkt 
1 a i 1 b; 

2) nowe oraz 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 terenów o innym 
przeznaczeniuś realizacjC sieci i urz>dzeM 
technicznych nalecy prowadzić za zezwoleniem 
właWciciela lub zarz>dcy gruntu w porozumieniu  
z gestorem sieci i urz>dzeM technicznych,  
z zapewnieniem słucbom eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci i urz>dzeM na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

3) w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
funkcje inne nic drogi i infrastruktura techniczna 
dopuszcza siC zachowanie, a takce remonty, 
przebudowC i rozbudowC istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> tych terenów z wymogiem 
uwzglCdnienia ich w projektach zagospodarowania 
terenów oraz udostCpnienia słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora sieci, na 
zasadach okreWlonych odrCbnymi przepisamiś 

4) istniej>ce i projektowane sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej w granicach obszaru 

objCtego planem podlegaj> wł>czeniu (zasilanie, 
odbieranie, przesyłanie) do systemu infrastruktury 
technicznej terenów s>siednich. 
2. Zasady zaopatrzenia w wodCŚ  

1) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 
wodoci>gowej poprzez projektowane rozdzielcze 
sieci wodoci>gowe, zlokalizowane w ulicach 
przyległych, na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC studni indywidualnych  
i grupowych. 
3. Zasady odprowadzenia Wcieków komunalnychŚ  

1) ustala siC odprowadzenie Wcieków komunalnych 
układem grawitacyjno-pompowym, poprzez kanały 
sanitarne, przepompowniC (tłoczniC) Wcieków, 
w kierunku istniej>cego kolektora Wciekowego 
z odprowadzeniem na oczyszczalniC Wcieków 
„Fordon”ś 

2) kanalizacjC sanitarn> projektować w systemie 
rozdzielczym z kanalizacj> deszczow>ś 

3) ustala siC zakaz budowy i ucytkowania zbiorników 
bezodpływowych na nieczystoWci ciekłe,  
z zastrzeceniem ce w granicach terenu 1.ZD, do 
czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 
umocliwiaj>cej przył>czenie do niej zabudowy, 
dopuszcza siC jako rozwi>zanie tymczasowe, 
budowC i czasowe ucytkowanie zbiornika 
bezodpływowego na nieczystoWci ciekłe, 
obsługuj>cego zabudowC zlokalizowan> w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 1.ZD; 

4) obowi>zuje zakaz realizacji i ucytkowania lokalnych 
oczyszczalni Wcieków indywidualnych i grupowych. 
4. Zasady odprowadzenia wód opadowych  

i roztopowych oraz melioracji:  
1) wody opadowe i roztopowe których parametry nie 

spełniaj> wartoWci o których mowa w przepisach 
odrCbnych, wymagaj> oczyszczenia przed ich 
odprowadzeniem do wód i ziemiś 

2) dla zgrupowania miejsc postojowych, placów 
manewrowych, dróg publicznych itp., nalecy 
odprowadzić Wcieki wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni parkingu poprzez urz>dzenia 
oczyszczaj>ce do systemu kanalizacji deszczowej, 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w przepisach 
szczególnychś 

3) ustala siC odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych projektowanymi kanałami 
deszczowymi do istniej>cych i projektowanych 
kolektorów deszczowych z odpływem do rzeki 
Wisły, na warunkach okreWlonych przez gestora 
sieci; 

4) kanalizacjC deszczow> projektować w systemie 
rozdzielczym z kanalizacj> sanitarn>ś 

5) istniej>cy system urz>dzeM melioracyjnych 
przeznacza siC do zachowania z mocliwoWci> 
remontów, przebudowy i rozbudowy w celu 
zapewnienia jego właWciwej sprawnoWciś 

6) nalecy zapewnić dostCp do urz>dzeM melioracji 
wodnych poprzez wyznaczenie wzdłuc rowów po 
obu ich stronach pasa terenu o szerokoWci min 1,5 m; 
szerokoWć pasa nalecy mierzyć od górnej krawCdzi 
skarpy rowu melioracyjnego. 
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5. Zasady zaopatrzenia w gaz:  
1) dopuszcza siC zaopatrzenie w gaz ziemny  

z planowanej sieci gazowej Wredniego ciWnienia na 
warunkach gestora sieci; 

2) dopuszcza siC budowC indywidualnych zbiorników 
na gaz płynnyś 

3) dopuszcza siC wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych. 
6. Zasady zaopatrzenia w energiC ciepln> - ustala 

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

7. Zasady zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
1) w granicach terenu objCtego planem ustala siC 

lokalizacjC napowietrznej linii elektroenergetycznej 
2 x 400 kV z dopuszczeniem jej remontów, 
przebudowy i konserwacji; 

2) dopuszcza siC mocliwoWć podwieszenia na słupach 
linii 400 kV przewodów infrastruktury 
teletechnicznej oraz sieci elektroenergetycznych  
110 kV i 15 kV; 

3) w zwi>zku z lokalizacj> w granicach terenu objCtego 
planem napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokich napiCć 2 x 400 kV wyznacza siC 
orientacyjn> strefC jej potencjalnego oddziaływania, 
o szerokoWci 70 m tj po 35 m w obie strony od osi 
linii w rzucie poziomym, zgodnie z rysunkiem 
planu, w którejŚ  
a) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obowi>zuje ustalenie warunków lokalizacji 

obiektów niekubaturowych (np. budowli)  
z gestorem sieci elektroenergetycznej, 

c) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci roWlin do  
2 m, 

d) obowi>zuje zakaz stosowania ogrodzeM  
z materiałów przewodz>cych pr>dś 

4) w granicach terenu objCtego planem ustala siC 
utrzymanie istniej>cej napowietrznej linii Wredniego 
napiCcia SN, dla którejŚ  
a) dopuszcza siC remonty i modernizacje na 

warunkach gestora sieci, 
b) dopuszcza siC przebudowC na liniC kablow> 

podziemn>, na warunkach gestora sieci, 
c) obowi>zuje strefa potencjalnego oddziaływania 

wyznaczana na podstawie przepisów odrCbnych  
i szczególnychś w strefie tej dopuszcza siC 
mocliwoWć lokalizacji zabudowy przy 
zachowaniu przepisów odrCbnych  
i szczególnychś ograniczenia wynikaj>ce z tej 
strefy przestan> obowi>zywać w przypadku 
przebudowy linii napowietrznej na liniC kablow> 
podziemn>ś 

5) ustala siC utrzymanie oraz mocliwoWć przebudowy  
i remontów istniej>cej stacji transformatorowej 
słupowej „ŁoskoM I”, zlokalizowanej w granicach 
terenu o symbolu 12.KD-L; 

6) ustala siC lokalizacjC zł>czy kablowo-pomiarowych 
bezpoWrednio przy stacji transformatorowej słupowej 
„ŁoskoM I ” w granicach terenu 12.KD-L; 

7) zasilanie obiektów projektowanych na terenach 
oznaczonych symbolami: 1.ZD, 2.ZD, 3.ZD oraz 
terenu 5.IK przewiduje siC z istniej>cej stacji 
transformatorowej słupowej „ŁoskoM I”, po 
wymianie transformatora na wiCksz> jednostkC,  
w tym:  
a) ze stacji transformatorowej nalecy wyprowadzić 

linie kablowe nn do zł>czy kablowo-
pomiarowych (ZKP), o których mowa w pkt.6, 

b) poszczególne tereny zasilić abonenckimi liniami 
zalicznikowymi niskiego napiCcia 
wyprowadzonymi ze zł>czy kablowo-
pomiarowych, 

c) dla terenówŚ 1.ZD, 2.ZD, 3.ZD dopuszcza siC 
mocliwoWć realizacji osobnych układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć (za uprzedni> zgod> 
właWciciela nieruchomoWci) zabudowy 
dodatkowych układów pomiarowo-
rozliczeniowych dla poszczególnych terenówś 

8) dla istniej>cych i projektowanych sieci 
elektroenergetycznych obowi>zuje zapewnienie 
dostCpu, dla wykonywania prac eksploatacyjnych, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

9) pod liniami nn, SN, WN obowi>zuje ograniczenie 
wysokoWci roWlin do 2, 0 m. 
8. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ  

1) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 
istniej>c> i projektowan> sieć teletechniczn> na 
warunkach gestorów sieciś 

2) istniej>ce napowietrzne linie telefoniczne docelowo 
przebudować na przewody podziemne; 

3) podł>czenie do innych sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub odbiór sygnału poprzez 
istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn>, na 
warunkach gestorów sieci, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

4) w granicach planu dopuszcza siC lokalizacjC 
inwestycji celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej zgodnie z przepisami odrCbnymi,  
z wymogiem uwzglCdnienia uwarunkowaM 
wynikaj>cych z lokalizacji w obszarze Natura 2000 
oraz projektowanej lokalizacji napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 2 x 400kV. 
9. Zasady gospodarki odpadami stałymiŚ  

1) zasady utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie 
nieruchomoWci w tym zasady zagospodarowania 
odpadami nalecy realizować zgodnie z przepisami 
odrCbnymi oraz stosownymi aktami prawa 
miejscowego; 

2) odpady ulegaj>ce biodegradacji powinny być 
kompostowane w kompostownikach 
indywidualnych lokalizowanych na kacdej działce 
ogrodowej lub przekazywane podmiotom 
uprawnionym, o których mowa w przepisach 
odrCbnychś 

3) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> inwestycji, 
były magazynowane w pryzmach i wykorzystywane 
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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. 
 
§ 17. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenuŚ do czasu realizacji 
ustaleM planu dopuszcza siC ucytkowanie terenów na 
dotychczasowych zasadach, chyba ce z treWci ustaleM 
szczegółowych wynika inaczej. 

 
§ 18. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ  
1) dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć Skarbu 

PaMstwa, Gminy Bydgoszcz oraz dla terenów dróg 
publicznych oznaczonych symbolami KD-Z, KD-L, 
KD-D, oraz terenów infrastruktury technicznej 
oznaczonych symbolami 4.IE, 5.IK, 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 terenu oznaczonego symbolem 1.ZD ustala 

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

a) obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
ogrodów działkowych na cele wypoczynku  
i rekreacji oraz upraw ogrodniczych na własne 
potrzeby ucytkowników, wraz z niezbCdn> 
infrastruktur> techniczn> i transportow>, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuje zakaz wprowadzania funkcji 
mieszkalnych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC obiektu 
administracyjno-socjalnego z funkcjami 
sanitarnymi dla zaspokojenia potrzeb 
ucytkowników działek ogrodowych, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC altan lub obiektów 
gospodarczych zwi>zanych z ucytkowaniem 
ogrodów działkowych, w iloWci jeden budynek  
w granicach jednej działki ogrodowej, 

e) obowi>zuje zakaz zabudowy oraz wymóg 
udostCpnienia pasa terenu o szerokoWci min.  
1,5 m mierzonej od górnej krawCdzi skarpy rowu 
melioracyjnego, po obu jego stronach, w celu 
umocliwienia obsługi i konserwacji rowów 
zlokalizowanych w granicach terenu, 

f) w zagospodarowaniu terenu ogrodów 
działkowych, nalecy uwzglCdnić mocliwoWć 
poł>czenia transportowego z s>siaduj>cym 
terenem 3.ZD, w celu umocliwienia ewentualnej 
rozbudowy zespołu ogrodów działkowych,  
z zachowaniem spójnego układu dróg 
wewnCtrznych, 

g) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren 1.ZD z terenem 4.IE, 
w stosunku do przebiegu okreWlonego na rysunku 
planu, wynikaj>c> ze szczegółowych rozwi>zaM 
technicznych przyjCtych dla terenu 4.IEś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje zakaz przekraczania 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku, 
okreWlonych dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych w przepisach odrCbnych  
i szczególnychś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren znajduje siC w granicach strefy W - ochrony 
archeologicznej, obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9  
pkt.1; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje ograniczenie powierzchni zabudowy 

altan lub obiektów gospodarczych do 25 m2, 
b) dopuszczalna lokalizacja 1 obiektu budowlanego 

o funkcji administracyjno-socjalnej na zespół 
ogrodów licz>cy min. 50 działek ogrodowych 
ucytkowanych indywidualnie, stanowi>cych 
kompleks o powierzchni nie mniejszej nic 2 ha, 

c) powierzchnia zabudowy obiektu 
administracyjno-socjalnego do 150 m2, 

d) dachy o nachyleniu do 20°, pokrycie dachów 
materiałami w stonowanej kolorystyce zieleni, 
czerni, antracytu lub naturalnych materiałów 
ceramicznych, 

e) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci zabudowy 
do 5 m, 

f) obowi>zuje lokalizacja miejsc parkingowych  
w granicach terenu, w iloWci min. 1 miejsce 
postojowe przypadaj>ce na 1 działkC ogrodow>ś 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciŚ  
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, 
b) dopuszcza siC podział terenu celem wydzielenia 

dróg wewnCtrznych i parkingów, 
c) dopuszcza siC podział terenu na działki 

ogrodowe o powierzchni min. 300 m2  

z wymogiem zapewnienia im dostCpu do dróg 
wewnCtrznych i infrastruktury technicznejś 

7) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 
transportowego i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa terenu z dróg oznaczonych 

symbolami 12.KD-L i 14.KD-D, 
b) zasilanie terenu w energiC elektryczn> ze stacji 

transformatorowej „ŁoskoM I” zlokalizowanej na 
terenie 12.KD-L, po dostosowaniu stacji 
transformatorowej do zwiCkszonego obci>cenia, 
poprzez zalicznikow> liniC niskiego napiCcia 
(nn) wyprowadzon> ze zł>cza kablowo-
pomiarowego, 

c) dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy 
napowietrznej linii energetycznej Wredniego 
napiCcia przebiegaj>cej nad terenem, na liniC 
kablow> podziemn>, w uzgodnieniu z gestorem 
sieci oraz z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.ZD, 

ustala siCŚ  
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1) przeznaczenie - teren ogrodów działkowychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
ogrodów działkowych na cele wypoczynku  
i rekreacji oraz upraw ogrodniczych na własne 
potrzeby ucytkowników, wraz z niezbCdn> 
infrastruktur> techniczn> i transportow>, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuje zakaz wprowadzania funkcji 
mieszkalnych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC obiektu 
administracyjno-socjalnego z funkcjami 
sanitarnymi dla zaspokojenia potrzeb 
ucytkowników działek ogrodowych, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC altan lub obiektów 
gospodarczych zwi>zanych z ucytkowaniem 
ogrodów działkowych, w iloWci jeden budynek  
w granicach jednej działki ogrodowej, 

e) obowi>zuje zakaz wykonywania obiektów 
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów  
i rowów w strefie ochronnej wału 
przeciwpowodziowego, oznaczonej na rysunku 
planu, 

f) dopuszcza siC etapowe zagospodarowanie terenuś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - obowi>zuje zakaz przekraczania 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku, 
okreWlonych dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych w przepisach odrCbnych  
i szczególnychś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytkówŚ  
a) czCWć terenu, zgodnie z rysunkiem planu 

znajduje siC w granicach strefy „W” - ochrony 
archeologicznej obowi>zuje ustalenia ogólne § 9 
pkt 1, 

b) czCWć terenu nie objCta stref> „W” znajduje siC 
w strefie „OW” - obserwacji archeologicznej, 
obowi>zuje ustalenia ogólne § 9 pkt 2ś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje ograniczenie powierzchni zabudowy 

altan lub obiektów gospodarczych do 25 m2, 
b) dopuszczalna lokalizacja 1 obiektu budowlanego 

o funkcji administracyjno-socjalnej na zespół 
ogrodów licz>cy min. 50 działek ogrodowych 
ucytkowanych indywidualnie, stanowi>cych 
kompleks o powierzchni nie mniejszej nic 2 ha, 

c) powierzchnia zabudowy obiektu 
administracyjno-socjalnego do 150 m2, 

d) dachy o nachyleniu do 20°, pokrycie dachów 
materiałami w stonowanej kolorystyce zieleni, 
czerni, antracytu lub naturalnych materiałów 
ceramicznych, 

e) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci zabudowy 
do 5 m, 

f) obowi>zuje lokalizacja miejsc parkingowych  
w granicach terenu, w iloWci min. 1 miejsce 
postojowe przypadaj>ce na 1 działkC ogrodow>ś 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciŚ  
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, 

b) dopuszcza siC podział terenu celem wydzielenia 
dróg wewnCtrznych i parkingów, 

c) dopuszcza siC podział terenu na działki 
ogrodowe o powierzchni min. 300 m2  

z wymogiem zapewnienia im dostCpu do dróg 
wewnCtrznych i infrastruktury technicznejś 

7) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 
transportowego i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa terenu z dróg oznaczonych 

symbolami 12.KD-L, 13.KD-D, 
b) zasilanie terenu w energiC elektryczn> ze stacji 

transformatorowej „ŁoskoM I” zlokalizowanej na 
terenie 12.KD-L, po dostosowaniu stacji 
transformatorowej do zwiCkszonego obci>cenia, 
poprzez zalicznikow> liniC niskiego napiCcia 
(nn) wyprowadzon> ze zł>cza kablowo-
pomiarowego; 

8) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
przeznaczenia okreWlonego w planie dopuszcza siC 
tymczasowy sposób zagospodarowania terenu  
w formie:  
a) upraw rolnych, sadowniczych, szkółkarskich, 

ogrodniczych, ł>k, pastwisk, z zakazem 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej oraz funkcji 
przetwórstwa rolno-spocywczego, 

b) terenowych urz>dzeM sportu i rekreacji 
rozumianych jako urz>dzenia słuc>ce uprawianiu 
sportu i rekreacji zlokalizowane poza 
budynkami, takie jak: boiska, korty tenisowe, 
place zabaw, place gier, Wciecki zdrowia, Wciecki 
spacerowe, tory treningowe dla zwierz>t itp. 
wraz z niezbCdnymi dla ich funkcjonowania 
tymczasowymi obiektami budowlanymi 
stanowi>cymi np. zaplecze techniczne, 
sytuowanymi z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy okreWlonych 
w planie. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.ZD ustala 

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

a) obowi>zuje zagospodarowanie w formie 
ogrodów działkowych na cele wypoczynku  
i rekreacji oraz upraw ogrodniczych na własne 
potrzeby ucytkowników, wraz z niezbCdn> 
infrastruktur> techniczn> i transportow>, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

b) obowi>zuje zakaz wprowadzania funkcji 
mieszkalnych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC obiektu 
administracyjno-socjalnego z funkcjami 
sanitarnymi dla zaspokojenia potrzeb 
ucytkowników działek ogrodowych, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC altan lub obiektów 
gospodarczych zwi>zanych z ucytkowaniem 
ogrodów działkowych, w iloWci jeden budynek  
w granicach jednej działki ogrodowej, 

e) obowi>zuje zakaz zabudowy oraz wymóg 
udostCpnienia pasa terenu o szerokoWci min.  
1,5 m mierzonej od górnej krawCdzi skarpy rowu 
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melioracyjnego, po obu jego stronach, w celu 
umocliwienia obsługi i konserwacji rowów 
zlokalizowanych w granicach terenu, 

f) ustala siC lokalizacjC projektowanej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV 
o przebiegu wskazanym na rysunku planu,  
z dopuszczeniem jej póaniejszych remontów, 
przebudowy i konserwacji, 

g) dla czCWci terenu połoconej w strefie 
potencjalnego oddziaływania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 2 x 400 kV dodatkowo 
nalecy uwzglCdnić ustalenia ogólne § 16 ust 7, 
pkt 3), 

h) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej w stosunku do okreWlonego 
na rysunku planu dla terenu 3.ZD z:  
- terenem 10.WSR w celu poprawy sprawnoWci 

lub dostCpnoWci do systemu melioracji, 
- terenami 11.KD-Z i 15.KD-D wynikaj>c> ze 

szczegółowych projektów drogowych dla 
terenów 11.KD-Z i 15.KD-D, 

- terenem 5.IK wynikaj>c> z e szczegółowych 
rozwi>zaM technicznych przyjCtych dla terenu 
5.IK, 

i) dopuszcza siC etapowe zagospodarowanie terenuś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - obowi>zuje zakaz przekraczania 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku, 
okreWlonych dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych w przepisach odrCbnych  
i szczególnychś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren znajduje siC w granicach strefy „W” - 
ochrony archeologicznej, obowi>zuj> ustalenia 
ogólne § 9 pkt 1ś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje ograniczenie powierzchni zabudowy 

altan lub obiektów gospodarczych do 25 m2, 
b) dopuszczalna lokalizacja 1 obiektu budowlanego 

o funkcji administracyjno-socjalnej na zespół 
ogrodów licz>cy min. 50 działek ogrodowych 
ucytkowanych indywidualnie, stanowi>cych 
kompleks o powierzchni nie mniejszej nic 2 ha, 

c) powierzchnia zabudowy obiektu 
administracyjno-socjalnego do 150 m2, 

d) dachy o nachyleniu do 20°, pokrycie dachów 
materiałami w stonowanej kolorystyce zieleni, 
czerni, antracytu lub naturalnych materiałów 
ceramicznych, 

e) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci zabudowy 
do 5 m, 

f) obowi>zuje lokalizacja miejsc parkingowych  
w granicach terenu, w iloWci min. 1 miejsce 
postojowe przypadaj>ce na 1 działkC ogrodow>ś 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciŚ  
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, 
b) dopuszcza siC podział terenu celem wydzielenia 

dróg wewnCtrznych i parkingów, 
c) dopuszcza siC podział terenu na działki 

ogrodowe o powierzchni min. 300 m2  

z wymogiem zapewnienia im dostCpu do dróg 
wewnCtrznych i infrastruktury technicznejś 

7) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 
transportowego i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa terenu z dróg oznaczonych 

symbolami 15.KD-D oraz 14.KD-D, 
b) zakaz bezpoWredniej obsługi transportowej  

z drogi oznaczonej symbolem 11.KD-Z, 
c) zasilanie terenu w energiC elektryczn> ze stacji 

transformatorowej „ŁoskoM I” zlokalizowanej na 
terenie 12.KD-L, po dostosowaniu stacji 
transformatorowej do zwiCkszonego obci>cenia, 
poprzez zalicznikow> liniC niskiego napiCcia 
(nn) wyprowadzon> ze zł>cza kablowo-
pomiarowego, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 
Wredniego napiCcia przebiegaj>cej nad terenem, 
na liniC kablow> podziemn>, w uzgodnieniu  
z gestorem sieci oraz z zachowaniem przepisów 
odrCbnychś 

8) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
przeznaczenia okreWlonego w planie dopuszcza siC 
tymczasowy sposób zagospodarowania terenu  
w formie:  
a) upraw rolnych, sadowniczych, szkółkarskich, 

ogrodniczych, ł>k, pastwisk, z zakazem 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej oraz funkcji 
przetwórstwa rolno-spocywczego, 

b) terenowych urz>dzeM sportu i rekreacji 
rozumianych jako urz>dzenia słuc>ce uprawianiu 
sportu i rekreacji zlokalizowane poza 
budynkami, takie jak: boiska, korty tenisowe, 
place zabaw, place gier, Wciecki zdrowia, Wciecki 
spacerowe, tory treningowe dla zwierz>t itp. 
wraz z niezbCdnymi dla ich funkcjonowania 
tymczasowymi obiektami budowlanymi 
stanowi>cymi np. zaplecze techniczne, 
sytuowanymi z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy okreWlonych w planie. 

 
§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.IE ustala 

siCŚ  
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) teren dla lokalizacji słupa energetycznego 
stanowi>cego przejWcie pomiCdzy lini> kablow> 
podziemn> a napowietrzn> lini> 110 kV, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej teren 4.IE z terenem 1.ZD 
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu, 
wynikaj>c> ze szczegółowych rozwi>zaM 
technicznych przyjCtych dla terenu 4.IE, 

c) teren połocony w strefie potencjalnego 
oddziaływania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 2 x 400 kV, dodatkowo 
obowi>zuj> ustalenia § 16 ust 7, pkt 3; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren znajduje siC w granicach strefy W - ochrony 
archeologicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9 pkt.1; 
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4) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 

transportowego i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa z drogi publicznej - usytuowanej po 
zachodniej stronie terenu (ul. Wyzwolenia); 

5) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu - do 
czasu realizacji przeznaczenia okreWlonego w planie 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 
oraz mocliwoWć ucytkowania terenu w formie 
ogrodów działkowych jako integraln> czCWć terenu 
1.ZD. 
 
§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.IK ustala 

siCŚ  
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - 

przepompownia (tłocznia) Wcieków sanitarnychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zuje zagospodarowanie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej terenu 5.IK z terenem 3.ZD 
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu 
wynikaj>c> ze szczegółowych rozwi>zaM 
technicznych przyjCtych dla terenu 5.IK, 

c) po zrealizowaniu urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, powierzchniC gruntu wokół 
urz>dzeM pozostaj>c> w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 5.IK nalecy 
zagospodarować zieleni>, 

d) teren połocony w strefie potencjalnego 
oddziaływania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 2 x 400 kV dodatkowo 
obowi>zuj> ustalenia § 16 ust 7, pkt 3ś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren znajduje siC w granicach strefy W - ochrony 
archeologicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9 pkt 1ś 

4) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 
transportowego i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa terenu z drogi oznaczonej 

symbolem 14.KD-D, 
b) zasilanie terenu w energiC elektryczn> poprzez 

liniC kablow> niskiego napiCcia. 
 
§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolami 6.ZK, 

7.ZK ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren zieleni krajobrazowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje utrzymanie przyrodniczego 
charakteru miejsca jako remizy dla zwierz>t, 

b) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zadrzewieM  
i zakrzewieM, ze szczególnym uwzglCdnieniem 
drzew dziuplastych, z dopuszczeniem ciCć 
sanitarnych i technicznych roWlinnoWci 
zagracaj>cej cyciu ludzi i mieniu, oraz ciCć 
niezbCdnych dla utrzymania rowów 
melioracyjnych w nalecytym stanie technicznym, 

c) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny 6.ZK i 7.ZK  
z s>siaduj>cym terenem 8.WSR, w stosunku do 
przebiegu okreWlonego na rysunku planu, w celu 
poprawy sprawnoWci systemu melioracjiś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren znajduje siC w granicach strefy „W” - 

ochrony archeologicznej obowi>zuj> ustalenia 
ogólne § 9 ust.1ś 

4) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 
transportowego i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa terenu z drogi oznaczonej symbolem 
14.KD-D. 
 
§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 8.WSR, 

9.WSR, 10.WSR ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren urz>dzeM melioracjiś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) obowi>zuje utrzymanie istniej>cego systemu 
urz>dzeM melioracji wodnych (w rozumieniu 
ustawy Prawo wodne) oraz innych urz>dzeM  
i budowli słuc>cych regulacji stosunków 
wodnych wraz z mocliwoWci> ich rozbudowy, 
przebudowy oraz budowy nowych urz>dzeM  
i budowli, 

b) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny oznaczone 
symbolami: 8.WSR z terenami 6.ZK i 7.ZK oraz 
10.WSR z terenem 3.ZD, w stosunku do 
przebiegu okreWlonego na rysunku planu, w celu 
poprawy sprawnoWci systemu melioracji, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC przepustów 
niezbCdnych dla poł>czeM transportowych 
terenów s>siaduj>cych, z wymogiem zachowania 
ci>głoWci drocnoWci rowu i kanałuś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje umocnienie skarp rowu  
z zachowaniem przewacaj>cego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren znajduje siC w granicach strefy W - ochrony 
archeologicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9 pkt 1ś 

5) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 
transportowego i infrastruktury technicznej – dostCp 
do terenówŚ  
- 8.WSR z drogi oznaczonej symbolem 14.KD-D, 
- 9.WSR z drogi oznaczonej symbolem 13.KD-D, 
- 10.WSR z drogi oznaczonej symbolem 14.KD-D. 
 
§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 11.KD-Z 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - fragment 

ulicy klasy zbiorczej, rejon skrzycowania  
ul. Wyzwolenia z drog> oznaczon> symbolem 
15.KD-D; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) dopuszcza siC zmianC przebiegu linii 

rozgraniczaj>cej teren 11.KD-Z z terenami: 
15.KD-D i 3.ZD w stosunku do przebiegu 
okreWlonego na rysunku planu - o ile wynikać to 
bCdzie ze szczegółowych projektów drogowych 
terenów 11.KD-Z i 15.KD-D, 

b) obowi>zuje budowa przepustu zwi>zanego  
z zachowaniem ci>głoWci i drocnoWci systemu 
urz>dzeM melioracji, z mocliwoWci> jego 
remontów i przebudowy, 

c) dla czCWci terenu połoconej w strefie 
potencjalnego oddziaływania napowietrznej linii 
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elektroenergetycznej 2 x 400 kV, dodatkowo 
obowi>zuj> ustalenia § 16 ust 7, pkt 3ś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren zgodnie z rysunkiem planu znajduje siC  
w granicach strefy W - ochrony archeologicznej, 
obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9 pkt 1; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu - szerokoWć terenu drogi  
w liniach rozgraniczaj>cych, w czCWci objCtej 
granicami planu, zgodnie z rysunkiem planu 
zmienna do 6,0 m. 
 
§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 12.KD-L 

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

lokalnej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) ustala siC utrzymanie oraz mocliwoWć 

przebudowy i remontów istniej>cej stacji 
transformatorowej słupowej „ŁoskoM I”, 
zlokalizowanej w granicach terenu 12.KD-L, 

b) ustala siC lokalizacjC zł>czy kablowo-
pomiarowych bezpoWrednio przy stacji 
transformatorowej w granicach terenu 12.KD-L, 

c) obowi>zuje budowa przepustu zwi>zanego  
z zachowaniem ci>głoWci i drocnoWci systemu 
urz>dzeM melioracji, z mocliwoWci> jego 
remontów i przebudowyś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren zgodnie z rysunkiem planu znajduje siC  
w granicach strefy W - ochrony archeologicznej 
obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9 pkt 1ś 

4) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi 

chodnikami, 
b) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu, 
zmienna od 14,0 do 15,0 m, 

c) zalecany typ skrzycowania z ulicami klasy 
dojazdowej 13.KD-D, 14.KD-D – skrzycowanie 
zwykłe. 

 
§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolami 13.KD-

D, 14.KD-D ustala siCŚ  
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy 

dojazdowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) obowi>zuje budowa przepustu zwi>zanego  

z zachowaniem ci>głoWci i drocnoWci systemu 
urz>dzeM melioracji, z mocliwoWci> jego 
remontów i przebudowy, 

b) dla czCWci terenu połoconej w strefie 
potencjalnego oddziaływania napowietrznej linii 
elektrenergetycznej 2 x 400 kV, dodatkowo 
obowi>zuj> ustalenia § 16 ust 7, pkt 3ś 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków:  
a) czCWć terenu 13.KD-D oraz teren 14.KD-D 

zgodnie z rysunkiem planu znajduj> siC 

w granicach strefy „W” - ochrony archeologicznej 
obowi>zuj> ust alenia ogólne § 9 pkt 1ś 

b) czCWć terenu 13.KD-D zgodnie z rysunkiem 
planu, znajduje siC w strefie „OW” - obserwacji 
archeologicznej, obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9 
pkt 2. 

4) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem; 

dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodników, 

b) szerokoWć terenu drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych - zgodnie z rysunkiem planu, 
zmienna od 8,0 m do 9,0 m, 

c) zalecany typ skrzycowania z ulic> klasy lokalnej 
12.KD-L – skrzycowanie zwykłe. 

 
§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 15.KD-D 

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

dojazdowej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś  
a) dopuszcza siC zmianC przebiegu linii 

rozgraniczaj>cej teren 15.KD-D z terenami: 
11.KD-Z oraz 3.ZD w stosunku do przebiegu 
okreWlonego na rysunku planu, o ile wynikać to 
bCdzie ze szczegółowych projektów drogowych 
terenów 15.KD-D i 11.KD-Z, 

b) teren połocony w strefie potencjalnego 
oddziaływania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 2 x 400 kV dodatkowo 
obowi>zuj> ustalenia § 16 ust. 7, pkt 3; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- teren zgodnie z rysunkiem planu znajduje siC  
w granicach strefy „W” - ochrony archeologicznej, 
obowi>zuj> ustalenia ogólne § 9 pkt 1ś 

4) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu:  
a) ulica jednojezdniowa z chodnikiem; dopuszcza 

siC przekrój jednoprzestrzenny bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodników, 

b) szerokoWć terenu drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych - zgodnie z rysunkiem planu, 
zmienna do 43 m. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 
§ 30. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/832/04 Rady 

Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2004 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „ŁoskoM” w jednostce Fordon  
w Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 9, poz. 129  
z dnia 10 lutego 2005 r.) w granicach obszaru objCtego 
planem. 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Roman Jasiakiewicz 
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z dnia 27 kwietnia 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 „Ogrody działkowe-ŁoskoM”  
w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
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 
a) budowa drogi klasy dojazdowej, połoconej w liniach 

rozgraniczaj>cych konturów planistycznych, 
oznaczonych symbolami: 13KD-D, 14 KD-D,  

b) budowa drogi klasy lokalnej z chodnikami  
w konturze 12.KD-L,  

c) budowa fragmentu drogi zbiorczej w konturze 
11.KD-Z,  

c) budowa placu manewrowego – parkingu w konturze 
15.KD-D. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
- Studium uwarunkowaM i kierunków 

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

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

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

- Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, 
przyjCty Uchwał> Nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 1.04.2009 r.,  

- Uchwała Nr LII/781/09 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Planu 

rozwoju i modernizacji urz>dzeM wodoci>gowych  
i kanalizacyjnych na lata 2010-2014. 

 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym ustaw> z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z póan. zm/ oraz ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm./. 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych go zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 

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/. 
 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami 
 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw> z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode  
i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858, z póan. zm.) - ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja Sp. 
z oo z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami.  
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


