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UCHWAŁA Nr XII/114/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ŁCgnowo-Skansen” 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) 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 „ŁCgnowo-Skansen ” 
w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar ok. 826 ha oraz 
połocony pomiCdzy ulicamiŚ Glinki i D>brow>, a od 
strony południowej ograniczony przebiegiem drogi 
krajowej nr 10. 

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

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

2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, jako 
zał>cznik nr 2. 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ  

1) adaptacji budynków – nalecy przez to rozumieć 
dostosowanie ich obecnych funkcji do 
przewidzianych w uchwale na przedmiotowym 
terenie, przy zachowaniu budynkówś 

2) elewacji budynku – nalecy przez to rozumieć 
zewnCtrzn> powierzchniC zewnCtrznej Wciany 
budynku wraz z wystCpuj>cymi na niej elementami 
architektonicznymi i dekoracyjnymi; 

3) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów o wysokich 
walorach architektonicznych charakteryzuj>cych siC 

zbliconymi parametrami (np. proporcje, skala 
obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka 
zastosowanych materiałów wykoMczeniowych 
pokrycia dachowego i elewacji); 

4) liczbie kondygnacji – nalecy przez to rozumieć 
liczbC kondygnacji naziemnych budynku np. 
przyziemie budynku, parter, piCtra budynku, 
poddasze ucytkowe, za wyj>tkiem piwnic, suteren  
i antresoli; 

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

6) linii rozgraniczaj>cej - orientacyjnej – nalecy przez 
to rozumieć liniC rozdzielaj>c> tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony, jeceli bCdzie to 
uzasadnione projektem zagospodarowania terenu - 
powycsza zmiana nie moce powodować ograniczeM 
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów 
oddzielonych tak> lini>ś 

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

8) ochronie zieleni – nalecy przez to rozumieć nakaz 
wkomponowania wartoWciowej zieleni  
w projektowane zagospodarowanie terenu, zakaz 
wycinki wartoWciowych drzew iglastych  
i liWciastych, dopuszcza siC wycinkC drzew 
stanowi>cych zagrocenie dla ludzi, konstrukcji 
istniej>cej zabudowy oraz prawidłowej eksploatacji 
sieci infrastruktury technicznej; 

9) ogrodzeniach acurowych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenia, w których przCsła wykonano  
z materiałów o ducych walorach estetycznych,  
z wykluczeniem prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych,  
o ł>cznej powierzchni przeWwitów w przCWle nie 
mniejszej nic 40% powierzchni przCsła, mierzonej  
w przekroju pionowym podłucnymś 

 10) parkingach powierzchniowych - nalecy przez to 
rozumieć wydzielone utwardzone miejsca postojowe 
(wył>cznie na gruncie i nie zadaszone) dla 
samochodówś 

 11) planie – nalecy przez to rozumieć plan miejscowy,  
o którym mowa w § 1 ust. 1, połocony w obszarze 
obrCbów geodezyjnych oznaczonych numeramiŚ 
131, 132, 133, 134; 
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 12) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, w ich 
brzmieniu z dnia uchwalenia planu oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

 13) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu) – 
nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie - 
funkcjC terenu, które na danym terenie 
inwestycyjnym lub działce budowlanej, stanowi nie 
mniej nic 60% powierzchni całkowitej budynku -  
w przypadku funkcji kubaturowej oraz nie mniej nic 
60% powierzchni terenu - w przypadku funkcji 
niekubaturowej; w przypadku ustalenia dla danego 
terenu wielu przeznaczeM oznaczonych symbolami 
literowymi oddzielonymi ukoWnikiem, nalecy 
przyj>ć, ce przeznaczenia te s> równowacne i mog> 
wystCpować wspólnie w dowolnych proporcjach  
w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak 
równiec samodzielnieś 

 14) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, nie koliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie inwestycyjnym lub działce 
budowlanej, które poszerzaj> podstawowe funkcje 
terenu, a ich suma stanowi nie wiCcej nic 40% 
powierzchni całkowitej budynku - w przypadku 
funkcji kubaturowej oraz nie wiCcej nic 40% 
powierzchni terenu - w przypadku funkcji 
niekubaturowej; 

 15) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie w skali 
1Ś1000, na którym przedstawiono ustalenia planu  
w formie graficznej; 

 16) stawkach procentowych – nalecy przez to rozumieć 
wskaaniki wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
okreWlone w stosunku procentowym, stanowi>ce 
podstawC do okreWlenia jednorazowych opłat, 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

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

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

 19) uporz>dkowaniu terenu - nalecy przez to rozumieć 
działania zmierzaj>ce do poprawy warunków 
funkcjonowania obszaru oraz nadania mu 
jednolitego charakteru pod wzglCdem 
zagospodarowania; 

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

 21) zachowaniu budynków – nalecy przez to rozumieć 
zgodC na ich przebudowy, modernizacje, remonty  
i rozbudowy pod warunkiem zachowania przy 
rozbudowie okreWlonych na rysunku planu linii 
zabudowy, przy czym w przypadku wymiany 
budynku, nalecy go sytuować zgodnie  
z wyznaczonymi liniami zabudowy,  
z uwzglCdnieniem przepisów odrCbnych. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a niezdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

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

uchwały. 
2. Obszar objCty planem stanowi> trzy obszary 

funkcjonalne oznaczone literami „A”, „B” i "C". 
3. Poszczególnym terenom przypisano oznaczenie 

literowo-liczbowe składaj>ce siC zŚ  
1) litery oznaczaj>cej obszar funkcjonalny planuś 
2) kolejnej liczby porz>dkowej w odpowiednim 

obszarze funkcjonalnym; 
3) symbolu literowego oznaczaj>cego przeznaczenie 

terenu; 
4. Ustalenia tekstowe planu zawieraj>Ś  

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

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

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

kulturowego; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznych; 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

7) zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej; 

 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 11) wysokoWci stawek procentowych. 
6. Zakres ustaleM szczegółowych wynika  

z przeznaczenia poszczególnych terenów. 
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Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1. Oznaczenia graficzne, bCd>ce ustaleniami 

planu:  
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonaś 

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

4) powierzchnia ograniczaj>ca wysokoWć zabudowy  
i obiektów naturalnych w rejonie lotniska 
Bydgoszcz; 

5) UK – teren usług kulturyś 
6) ZL- teren lasu; 
7) ZU - teren zieleni objCtej formami ochrony przyrody 

zgodnie z przepisami o ochronie przyrody; 
8) KSO - teren obsługi komunikacji samochodowejś 
9) KD-S - teren drogi publicznej droga ekspresowa; 

 10) KD-Z - teren drogi publicznej droga zbiorcza; 
 11) KD-L – teren drogi publicznej ulica klasy lokalnej; 
 12) KD -D – teren drogi publicznej ulica klasy 

dojazdowej; 
 13) KD -W – teren drogi wewnCtrznejś 
 14) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej; 
 15) IW - teren infrastruktury wodoci>gowejś 
 16) IPT - teren infrastruktury technicznej; 
 17) ci>g pieszo-rowerowy - przebieg orientacyjny; 
 18) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
 19) granica strefy „W” ochrony archeologicznej; 
 20) granica terenu ochrony poWredniej zewnCtrznej 

ujCcia wody. 
2. Oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, 

nie bCd>cych ustaleniami planu:  
1) granica miasta powiatu; 
2) granica obszaru chronionego krajobrazu. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5.1. Ogólne ustalenia planu stosuje siC 

odpowiednio do poszczególnych terenów, o ile przepisy 
zawarte w rozdziale 4 nie stanowi> inaczej. 

2. Realizacja przeznaczenia uzupełniaj>cego, 
okreWlonego w ustaleniach planu dla poszczególnych 
terenów, jest mocliwa wył>cznie równolegle z realizacj> 
przeznaczenia podstawowego, b>da po jego uprzednim 
zrealizowaniu. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
1) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia terenów dla 

realizacji jednej inwestycji pod warunkiem 
zachowania ci>głoWci poł>czeM infrastrukturalnych  
i komunikacyjnych, z uwzglCdnieniem praw 
nabytych innych podmiotówś 

2) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych Wciecek i tras 
turystycznych; 

3) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych, Wciecek 
rowerowych oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

4) w zagospodarowaniu terenów leWnych, obowi>zuje 
zapewnienie ci>głoWci i poł>czeM Wciecek leWnych. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  
1) ze wzglCdu na prawidłowe funkcjonowanie lotniska 

Bydgoszcz obowi>zuj> nieprzekraczalne wysokoWci 
zabudowy i obiektów naturalnych, okreWlone  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska i naniesione 
na rysunku planu, 

2) nieprzekraczalne wysokoWci zabudowy okreWlone na 
rysunku planu, dotycz> równiec wszystkich 
urz>dzeM oraz obiektów budowlanych, 
zlokalizowanych na dachach budynków. 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

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

dopuszczenia, ograniczenia i zakazy okreWlone  
w przepisach odrCbnych dotycz>cych utworzenia 
obszaru chronionego krajobrazu wynikaj>ce  
z połocenia czCWci obszaru planu w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny 
ToruMsko - Bydgoskiej czCWć zachodnia,  
a w szczególnoWciŚ  
a) obowi>zuje racjonalna gospodarka leWna, 

polegaj>ca na zachowaniu rócnorodnoWci 
biologicznej siedlisk Puszczy Bydgoskiej oraz 
ochrona wydm, pól wydmowych dla zachowania 
ich statecznoWci, 

b) obowi>zuje zapewnienie warunków utrzymania 
równowagi przyrodniczej i racjonalnego 
gospodarowania zasobami Wrodowiska,  
w szczególnoWciŚ  
- na terenach przeznaczonych pod inwestycje 

budowlane wycinkC drzew nalecy 
przeprowadzić w stopniu minimalnym, 
koniecznym do realizacji przedsiCwziCcia,  
w terminach okreWlonych przepisami 
odrCbnymi oraz w uzgodnieniu  
z odpowiednim wydziałem UrzCdu Miasta, 

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

d) zaleca siC wprowadzenie elementów oraz 
prowadzenie czynnoWci i działaM ułatwiaj>cych 
migracjC zwierz>t i roWlin, np. poprzezŚ  
- wygradzanie dróg w miejscach szczególnie 

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

- wykonanie przepustów dla małych zwierz>t 
pod powierzchni> drogiś 

2) obowi>zuje przeznaczenie wysokiej jakoWci wód 
podziemnych, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 
przede wszystkim dla celów konsumpcyjnychś 

3) obowi>zuje wymóg lokalizacji wydzielonych miejsc 
do czasowego gromadzenia odpadów stałych, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska (z wyj>tkiem systemu 
komunikacji i infrastruktury technicznej),  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza, magazynowanie odpadów oraz 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 184 – 10556 – Poz. 1658 
 

przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko i znacznie zanieczyszczać poszczególne 
elementy przyrodnicze albo Wrodowisko jako całoWć, 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

5) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  
z powierzchni utwardzonych, powierzchni parkingu 
powierzchniowego poprzez urz>dzenia 
oczyszczaj>ce do systemu kanalizacji deszczowej 
lub szczelnych zbiorników retencyjnych, zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w przepisach odrCbnychś 

6) obowi>zuje gospodarka lasem zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

7) obowi>zuje sprawdzenie stanu zanieczyszczenia 
gruntu (gleby i ziemi), w odniesieniu do 
obowi>zuj>cych standardów jakoWci gleby i ziemi 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

8) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie  
z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu strefy) 
wynikaj>ce z połocenia czCWci obszaru planu  
w granicach strefy ochrony poWredniej zewnCtrznej 
ujCcia wody „Zachem”. 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) wyznacza siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej, 

w granicach której obowi>zuj> - zachowanie 
historycznego zagospodarowania terenu  
i uzgadnianie z właWciwym konserwatorem 
zabytkówŚ remontów, modernizacji, adaptacji, 
zmiany sposobów ucytkowania obiektów 
zabytkowych oraz sposobu zagospodarowania 
terenu, wprowadzania małych form 
architektonicznych, uzupełnieM zabudowy, 
elementów reklamy wizualnej i prac ziemnychś 

2) zasiCg strefy „B” jest równoznaczny z zasiCgiem 
strefy „W” ochrony archeologicznej, a dla terenu  
w granicach takiej strefy obowi>zuje uzgodnienie  
z właWciwym konserwatorem zabytków prowadzenie 
wszelkich prac ziemnych. 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych (ogólno dostCpnych)Ś  
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 

architektury; 
2) w zagospodarowaniu terenów obowi>zuje nakaz 

uwzglCdnienia wskazanych na rysunku planu 
głównych ci>gów pieszych i Wciecek rowerowych, 
zapewnienia ich ci>głoWci i poł>czeM z terenami 
zieleni urz>dzonej i małej architekturyś 

3) zasady umieszczania tablic i urz>dzeM reklamowych, 
zwanych w uchwale „reklamami”Ś  
a) dopuszcza siC mocowanie, prostopadle do 

elewacji frontowej, reklam o charakterze 
dostosowanym do wystroju elewacji, nie 
wiCkszych nic 10% powierzchni tej elewacjiś 

b) dopuszcza siC umieszczanie w pasie drogowym, 
z wyj>tkiem drogi ekspresowej KD-S, reklam nie 
koliduj>cych z bezpieczeMstwem ruchu  
i infrastruktur> techniczn>, na warunkach 
zarz>dcy drogi. 

8. Zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomoWciŚ  
a) nie ustala siC obszarów wymagaj>cych 

przeprowadzenia scaleM i podziałów nieruchomoWci, 

b) w przypadku koniecznoWci wydzielenia działki 
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej 
nalecy wyznaczyć j> w minimalnych, niezbCdnych 
granicach. 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji:  
1) system komunikacji tworzy:  

a) układ dróg publicznychŚ  
- droga ekspresowa oznaczona symbolem KD-S, 
- ulica klasy zbiorczej oznaczona symbolem 

KD-Z, 
- ulica klasy lokalnej oznaczona symbolem 

KD-L, 
- ulica klasy dojazdowej oznaczona symbolem 

KD-D, 
b) układ dróg wewnCtrznych - drogi wewnCtrzne 

oznaczone symbolem KD-W, 
c) ci>gi pieszo-rowerowe; 

2) dla dróg KD-Z, KD-L, KD-D i KD-W ustala siCŚ  
a) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy 

ulic, 
b) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

przeznaczone s> do ruchu i postojów pojazdów, 
ruchu pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

c) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów, 
usytuowanie nowych zjazdów na warunkach 
zarz>dcy drogi, 

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

e) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 
technicznych oraz infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem  
i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem, 

f) dopuszcza siC umieszczanie w pasie drogowym 
reklam nie koliduj>cych z bezpieczeMstwem 
ruchu i infrastruktur> techniczn>, na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej:  
1) w pasach dróg publicznych, z wyj>tkiem drogi 

ekspresowej C1.KD-S, w terenach dróg 
wewnCtrznych dopuszcza siC utrzymanie, remonty, 
rozbudowC i przebudowC istniej>cych oraz realizacjC 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> techniczn> 
drogi na warunkach zarz>dcy drogi  
i w porozumieniu z gestorami sieci; 

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

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

4) w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
infrastrukturC techniczn> dopuszcza siC realizacjC 
nowych oraz zachowanie istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, a takce ich 
remonty, przebudowC i rozbudowCś 

5) nowe (rozbudowywane) sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
drogi, z wyj>tkiem drogi ekspresowej C1.KD-S lub 
pod infrastrukturC techniczn>, a w sytuacjach 
szczególnych, o ile z treWci ustaleM szczegółowych 
planu nie wynika inaczej, dopuszcza siC ich 
usytuowanie w granicach innych terenów 
publicznych, terenów o charakterze 
ogólnodostCpnym, lub innych, z zapewnieniem 
dostCpu słucbom eksploatuj>cym do tych sieci na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

6) realizacja sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
na terenach dróg wewnCtrznych jest mocliwa pod 
warunkiem wyprzedzaj>cego uregulowania spraw 
formalno – prawnych przez właWciciela, właWcicieli 
lub zarz>dcC drogi wewnCtrznej z właWciwym 
gestorem sieci oraz z zapewnieniem słucbom 
eksploatuj>cym i konserwuj>cym dostCpu do tych 
sieci i urz>dzeM na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnychś 

7) obowi>zuje strefa ochronna oddziaływania pola 
elektromagnetycznego wzdłuc projektowanych linii 
wysokich napiCć okreWlona przepisami odrCbnymiś 

8) zaopatrzenie w wodC:  
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej II strefy ciWnienia poprzez 
projektowan> sieć wodoci>gow> Parku 
Przemysłowego, rozbudowan> o niezbCdne 
odcinki, na warunkach okreWlonych przez gestora 
sieci oraz zarz>dcC sieci, 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w wodC pitn> oraz 
przemysłow> (do celów pocarowych)  
z istniej>cej sieci wodoci>gowej firmy 
ZACHEM S.A. na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci, 

c) dla terenów, dla których trwale lub czasowo nie 
ma mocliwoWci podł>czenia do sieci 
wodoci>gowej, dopuszcza siC obsługC poprzez 
indywidualne ujCcia wody z zachowaniem 
przepisów odrCbnych i szczególnych, 

d) sieć wodoci>gow> realizować w terenach dróg 
publicznych z wyj>tkiem drogi ekspresowej 
C1.KD-S, dróg wewnCtrznych w terenach 
infrastruktury technicznej, terenach publicznych 
lub terenach ogólnodostCpnych, z zachowaniem 
układów pierWcieniowychś 

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

kolektora A0 poprzez kolektor A04 z odpływem 
na oczyszczalniC „KapuWciska”. Vcieki do 
kanalizacji miejskiej, odprowadzane bCd> 
poprzez projektowan> kanalizacjC sanitarn> 

Parku Przemysłowego, rozbudowan>  
o niezbCdnie odcinki, na warunkach okreWlonych 
przez gestora sieci oraz zarz>dcC sieci, 

b) dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków bytowych 
do istniej>cej kanalizacji sanitarnej firmy 
ZACHEM S.A. na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci, 

c) kanalizacjC sanitarn> grawitacyjno – pompow> 
realizować w systemie rozdzielczym, kanały 
zlokalizować w terenach dróg publicznych,  
z wyj>tkiem drogi ekspresowej C1.KD-S,  
w terenach dróg wewnCtrznych, w terenach 
infrastruktury technicznej, w terenach 
publicznych lub ogólnodostCpnych, zgodnie  
z warunkami technicznymi okreWlonymi przez 
gestora sieci, 

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

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

f) dla terenów zlokalizowanych poza stref> 
ochronn> ujCcia wody ZACHEM, do czasu 
realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków bytowych 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
nieczystoWci ciekłeś 

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

i roztopowych z pasów dróg publicznych  
i wewnCtrznych, z wyj>tkiem drogi ekspresowej 
C1.KD-S, do zlewni kolektora K-41 i dalej 
wylotem W-4a do rzeki Brdy, poprzez 
projektowan> kanalizacjC deszczow> Parku 
Przemysłowego, na warunkach okreWlonych 
przez gestora sieci oraz zarz>dcC sieci, dla drogi 
ekspresowej odprowadzenie wód deszczowych 
wg projektu budowlanego drogi  
z uwzglCdnieniem przepisów odrCbnych, 

b) kanalizacjC deszczow> projektować w systemie 
rozdzielczym, kanały lokalizować w pasach dróg 
publicznych, z wyj>tkiem drogi ekspresowej 
C1.KD-S, dróg wewnCtrznych, w terenach 
infrastruktury technicznej, w terenach 
publicznych lub ogólnodostCpnych, zgodnie  
z warunkami technicznymi okreWlonymi przez 
gestora sieci, 

c) Wcieki deszczowe odprowadzone do systemu 
kanalizacji deszczowej pochodz>ce  
z powierzchni zanieczyszczonych powinny być 
oczyszczane i retencjonowane na terenie działki 
Inwestora zgodnie z warunkami gestora sieci 
oraz z zachowaniem przepisów odrCbnych, 

d) do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji 
deszczowej dopuszcza siC odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych do gruntu  
z zachowaniem przepisów szczególnych oraz 
nakazów, zakazów i ograniczeM okreWlonych  
w decyzji/rozporz>dzeniu o ustanowieniu strefy 
ochronnej ujCcia wody „Zachem”, 
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e) dopuszcza siC, aby wody opadowe i roztopowe  
z dachów były odprowadzane poprzez zbiorniki 
retencyjne do gruntu lub wykorzystywane do 
drugorzCdnych celów ucytkowychś 

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

i bytowo – gospodarcze planowan> sieci> 
gazow> Wredniego ciWnienia powi>zan>  
z planowan> sieci> Wredniego ciWnienia 
zlokalizowan> w bezpoWrednim s>siedztwie  
z terenami objCtymi opracowaniem na 
warunkach technicznych okreWlonych przez 
gestora sieci, 

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

 12) zaopatrzenie w ciepłoŚ  
a) ustala siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 

pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, wCglem kamiennym, ze aródeł 
energii odnawialnej lub z innych aródeł 
przyjaznych dla Wrodowiska, z zachowaniem 
sprawnoWci w procesie spalania okreWlonych dla 
poszczególnych urz>dzeMś 

 13) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś  
a) zaopatrzenie w energie elektryczn> terenu 

oznaczonego na planie symbolem B10.UK 
odbywać siC bCdzie z odtworzonej stacji 
transformatorowej (zasilanej z sieci 
energetycznej ZACHEM SA) znajduj>cej siC na 
terenie oznaczonym B2.IE poprzez istniej>ce  
i projektowane sieci energetyczne prowadzone 
przez teren dróg publicznych oznaczonych 
symbolami: B1.KD-L; B8.KD-L; B9.KD-D, 

b) dopuszcza siC zasilanie w energiC elektryczn> 
terenu skrzycowania ul. Emilianowskiej  
i Obwodnicy południowej – tereny oznaczone: 
C1.KD-S i B16.KD-Z z istniej>cej stacji 
transformatorowej bCd>cej w gestii PKP-ENERG 
ETYKA i znajduj>cej siC poza południow> 
granic> opracowania, 

c) dopuszcza siC zasilanie w energiC elektryczn> 
terenu oznaczonego C4.KSO odbywać siC bCdzie 
z projektowanej stacji transformatorowej 
zlokalizowanej na terenie C4.KSO i zasilanej 
projektowan> lini> kablow> SN 15 kV  
z istniej>cej sieci elektroenergetycznej bCd>cej  
w gestii PKP-ENEGRETYKA zlokalizowanej na 
terenie poza wschodni> i południow> granic> 
opracowania, 

d) dopuszcza siC zasilanie w energiC elektryczn> 
terenu przeciCcia dróg ul. D>browa teren C2.KD-
L i obwodnicy południowej – tereny C1.KD-S  
z projektowanej stacji transformatorowej 
zlokalizowanej w granicach terenu C4.KSO; 

 14) gospodarka odpadami stałymi:  
a) ustala siC, ce odpady komunalne, po 

wczeWniejszej segregacji, nalecy przekazywać 
przedsiCbiorstwom posiadaj>cym uprawnienia 
zezwalaj>ce na ich odbiór z poszczególnych 
posesji, 

b) pozostałe odpady, nalecy zagospodarować 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi i szczególnymi, 

c) w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami 
obowi>zuj> ustalenia zawarte w dokumentach 
PGO–Bydgoszcz oraz POV– Bydgoszcz; 

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

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

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

11. sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
1) na terenach leWnych obowi>zuje zakaz 

tymczasowego zagospodarowania terenów,  
z wyj>tkiem lokalizacji obiektów niewymagaj>cych 
pozwolenia na budowC i zwi>zanych z gospodark> 
leWn>ś 

2) obowi>zuje pozostawienie dotychczasowego 
ucytkowania terenu lasu, z ograniczeniami 
wynikaj>cymi z przepisów odrCbnych. 
12. WysokoWci stawek procentowych:  

1) dla terenów przeznaczonych na inwestycje celu 
publicznego oraz terenów gminnych - obowi>zuje 
0%; 

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

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

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dla terenu A1.ZL, A3.ZL, B3.ZL, 

B4.ZL, B6.ZL, B11.ZL, B12.ZL, B14.ZL i C3.ZL:  
1) przeznaczenie - teren lasu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) dopuszcza siC realizacjC zabudowy zwi>zanej  
z gospodark> leWn>, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

b) obowi>zuje ujednolicony, harmonijny charakter 
zabudowy, 

c) dopuszcza siC zabudowC bezpoWrednio przy 
granicy działekś 

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

z przepisami odrCbnymi, 
b) obowi>zuje ochrona zieleni leWnej oraz ochrona 

ptactwa i zwierzyny leWnej, 
c) obowi>zuje zakaz składowania wszelkich 

odpadów, 
d) dla terenów A1.ZL, A3.ZL, B3.ZL, B14.ZL, 

C3.ZL obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie  
z decyzj>/rozporz>dzeniem o u stanowieniu 
strefy) wynikaj>ce z połocenia w granicach 
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strefy ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia 
wody "Zachem", 

e) na terenach B14.ZL i C3.ZL obowi>zuje strefa 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny 
ToruMsko - Bydgoskiej czCWć zachodniaś 

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

stoj>cych, trwale zwi>zanych z gruntem, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji małej architektury, 
c) dopuszcza siC grodzenie terenów leWnych na 

granicach z terenami o innym przeznaczeniu; 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji, 
b) obowi>zuje kształt dachu wielospadowy o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 40o – 45o; 
6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) dla terenów A1.ZL i A3.ZL obowi>zuje strefa 

ochronna oddziaływania pola elektromagnetycznego 
wzdłuc projektowanej linii wysokiego napiCcia  
o kreWlona w przepisach odrCbnych, 

b) dla terenów A1.ZL i A3.ZL obowi>zuje strefa 
ochronna projektowanego kabla WN 110 kV na 
terenie A2.IPT o szerokoWci 20 m wył>czona 
spod wszelkiej zabudowy i nasadzeM trwałychś 

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

dróg przyległychś zakaz obsługi z C1.KD-S, 
b) zakaz powi>zania z drog> C1.KD-S, jedynie  

w przypadku realizacji jezdni serwisowej drogi 
oznaczonej symbolem C1.KD-S, dopuszcza siC 
powi>zanie z t> jezdni>. 

 
§ 7. Ustalenie dla terenu A2.IPT:  

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - 
linia kablowa WN 110 kV; 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie 
z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu strefy) 
wynikaj>ce z połocenia w granicach strefy ochrony 
poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody „Zachem”. 
 
§ 8. Ustalenia dla terenu A4.KD-W i A11.KD-W:  

1) przeznaczenie - teren drogi wewnCtrznej (dojazd do 
ujCć wodnych)ś 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie  

z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu 
strefy) wynikaj>ce z połocenia w granicach 
strefy ochrony poWredniej zewnCtrznej ujCcia 
wody „Zachem”, 

b) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  
z powierzchni utwardzonych do systemu 
kanalizacji deszczowej, 

c) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych  

z techniczn> obsług> drogi na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- A4.KD-W - zmienna 8-10 m, 
- A11.KD-W - zmienna 6-40 m; 

b) ulica jednojezdniowa z chodnikiem  
z dopuszczeniem budowy ulicy 
jednoprzestrzennej bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników, 

c) zalecany typ skrzycowaM - skrzycowania zwykłe. 
 
§ 9. Ustalenia dla terenu A5.IW, A6.IW, A7.IW, 

A8.IW, A9.IW i A10.IW:  
1) przeznaczenie - teren infrastruktury wodoci>gowej 

(ujCcia wodne)ś 
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - obowi>zuj> zakazy oraz ograniczenia 
wynikaj>ce ze strefy ochrony bezpoWredniej ujCcia 
wody; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej - obowi>zuje utrzymanie, 
modernizacja, przebudowa istniej>cych oraz 
realizacja nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z gestorem sieci  
i zachowaniem przepisów odrCbnychś 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych. 
 
§ 10. Ustalenia dla terenu A12.IW:  

1) przeznaczenie - teren infrastruktury wodoci>gowejś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) dopuszcza siC mocliwoWć grodzenia terenu, 
b) dopuszcza siC realizacjC zabudowy kubaturowej 

zwi>zanej z przeznaczeniem terenuś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie 
z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu strefy) 
wynikaj>ce z połocenia czCWci obszaru planu  
w granicach strefy ochrony poWredniej zewnCtrznej 
ujCcia wody „Zachem”; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
obowi>zuje utrzymanie, modernizacja, przebudowa 
istniej>cych oraz realizacja nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, w uzgodnieniu  
z gestorem sieci i zachowaniem przepisów 
odrCbnych. 
 
§ 11. Ustalenia dla terenu B1.KD-L, B7.KD-L, 

B8.KD-L i C2.KD-L:  
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej, ulica klasy 

lokalnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- B1.KD-L - zmienna 13 – 30 m, 
- B7.KD-L - zmienna 10 – 30 m, 
- B8.KD-L - zmienna 10 – 15 m, 
- C2.KD-L - zmienna 20 – 35 m; 
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b) ulica jednojezdniowa, z chodnikami  
z dopuszczeniem budowy ulicy 
jednoprzestrzennej bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników, 

c) w drodze C2.KD-L - zalecana realizacja 
samodzielnej Wciecki rowerowej, 

d) zalecany typ skrzycowaM - z ulicami klasy 
lokalnej i dojazdowej - skrzycowania zwykłe, 
zakaz powi>zania drogi C2.KD-L z drog> 
C1.KD-S - przejazd w drugim poziomie,  
w przypadku realizacji jezdni serwisowej w pasie 
drogi C1.KD-S, dopuszcza siC poł>czenie drogi 
C2.KD-L z t> jezdni>ś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie  

z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu 
strefy) wynikaj>ce z połocenia terenów B1.KD-L 
i C2.KD-L w granicach strefy ochrony 
poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody „Zachem”, 

b) dla terenu C2.KD-L obowi>zuje granica Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny 
ToruMsko - Bydgoskiej czCWć zachodnia, gdzie 
obowi>zuj> zasady zagospodarowania, nakazy, 
dopuszczenia, ograniczenia i zakazy okreWlone  
w przepisach odrCbnych dotycz>cych utworzenia 
obszaru chronionego krajobrazu. 

 
§ 12. Ustalenia dla terenu B2.IE:  

1) przeznaczenie - teren urz>dzeM 
elektroenergetycznych; 

2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> terenu 
oznaczonego w planie symbolem B10.UK poprzez 
istniej>ce i projektowane sieci energetyczne 
przewiduje siC wykorzystuj>c istniej>c> stacjC tra ns 
fo rmatorow> (teren oznaczony w planie symbolem 
B2.IE), w której nalecy zainstalować nowe 
wyposacenie energetyczneś 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu drogi przyległej. 
 
§ 13. Ustalenie dla terenu B5.IPT i B13.IPT:  

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej; 
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej - obowi>zuje 
utrzymanie, modernizacja, przebudowa istniej>cych 
oraz realizacja nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z gestorem 
sieci i zachowaniem przepisów odrCbnych. 
 
§ 14. Ustalenia dla terenu B9.KD-D:  

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

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zmienna 

5-30 m, 
b) ulica jednojezdniowa z chodnikami,  

z dopuszczeniem budowy ulic 
jednoprzestrzennej bez wyodrCbnionej jezdni  
i chodników, 

c) zalecany typ skrzycowaM - skrzycowania zwykłe. 
 
§ 15. Ustalenia dla terenu B10.UK:  

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - teren usług kultury - skansen 

architektury przemysłowej, 
b) uzupełniaj>ce - dopuszcza siC lokalizacjC usług 

nieuci>cliwychś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) wymagane uporz>dkowanie terenu, przy 
zachowaniu budynków oraz istniej>cej zieleni, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC ci>gów pieszych i form 
małej architektury, 

c) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy, 
d) dopuszcza siC lokalizacjC parkingu 

powierzchniowego; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) teren skansenu znajduje siC w strefie „B” 

ochrony konserwatorskiej, a dla terenu 
połoconego w granicach tej strefy obowi>zuj> 
zachowanie historycznego zagospodarowania 
terenu i uzgodnienia z właWciwym 
konserwatorem zabytków - remontów, 
modernizacji, adaptacji, zmiany sposobów 
ucytkowania obiektów zabytkowych oraz 
sposobu zagospodarowania terenu, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
uzupełnieM zabudowy, elementów reklamy 
wizualnej i prac ziemnych, 

b) obowi>zuje zachowanie istniej>cej zabudowy 
historycznej z wymogiem jej konserwacji, 
rewaloryzacji i rekonstrukcji, realizowanych 
przez remonty konserwatorskie, 

c) w przypadku planowania działalnoWci 
budowlanej (w tym inwestycji liniowych) na 
obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
obowi>zuje przeprowadzenie, na koszt 
inwestora, wyprzedzaj>cych badaM 
archeologicznych, których zakres zostanie 
ustalony na etapie uzgadniania projektu, 

d) teren skansenu znajduje siC w strefie „W” 
ochrony archeologicznej - wymagane jest 
zapewnienie nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi; 

4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) przed rozpoczCciem wszelkich prac 

budowlanych obowi>zuje przeprowadzenie 
badaM chiropterologicznych, wykonanych na 
koszt inwestora, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC ostoi dla nietoperzy 
poprzez wywieszanie budek lCgowych  
i tworzenie zimowisk zgodnie z wytycznymi 
wykwalifikowanego chiropterologa; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolno 

stoj>cych, trwale zwi>zanych z gruntem, jedynie 
wzdłuc wytyczonych Wciecek i przy zachowaniu 
istniej>cego drzewostanu, 
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b) w przypadku realizacji ogrodzeM, obowi>zuje 
zastosowanie ogrodzeM acurowych lub 
półprzezroczystych, bezpiecznych dla ptactwa  
i zwierz>t leWnychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy usługowej do 

dwóch kondygnacji, nie wiCcej nic 10,0 m, 
b) minimalna szerokoWć samodzielnego ci>gu 

pieszego wynosi 1,0 m, 
c) dopuszcza siC wprowadzenie ci>gów pieszych na 

pomostach, co najmniej 0,5 m nad terenem; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji - obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenów dróg przyległych. 
 
§ 16. Ustalenia dla terenu B15.IPT:  

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej; 
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej - obowi>zuje 
utrzymanie, modernizacja, przebudowa istniej>cych 
oraz realizacja nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z gestorem 
sieci i zachowaniem przepisów odrCbnych. 
 
§ 17. Ustalenia dla terenu B16.KD-Z:  

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

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zmienna 

25-40 m, 
b) ulica jednojezdniowa - obowi>zuje przekrój 

poprzeczny jak dla drogi zamiejskiej, 
c) zalecany typ skrzycowaM - docelowo - zakaz 

poł>czenia drogi B16.KD-Z z drog> ekspresow>, 
dopuszcza siC w przypadku realizacji jezdni 
serwisowej poł>czenie z t> jezdni>ś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje granica Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny ToruMsko - 
Bydgoskiej czCWć zachodnia, gdzie obowi>zuj> 
zasady zagospodarowania, nakazy, dopuszczenia, 
ograniczenia i zakazy okreWlone w przepisach 
odrCbnych dotycz>cych utworzenia obszaru 
chronionego krajobrazu. 
 
§ 18. Ustalenia dla terenu B17.ZU i B18.ZU:  

1) przeznaczenie - zieleM objCta formami ochrony 
przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody; 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje granica Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny ToruMsko - 
Bydgoskiej czCWć zachodnia, gdzie obowi>zuj> 
zasady zagospodarowania, nakazy, dopuszczenia, 
ograniczenia i zakazy okreWlone w przepisach 
odrCbnych dotycz>cych utworzenia obszaru 
chronionego krajobrazu; 

3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) obowi>zuje zakaz realizacji zabudowy 

kubaturowej, 

b) dla terenu B18.ZU – dopuszcza siC lokalizacjC 
urz>dzeM do podczyszczania i retencjonowania 
wód opadowych i roztopowych wynikaj>cych  
z odwodnienia trasy komunikacyjnej; 

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

drogi oznaczonej symbolem B16.KD-Z, 
b) zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi C1.KD-S. 
 
§ 19. Ustalenia dla terenu C1.KD-S:  

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej, droga 
ekspresowa - rezerwa terenu przeznaczona pod 
rozbudowC drogiś 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych -  

w granicach objCtych planem - zmienna 50-70 m, 
b) układ podstawowy - droga dwujezdniowa  

z jezdni> serwisow> na wybranych odcinkach 
drogi, 

c) powi>zania dróg nicszych kategorii z drog> 
ekspresow> wył>cznie poprzez wCzły drogowe. 

 
§ 20. Ustalenia dla terenu C4.KSO:  

1) przeznaczenie - teren obsługi komunikacji 
samochodowej (miejsce obsługi pasacera - MOP); 

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - obowi>zuje granica Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny ToruMsko - 
Bydgoskiej czCWć zachodnia, gdzie obowi>zuj> 
zasady zagospodarowania, nakazy, dopuszczenia, 
ograniczenia i zakazy okreWlone w przepisach 
odrCbnych dotycz>cych utworzenia obszaru 
chronionego krajobrazu; 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej:  
a) zaopatrzenie w wodC z ujCcia własnego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

szczelnego zbiornika bezodpływowego, 
c) dopuszcza siC zasilanie w energiC elektryczn> 

terenu oznaczonego symbolem z projektowanej 
stacji transformatorowej (słupowej lub 
kontenerowej) zlokalizowanej na terenie  
i zasilanej projektowan> lini> kablow> SN 15 kV 
z istniej>cej sieci energetycznej bCd>cej w gestii 
PKP-ENEGRETYKA zlokalizowanej na terenie 
poza wschodni> i południow> granic> 
opracowania; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna wył>cznie  

z terenu drogi oznaczonej symbolem, 
b) dopuszcza siC wjazd na teren (MOP) z drogi 

wył>cznie dla pojazdów obsługi MOP, pod 
warunkiem wprowadzenia zakazu mocliwoWci 
przejazdu tych pojazdów na drogC ekspresow>.  
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Rozdział 5 
Przepis koMcowy 

 
§ 21. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Zbigniew SobociMski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XII/114/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
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zał>cznik nr 1-1a 
do uchwały nr XII/114/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 184 – 10565 – Poz. 1658 
 

zał>cznik nr 1-1b 
do uchwały nr XII/114/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XII/114/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 

ROZSTRZYżNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „ŁCgnowo-Skansen” w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.), 
Rada Miasta Bydgoszczy okreWla nastCpuj>cy sposób 
realizacji i finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 
8 marca 1990 r. o o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do 
zadaM własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
1. W zakresie infrastruktury drogowej: 

- drogi publiczne: 
- ulica klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku 

planu symbolem - B16.KD-Z,  
- ulice klasy lokalnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: B1.KD-L, B7.KD-L,  
B8.KD-L, C2.KD-L,  

- ulica klasy dojazdowej, oznaczona na 
rysunku planu symbolem – B9.KD-D,  

- drogi wewnCtrzne, oznaczone symbolamiŚ 
A4.KD-W, A11.KD-W. 

2. W zakresie infrastruktury technicznej: 
- urz>dzanie terenów zieleni publicznej (B17.ZU  

i B18.ZU). 
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 kwietnia 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 – ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 j.t.) oraz z ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  
z póan. zm.). 

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

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej bCdzie wymagała wykupu gruntów na cele 
publiczne, rozbiórek i wyburzeM budynków i budowli 
usytuowanych w liniach rozgraniczaj>cych. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie 

finansowana z budcetu Miasta Bydgoszczy,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, w tym ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  
z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z póan. zm.). 

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

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw> z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode  
i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 z póan. zm) - ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja Sp. 
z oo z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 

Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu 
Gminy zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
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