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UCHWAŁA Nr LXIX/1079/10 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZ 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MiedzyM-WiWniowa” 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 i Nr 119, poz. 804) uchwala 
siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego 
uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czCWci osiedla 
MiedzyM w Bydgoszczy (o powierzchni ok. 118,25 ha), 
objCty ulicami: bywieck>, Wierzbow>, Paproci>, 
Szczytow>, Pijarów, KoWciersk> i ograniczony skrajem 
lasu oraz Kanałem Bydgoskim, w granicach 
okreWlonych na rysunku planu, a takce nadaje siC jemu 
nazwC ąMiedzyM-WiWniowaą.  

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 1/1b;  

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

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

 
Rozdział 1 

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

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

2) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o jednej lub wielu płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 15°ś  

3) dachu stromym – nalecy przez to rozumieć dach  
o jednej lub wielu płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 15°ś  

4) kioskach – nalecy przez to rozumieć tymczasowe 
obiekty handlowo-usługowe, które spełniaj> 
nastCpuj>ce warunki:  

a) powierzchnia zabudowy wynosi nie wiCcej nic  
15 m2,  

b) wysokoWć okapu lub attyki nad poziomem terenu 
wynosi nie wiCcej nic 3,0 m,  

c) powierzchnia przeszklona Wcian stanowi nie 
mniej nic 30% sumy powierzchni Wcian z oknami 
wystawowymi,  

d) k>t nachylenia dachu wynosi nie wiCcej nic 30°,  
e) posiadaj> wysokie walory estetyczne;  

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) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar, na którym 
dopuszcza siC zabudowC kubaturow>, przy czym 
okapy i gzymsy nie mog> przekraczać tej linii  
o wiCcej nic 0,8 m, natomiast otwarte czCWci 
budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody 
zewnCtrzne, pochylnie i rampy – o wiCcej nic 1,5 m;  

8) miejscach parkingowych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielone miejsca postojowe (w tym równiec 
zadaszone i w budynkach) dla samochodówś  

9) 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 
systemu komunikacji;  

 10) ochronie zadrzewienia – nalecy przez to rozumieć 
nakaz wkomponowania istniej>cego zadrzewienia  
w projektowane zagospodarowanie terenu, przy 
jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu wycinki 
drzew iglastych i liWciastych, z dopuszczeniem 
wycinki drzew stanowi>cych zagrocenie dla ludzi, 
konstrukcji istniej>cej i projektowanej zabudowy 
oraz prawidłowej eksploatacji sieci infrastruktury 
technicznej;  

 11) 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 
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mniejszej nic 40% powierzchni przCsła, mierzonej  
w przekroju pionowym podłucnymś  

 12) planie – nalecy przez to rozumieć plan miejscowy,  
o którym mowa w § 1 ust. 1, znajduj>cy siC  
w granicach obrCbów geodezyjnych oznaczonych 
numerami: 32-36, 42, 44-48 i 334;  

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

 14) 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;  

 15) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu) – 
nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie - 
funkcjC terenu, które na danym terenie lub działce 
budowlanej, stanowi nie mniej nic 70% powierzchni 
całkowitej budynku - w przypadku funkcji 
kubaturowej, oraz nie mniej nic 70% powierzchni 
terenu - w przypadku funkcji niekubaturowej;  

 16) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, niekoliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie lub działce budowlanej, które 
poszerzaj> podstawowe funkcje terenu, a ich suma 
stanowi nie wiCcej nic 30% powierzchni całkowitej 
budynku - w przypadku funkcji kubaturowej, oraz 
nie wiCcej nic 30% powierzchni terenu -  
w przypadku funkcji niekubaturowej;  

 17) przeznaczeniu zamiennym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które moce być 
realizowane w granicach całego terenu zamiast 
przeznaczenia podstawowego, przy czym 
wykluczone jest współistnienie na jednym terenie 
przeznaczenia podstawowego i zamiennego;  

 18) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie w skali 
1:1000, na którym przedstawiono ustalenia planu  
w formie graficznej;  

 19) 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;  

 20) strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej – 
nalecy przez to rozumieć obszar szczególnie 
wartoWciowy, przeznaczony do bezwzglCdnego 
zachowania, obejmuj>cy szlak wodny Starego  
i Nowego Kanału Bydgoskiego (nr rejestru 
zabytków A/900/1), wraz z jego bezpoWrednim 
otoczeniem;  

 21) strefie „B” - ochrony konserwatorskiej – nalecy 
przez to rozumieć obszar zawieraj>cy znaczn> (lecz 
nie dominuj>c>) czCWć elementów historycznie 
ukształtowanej struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych;  

 22) 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 literowy;  

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

 24) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć usługow>, która nie powoduje 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska oraz naruszenia 
uzasadnionych interesów osób trzecich, a takce nie 
jest zaliczana do przedsiCwziCć mog>cych zawsze  
i potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowiskoś  

 25) 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 odrCbnychś  

 26) zakazie realizacji wolno stoj>cych garacy i obiektów 
gospodarczych – nalecy przez to rozumieć zakaz 
usytuowania na terenie wolno stoj>cych garacy 
blaszanych lub obiektów gospodarczych i garacy, 
niezwi>zanych konstrukcyjnie z budynkiem 
głównymś  

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

a nie zdefiniowane 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 planu;  
2) ustalenia planu, okreWlone w rozdziałach 3 i 4 

uchwały.  
2.  Obszar objCty planem stanowi> trzy jednostki 

funkcjonalne oznaczone literami „A”, „B” i „C” oraz 
odrCbna jednostka funkcjonalna grupuj>ca tereny 
systemu komunikacji, oznaczona cyfr> „0”.  

3.  Poszczególnym terenom przypisano oznaczenie 
literowo-liczbowe składaj>ce siC z:  
1) litery oznaczaj>cej jednostkC funkcjonaln> (nie 

dotyczy terenów systemu komunikacji);  
2) kolejnej liczby porz>dkowej w obszarze 

odpowiedniej jednostki funkcjonalnej;  
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 przestrzennego;  
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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 ziemnych;  

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.  
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1.  Oznaczenia graficzne, bCd>ce ustaleniami 

planu:  
1) granica obszaru objCtego planem;  
2) linia rozgraniczaj>ca tereny - WciWle okreWlonaś  
3) linia rozgraniczaj>ca tereny - orientacyjna;  
4) linia podziału wewnCtrznego - WciWle okreWlonaś  
5) linia podziału wewnCtrznego - orientacyjna;  
6) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
7) granica strefy „A” - pełnej ochrony 

konserwatorskiej;  
8) granica strefy „B” - ochrony konserwatorskiej;  
9) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytkówś  
 10) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś  
 11) przebieg głównej kalenicy;  
 12) orientacyjne usytuowanie budynku;  
 13) powierzchnia ograniczaj>ca wysokoWć zabudowy  

i obiektów naturalnych w rejonie lotniska 
Bydgoszcz-Szwederowo;  

 14) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny;  
 15) ci>g pieszo-rowerowy - przebieg orientacyjny;  
 16) strefa parkingówś  
 17) MN – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
 18) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren zabudowy usługowejś  
 19) UKR – teren usług kultu religijnego;  
 20) UO – teren usług oWwiatyś  
 21) UZ – teren usług zdrowia i opieki społecznejś  
 22) UH – teren usług handlu detalicznego;  
 23) US – teren usług sportu i rekreacji;  
 24) U – teren zabudowy usługowejś  
 25) ZL – teren lasu;  

 26) ZU – teren zieleni urz>dzonej;  
 27) ZK – teren zieleni krajobrazowej;  
 28) WUH – teren urz>dzeM wodnych;  
 29) KSO-U – teren obsługi komunikacji samochodowej, 

teren zabudowy usługowejś  
 30) KPX – teren wydzielonego ci>gu pieszego;  
 31) KPX-R – teren wydzielonego ci>gu pieszo-

rowerowego;  
 32) KP – teren wydzielonego placu miejskiego;  
 33) KD-Z – teren drogi publicznej - ulica zbiorcza;  
 34) KD-L – teren drogi publicznej - ulica lokalna;  
 35) KD-L-WUH – teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

teren urz>dzeM wodnych;  
 36) KD-D – teren drogi publicznej - ulica dojazdowa;  
 37) KD-DX – teren drogi publicznej - ulica dojazdowa - 

ci>g pieszo-jezdny;  
 38) KD-W – teren drogi wewnCtrznejś  
 39) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;  
 40) IG – teren infrastruktury gazowniczej;  
 41) IK – teren infrastruktury kanalizacyjnej.  

2.  Oznaczenia graficzne elementów 
informacyjnych, niebCd>cych ustaleniami planu:  
1) granica miasta, powiatu;  
2) granica terenu wysokiego stopnia zagrocenia 

ruchami masowymi ziemi;  
3) granica terenu Wredniego stopnia zagrocenia ruchami 

masowymi ziemi;  
4) akcent plastyczny;  
5) oW widokowa;  
6) panorama widokowa;  
7) orientacyjny układ jezdni.  

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 
§ 5.1.  Ogólne ustalenia planu obowi>zuj> dla 

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

2.  W przypadku ustalenia dla danego terenu dwóch 
przeznaczeM, oznaczonych symbolami literowymi 
oddzielonymi myWlnikiem, nalecy przyj>ć, ce 
przeznaczenia te s> równowacne i mog> wystCpować 
wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do 
powierzchni terenu i zabudowy, jak równiec 
samodzielnie.  

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

4.  Na terenach, dla których w planie ustalono 
przeznaczenie podstawowe, zabrania siC wprowadzania 
przeznaczenia zamiennego, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych planu nie wynika inaczej.  

5.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy zgodnej  

z przeznaczeniem terenu oraz z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu;  
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2) obowi>zuje zachowanie budynków, z wyj>tkiem 

obiektów budowlanych przeznaczonych do 
rozbiórki, które zostały oznaczone na rysunku planu;  

3) dopuszcza siC mocliwoWć przesuniCcia (w kierunku 
prostopadłym do przebiegu linii) o nie wiCcej nic  
4,0 m orientacyjnych linii rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, przy czym nie mog> one 
przekroczyć, wyznaczonych w ich bezpoWrednim 
s>siedztwie, nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

4) dopuszcza siC lokalizacjC, takce bezpoWrednio przy 
granicy działki, wolno stoj>cych oraz zwi>zanych 
konstrukcyjnie z budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, garacy i obiektów gospodarczych, 
z wyj>tkiem garacy blaszanych.  
6.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) obowi>zuje ochrona ukształtowania terenu przy 

dopuszczeniu biologicznych metod przeciwdziałania 
erozji zboczy,  

2) obowi>zuje ochrona wartoWciowego drzewostanu  
i krzewów, przy uwzglCdnieniu zasad utrzymania 
zieleni w pasach drogowych;  

3) obowi>zuje rewitalizacja wartoWciowych form 
zieleni;  

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, a takce 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko oraz mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś  

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

6) uci>cliwoWć obiektów wywołana funkcjami 
usługowymi nie moce przekraczać granic działek 
budowlanych i powodować koniecznoWci 
ustanawiania stref ochronnych;  

7) na terenach zabudowy usługowej obowi>zuje 
lokalizacja wył>cznie usług nieuci>cliwychś  

8) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  
z powierzchni parkingu terenowego poprzez 
urz>dzenia oczyszczaj>ce do systemu kanalizacji 
deszczowej lub studni chłonnych wód deszczowych, 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w przepisach 
odrCbnychś  

9) obowi>zuje zagospodarowanie parkingów 
terenowych zieleni> wysok> w proporcji nie mniej 
nic 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych;  

 10) na kacdej nieruchomoWci zabudowanej obowi>zuje 
usytuowanie wydzielonego miejsca do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś  

 11) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wzdłuc granicy z terenem 042.KD-
Z, obowi>zuje wykonanie nasadzeM zieleni 
izolacyjnej.  

7.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) w miejscu oznaczonym na rysunku planu wyznacza 

siC strefC „A” pełnej ochrony konserwatorskiej 
Kanału Bydgoskiego, w granicach której wymagane 
jest:  
a) uzgadnianie z właWciwym konserwatorem 

zabytkówŚ wszelkiej działalnoWci inwestycyjnej, 
podziałów geodezyjnych, zmian sposobu 
ucytkowania, prac ziemnych, remontów, 
modernizacji i adaptacji budynków, uzupełnieM 
zabudowy, zdobienia brył architektonicznych, 
kolorystyki elewacji, rewaloryzacji zieleni, 
wprowadzania małych form architektonicznych 
oraz elementów reklamy,  

b) w przypadku planowania działalnoWci 
budowlanej (w tym inwestycji liniowych) 
obowi>zuje przeprowadzenie wyprzedzaj>cych 
badaM archeologicznych, których zakres 
powinien zostać okreWlony przez właWciwego 
konserwatora zabytków,  

c) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej zieleni wzdłuc 
Kanału Bydgoskiego,  

d) obowi>zuje zakaz realizacji kiosków, garacy  
i obiektów gospodarczych,  

e) obowi>zuje zakaz umieszczania wolnostoj>cych 
reklam;  

2) w miejscu oznaczonym na rysunku planu wyznacza 
siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej otuliny 
Kanału Bydgoskiego, w granicach której wymagane 
jest opiniowanie z właWciwym konserwatorem 
zabytkówŚ uzupełnieM zabudowy, ogrodzeM działek 
od strony Kanału Bydgoskiego, wprowadzania 
małych form architektonicznych i wprowadzania 
elementów reklamy;  

3) w miejscu oznaczonym na rysunku planu wyznacza 
siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej dla 
nieczynnego cmentarza ewangelickiego,  
w granicach której wszelkie prowadzone prace  
(w tym rewaloryzacja zieleni), powinny być 
uzgadniane przez właWciwego konserwatora 
zabytkówś  

4) wymagane jest uzgadnianie z właWciwym 
konserwatorem zabytkówŚ remontów, modernizacji, 
adaptacji i zmian sposobu ucytkowania zabytków 
nieruchomych znajduj>cych siC w gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczonych na rysunku planu;  

5) wskazane jest dostosowanie nowej zabudowy, 
lokalizowanej w bezpoWrednim s>siedztwie 
zabytków nieruchomych znajduj>cych siC w gminnej 
ewidencji zabytków, pod wzglCdem gabarytów, 
kompozycji bryły, elewacji, dachów oraz 
opiniowanie nowej inwestycji z właWciwym 
konserwatorem zabytków.  
8.  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych:  
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, 
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zapewnienia ich ci>głoWci i poł>czeM z terenami 
zieleni urz>dzonej i małej architektury;  

3) zasady umieszczania tablic i urz>dzeM reklamowych, 
zwanych w uchwale „reklamami”Ś  
a) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na tle 

wartoWciowego zadrzewienia,  
b) dopuszcza siC mocowanie, prostopadle do 

elewacji frontowej, reklam o charakterze 
dostosowanym do wystroju elewacji,  

c) dopuszcza siC umieszczanie w pasie drogowym 
reklam niekoliduj>cych z bezpieczeMstwem 
ruchu i infrastruktur> techniczn>, na warunkach 
zarz>dcy drogi.  

9.  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 

zabudowy nie dotycz> obiektów istniej>cych, które 
mog> być remontowane, modernizowane  
i przebudowywane bez ograniczeM w obrCbie 
dotychczasowej bryły, ale musz> być uwzglCdnione 
w przypadku jej ewentualnej rozbudowy w rzucie 
poziomym;  

2) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  
w stosunku do powierzchni nieruchomoWci nie 
powinna przekraczać 40%;  

3) okreWlenie minimalnych wskaaników w zakresie 
komunikacji, właWciwych dla obszaru zabudowy 
ekstensywnej miejskiej:  
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej nalecy zapewnić nie mniej nic  
2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie oraz  
3 miejsca parkingowe na 2 mieszkania,  
w granicach własnej działki budowlanej,  

b) w obrCbie terenów zabudowy usługowej nalecy 
zapewnić nie mniej nic 12 miejsc parkingowych 
na 1000 m2 powierzchni ucytkowej,  

c) w obrCbie terenów zabudowy usług zdrowia  
i opieki społecznej nalecy zapewnić nie mniej 
nic 15 miejsc parkingowych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej,  

d) w obrCbie terenów zabudowy usług sportu  
i rekreacji nalecy zapewnić nie mniej nic  
10 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
ucytkowych,  

e) w obrCbie terenów zabudowy usług oWwiaty 
nalecy zapewnić nie mniej nic 7 miejsc 
parkingowych na 100 uczniów i zatrudnionych;  

4) ze wzglCdu na prawidłowoWć funkcjonowania 
lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, na terenie objCtym 
planem obowi>zuj> powierzchnie ograniczaj>ce 
wysokoWć zabudowy i obiektów naturalnych, 
okreWlone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska  
i naniesione na rysunku planu;  

5) okreWlone na rysunku planu powierzchnie 
ograniczaj>ce wysokoWć zabudowy dotycz> równiec 
wszystkich urz>dzeM oraz obiektów budowlanych, 
zlokalizowanych na dachach budynków.  
10. 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 
ziemnych:  
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicześ  
2) w wyniku długotrwałych opadów deszczu, na 

terenach połoconych w bezpoWrednim s>siedztwie 
Kanału Bydgoskiego mog> wyst>pić lokalne 
podtopienia;  

3) na rysunku planu oznaczono granice terenu 
wysokiego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi, dla którego obowi>zujeŚ  
a) zakaz realizacji nowej zabudowy kubaturowej,  
b) w przypadku realizacji koniecznych inwestycji 

zwi>zanych z przebudow> lub remontem 
infrastruktury technicznej, obowi>zuje 
opracowanie dokumentacji geologiczno-
incynierskiejś  

4) na rysunku planu oznaczono granice terenu 
Wredniego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi, dla którego obowi>zuje wykonanie analizy 
geotechnicznej statecznoWci zboczy, wykonanie 
badaM geotechnicznych gruntu w celu okreWlenia 
warunków posadowienia obiektów budowlanych 
oraz opracowanie, w zalecnoWci od okreWlonej 
kategorii i warunków gruntowych, dokumentacji 
geologiczno-incynierskiejś  

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

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

nieruchomoWciŚ  
1) projektowane podziały nieruchomoWci powinny 

spełniać nastCpuj>ce warunki:  
a) powierzchnia działki przeznaczonej pod 

zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 
stoj>c>Ś  
- minimalna – 400 m2,  
- maksymalna – nie ustala siC,  

b) szerokoWć frontu działki przeznaczonej pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 
stoj>c>Ś  
- minimalna – 16,0 m,  
- maksymalna – nie ustala siC,  

c) k>t połocenia bocznych granic działki  
w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 
110°ś  

2) dopuszcza siC ł>czenie, wyznaczonych na rysunku 
planu, działek budowlanych w celu utworzenia 
wiCkszej działki budowlanej, z mocliwoWci> jej 
zabudowy i zagospodarowania, z zachowaniem 
przepisów okreWlonych w planie;  

3) dopuszcza siC dokonywanie podziałów 
geodezyjnych działek i terenów zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz liniami podziału 
wewnCtrznego okreWlonymi na rysunku planu;  
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4) w granicach planu nie ustala siC obszarów 

wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM i podziałów 
nieruchomoWciś  

5) w przypadku koniecznoWci wydzielenia działki 
przeznaczonej na cele infrastruktury technicznej 
nalecy wyznaczać j> w minimalnych, niezbCdnych 
granicach.  
12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy – ze wzglCdu na połocenie granic planu  
w otoczeniu lotniska obowi>zuj> ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu zwi>zane  
z mocliwoWci> cerowania lub hodowania ptaków, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi.  

13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji:  
1) System komunikacji tworz>Ś  

a) drogi publiczne:  
- ulica zbiorcza – oznaczona symbolem KD-Z,  
- ulice lokalne – oznaczone symbolem KD-L,  
- ulice dojazdowe – oznaczone symbolem  

KD-D,  
- ulice dojazdowe – ci>gi pieszo-jezdne – 

oznaczone symbolem KD-DX,  
b) drogi wewnCtrzne – oznaczone symbolem KD-

W,  
c) wydzielone ci>gi pieszo-rowerowe – oznaczone 

symbolem KPX-R,  
d) wydzielone ci>gi piesze – oznaczone symbolem 

KPX;  
2) dopuszcza siC lokalizacjC w pasie drogowym 

obiektów małej architektury, w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogi;  

3) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulic;  
4) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów  

i sytuowanie nowych na warunkach zarz>dcy drogi;  
5) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, Wciecek rowerowych oraz lokalizacji 
infrastruktury technicznej;  

6) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> komunikacji;  

7) do czasu rozbudowy ulic dopuszcza siC utrzymanie 
istniej>cego zainwestowania bez mocliwoWci jego 
rozbudowy;  

8) dopuszcza siC wyznaczenie miejsc postojowych 
zwi>zanych z obsług> osiedla.  
14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej:  
1) nowe - budowane sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej (przesyłowe, rozdzielcze, przył>cza), 
niezwi>zane jak i zwi>zane z techniczn> obsług> 
drogi (z potrzebami zarz>dzania drogami lub 
potrzebami ruch drogowego), nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
infrastrukturC techniczn>, drogi publiczne lub drogi 
wewnCtrzne, o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub 
rysunku planu nie wynika inaczej, a w sytuacjach 
szczególnych (np. wzglCdy techniczne), dopuszcza 
siC ich sytuowanie w granicach terenów o innym 
przeznaczeniu; realizacjC sieci i urz>dzeM 
technicznych nalecy prowadzić za zezwoleniem 

właWciciela lub zarz>dcy gruntu, w porozumieniu  
z gestorami sieci i urz>dzeM technicznych, a na 
terenach nie bCd>cych własnoWci> publiczn>  
z zapewnieniem słucbom eksploatuj>cym  
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci i urz>dzeM na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś  

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

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

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

remontów, istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenu przez który 
przebiegaj> (np. sieci o charakterze 
przesyłowym), z wymogiem ich uwzglCdnienia 
w projekcie zagospodarowania oraz w sposobie 
urz>dzenia tego terenu, np. wył>czaj>c tC czCWć 
terenu (strefC) odpowiednio z zabudowy, 
budowy trwałych nawierzchni oraz 
wprowadzania nasadzeM drzew i krzewów,  
a takce z wymogiem ich udostCpnienia słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym, na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych,  

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

5) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:  
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do zlewni 

kolektora „A” z odprowadzenie na oczyszczalniC 
„KapuWciska” poprzez istniej>c> i projektowan> 
kanalizacjC sanitarn> zlokalizowan> w ci>gach 
komunikacyjnych w systemie rozdzielczym, 
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,  

b) dopuszcza siC, do czasu realizacji zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej, obsługC sanitarn> istniej>cej 
zabudowy poprzez szczelne zbiorniki na 
nieczystoWci ciekłe,  

c) po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej obowi>zuje likwidacja zbiorników na 
nieczystoWci ciekłeś  

6) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej:  
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a) odprowadzenie Wcieków deszczowych do 
kolektorów deszczowych K.81, K.82, K.34 ze 
zrzutem do Kanału Bydgoskiego poprzez 
istniej>ce i projektowane kanały deszczowe 
zlokalizowane w ci>gach komunikacyjnych, pod 
warunkiem zachowania dopuszczalnej wartoWci 
współczynnika spływu okreWlonego  
w dokumencie „Studium programowo-
przestrzennym kanalizacji deszczowej  
m. Bydgoszczy” oraz okreWlonego przez gestora 
sieci,  

b) zabrania siC wprowadzania Wcieków 
deszczowych - wód opadowych i roztopowych 
zanieczyszczonych, do wód lub do gruntu,  

c) urz>dzenia do retencjonowania wód 
deszczowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci, nie mog> być 
lokalizowane poza ich granicami,  

d) dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych „czystych” (np. z dachu) do ziemi 
w granicach działki inwestora, a takce ich 
retencjonowanie i wykorzystanie do 
drugorzCdnych celów ucytkowych,  

e) Wcieki deszczowe ujCte w systemy kanalizacyjne 
pochodz>ce z powierzchni zanieczyszczonych, 
powinny być podczyszczane na terenie działki 
inwestora, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi,  

f) kanały kanalizacji deszczowej nalecy 
projektować w ci>gach komunikacyjnych 
publicznych lub w terenach ogólnodostCpnych  
w systemie rozdzielczym;  

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ  
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej I strefy ciWnienia z magistral 
wodoci>gowych zlokalizowanych w ulicach 
Nakielskiej – DN 200 i Maciaszka – DN200, 
poprzez istniej>c> i projektowan> sieć 
rozdzielcz> na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci,  

b) sieć wodoci>gow> projektować w ci>gach 
komunikacyjnych z zachowaniem układów 
pierWcieniowych,  

c) w przypadku realizacji sieci wodoci>gowej  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś  

8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej>cej sieci 

gazowej Wredniego i niskiego ciWnienia, 
zlokalizowanej w ulicach przyległych, poprzez 
rozbudowC sieci, zgodnie z warunkami 
technicznymi okreWlonymi przez gestora sieci,  

b) dopuszcza siC stosowanie gazu płynnego,  
c) wskazane jest wykorzystanie gazu do celów 

grzewczych;  
9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 

ciepln>Ś  
a) zaopatrzenie w energiC ciepln> za pomoc> 

urz>dzeM zasilanych gazem, energi> elektryczn>, 
paliwami ekologicznymi lub innymi, zgodnie  

z „Programem Ochrony Powietrza dla strefy 
aglomeracja Bydgoszcz”,  

b) dopuszcza siC realizacjC palenisk domowych  
w formie kominków opalanych drewnem;  

 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś  
a) zasilanie obiektów adaptowanych, 

przebudowywanych i modernizowanych  
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych, 
zasilanych ze stacji transformatorowych 
zlokalizowanych na terenie opracowania i poza 
obszarem,  

b) sieci niskiego napiCcia i stacje transformatorowe 
wykorzystywane dla zasilania modernizowanych 
i projektowanych budynków nalecy dostosować 
do zwiCkszonego obci>cenia,  

c) ustala siC utrzymanie lokalizacji stacji 
transformatorowych i kablowych linii Wredniego 
napiCcia zlokalizowanych na obszarze 
opracowania; dopuszcza siC mocliwoWć 
przebudowy linii niskiego napiCcia na 
warunkach gestora sieci,  

d) wyznacza siC lokalizacje dwóch projektowanych 
stacji transformatorowych na terenach B11.IE  
i C15.IE,  

e) stacje projektowane realizować jako stacje wolno 
stoj>ce (kontenerowe) na geodezyjnie 
wydzielonych działkach o wymiarach ok.  
8x7 metrów z dostCpem do dróg publicznych,  

f) zasilanie stacji wykonać poprzez wciCcia w liniC 
kablow> Wredniego napiCcia relacji: stacja 
transformatorowa „Kostki Napierskiego” – stacja 
„Wierzbowa”, przebiegaj>cej wzdłuc ulicy 
Maciaszka,  

g) z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych nalecy wyprowadzić 
wył>cznie linie kablowe niskiego napiCcia, 
układane pod powierzchni> ziemi w istniej>cych 
i projektowanych drogach publicznych oraz 
terenach ogólnodostCpnychś dopuszcza siC 
realizacjC uzbrojenia elektroenergetycznego  
w drogach wewnCtrznych pod warunkiem 
wyprzedzaj>cego uregulowania spraw formalno-
prawnych (słucebnoWć przesyłu i dostCpu) dla 
ułocenia i eksploatacji sieci,  

h) projektowane linie kablowe niskiego napiCcia 
nalecy powi>zać z istniej>c> na terenie sieci> nn,  

i) zasilanie projektowanych działek 
jednorodzinnych realizowanych na wolnych 
terenach z projektowanych linii kablowych 
niskiego napiCcia wyprowadzonych  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych,  

j) zasilanie projektowanych działek 
jednorodzinnych, realizowanych jako plomby na 
istniej>cych terenach zabudowy jednorodzinnej z 
istniej>cych sieci niskiego napiCcia, po ich 
rozbudowie wzglCdnie z projektowanych linii 
kablowych niskiego napiCcia na szczegółowych 
warunkach technicznych gestora sieci,  

k) w przypadku istniej>cych linii napowietrznych 
nn przewidzianych do zachowania dopuszcza siC 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 187 – 9937 – Poz. 2496 
 

mocliwoWć zasilenia obiektów przył>czami 
napowietrznymi na warunkach gestora sieci,  

l) zasilanie projektowanej zabudowy usługowej  
z projektowanych linii kablowych niskiego 
napiCcia (własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego lub własnoWci odbiorcy) 
wyprowadzonych z istniej>cych stacji 
transformatorowych na warunkach gestora sieci; 
dopuszcza siC mocliwoWć zasilenia z istniej>cych 
sieci kablowych nn, po ich rozbudowie,  

m) istniej>cy poza obszarem opracowania GPZ 
110/15 kV „Osowa żóra” nalecy dostosować do 
zwiCkszonego obci>cenia, miCdzy innymi 
poprzez wymianC w nim transformatorów na 
wiCksze jednostki, oraz wyprowadzić nowe linie 
Wredniego napiCcia z powycszego GPZ i GPZ 
„Błonie” i powi>zać je z istniej>c> sieci> 
Wredniego napiCcia,  

n) obowi>zuje zakaz budowy siłowni wiatrowych;  
 11) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:  

a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej, poprzez 
istniej>c> i projektowan> kanalizacjC 
teletechniczn> na warunkach okreWlonych przez 
wybranego gestora sieci,  

b) zabrania siC budowy nowych napowietrznych 
linii telefonicznych, a istniej>ce linie docelowo 
przewidzieć do skablowania,  

c) zabrania siC lokalizacji wolnostoj>cych masztów 
i anten stacji bazowych telefonii komórkowej, 
dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM telefonii 
komórkowej na budynkach usługowych, zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi,  

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

 12) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ  
a) odpady komunalne nalecy przekazywać 

przedsiCbiorcom posiadaj>cym zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych od właWcicieli 
nieruchomoWci,  

b) pozostałe odpady nalecy zagospodarowywać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi.  

15. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
1) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego 

zagospodarowania terenów przeznaczonych na cele 
dróg publicznych za zgod> zarz>dcy drogi, do czasu 
realizacji zamierzeM planu;  

2) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC odprowadzanie Wcieków bytowych do 
istniej>cych, szczelnych zbiorników 
bezodpływowych.  
16. WysokoWci stawek procentowych:  

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

2) dla pozostałych terenów – obowi>zuje 30%.  
 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dla terenu A1.MN-U, A17.MN-U, 

A31.MN-U i A32.MN-U:  
1) przeznaczenie:  

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) teren zabudowy usługowejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC realizacjC nowych budynków  

w zabudowie wolno stoj>cej i blianiaczejś  
b) obowi>zuje zachowanie budynków w zabudowie 

szeregowej,  
c) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 

bezpoWrednio przy granicy działki budowlanej;  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – na terenie A1.MN-
U, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuje strefa „B” ochrony konserwatorskiej 
otuliny Kanału Bydgoskiego;  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje zakaz lokalizacji ogrodzeMś  

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

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 60%,  

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

c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) w pasie zabudowy, połoconym w bezpoWrednim 

s>siedztwie terenu 042.KD-Z, nalecy 
lokalizować zabudowC usługow>,  

b) dopuszcza siC mocliwoWć obsługi 
komunikacyjnej terenu A19.IE przez teren 
A17.MN-U od strony terenu 042.KD-Z, na 
warunkach zarz>dcy drogi;  

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

z przyległych terenów dróg publicznych,  
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 

042.KD-Z, na warunkach zarz>dcy drogi.  
 
§ 7. Ustalenia dla terenów A2.MN, A47.MN  

i A48.MN:  
1) przeznaczenie:  
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a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne, z wyj>tkiem terenów 
A47.MN i A48.MN - gdzie dopuszcza siC 
lokalizacjC wolno stoj>cych usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i blianiaczejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, na terenach A47.MN i A48.MN,  
w strefie o szerokoWci ok. 60 m wzdłuc  
ul. Nakielskiej, obowi>zuje stosowanie 
rozwi>zaM technicznych zapewniaj>cych 
właWciwe warunki akustyczne w budynkach,  

b) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – na terenach 
A47.MN i A48.MN, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu, obowi>zuje strefa „B” ochrony 
konserwatorskiej otuliny Kanału Bydgoskiego;  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych;  

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 8.  Ustalenia dla terenów A3.MN, A4.MN, 

A7.MN, A8.MN, A10.MN, A11.MN, A16.MN  
i A18.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i szeregowej;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, na terenach A16.MN, i A18.MN,  
w strefie o szerokoWci ok. 60 m wzdłuc  
ul. Nakielskiej, obowi>zuje stosowanie 
rozwi>zaM technicznych zapewniaj>cych 
właWciwe warunki akustyczne w budynkach,  

b) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) dla terenów A10.MN i A18.MN obowi>zuje 

kształt dachu stromy,  
d) dla pozostałych terenów nie ustala siC ograniczeM 

w zakresie geometrii dachu,  
e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 9. Ustalenia dla terenów A5.IE, A19.IE, A27.IE  

i A41.IE:  
1) przeznaczenie – teren infrastruktury 

elektroenergetycznej (stacja transformatorowa);  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy równa jednej 

kondygnacji nadziemnej,  
b) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
c) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCkszej nic 

5,0 m;  
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji:  
a) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 

obowi>zuje z przyległych, do nich, terenów dróg 
publicznych,  

b) dla terenu A19.IE dopuszcza siC obsługC 
komunikacyjn> z terenu 042.KD-Z poprzez 
tereny 011.KPX i A17.MN-U;  

4) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
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§ 10. Ustalenia dla terenów A6.MN-U, A20.MN-U, 
A26.MN-U, A29.MN-U, A37.MN-U, A49.MN-U  
i A50.MN-U:  
1) przeznaczenie:  

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) teren zabudowy usługowejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC realizacjC nowych budynków  

w zabudowie wolno stoj>cej,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

bezpoWrednio przy granicy działki budowlanej;  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – na terenach 
A6.MN-U, A26.MN-U i A37.MN-U, w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje strefa 
„B” ochrony konserwatorskiej otuliny Kanału 
Bydgoskiego;  

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

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

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

c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 042.KD-Z, nalecy lokalizować zabudowC 
usługow>ś  

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

z przyległych terenów dróg publicznych,  
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 

042.KD-Z na warunkach zarz>dcy drogi.  
 
§ 11. Ustalenia dla terenu A9.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i szeregowej;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) obowi>zuje kształt dachu stromy,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych terenów dróg publicznych.  
 
§ 12. Ustalenia dla terenu A12.UZ:  

1) przeznaczenie – teren usług zdrowia i opieki 
społecznejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

bezpoWrednio przy granicy działkiś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
domów opieki społecznej, w rozumieniu przepisów 
odrCbnych z zakresu ochrony przed hałasemś  

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

w stosunku do powierzchni działki nie moce 
przekraczać 50%,  

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

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
9,0 m;  

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

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kioskówś  

7) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 13. Ustalenia dla terenu A13.UO:  

1) przeznaczenie – teren usług oWwiaty (przedszkole);  
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
zabudowy zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy, w rozumieniu 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 187 – 9940 – Poz. 2496 
 

przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych wzdłuc 
granicy działkiś  

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

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

mniejsza nic 10,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
9,0 m;  

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

6) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 14. Ustalenia dla terenów A14.MN, A15.MN, 

A21.MN, A22.MN, A30.MN i A33.MN:  
1) przeznaczenie  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cejś  

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

4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, na terenie A14.MN, w strefie  
o szerokoWci ok. 60 m wzdłuc ul. Nakielskiej, 
obowi>zuje stosowanie rozwi>zaM technicznych 
zapewniaj>cych właWciwe warunki akustyczne  
w budynkach,  

b) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) na terenie A33.MN, w miejscu oznaczonym na 

rysunku planu, obowi>zuje strefa „B” ochrony 
konserwatorskiej otuliny Kanału Bydgoskiego,  

b) obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane z wpisaniem 
do gminnej ewidencji zabytków budynku 
połoconego przy ul. Nakielskiej 162 na terenie 
A14.MN;  

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

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

z wyj>tkiem terenu A14.MN;  
7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych i drogi 
wewnCtrznej.  
 
§ 15. Ustalenia dla terenów A23.MN, A24.MN, 

A34.MN, A35.MN i A36.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej, blianiaczej i szeregowej;  

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje strefa 
„B” ochrony konserwatorskiej otuliny Kanału 
Bydgoskiego;  

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

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

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  
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e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 16. Ustalenia dla terenu A25.UKR:  

1) przeznaczenie – teren usług kultu religijnego 
(koWciół z budynkiem plebanii);  

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

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje strefa 
„B” ochrony konserwatorskiej otuliny Kanału 
Bydgoskiego;  

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

stoj>cych, na trwałe zwi>zanych z gruntem,  
b) od strony frontowej obowi>zuje stosowanie 

ogrodzeM acurowychś  
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  

w stosunku do powierzchni terenu nie powinna 
przekraczać 60%,  

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

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 6,0 m;  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku koWcioła nie 
wiCksza nic 30,0 m,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku plebanii nie 
wiCksza nic 12,0 m;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych terenów dróg publicznych.  
 
§ 17. Ustalenia dla terenu A28.KP:  

1) przeznaczenie – teren wydzielonego placu 
miejskiego;  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – chodnik o szerokoWci 
min. 2,0 m;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– w miejscu oznaczonym na rysunku planu 
dopuszcza siC lokalizacjC akcentu plastycznego;  

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

5) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  

§ 18. Ustalenia dla terenów A38.ZK i A44.ZK:  
1) przeznaczenie – teren zieleni krajobrazowej;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) w miejscu oznaczonym na rysunku planu 
obowi>zuje realizacja Wciecki pieszo-rowerowej,  

b) obowi>zuje zakaz grodzenia wzdłuc granicy  
z terenami dróg publicznych, z wyj>tkiem 
mocliwoWci stosowania rozwi>zaM technicznych 
uniemocliwiaj>cych wjazd pojazdów 
samochodowych;  

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

dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy,  

b) obowi>zuje ochrona zadrzewienia;  
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – na terenie A44.ZK, 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuje strefa „B” ochrony konserwatorskiej 
otuliny Kanału Bydgoskiego;  

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

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

przestrzennych z s>siednimi terenami;  
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu – minimalna szerokoWć 
Wciecki pieszo-rowerowej – 3,0 m;  

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

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

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC 
przeprowadzenie przesyłowych sieci infrastruktury 
technicznej z uwzglCdnieniem warunków gestora 
sieci oraz przepisów odrCbnychś  

 10) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 19. Ustalenia dla terenów A39.MN, A40.MN  

i A42.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i blianiaczejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, na terenie A40.MN, w strefie  
o szerokoWci ok. 60 m wzdłuc ul. Nakielskiej, 
obowi>zuje stosowanie rozwi>zaM technicznych 
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zapewniaj>cych właWciwe warunki akustyczne  
w budynkach,  

b) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – na terenie 
A42.MN, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuje strefa „B” ochrony konserwatorskiej 
otuliny Kanału Bydgoskiego;  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje stosowanie 
ogrodzeM acurowych, z wyj>tkiem terenu A40.MN;  

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

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

mniejsza nic 6,0 m;  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 20. Ustalenia dla terenu A43.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, w strefie o szerokoWci ok. 60 m 
wzdłuc ul. Nakielskiej, obowi>zuje stosowanie 
metod zabezpieczaj>cych w celu ograniczenia 
oddziaływania hałasu drogowego,  

b) teren nalecy do rodzaju terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z wpisaniem do gminnej 
ewidencji zabytków budynków połoconych przy  
ul. Nakielskiej 116, 118 i 120;  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntem;  

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych terenów dróg publicznych.  
§ 21. Ustalenia dla terenu A45.IG:  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury gazowniczej 
(stacja redukcyjna);  

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje strefa 
„B” ochrony konserwatorskiej otuliny Kanału 
Bydgoskiego;  

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

4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 22. Ustalenia dla terenu A46.IK:  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury kanalizacyjnej – 
deszczowej i sanitarnej (przepompownia);  

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje strefa 
„B” ochrony konserwatorskiej otuliny Kanału 
Bydgoskiego;  

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

4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 23. Ustalenia dla terenu A51.WUH:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren urz>dzeM wodnych,  
b) uzupełniaj>ce – teren wydzielonego ci>gu 

pieszo-rowerowego;  
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – obowi>zuj> 
ustalenia strefy „A” pełnej ochrony konserwatorskiej 
Kanału Bydgoskiego;  

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:  
a) dopuszcza siC realizacjC budowli incynierskich 

przeprawy pieszo-rowerowej przez Kanał 
Bydgoski,  

b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych terenów dróg publicznych;  

4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
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§ 24. Ustalenia dla terenów B1.MN-U i B4.MN-U:  
1) przeznaczenie:  

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) teren zabudowy usługowejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC realizacjC nowych budynków  

w zabudowie wolno stoj>cej,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

bezpoWrednio przy granicy działki budowlanej;  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

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

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 20% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 6,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

5) 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 ziemnych – na terenie B1.MN-
U, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane z przebiegiem 
granicy terenu Wredniego stopnia zagrocenia ruchami 
masowymi ziemi;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 042.KD-Z, nalecy lokalizować zabudowC 
usługow>ś  

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

z przyległych dróg publicznych,  
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 

042.KD-Z na warunkach zarz>dcy drogi.  
 
§ 25. Ustalenia dla terenów B2.MN i B5.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i blianiaczejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, w strefie o szerokoWci ok. 60 m 
wzdłuc ul. Nakielskiej, obowi>zuje stosowanie 
metod zabezpieczaj>cych w celu ograniczenia 
oddziaływania hałasu drogowego,  

b) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntem;  

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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 ziemnych – na terenie B2.MN, 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane z przebiegiem 
granicy terenu Wredniego stopnia zagrocenia ruchami 
masowymi ziemi;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 26. Ustalenia dla terenu B3.U:  

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

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wył>cznie jako wbudowanej w budynek 
usługowyś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 

garacy i obiektów gospodarczych,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

bezpoWrednio przy granicy działkiś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 
mieszkaniowo-usługowych, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
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a) wielkoWć powierzchni zabudowy kubaturowej  
w stosunku do powierzchni działki nie moce 
przekraczać 50%,  

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

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

d) obowi>zuje kształt dachu płaski,  
e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCkszej nic 

12,0 m;  
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych terenów dróg publicznych;  

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 27. Ustalenia dla terenów B6.MN, B7.MN, 

B8.MN, B9.MN, B13.MN, B14.MN, B15.MN, B16.MN 
i B17.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– obowi>zuje realizacja nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i blianiaczejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, na terenie B14.MN, w strefie  
o szerokoWci ok. 60 m wzdłuc ul. Nakielskiej, 
obowi>zuje stosowanie rozwi>zaM technicznych 
zapewniaj>cych właWciwe warunki akustyczne  
w budynkach,  

b) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

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

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

z wyj>tkiem terenu B14.MN;  
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 40% powierzchni 

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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 ziemnych – na terenach B6.MN, 
B13.MN i B16.MN, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granicy terenu Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemi;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 28. Ustalenia dla terenów B10.ZK i B32.ZK:  

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

a) obowi>zuje realizacja samodzielnych ci>gów 
pieszych, Wciecki rowerowej oraz kładki nad 
ciekiem naturalnym – w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu,  

b) obowi>zuje zakaz grodzenia wzdłuc granic  
z terenami dróg publicznych, z wyj>tkiem 
mocliwoWci stosowania rozwi>zaM technicznych 
uniemocliwiaj>cych wjazd pojazdów 
samochodowych;  

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

dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy,  

b) obowi>zuje ochrona zadrzewienia oraz cieku 
naturalnego, stanowi>cego lokalny korytarz 
ekologiczny;  

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

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

przestrzennych z s>siednimi terenami;  
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu – minimalna szerokoWć 
Wciecki pieszo-rowerowej – 3,0 m;  

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 ziemnych – na terenie B32.ZK, 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane z przebiegiem 
granic terenów wysokiego i Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemi;  

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

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

infrastruktury technicznej – dopuszcza siC 
przeprowadzenie przesyłowych sieci infrastruktury 
technicznej z uwzglCdnieniem warunków gestora 
sieci oraz przepisów odrCbnychś  

 10) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 29. Ustalenia dla terenów B11.IE i B34.IE:  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury 
elektroenergetycznej (stacja transformatorowa);  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy równa jednej 

kondygnacji nadziemnej,  
b) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
c) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCkszej nic 

5,0 m;  
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych;  

4) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 30. Ustalenia dla terenów B12.US i B26.US:  

1) przeznaczenie – teren usług sportu i rekreacji,  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych;  

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

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

w stosunku do powierzchni działki nie moce 
przekraczać 30%,  

b) nalecy zapewnić nie mniej nic 60% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
10,0 m;  

5) 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 ziemnych – na terenie B26.US, 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane z przebiegiem 
granic terenów wysokiego i Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemi;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy – obowi>zuje zakaz zabudowy 
kubaturowej na terenie B26.US;  

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

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC zieleni urz>dzonej.  

9) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 31. Ustalenia dla terenów B18.MN i B19.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) ze wzglCdu na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu, w strefie o szerokoWci ok. 60 m 
wzdłuc  
ul. Nakielskiej, obowi>zuje stosowanie metod 
zabezpieczaj>cych w celu ograniczenia 
oddziaływania hałasu drogowego,  

b) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntem;  

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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 ziemnych – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z przebiegiem granicy terenu 
Wredniego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi;  
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7) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 

obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów  
z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 32. Ustalenia dla terenówŚ B20.MN, B21.MN, 

B22.MN, B23.MN, B24.MN, B28.MN, B29.MN  
i B30.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
wolno stoj>cej i blianiaczej,  

b) na terenie B28.MN dopuszcza siC lokalizacjC 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
w zabudowie blianiaczej, zgodnie z rysunkiem 
planu;  

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

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

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

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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 ziemnych – na terenach 
B20.MN i B28.MN, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granicy terenu Wredniego stopnia 
zagrocenia ruchami masowymi ziemi;  

7) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów  
z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 33. Ustalenia dla terenu B25.IG:  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury gazowniczej 
(stacja redukcyjna);  

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

3) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 34. Ustalenia dla terenów B27.MN-U  

i B37.MN-U:  
1) przeznaczenie:  

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) teren zabudowy usługowejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) dopuszcza siC realizacjC nowych budynków  

w zabudowie wolno stoj>cej,  
b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

bezpoWrednio przy granicy działki budowlanej;  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów mieszkaniowo-usługowych,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

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

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
nie moce przekraczać 50%,  

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

c) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 6,0 m,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

f) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

5) 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 ziemnych – na terenie  
B27.MN-U, w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu, obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane  
z przebiegiem granic terenów wysokiego i Wredniego 
stopnia zagrocenia ruchami masowymi ziemi;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – w pasie 
zabudowy, połoconym w bezpoWrednim s>siedztwie 
terenu 042.KD-Z, nalecy lokalizować zabudowC 
usługow>ś  

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

z przyległych dróg publicznych i drogi 
wewnCtrznej,  

b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> działki 
budowlanej powstałej z wydzielenia południowej 
czCWci działki nr 119 obr. 45, poprzez 
zapewnienie odpowiednich słucebnoWci w jej 
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północnej czCWci, połoconej na terenie  
B35.KSO-U,  

c) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenu 
042.KD-Z na warunkach zarz>dcy drogi.  

 
§ 35. Ustalenia dla terenów B31.MN, B38.MN  

i B40.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cejś  

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

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

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

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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 ziemnych:  
a) na terenie B31.MN, w miejscu oznaczonym na 

rysunku planu, obowi>zuj> ograniczenia 
zwi>zane z przebiegiem granicy terenu 
wysokiego stopnia zagrocenia ruchami 
masowymi ziemi,  

b) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane z przebiegiem 
granicy terenu Wredniego stopnia zagrocenia 
ruchami masowymi ziemi;  

7) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów  
z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 36. Ustalenia dla terenu B33.UO:  

1) przeznaczenie – teren usług oWwiaty (zespół szkół)ś  
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – teren nalecy do rodzaju terenów 

zabudowy zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

3) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowych wzdłuc 
granicy działkiś  

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

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

mniejsza nic 10,0 m,  
c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
10,0 m;  

5) 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 ziemnych – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z przebiegiem granic terenów 
wysokiego i Wredniego stopnia zagrocenia ruchami 
masowymi ziemi;  

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

7) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 37. Ustalenia dla terenu B35.KSO-U:  

1) przeznaczenie:  
a) teren obsługi komunikacji samochodowej 

(obiekty obsługuj>ce komunikacjC 
samochodow>, takie jak: stacja paliw, warsztat 
naprawy samochodów, parking 
powierzchniowy),  

b) teren zabudowy usługowejś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych;  

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

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

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

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – w przypadku realizacji 
ogrodzeM od strony frontowej obowi>zuje 
stosowanie ogrodzeM acurowychś  
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5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 20% powierzchni 

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

mniejsza nic 10,0 m,  
c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
10,0 m;  

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – dopuszcza siC 
mocliwoWć obsługi komunikacyjnej działki 
budowlanej, połoconej na terenie B27.MN-U, 
powstałej z wydzielenia południowej czCWci działki 
nr 119 obr. 45, poprzez zapewnienie odpowiednich 
słucebnoWci w jej północnej czCWciś  

7) 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 ziemnych – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z przebiegiem granicy terenu 
Wredniego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi;  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z terenu 042.KD-Z na warunkach zarz>dcy drogi.  
 
§ 38. Ustalenia dla terenu B36.UH:  

1) przeznaczenie – teren usług handlu detalicznego;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działkiś  

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

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

w stosunku do powierzchni działki nie moce 
przekraczać 50%,  

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

c) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

d) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCkszej nic 
15,0 m;  

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

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  
 
§ 39. Ustalenia dla terenu B39.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwychś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i szeregowej;  

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

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nalecy zapewnić nie mniej nic 30% powierzchni 

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) obowi>zuje kształt dachu dowolny,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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 ziemnych – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuj> 
ograniczenia zwi>zane z przebiegiem granicy terenu 
Wredniego stopnia zagrocenia ruchami masowymi 
ziemi;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 40. Ustalenia dla terenów C1.MN, C2.MN, 

C3.MN, C4.MN, C8.MN, C16.MN, C17.MN  
i C18.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
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mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i blianiaczejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrCbjych 
w zakresie ochrony przed hałasemś  

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

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

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów  
z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 41. Ustalenia dla terenów C5.MN, C6.MN  

i C7.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cejś  

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

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

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

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów  
z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 42. Ustalenia dla terenu C9.ZL:  

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

– obowi>zuje zakaz grodzenia wzdłuc granic  
z terenami dróg publicznych, z wyj>tkiem 
mocliwoWci stosowania rozwi>zaM technicznych 
uniemocliwiaj>cych wjazd pojazdów 
samochodowych;  

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

dopuszczeniu biologicznych metod 
przeciwdziałania erozji zboczy,  

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

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

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zuje 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej, z wyj>tkiem 
obiektów budowlanych zwi>zanych z gospodark> 
leWn>ś  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji – obowi>zuje obsługa komunikacyjna  
z przyległych terenów dróg publicznych.  
 
§ 43. Ustalenia dla terenów C10.MN, C11.MN, 

C12.MN i C14.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej, za wyj>tkiem działek nr 40/28 i 40/29  
obr. 44 – gdzie dopuszcza siC realizacjC budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
blianiaczej, lub (po przeprowadzeniu podziału 
działki nr 40/29) w zabudowie wolno stoj>cejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) w przypadku stwierdzenia obecnoWci na terenie 

gatunków dziko wystCpuj>cych zwierz>t, 
grzybów i roWlin, zastosowanie maj> przepisy 
odrCbne, dotycz>ce ochrony gatunkowej,  

b) przy realizacji zabudowy obowi>zuje ochrona 
zadrzewienia,  

c) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
realizacja nasadzeM zastCpczych w iloWci 5 szt. 
dla wycinanych drzew o pierWnicy powycej 0,5 m 
oraz 2 szt. dla pozostałych drzew;  
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d) poszczególne tereny nalec> do rodzaju terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
w rozumieniu przepisów odrCbnych z zakresu 
ochrony przed hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) obowi>zuje kształt dachu stromy,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

6) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów  
z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych  
i wewnCtrznychś  

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – do czasu 
realizacji przeznaczenia podstawowego dopuszcza 
siC utrzymanie terenu lasu i prowadzenie gospodarki 
leWnej.  
 
§ 44. Ustalenia dla terenu C13.MN:  

1) przeznaczenie:  
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 

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

nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) w przypadku stwierdzenia obecnoWci na terenie 

gatunków dziko wystCpuj>cych zwierz>t, 
grzybów i roWlin, zastosowanie maj> przepisy 
odrCbne, dotycz>ce ochrony gatunkowej,  

b) przy realizacji zabudowy obowi>zuje ochrona 
zadrzewienia,  

c) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
realizacja nasadzeM zastCpczych w iloWci 5 szt. 
dla wycinanych drzew o pierWnicy powycej 0,5 m 
oraz 2 szt. dla pozostałych drzew,  

d) teren nalecy do rodzaju terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu 
przepisów odrCbnych z zakresu ochrony przed 
hałasemś  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

a) nalecy zapewnić nie mniej nic 50% powierzchni 
terenu niezabudowanego,  

b) obowi>zuje szerokoWć elewacji frontowej nie 
mniejsza nic 6,0 m,  

c) obowi>zuje kształt dachu stromy,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – do czasu 
realizacji przeznaczenia podstawowego dopuszcza 
siC utrzymanie terenu lasu i prowadzenie gospodarki 
leWnej.  
 
§ 45. Ustalenia dla terenów C15.IE, C21.IE i C37.IE:  

1) przeznaczenie – teren infrastruktury 
elektroenergetycznej (stacja transformatorowa);  

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) obowi>zuje wysokoWć zabudowy równa jednej 

kondygnacji nadziemnej,  
b) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
c) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCkszej nic 

5,0 m;  
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji – obsługa komunikacyjna 
poszczególnych terenów obowi>zuje z przyległych, 
do nich, dróg publicznych;  

4) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 46. Ustalenia dla terenów C19.MN, C20.MN, 

C23.MN, C24.MN, C25.MN, C26.MN, C27.MN, 
C28.MN, C29.MN, C30.MN, C32.MN, C33.MN, 
C34.MN, C35.MN, C36.MN, C38.MN, C39.MN  
i C40.MN:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce – dopuszcza siC lokalizacjC usług 
nieuci>cliwych, wył>cznie jako wbudowanych  
w budynki mieszkalne, z wyj>tkiem terenów 
C25.MN, C26.MN, C29.MN, C30.MN, C32.MN 
i C40.MN - gdzie dopuszcza siC lokalizacjC 
wolno stoj>cych usług nieuci>cliwychś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– dopuszcza siC realizacjC nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stoj>cej i blianiaczejś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – poszczególne tereny nalec> do 
rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrCbnych 
z zakresu ochrony przed hałasemś  
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4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – od strony frontowej 
obowi>zuje stosowanie ogrodzeM acurowychś  

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

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

mniejsza nic 6,0 m,  
c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 

dachu,  
d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 

nieprzekraczaj>ca trzech kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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 ziemnych – na terenie C38.MN, 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 
obowi>zuj> ograniczenia zwi>zane z przebiegiem 
granicy terenu Wredniego stopnia zagrocenia ruchami 
masowymi ziemi;  

7) zasady obsługi komunikacyjnej – obowi>zuje 
obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów  
z przyległych, do nich, terenów dróg publicznych.  
 
§ 47. Ustalenia dla terenu C22.UH:  

1) przeznaczenie – teren usług handlu detalicznego;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i obiektów gospodarczych,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowej 
bezpoWrednio przy granicy działkiś  

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

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

w stosunku do powierzchni działki nie moce 
przekraczać 50%,  

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

c) nie ustala siC ograniczeM w zakresie geometrii 
dachu,  

d) obowi>zuje wysokoWć zabudowy 
nieprzekraczaj>ca dwóch kondygnacji 
nadziemnych,  

e) obowi>zuje wysokoWć budynku nie wiCksza nic 
12,0 m;  

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

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dopuszcza siC 
lokalizacjC kiosków.  

§ 48. Ustalenia dla terenu C31.ZU:  
1) przeznaczenie – teren zieleni urz>dzonejś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zuje uporz>dkowanie terenu i wytyczenie 
Wciecek spacerowych,  
b) ze wzglCdu na ochronC terenu przed dewastacj>, 
dopuszcza siC mocliwoWć ogrodzenia terenu takce od 
strony terenów dróg publicznych;  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
a) obowi>zuj> ustalenia strefy „B” ochrony 

konserwatorskiej dla nieczynnego cmentarza 
ewangelickiego,  

b) wymagane jest uczytelnienie granic cmentarza 
nasadzeniami krzewów (np. cywopłot) oraz 
zachowanie drzewostanu,  

c) obowi>zuje umieszczenie informacji dotycz>cej 
obiektu (np. w formie tablicy);  

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zuje zakaz 
umieszczania reklam wolno stoj>cych, na trwałe 
zwi>zanych z gruntem;  

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

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

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – dopuszcza siC 
przeprowadzenie przesyłowych sieci infrastruktury 
technicznej z uwzglCdnieniem warunków gestora 
sieci oraz przepisów odrCbnychś  

8) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  
 
§ 49. Ustalenia dla terenów 01.KD-L, 03.KD-L, 

023.KD-L, 030.KD-L, 037.KD-L, 038.KD-L, 041.KD-
L, 043.KD-L, 046.KD-L, 050.KD-L, 057.KD-L, 
078.KD-L, 079.KD-L, 091.KD-L i 0116.KD-L:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 

lokalna;  
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – dla terenu 01.KD-
L i północnej czCWci terenu 03.KD-L obowi>zuj> 
ustalenia strefy „A” pełnej ochrony konserwatorskiej 
Kanału Bydgoskiego;  

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

- dla terenu 01.KD-L – zmienna 17,5-25,0 m,  
- dla terenu 03.KD-L – zmienna 20,0-23,0 m,  
- dla terenu 023.KD-L – 10,0 m,  
- dla terenu 030.KD-L – zmienna 9,0-12,0 m,  
- dla terenu 037.KD-L – zmienna 9,0-14,0 m,  
- dla terenu 038.KD-L – 12,0 m,  
- dla terenu 041.KD-L – 9,0 m,  
- dla terenu 043.KD-L – zmienna 8,5-31,0 m,  
- dla terenu 046.KD-L – zmienna 9,0-10,0 m,  
- dla terenu 050.KD-L – 9,0 m,  
- dla terenu 057.KD-L – zmienna 12,0-14,5 m,  
- dla terenu 078.KD-L – zmienna 11,0-19,0 m,  
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- dla terenu 079.KD-L – zmienna 7,0 -9,0 m,  
- dla terenu 091.KD-L – zmienna 10,5-12,0 m,  
- dla terenu 0116.KD-L – 11,0 m,  

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

c) zalecane typy skrzycowaMŚ  
- skrzycowanie z ulic> zbiorcz> – 

skanalizowane, z wyj>tkiem terenu 030.KD-
L – na prawe skrCty,  

- z ulic> lokaln>, dojazdow> lub ci>giem 
pieszo-jezdnym – zwykłeś  

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej – na terenie 01.KD-L 
dopuszcza siC lokalizacjC budowli incynierskich 
przeprawy pieszo-rowerowej przez Kanał Bydgoski;  

5) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 50. Ustalenia dla terenu 02.KD-L-WUH:  

1) przeznaczenie:  
a) teren drogi publicznej - ulica lokalna,  
b) teren urz>dzeM wodnych;  

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – obowi>zuj> 
ustalenia strefy „A” pełnej ochrony konserwatorskiej 
Kanału Bydgoskiego;  

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

13,5-15,5 m,  
b) ulica jednojezdniowa z obustronnymi 

chodnikami i obiektem incynierskimś  
4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 

publicznego.  
 
§ 51. Ustalenia dla terenów 04.KD-DX, 05.KD-DX, 

06.KD-DX, 08.KD-DX, 010.KD-DX, 012.KD-DX, 
015.KD-DX, 017.KD-DX, 020.KD-DX, 021.KD-DX, 
022.KD-DX, 025.KD-DX, 026.KD-DX, 028.KD-DX, 
029.KD-DX, 031.KD-DX, 032.KD-DX, 033.KD-DX, 
034.KD-DX, 035.KD-DX, 036.KD-DX, 040.KD-DX, 
044.KD-DX, 053.KD-DX, 059.KD-DX, 064.KD-DX, 
065.KD-DX, 068.KD-DX, 069.KD-DX, 073.KD-DX, 
074.KD-DX, 075.KD-DX, 080.KD-DX, 084.KD-DX, 
085.KD-DX, 087.KD-DX, 088.KD-DX, 089.KD-DX, 
094.KD-DX, 098.KD-DX, 099.KD-DX, 0100.KD-DX, 
0101.KD-DX, 0102.KD-DX, 0103.KD-DX, 0104.KD-
DX, 0105.KD-DX, 0106.KD-DX, 0110.KD-DX, 
0111.KD-DX, 0113.KD-DX, 0114.KD-DX, 0118.KD-
DX, 0119.KD-DX, 0121.KD-DX, 0122.KD-DX  
i 0123.KD-DX:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 

dojazdowa - ci>g pieszo-jezdny,  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 04.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 05.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 06.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 08.KD-DX – zmienna 8,0-10,5 m,  

- dla terenu 010.KD-DX – 4,0 m,  
- dla terenu 012.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 015.KD-DX – zmienna  

8,0-15,0 m,  
- dla terenu 017.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 020.KD-DX – zmienna 8,0-9,0 m,  
- dla terenu 021.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 022.KD-DX – 21,0 m,  
- dla terenu 025.KD-DX – zmienna 6,5-8,5 m,  
- dla terenu 026.KD-DX – 4,0 m,  
- dla terenu 028.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 029.KD-DX – 6,5 m,  
- dla terenu 031.KD-DX – zmienna  

8,0-12,0 m,  
- dla terenu 032.KD-DX – zmienna  

8,0-18,0 m,  
- dla terenu 033.KD-DX – zmienna  

8,0-16,0 m,  
- dla terenu 034.KD-DX – 8,0 m,  
- dla terenu 035.KD-DX – zmienna  

9,0-19,0 m,  
- dla terenu 036.KD-DX – zmienna 3,0-5,0 m,  
- dla terenu 040.KD-DX – zmienna  

2,5-29,0 m,  
- dla terenu 044.KD-DX – zmienna 5,0-8,0 m,  
- dla terenu 053.KD-DX – 6,0 m,  
- dla terenu 059.KD-DX – zmienna  

6,0-16,0 m,  
- dla terenu 064.KD-DX – 6,0 m,  
- dla terenu 065.KD-DX – zmienna 3,5-8,0 m,  
- dla terenu 068.KD-DX – zmienna 6,5-10,0 

m,  
- dla terenu 069.KD-DX – zmienna 6,0-6,5 m,  
- dla terenu 073.KD-DX – zmienna 11,5-13,0 

m,  
- dla terenu 074.KD-DX – 11,5 m,  
- dla terenu 075.KD-DX – zmienna  

5,5-10,5 m,  
- dla terenu 080.KD-DX – 4,5 m,  
- dla terenu 084.KD-DX – zmienna  

9,0-23,5 m,  
- dla terenu 085.KD-DX – 9,0 m,  
- dla terenu 087.KD-DX – zmienna 6,0-9,5 m,  
- dla terenu 088.KD-DX – zmienna  

6,0-14,0 m,  
- dla terenu 089.KD-DX – zmienna  

9,0-14,0 m,  
- dla terenu 094.KD-DX – zmienna  

6,0-20,0 m,  
- dla terenu 098.KD-DX – zmienna 3,0-6,0 m,  
- dla terenu 099.KD-DX – 3,0 m,  
- dla terenu 0100.KD-DX – 3,0 m,  
- dla terenu 0101.KD-DX – 3,0 m,  
- dla terenu 0102.KD-DX – 3,0 m,  
- dla terenu 0103.KD-DX – zmienna  

3,0-6,0 m,  
- dla terenu 0104.KD-DX – 6,0 m,  
- dla terenu 0105.KD-DX – zmienna  

4,0-6,0 m,  
- dla terenu 0106.KD-DX – zmienna  

3,0-12,0 m,  
- dla terenu 0110.KD-DX – 5,0 m,  
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- dla terenu 0111.KD-DX – zmienna  
5,0-5,5 m,  

- dla terenu 0113.KD-DX – 6,0 m,  
- dla terenu 0114.KD-DX – zmienna  

4,0-8,0 m,  
- dla terenu 0118.KD-DX – zmienna  

4,0-5,0 m,  
- dla terenu 0119.KD-DX – zmienna  

5,0-7,0 m,  
- dla terenu 0121.KD-DX – zmienna  

5,0-9,0 m,  
- dla terenu 0122.KD-DX – zmienna  

4,5-9,0 m,  
- dla terenu 0123.KD-DX – 9,0 m,  

b) ulica jednoprzestrzenna bez wyodrCbnionej 
jezdni i chodników,  

c) zalecane typy skrzycowaMŚ  
- skrzycowanie z ulic> zbiorcz> – dopuszcza 

siC wył>cznie dla terenu 044.KD-DX – na 
prawe skrCty,  

- z ulic> lokaln>, dojazdow> lub ci>giem 
pieszo-jezdnym – zwykłeś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – w przypadku stwierdzenia, na 
terenach 089.KD-DX i 0123.KD-DX, obecnoWci 
gatunków dziko wystCpuj>cych zwierz>t, grzybów  
i roWlin, zastosowanie maj> przepisy odrCbne, 
dotycz>ce ochrony gatunkowej;  

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dla terenów 
089.KD-DX i 0123.KD-DX, do czasu realizacji 
przeznaczenia, dopuszcza siC utrzymanie terenu lasu 
i prowadzenie gospodarki leWnejś  

5) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 52. Ustalenia dla terenów 07.KD-D, 09.KD-D, 

016.KD-D, 018.KD-D, 019.KD-D, 027.KD-D, 045.KD-
D, 047.KD-D, 048.KD-D, 049.KD-D, 051.KD-D, 
052.KD-D, 055.KD-D, 058.KD-D, 061.KD-D, 063.KD-
D, 066.KD-D, 067.KD-D, 072.KD-D, 081.KD-D, 
082.KD-D, 083.KD-D, 086.KD-D, 095.KD-D, 096.KD-
D, 097.KD-D, 0107.KD-D, 0108.KD-D, 0109.KD-D, 
0115.KD-D i 0117.KD-D:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – ulica 

dojazdowa;  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 07.KD-D – zmienna 8,0-16,0 m,  
- dla terenu 09.KD-D – zmienna 8,0-18,5 m,  
- dla terenu 016.KD-D – 10,0 m,  
- dla terenu 018.KD-D – zmienna 10,0-12,0 m,  
- dla terenu 019.KD-D – zmienna 14,5-20,5 m,  
- dla terenu 027.KD-D – zmienna 12,0-22,5 m,  
- dla terenu 045.KD-D – zmienna 7,5-17,0 m,  
- dla terenu 047.KD-D – zmienna 8,0-13,0 m,  
- dla terenu 048.KD-D – zmienna 10,0-13,0 m,  
- dla terenu 049.KD-D – zmienna 10,0-20,0 m,  
- dla terenu 051.KD-D – zmienna 4,0-9,0 m,  
- dla terenu 052.KD-D – 8,0 m,  
- dla terenu 055.KD-D – zmienna 9,0-18,0 m,  

- dla terenu 058.KD-D – 9,0 m,  
- dla terenu 061.KD-D – 9,0 m,  
- dla terenu 063.KD-D – 9,0 m,  
- dla terenu 066.KD-D – zmienna 8,0-19,0 m,  
- dla terenu 067.KD-D – zmienna 8,5-24,5 m,  
- dla terenu 072.KD-D – zmienna 13,0-16,0 m,  
- dla terenu 081.KD-D – 8,0 m,  
- dla terenu 082.KD-D – zmienna 8,0-10,0 m,  
- dla terenu 083.KD-D – zmienna 7,0-10,0 m,  
- dla terenu 086.KD-D – zmienna 9,0-11,5 m,  
- dla terenu 095.KD-D – zmienna 10,5-11,0 m,  
- dla terenu 096.KD-D – 9,0 m,  
- dla terenu 097.KD-D – zmienna 5,5-16,5 m,  
- dla terenu 0107.KD-D – zmienna 7,0-8,0 m,  
- dla terenu 0108.KD-D – 16,5 m,  
- dla terenu 0109.KD-D – zmienna 8,0-9,5 m,  
- dla terenu 0115.KD-D – zmienna 2,5-6,0 m,  
- dla terenu 0117.KD-D – 8,0 m,  

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

c) zalecane typy skrzycowaMŚ  
- skrzycowanie z ulic> zbiorcz> – na prawe 

skrCty,  
- z ulic> lokaln>, dojazdow> lub ci>giem 

pieszo-jezdnym – zwykłeś  
3) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 

publicznego.  
 
§ 53. Ustalenia dla terenów 011.KPX, 013.KPX, 

060.KPX, 062.KPX, 070.KPX, 071.KPX, 076.KPX  
i 077.KPX:  
1) przeznaczenie – teren wydzielonego ci>gu pieszego;  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 011.KPX – 3,0 m,  
- dla terenu 013.KPX – zmienna 2,0-4,5 m,  
- dla terenu 060.KPX – zmienna 2,0-3,0 m,  
- dla terenu 062.KPX – zmienna 7,0-15,0 m,  
- dla terenu 070.KPX – zmienna 3,5-7,0 m,  
- dla terenu 071.KPX – zmienna 4,0-6,5 m,  
- dla terenu 076.KPX – zmienna 6,0-7,5 m,  
- dla terenu 077.KPX – zmienna 6,5-10,0 m,  

b) chodnik o szerokoWci min. 3,0 m;  
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniu – dopuszcza siC 
mocliwoWć obsługi komunikacyjnej terenu A19.IE 
od strony terenu 042.KD-Z, na warunkach zarz>dcy 
drogi;  

4) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 
publicznego.  
 
§ 54. Ustalenia dla terenów 014.KPX-R, 056.KPX-

R, 092.KPX-R, 093.KPX-R i 0120.KPX-R:  
1) przeznaczenie – teren wydzielonego ci>gu pieszo-

rowerowego;  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 014.KPX-R – 4,0 m,  
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- dla terenu 056.KPX-R – zmienna 5,0-8,0 m,  
- dla terenu 092.KPX-R – 3,0 m,  
- dla terenu 093.KPX-R – 3,0 m,  
- dla terenu 0120.KPX-R – 3,0 m,  

b) chodnik o szerokoWci min. 3,0 m;  
3) tereny przeznaczone s> na inwestycje celu 

publicznego.  
 
§ 55. Ustalenia dla terenów 024.KD-W, 054.KD-W, 

090.KD-W, 0112.KD-W i 0124.KD-W:  
1) przeznaczenie – teren drogi wewnCtrznejś  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ  

- dla terenu 024.KD-W – 8,0 m,  
- dla terenu 054.KD-W – zmienna 5,0-10,0 m,  
- dla terenu 090.KD-W – 9,0 m,  
- dla terenu 0112.KD-W – zmienna 3,0-5,0 m,  
- dla terenu 0124.KD-W – 9,0 m,  

b) ulica jednoprzestrzenna bez wyodrCbnionej 
jezdni i chodników,  

c) skrzycowanie z ulic> klasy zbiorczej – na prawe 
skrCty, z ulic> klasy lokalnej lub dojazdowej – 
zwykłeś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – w przypadku stwierdzenia, na 
terenach 090.KD-W i 0124.KD-W, obecnoWci 
gatunków dziko wystCpuj>cych zwierz>t, grzybów  
i roWlin, zastosowanie maj> przepisy odrCbne, 
dotycz>ce ochrony gatunkowej;  

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu – dla terenów 
090.KD-W i 0124.KD-W, do czasu realizacji 
przeznaczenia, dopuszcza siC utrzymanie terenu lasu 
i prowadzenie gospodarki leWnej.  
 
§ 56. Ustalenia dla terenu 039.KPX:  

1) przeznaczenie:  
a) odstawowe – teren wydzielonego ci>gu pieszego,  
b) zamienne – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu, obowi>zuje strefa 
„B” ochrony konserwatorskiej otuliny Kanału 
Bydgoskiego;  

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu (w przypadku realizacji 
przeznaczenia podstawowego):  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zmienna 

4,5-5,0 m,  
b) chodnik o szerokoWci min. 3,0 m;  

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

5) teren (w przypadku realizacji przeznaczenia 
podstawowego) przeznaczony jest na inwestycjC 
celu publicznego.  
 

§ 57. Ustalenia dla terenu 042.KD-Z:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej - ulica 

zbiorcza (ul. Nakielska);  
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zmienna 

20,5-29,0 m,  
b) ulica dwujezdniowa czteropasowa  

z obustronnymi chodnikami i Wcieck> rowerow>,  
c) skrzycowania z terenami 030.KD-L, 041.KD-L, 

061.KD-D, 072.KD-D i 054.KD-W – na prawe 
skrCty, skrzycowania z terenami 03.KD-L, 
023.KD-L, 038.KD-L, 043.KD-L, 050.KD-L  
i 057.KD-L – skanalizowane,  

d) zaleca siC wprowadzenie zieleni przyulicznej,  
e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych  

i lokalizacjC nowych zjazdów, na warunkach 
zarz>dcy drogi;  

3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu:  
a) dopuszcza siC lokalizacjC kiosków wzdłuc 

południowej granicy terenu, za zgod> i na 
warunkach zarz>dcy drogi, pod warunkiem, ce 
nie spowoduje to istotnych ograniczeM  
w komunikacji kołowej i pieszej oraz nie bCd> 
kolidować z sieciami i urz>dzeniami 
podziemnymi,  

b) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego układu 
drogowego oraz jego modernizacjC i przebudowC 
do czasu realizacji projektowanej drogi 
zbiorczej,  

c) do czasu rozbudowy układu drogowego 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego 
zainwestowania bez mocliwoWci jego 
rozbudowy;  

4) teren przeznaczony jest na inwestycjC celu 
publicznego.  

 
Rozdział 5 

Przepis koMcowy 
 
§ 58. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Dorota Jakuta 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr LXIX/1079/10 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „MiedzyM-WiWniowa” 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 i Nr 119, poz. 804) w zwi>zku z art. 17  
pkt 14, Rada Miasta Bydgoszczy rozstrzyga  
o nieuwzglCdnieniuŚ 
 

 
 

Lp. TreWć uwagi Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi 
Zgłaszaj>cy 

uwagi 
(data wpływu) 

1 2 3 4 

1. 

UwzglCdnić drogC 
pomiCdzy  
ul. Kartusk>  
i Tczewsk> dla 
zapewnienia dostCpu 
do garacu 
podziemnego. 

Wnioskodawca zaproponował rozwi>zanie alternatywne, 
które uwzglCdniono. 

osoba fizyczna 
 

(01.06.2010) 

2. 

Nie dopuWcić do 
realizacji stacji paliw 
na działce nr 119  
obr 45. 

Zgodnie z opracowanym raportem oddziaływania na 
Wrodowisko planowanego przedsiCwziCcia, polegaj>cego na 
budowie stacji paliw, działalnoWć nie spowoduje 
przekroczenia dopuszczalnych norm w Wrodowisku poza 
terenem stacji. Zaproponowane rozwi>zania techniczne w 
zakresie urz>dzeM i instalacji zminimalizuj> uci>cliwoWci 
obiektu, poprawi> bezpieczeMstwo funkcjonowania stacji 
i zmniejsz> zagrocenie awari>. 

osoba fizyczna 
 

(10.06.2010) 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do Uchwały Nr LXIX/1079/10 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
1 

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 „MiedzyM-WiWniowa”  

w Bydgoszczy. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. 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) budowa i modernizacja dróg publicznych w liniach 

rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych 
symbolami: 
a) teren drogi publicznej klasy zbiorczej – 

042.KD-Z, 
b) tereny dróg publicznych klasy lokalnej: 01.KD-

L, 02.KD-L/WUH, 03.KD-L, 023.KD-L,  
030.KD-L, 037.KD-L, 038.KD-L, 041.KD-L, 
043.KD-L, 046.KD-L, 050.KD-L, 057.KD-L,  
078.KD-L, 079.KD-L, 091.KD-L i 0116.KD-L, 

c) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej: 
07.KD-D, 09.KD-D, 016.KD-D, 018.KD-D,  
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019.KD-D, 027.KD-D, 045.KD-D, 047.KD-D, 
048.KD-D, 049.KD-D, 051.KD-D, 052.KD-D, 
055.KD-D, 058.KD-D, 061.KD-D, 063.KD-D, 
066.KD-D, 067.KD-D, 072.KD-D, 081.KD-D, 
082.KD-D, 083.KD-D, 086.KD-D, 095.KD-D, 
096.KD-D, 097.KD-D, 0107.KD-D, 0108.KD-D, 
0109.KD-D, 0115.KD-D i 0117.KD-D, 

d) tereny dróg publicznych – ci>gi pieszo-jezdne: 
04.KD-DX, 05.KD-DX, 06.KD-DX, 08.KD-DX, 
010.KD-DX, 012.KD-DX, 015.KD-DX, 
017.KD-DX, 020.KD-DX, 021.KD-DX, 
022.KD-DX, 025.KD-DX, 026.KD-DX, 
028.KD-DX, 029.KD-DX, 031.KD-DX, 
032.KD-DX, 033.KD-DX, 034.KD-DX, 
035.KD-DX, 036.KD-DX, 040.KD-DX, 
044.KD-DX, 053.KD-DX, 059.KD-DX, 
064.KD-DX, 065.KD-DX, 068.KD-DX, 
069.KD-DX, 073.KD-DX, 074.KD-DX, 
075.KD-DX, 080.KD-DX, 084.KD-DX, 
085.KD-DX, 087.KD-DX, 088.KD-DX, 
089.KD-DX, 094.KD-DX, 098.KD-DX, 
099.KD-DX, 0100.KD-DX, 0101.KD-DX, 
0102.KD-DX, 0103.KD-DX, 0104.KD-DX, 
0105.KD-DX, 0106.KD-DX, 0110.KD-DX, 
0111.KD-DX, 0113.KD-DX, 0114.KD-DX,  
0118.KD-DX, 0119.KD-DX, 0121.KD-DX, 
0122.KD-DX i 0123.KD-DX, 

e) tereny wydzielonych ci>gów pieszo-
rowerowych: 014.KPX-R, 056.KPX-R, 
092.KPX-R, 093.KPX-R i 0120.KPX-R, 

f) tereny wydzielonych ci>gów pieszych: 
011.KPX, 013.KPX, 039.KPX, 060.KPX, 
062.KPX, 070.KPX, 071.KPX, 076.KPX  
i 077.KPX; 

2) w zakresie usług oWwiatyŚ A13.UO i B33.UO; 
3) w zakresie zdrowia i opieki społecznej – A12.UZ; 
4) w zakresie terenów zieleni: A38.ZK, A44.ZK, 

B10.ZK, B32.ZK i C31.ZU; 
5) w zakresie wydzielonego placu miejskiego – 

A28.KP; 
6) w zakresie terenów sportu i rekreacji: B12.US  

i B26.US; 
7) w zakresie infrastruktury technicznej: A5.IE, 

A19.IE, A27.IE, A41.IE, A45.IG, A46.IK, 
A51.WUH, B11.IE, B25.IG, B34.IE, C15.IE, 
C21.IE i C37.IE. 

 
2. Sposób realizacji inwestycji: 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentach: 
– Studium uwarunkowaM i kierunków 

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

– 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 grudnia 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 wrzeWnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2010-
2014. 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami  
w tym zakresie – ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo 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 oraz 
wykwaterowaM lokatorów. 
 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie 

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

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

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

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

 


