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UCHWAŁA Nr LII/807/09 
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 23 wrzeWnia 2009 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec-kanalizacja deszczowa” 
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 oraz z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413), 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 „Opławiec-
kanalizacja deszczowa” w Bydgoszczy o powierzchni 
3,32 ha, w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

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

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

2) czCWć graficzn> oraz wymagane rozstrzygniCcie 
stanowi>ce zał>cznik do uchwałyŚ 
a) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik 

nr 1, 
b) wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, stanowi>cym zał>cznik nr 1.1a 
i 1.1b, 

c) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, jako 
zał>cznik nr 2. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 2.1. W planie okreWla siCŚ 
1) przeznaczenie terenówś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

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

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciś 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

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) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
3. W planie nie okreWla siC wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
 

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia poszczególnych 
terenów połoconych w granicach obszaru objCtego 
planem, okreWlenie sposobu ich zagospodarowania 
i warunków zabudowy oraz obsługi, nastCpuje 
w oparciu o: 
1) ustalenia planu, okreWlone w rozdziale 3 i 4 uchwałyś 
2) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

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

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

3. Zakres ustaleM szczegółowych wynika ze 
specyfiki poszczególnych terenów. 
 

§ 4.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 
1) drzewostanie o charakterze leWnym – nalecy przez to 

rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich 
skupiska, usytuowane na terenie zieleni 
krajobrazowej i ochronnejś nawi>zuj>ce składem 
gatunkowym do otaczaj>cych zbiorowisk leWnych 
(np. sosna, brzoza, d>b)ś 

2) liniach rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania - WciWle okreWlonych – nalecy 
przez to rozumieć linie przedstawione na rysunku 
planu, okreWlaj>ce granice terenów oznaczonych 
symbolami - o ustalonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, opisanych w tekWcie planu, 
których przebieg nie podlega zmianomś 

3) liniach rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania - orientacyjnych - nalecy przez to 
rozumieć linie przedstawione na rysunku planu, 
okreWlaj>ce granice terenów oznaczonych 
symbolami - o ustalonym przeznaczeniu i zasadach 
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zagospodarowania, opisanych w tekWcie planu, 
których przebieg moce ulec zmianie, o ile nie 
spowoduje to ograniczeM w realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenów rozgraniczonych taka lini>ś 

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

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

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

7) strefie „OW” obserwacji archeologicznej - nalecy 
przez to rozumieć strefC obejmuj>c> obszary 
o domniemanej zawartoWci wacnych reliktów 
archeologicznych; 

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

9) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczy, stanowi>c> tekst 
planu. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie 
z pojCciami i okreWleniami, o których mowa w art. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 
oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 655, Nr 127 
poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 192, poz. 1373, 
z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, z 2008 r. 
Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, 
poz. 206). 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 

§ 5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
stanowi>ce obowi>zuj>ce ustalenia planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonaś 

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

4) numery porz>dkowe i symbole identyfikuj>ce tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych sposobach 
zagospodarowania. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 

§ 6. Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 
terenów w granicach obszaru objCtego planem, o ile 
ustalenia szczegółowe lub rysunek planu nie stanowi> 
inaczej. 

§ 7. W granicach obszaru objCtego planem 
wyznacza siC tereny o nastCpuj>cym przeznaczeniu: 
1) 1.KD-Z – teren drogi publicznej - ulica zbiorcza; 
2) 2.KD-D – teren drogi publicznej - ulica dojazdowa; 
3) 3.IK – teren infrastruktury kanalizacyjnej; 
4) 4.ZK – teren zieleni krajobrazowej; 
5) 5.ZK/ZZ - teren zieleni krajobrazowej bezpoWrednio 

zagrocony powodzi>ś 
6) 6.WS – teren wód powierzchniowych Wródl>dowych. 
 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) przy zagospodarowaniu poszczególnych terenów 

obowi>zuje uwzglCdnienie istniej>cych, 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z gestorem 
sieci; 

3) obowi>zuje zakaz budowy antenowych konstrukcji 
wsporczych (masztów i wiec antenowych), 
systemów i stacji przekaanikowych itp.ś 

4) obowi>zuje zakaz budowy instalacji siłowni 
wiatrowych. 

 
§ 9. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) cały obszar planu znajduje siC w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, 
obowi>zuj> zasady zagospodarowania, ograniczenia 
i zakazy okreWlone w rozporz>dzeniu Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego; 

2) obowi>zuj> zakazy i nakazy wynikaj>ce z połocenia 
całego obszaru planu w granicach strefy ochrony 
poWredniej wewnCtrznej komunalnego ujCcia wody 
„Czyckówko” na rzece Brdzieś 

3) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu, 
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, dopuszcza 
siC nowe nasadzenia z zastosowaniem rodzimych 
gatunków drzewś 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji powoduj>cych 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska, a zwłaszcza 
emituj>cych hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza, wody, gleby oraz odpady, okreWlonych 
odrCbnymi przepisami z zakresu ochrony 
Wrodowiska. 

 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - cały obszar 
planu znajduje siC w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej, dla której ustala siC obowi>zek 
opiniowania zamierzonych robót ziemnych 
z właWciwym konserwatorem zabytków oraz 
przeprowadzenia nadzorów archeologicznych nad tymi 
robotami, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. 

 
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce terenów naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicześ 
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2) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 

teren bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, który 
został okreWlony w planie symbolem 5.ZK/ZZ: 
a) teren ten stanowi w rozumieniu przepisów 

odrCbnych (Prawo wodne) obszar 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi> od rzeki 
Brdy (obszary słuc>ce przepuszczaniu wód 
powodziowych), 

b) w granicach tego terenu obowi>zuje 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymi dotycz>cymi 
obszarów bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

3) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 
siC terenów zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych. 

 
§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 

podziału nieruchomoWciŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWciś 

2) teren oznaczony symbolem 3.IK stanowi jedn> 
działkC budowlan>. 

 
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie 

z decyzj>/rozporz>dzeniem o ustanowieniu strefy) 
wynikaj>ce z połocenia całego obszaru planu 
w granicach strefy ochrony poWredniej wewnCtrznej 
komunalnego ujCcia wody „Czyckówko” na rzece 
Brdzie; 

2) obowi>zuj> generalne zasady zagospodarowania, 
ograniczenia i zakazy (zgodnie z rozporz>dzeniem 
wojewody) wynikaj>ce z połocenia w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu 
Koronowskiego. 

 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 
1) układ komunikacji tworz> drogi publiczne: 

a) ulica zbiorcza - 1.KD-Z(fragment ul. Opławiec), 
b) ulica dojazdowa - 2.KD-D; 

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów oraz 
lokalizacji infrastruktury technicznej; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> transportu, 
dopuszcza siC lokalizacjC elementów małej 
architektury, reklamy itp.; 

4) dopuszcza siC etapowanie inwestycji z zakresu dróg 
publicznych; 

5) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic 
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, Wciecki rowerowe, 
pasy postojowe, zatoki autobusowe) nalecy 
opracować w projektach budowlanych inwestycjiś 

6) dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny 
i stosowanie elementów uspokojenia ruchu dla ulic 
klasy dojazdowej; 

7) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej 
i wprowadzenie nowej zieleni wysokiej w formie 
zieleni przyulicznej nie koliduj>cej z sieciami 

infrastruktury technicznej i rozwi>zaniami 
technicznymi drogiś usuwanie drzew i krzewów 
dopuszcza siC na podstawie przepisów szczególnych 
i odrCbnychś 

8) dopuszcza siC w liniach rozgraniczaj>cych drogi 
KD-D wyznaczenie miejsc postojowych zwi>zanych 
z obsług> osiedla Opławiec; 

9) odprowadzanie Wcieków wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni utwardzonych poprzez 
system odwodnieM powierzchniowych, do zbiorczej 
sieci kanalizacji deszczowej; zrzut podczyszczonych 
wód deszczowych do rzeki Brdy poza strefC 
ochronn> ujCcia wody „Czyckówko” oraz ponicej 
projektowanego stopnia wodnego „Czyckówko”ś 

 10) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej i lokalizacje 
nowej sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej na 
warunkach zarz>dcy drogiś 

 11) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdów oraz 
lokalizacjC nowych na warunkach zarz>dcy drogiś 

 12) zasady umieszczania noWników reklamowych 
(reklamy, szyldy i tablice informacyjne) - 
w granicach terenów dróg publicznych dopuszcza 
siC lokalizacjC reklam nie koliduj>cych 
z prawidłowym korzystaniem z dróg. 

 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza siC utrzymanie w granicach terenów dróg 

publicznych istniej>cych oraz lokalizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej za zgod> 
i na warunkach zarz>dcy drogiś 

2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu 
z gestorami sieci; 

3) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej nie zwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu, z wymogiem 
uwzglCdnienia jej w projekcie zagospodarowania 
terenu oraz udostCpnienia jej słucbom 
konserwuj>cym i eksploatacyjnym zgodnie 
z zasadami okreWlonymi w przepisach szczególnychś 

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

wodoci>gowej I strefy ciWnienia z istniej>cej 
i projektowanej magistrali wodoci>gowej, 
poprzez istniej>c> i projektowan> sieć 
rozdzielcz> na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci, 

b) sieć wodoci>gow> lokalizować w terenach dróg 
publicznych, ogólnodostCpnychś 

5) odprowadzenie Wcieków sanitarnychŚ 
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do zlewni 

kolektora „A” z odprowadzeniem na 
oczyszczalniC „KapuWciska” poprzez istniej>c> 
i projektowan> sieć kanalizacyjn> grawitacyjno – 
pompow> zlokalizowan> w terenach dróg 
publicznych lub w terenach ogólnodostCpnych 
zgodnie z warunkami technicznymi okreWlonymi 
przez gestora sieci, 

b) obowi>zuje zakaz realizacji nowych zbiorników 
na nieczystoWci ciekłeś 

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowychŚ 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 144 – 6041 – Poz. 2653 
 

a) odprowadzenie Wcieków wód opadowych 
i roztopowych do projektowanego kolektora ze 
zrzutem Wcieków do rzeki Brdy poza granicami 
strefy ochronnej ujCcia wody „Czyckówko” oraz 
ponicej projektowanego stopnia wodnego 
„Czyckówko”, 

b) Wcieki wód roztopowych i opadowych 
(zanieczyszczone) tj. z ulic, podjazdów, miejsc 
postojowych, odprowadzać poprzez system 
odwodnieM powierzchniowych lub bezpoWrednio 
do kanału projektowanej zbiorczej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w terenach dróg 
publicznych, ogólnodostCpnych na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci, 

c) Wcieki wód opadowych i roztopowych ujCte 
w system kanalizacyjny pochodz>ce 
z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj> 
oczyszczenia zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

d) zabrania siC wprowadzania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych do gruntu i wód 
powierzchniowych; 

7) zaopatrzenie w gaz: 
a) dopuszcza siC budowC rozdzielczej sieci gazowej 

Wredniego ciWnienia gazu ziemnego, 
b) sieć gazownicz> lokalizować w terenach dróg 

publicznych, ogólnodostCpnychś 
8) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 

a) dopuszcza siC modernizacjC, niezbCdn> 
przebudowC, wymianC przewodów oraz 
skablowanie koliduj>cych odcinków sieci 
niskiego napiCcia z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, 

b) zabrania siC budowy nowych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych; 

9) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
a) zabrania siC budowC napowietrznych linii 

telefonicznych, a istniej>ce linie 
telekomunikacyjne docelowo przewidzieć do 
kablowania, wł>cznie z istniej>cymi 
napowietrznymi przył>czami abonenckimi. 

 
§ 16. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenu na dotychczasowych zasadach. 

 
§ 17. WysokoWć stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
a) dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć Gminy 

Bydgoszcz, a takce nieruchomoWci połoconych 
w granicach dróg publicznych oznaczonych w planie 
symbolami literowymi 1.KD-Z i 2.KD-D, ustala siC 
stawkC procentow> w wysokoWci 0%, na podstawie 
której ustala siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci, 

b) dla terenów nie wymienionych w pkt 1 ustala siC 
stawkC procentow> w wysokoWci 30%, na podstawie 
której ustala siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 

 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KD-Z 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – ulica 

zbiorcza - poszerzenie pasa drogowego 
ul. Opławiecś 

2) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu: 
a) fragment ulicy jednojezdniowej dwupasowej 

z obustronnymi chodnikami, dopuszcza siC 
budowC wydzielonych Wciecek rowerowych, 

b) skrzycowanie z ulic> dojazdow> - jako 
skrzycowanie zwykłe. 

 
§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD-D 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej – ulica 

dojazdowa; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa z jednostronnym 

chodnikiem, 
b) dopuszcza siC realizacjC ulicy w układzie 

jednoprzestrzennym bez wyodrCbnionej jezdni 
i chodników. 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.IK ustala 

siCŚ 
1) przeznaczenie - teren infrastruktury kanalizacyjnej - 

odprowadzania i oczyszczania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC budowC nowych obiektów, sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej z zakresu 
kanalizacji wód opadowych i roztopowych oraz 
budowC przyobiektowych sieci infrastruktury 
technicznej, na podstawie przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

b) zrzut podczyszczonych wód opadowych 
i roztopowych do rzeki Brdy ponicej strefy 
ujCcia wody „Czyckówko” oraz projektowanego 
stopnia wodnego „Czyckówko”, 

c) obiekty kubaturowe sytuować jako zagłCbione 
pod poziomem terenu, 

d) teren zagospodarować zieleni>, ze wzglCdu na 
połocenie w obszarze chronionego krajobrazuś 
do nasadzeM stosować rodzime gatunki liWciaste, 

e) przy realizacji obiektów budowlanych, 
w zalecnoWci od ustalonych warunków 
gruntowych i kategorii geotechnicznej, 
obowi>zuje opracowanie dokumentacji 
geotechnicznej lub geologiczno-incynierskiej 
wg wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych 
przepisach, 

f) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej 
linii rozgraniczaj>cej tereny urz>dzeM 
odprowadzania i oczyszczania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych 3.IK z terenem zieleni 
krajobrazowej 4.ZK, jeceli koniecznoWć taka 
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wynika z projektu budowlanego urz>dzeM 
infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji; 

3) zasady obsługi transportowej - obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-Z (ulica Opławiec) lub z terenu 2.KD-D. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.ZK ustala 

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

a) zakaz naruszania naturalnej rzeaby terenu za 
wyj>tkiem prac zabezpieczaj>cych brzeg rzeki, 
umacniania skarp, 

b) obowi>zuje zachowanie istniej>cej roWlinnoWci 
w tym drzewostanu o charakterze leWnym, 

c) zagospodarowanie z uwzglCdnieniem przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

d) obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem 
realizacji nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej o charakterze miejskim lub 
kontrolno-pomiarowym z warunkiem 
udostCpnienia terenu słucbom realizuj>cym, 
eksploatuj>cym i konserwuj>cym na zasadach 
okreWlonych w odrCbnych przepisach, 

e) zakaz ucytkowania terenu dla potrzeb produkcji 
rolniczej, hodowlanej, ogrodniczej, sadowniczej 
oraz szkółkarskiej, a takce urz>dzania składów 
i składowisk, 

f) dopuszcza siC zmianC przebiegu granicy terenu 
zieleni krajobrazowej 4.ZK z terenem urz>dzeM 
odprowadzania i oczyszczania Wcieków wód 
opadowych i roztopowych 3.IK, jeceli wynika to 
z projektu budowlanego urz>dzeM infrastruktury 
technicznej z zakresu kanalizacji, 

g) obowi>zuje zakaz podziału terenu na działki 
budowlane, 

3) zasady obsługi transportowej - obowi>zuje obsługa  
z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-Z (ulica Opławiec) lub z terenu 2.KD-D. 

 
§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.ZK/ZZ 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie - teren zieleni krajobrazowej 

bezpoWrednio zagrocony powodzi>ś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) zakaz naruszania naturalnej rzeaby terenu za 
wyj>tkiem prac zabezpieczaj>cych brzeg rzeki, 
umocnienia skarp, 

b) zagospodarowanie z uwzglCdnieniem przepisów 
szczególnych i odrCbnych, 

c) obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej o charakterze miejskim lub 
kontrolno-pomiarowym z warunkiem 
udostCpnienia terenu słucbom realizuj>cym, 
eksploatuj>cym i konserwuj>cym na zasadach 
okreWlonych w odrCbnych przepisach, 

d) zakaz ucytkowania terenu dla potrzeb produkcji 
rolniczej, hodowlanej, ogrodniczej, sadowniczej 

oraz szkółkarskiej, a takce urz>dzania składów 
i składowisk, 

e) dopuszcza siC regulacjC brzegu, 
f) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do brzegu rzeki 

w celu wykonywania prac konserwacyjnych oraz 
innych czynnoWci okreWlonych w przepisach 
szczególnych i odrCbnych, 

g) zakaz podziału terenu na działki budowlane; 
3) zasady obsługi transportowej - obowi>zuje obsługa  

z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1.KD-Z (ulica Opławiec) lub 2.KD-D poprzez teren 
4.ZK. 

 
§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.WS 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren wód powierzchniowych, 

Wródl>dowych (rzeka Brda)ś 
2) szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
a) teren wód płyn>cych - rzeka Brda - obowi>zuje 

zakaz urz>dzania k>pielisk, 
b) dopuszcza siC regulacje i umocnienia brzegów - 

postuluje siC wykorzystywanie naturalnych 
metod i materiałów przy robotach regulacyjnych 
i umacnianiu brzegów; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: - obowi>zuje zakaz wprowadzania 
Wcieków do wód powierzchniowych i gromadzenia 
odpadów w ich obrCbieś 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
- dopuszcza siC zachowanie istniej>cych oraz 
prowadzenie przez wody powierzchniowe - po dnie 
nowych sieci infrastruktury technicznej zgodnie 
z warunkami okreWlonymi w przepisach 
szczególnych i odrCbnych. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 

§ 24. 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 LII/807/09 
Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 wrzeWnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

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

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z poan. zm.), ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Bydgoszczy 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
budowa i modernizacja dróg publicznych w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami: 1 KD-Z, 2 KD-D. 

2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami, które 
okreWlaj> nastCpuj>ce dokumentyŚ 
- Studium uwarunkowaM i kierunków 

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

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

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, przyjCte uchwał> nr XI/556/ Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 19.12.2007 w sprawie 
uchwalenia budcetu miasta na 2009 r.., 

- Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, 
przyjCty uchwał> nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r., 

- Planu rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013 przyjCty uchwał> nr XXXVI/493/08 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 24.09.2008 r. 

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

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 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz 
ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu l>dowego (Dz.U. Nr 267, 
poz. 2251 z póan. zm.). 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków 
finansowych poszczególnych przedsiCbiorstw 
posiadaj>cych wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw> z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC 
i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858, z póan. zm.) - ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


