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UCHWAŁA Nr IX/79/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
z dnia 23 marca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy" w Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 Nr 32,  
poz. 159) w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co 
nastCpuje: 

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 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 „Bielawy”  
w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar ograniczony ulicami: 
Kamienn>, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Wybickiego, 
PowstaMców Wielkopolskich i WyszyMskiego,  
w granicach okreWlonych na rysunku planu,  
o powierzchni 35,8 ha. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zał>cznik nr 1,  

z wyrysem ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, stanowi>cym zał>cznik 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. 
 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o nachyleniu połaci dachowej nie wiCkszym nic 15°; 

2) jednolitym charakterze zabudowy – rozumie siC 
przez to charakter obiektów, które cechuje jednolita 
forma architektoniczna, podobne proporcje, skala, 
parametry elementów architektonicznych, rodzaj 
dachu, rodzaj i kolorystyka zastosowanych 

materiałów wykoMczeniowych elewacji i pokrycie 
dachowe; 

3) linii podziału wewnCtrznego terenu, stanowi>cej 
granicC działki budowlanej - WciWle okreWlonej - 
nalecy przez to rozumieć liniC przedstawion> na 
rysunku planu, okreWlaj>c> zasady podziału terenów 
na działki budowlane, której przebieg nie moce być 
zmieniony; 

4) linii podziału wewnCtrznego terenu, stanowi>cej 
granicC działki budowlanej - orientacyjnej - nalecy 
przez to rozumieć liniC przedstawion> na rysunku 
planu, okreWlaj>c> zasady podziału terenów na 
działki budowlane, której przebieg moce być 
zmieniony, jeWli bCdzie to uzasadnione 
projektowanym zagospodarowaniem terenu, 
potrzebami funkcjonalnymi czy koniecznoWci> 
wprowadzenia uregulowaM własnoWciowych; 

5) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlonej – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu, okreWlaj>c> granice 
terenów o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, 
której przebieg nie podlega zmianom; 

6) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – 
orientacyjnej – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawian> na rysunku planu, okreWlaj>c> granice 
terenów o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, 
której przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie 
w zgodzie z przepisami szczególnymi i odrCbnymi; 
powycsza zmiana nie moce powodować ograniczeM 
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów 
rozgraniczonych tak> lini>; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przedstawion> na rysunku planu, 
przy której moce być umieszczona zewnCtrzna, 
nadziemna Wciana budynku, poza któr> nie moce być 
wysuniCte jej lico, z wyj>tkiem takich elementów 
architektonicznych jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, schody zewnCtrzne, pochylnie, rynna, 
rura spustowa, podokienniki oraz inne detale 
wystroju architektonicznego, które mog> być 
usytuowane poza ni>; 

8) obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu, przy 
której nalecy sytuować co najmniej 60% długoWci 
frontowej, nadziemnej Wciany zewnCtrznej budynku, 
poza któr> nie moce być wysuniCte jej lico, za 
wyj>tkiem takich elementów architektonicznych jak: 
balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody 
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zewnCtrzne, pochylnie oraz inne elementy detalu 
architektonicznego; 

9) odcinku granicy działki budowlanej wskazanej do 
obowi>zkowej zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
odcinek granicy geodezyjnej, stanowi>cej granicC 
działki budowlanej, przy której bezpoWrednio nalecy 
sytuować WcianC budynku; 

 10) odcinku granicy działki budowlanej wskazanej do 
dopuszczalnej zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
odcinek granicy geodezyjnej, stanowi>cej granicC 
działki budowlanej, przy której bezpoWrednio 
dopuszcza siC sytuowanie Wciany budynku; 

 11) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC liczon> po obrysie zewnCtrznym 
murów parteru budynku; 

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

 13) 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; 

 14) przeznaczeniu terenu podstawowym – nalecy przez 
to rozumieć przeznaczenie dominuj>ce na danym 
terenie. W przypadku ustalenia dla danego terenu 
wielu 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; 

 15) przeznaczeniu terenu uzupełniaj>cym - nalecy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczeM, nie koliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie lub działce, które uzupełniaj>  
i wzbogacaj> podstawowe funkcje terenu, a ich 
suma powierzchni stanowi nie wiCcej nic 40% 
powierzchni ucytkowej budynku jednorodzinnego 
lub 30% powierzchni ucytkowej budynku 
wielorodzinnego w przypadku funkcji kubaturowej  
i nie wiCcej nic 40% powierzchni terenu  
w przypadku funkcji niekubaturowej; 

 16) 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; 

 17) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
wskaanik wzrostu wartoWci nieruchomoWci okreWlony 
w stosunku procentowym, stanowi>cy podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 18) 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 literowy; 

 19) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczy; 

 20) zabudowie usługowej – nalecy przez to rozumieć 
obiekty ucytecznoWci publicznej (administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwoWci, kultury, kultu 
religijnego, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, 
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
turystyki, sportu, obsługi pasacerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym Wródl>dowym, Wwiadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inne 
ogólnodostCpne budynki przeznaczone do 
wykonywania podobnych funkcji, w tym takce 
budynek biurowy i socjalny), budynki zamieszkania 
zbiorowego (hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko 
młodziecowe, schronisko, internat, dom studencki, 
schroniska dla nieletnich, dom dziecka, dom 
rencistów i dom zakonny) oraz budynki drobnej 
wytwórczoWci i rzemiosła wraz z obiektami 
(pomieszczeniami) pomocniczymi, jak magazyny, 
pomieszczenia socjalne, administracyjne  
i gospodarcze; 

 21) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje ochronne, ograniczaj>ce 
rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych zrócnicowanych 
nasadzeM drzew i krzewów. 
2.  PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

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

 
§ 3.1.  Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

2 uchwały i na rysunku planu; 
2) ogólne i szczegółowe ustalenia planu, okreWlone  

w rozdziale 3 i 4 uchwały. 
2.  Poszczególnym terenom przypisano symbol 

liczbowo-literowy składaj>cy siC z: 
1) kolejnej liczby porz>dkowej; 
2) symbolu literowego wskazuj>cego na rodzaj 

przeznaczenia terenu. 
3.  Ustalenia tekstowe planu zapisano w układzie: 

1) ustaleM ogólnych - obowi>zuj>cych na całym 
obszarze objCtym planem; 

2) ustaleM szczegółowych - indywidualnych dla 
kacdego terenu lub grupy terenów. 
4.  Z uwagi na istniej>ce uwarunkowania 

funkcjonalne, przestrzenne i Wrodowiskowe w obszarze 
objCtym planem nie ustala siC granic i sposobów 
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. 
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Rozdział 2. 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

przedstawione na rysunku planu s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlona; 

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

4) obowi>zuj>ca linia zabudowy; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej; 
7) odcinek granicy działki budowlanej, wskazanej do 

obowi>zkowej zabudowy; 
8) odcinek granicy działki budowlanej, wskazanej do 

dopuszczalnej zabudowy; 
9) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki; 

 10) linia podziału wewnCtrznego terenu, stanowi>ca 
granicC działki budowlanej - WciWle okreWlona; 

 11) linia podziału wewnCtrznego terenu, stanowi>ca 
granicC działki budowlanej - orientacyjna; 

 12) powierzchnie ograniczaj>ce wysokoWć zabudowy  
i obiektów naturalnych n.p.m. w rejonie lotniska 
Bydgoszcz-Szwederowo (poziom odniesienia 
Kronsztadt 86); 

 13) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków; 
 14) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków; 
 15) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) U - teren zabudowy usługowej, 
b) UN - teren zabudowy usługowej z zakresu nauki 

i szkolnictwa wycszego, 
c) UO - teren zabudowy usługowej z zakresu 

oWwiaty, 
d) MW - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
e) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z uzupełniaj>c> zabudow> 
usługow>, 

f) MW-U - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej, 

g) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z uzupełniaj>c> zabudow> 
usługow>, 

h) MN-U - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 

i) P-U - teren zabudowy techniczno-produkcyjnej  
i zabudowy usługowej, 

j) KD-GP - teren drogi publicznej – ulica klasy 
głównej ruchu przyWpieszonego, 

k) KD-G - teren drogi publicznej – ulica klasy 
głównej, 

l) KD-Z - teren drogi publicznej – ulica klasy 
zbiorczej, 

m) KD-L - teren drogi publicznej – ulica klasy 
lokalnej, 

n) KD-L/KD-T - teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej z lini> tramwajow>, 

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

p) KD-DX - teren drogi publicznej – ci>g pieszo-
jezdny, 

q) KD-T - teren drogi publicznej – linia 
tramwajowa, 

r) KD-W - teren drogi wewnCtrznej, 
s) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej, 
t) IG - teren infrastruktury gazowniczej, 
u) IPT - teren infrastruktury technicznej. 
2.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne przedstawione 

na rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu, stanowi> elementy informacyjne planu:  
1) pomnik przyrody ocywionej; 
2) orientacyjne usytuowanie budynku; 
3) stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa; 
4) orientacyjny układ jezdni; 
5) maszt telekomunikacyjny; 
6) rezerwa terenu szerokoWci 5,0 m na ułocenie linii 

kablowej WN-110 kV relacji GPZ Północ – 
GPZ Wschód. 

 
Rozdział 3. 

Ogólne ustalenia obowi>zuj>ce na całym obszarze 
objCtym planem 

 
§ 5.  OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

przeznaczenia terenu: 
1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach, 

które mog> spowodować uci>cliwoWci dla 
podstawowych funkcji terenu oraz okresowe lub 
stałe pogorszenie stanu Wrodowiska w wyniku emisji 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza  
i zanieczyszczenia odpadami itp. w tym obiektów  
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, stacje diagnostyki 
samochodowej, myjnie samochodowe, warsztaty 
naprawcze, lakiernie itp.; 

2) ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 
których obligatoryjnie wymagane jest sporz>dzenie 
raportu oddziaływania na Wrodowisko,  
z wył>czeniem niezbCdnej infrastruktury 
technicznej; 

3) ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
ł>cznie z funkcj> mieszkaniow>, z wył>czeniem 
niezbCdnej infrastruktury technicznej. 
 
§ 6.1.  OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) ustala siC lokalizacjC nowej zabudowy zgodnie  

z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku 
planu; 

2) dopuszcza siC utrzymanie, przebudowy i nadbudowy 
istniej>cych budynków w dotychczasowym ich 
obrysie; 

3) budynki istniej>ce usytuowane w głCbi działek mog> 
być rozbudowywane bez koniecznoWci usytuowania 
Wcian frontowych budynków bezpoWrednio wzdłuc 
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obowi>zuj>cych linii zabudowy, o ile rozbudowa 
taka uzasadniona jest układem funkcjonalno-
przestrzennym budynku; 

4) w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> z uzupełniaj>c> 
funkcj> usługow> obowi>zuje lokalizacja jednego 
budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, 
bez mocliwoWci usytuowania kolejnych budynków; 

5) na działkach, na których istnieje wiCcej nic jeden 
budynek dopuszcza siC ich utrzymanie  
z mocliwoWci> przeprowadzania rozbudowy, 
nadbudowy oraz przebudowy budynków zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi; 

6) obowi>zuje kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu z uwzglCdnieniem 
podstawowych zasad kompozycji urbanistycznej, 
tworzenie funkcjonalnego i przejrzystego układu 
budynków, zieleni, ci>gów komunikacyjnych; 

7) wymagany wysoki standard estetyczny oraz 
architektoniczny budynków i wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu, m. in. obiektów małej 
architektury, ogrodzeM i nawierzchni; 

8) zespół budynków zlokalizowanych w granicach 
działki lub terenu inwestycyjnego powinien 
charakteryzować siC jednolitym charakterem formy 
architektonicznej budynków, a w szczególnoWci  
w zakresie proporcji, rodzaju dachu, rodzaju 
zastosowanych materiałów elewacyjnych  
i wykoMczeniowych, itp.; 

9) dopuszcza siC stosowanie maksymalnie od dwóch do 
trzech rócnych wykoMczeniowych materiałów 
elewacyjnych (nie licz>c: materiałów zwi>zanych  
z wykoMczeniem dachu, stolarki okiennej  
i drzwiowej oraz obróbek blacharskich i materiałów 
zwi>zanych z podł>czeniem urz>dzeM 
infrastrukturalnych), o naturalnym charakterze typu: 
tynk, kamieM lub okładzina kamienna, cegła pełna 
klinkierowa, okładzina ceramiczna; 

 10) obowi>zuje stosowanie kolorystyki z ucyciem 
maksymalnie dwóch kolorów z rócnych gam 
kolorystycznych lub trzech kolorów z tej samej 
gamy kolorystycznej; 

 11) ustala siC zakaz realizacji ogrodzeM pełnych 
wykonanych z betonu, blachy i tworzyw sztucznych; 

 12) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza siC lokalizacjC garacy jako 
obiektów wolnostoj>cych lub przybudówek,  
z wbudowan> czCWci> gospodarcz>; budynki 
garacowe powinny nawi>zywać form> 
architektoniczn>, detalem i zastosowanymi 
materiałami wykoMczeniowymi do istniej>cej 
zabudowy mieszkaniowej; 

 13) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej dopuszcza siC lokalizacjC garacy 
jedynie w formie zespołów o jednolitym charakterze 
zabudowy; dla budynków projektowanych zaleca siC 
realizacjC garacy jako wbudowanych w bryłC 
budynku zasadniczego (np. podziemnych); 

 14) ustala siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy 
granicy działki w miejscach okreWlonych na 
rysunku; 

 15) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynków, 
zwróconych Wcian> bez otworów okiennych lub 
drzwiowych przy granicach działek budowlanych, 
jeceli bezpoWrednio przy tych granicach na 
s>siedniej działce istniej> juc budynki ze Wcianami 
bez otworów okiennych i drzwiowych; 

 16) na rysunku planu wskazuje siC budynki docelowo 
przeznaczone do rozbiórki; do czasu realizacji 
docelowych ustaleM planu dopuszcza siC ich remonty 
i przebudowy; 

 17) ustala siC zakaz montowania anten satelitarnych  
i urz>dzeM klimatyzacyjnych na elewacjach 
budynków; dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM na 
dachach budynków. 
2.  OkreWla siC ogólne zasady umieszczania reklam: 

1) ustala siC zakaz umieszczania reklam na elewacjach 
budynków w sposób zmieniaj>cy lub zakrywaj>cy 
elementy wystroju architektonicznego, np. kolumny, 
pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, 
gzymsy i zwieMczenia, płyciny i kompozycje 
sztukatorskie, połacie dachowe, itp.; 

2) ustala siC zakaz umieszczania reklam w sposób 
uniemocliwiaj>cy prawidłowe korzystanie  
z budynku i poszczególnych pomieszczeM 
(np. ograniczaj>cy doWwietlenie pomieszczeM); 
reklamy powinny mieć charakter okolicznoWciowy  
i informacyjny; 

3) ustala siC zakaz lokalizacji reklam nie zwi>zanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu lub 
prowadzon> działalnoWci> usługow>; 

4) ustala siC zakaz umieszczania reklam na noWnikach 
terenowych, a takce na budynkach i elementach 
małej architektury w granicach terenów na których 
nie jest prowadzona cadna działalnoWć usługowa 
(produkcyjna); 

5) ustala siC zakaz lokalizacji reklam na obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków; 

6) dopuszcza siC sytuowanie reklam na terenie, na 
budynkach i elementach małej architektury  
w sposób uporz>dkowany, tzn. w jednym miejscu 
wyznaczonym dla wszystkich reklam; 

7) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam na 
elewacjach budynków: 
a) na budynkach mieszkalnych i usługowych – 10% 

powierzchni elewacji, 
b) na budynkach usługowych – 20% powierzchni 

elewacji, 
c) na budynkach produkcyjnych i magazynowych - 

30% powierzchni elewacji; 
8) dopuszcza siC lokalizacjC reklam o powierzchni 

noWnika do 3 m2 w granicach terenów dróg 
publicznych, na warunkach zarz>dcy drogi; 

9) ustala siC zakaz sytuowania reklam w pasach 
drogowych dróg publicznych oznaczonych 
symbolami 65.KD-GP, 38.KD-GP, 2.KD-G. 
1.KD-L/KD-T, 55.KD-T, 64.KD-Z. 
 
§ 7.  OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1) wskazuje siC na rysunku planu obiekt zabytkowy 

wpisany do rejestru zabytków województwa 
kujawsko-pomorskiego, objCty ochron> 
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konserwatorsk> i prawn> na podstawie przepisów 
szczególnych i odrCbnych, zlokalizowany przy ulicy 
Płockiej 2; 

2) wskazuje siC na rysunku planu obiekty ewidencyjne 
wpisane do gminnej ewidencji zabytków, objCte 
ochron> konserwatorsk> i prawn> na podstawie 
przepisów szczególnych i odrCbnych; 

3) wyznacza siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej 
ze znacznym udziałem elementów historycznie 
ukształtowanej struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych, obejmuj>c> obszar opracowywania 
planu, w granicach której ustala siC: 
a) nakaz uzgadniania z właWciwym konserwatorem 

zabytków: remontów, modernizacji, adaptacji,  
a takce zmian sposobu ucytkowania budynków 
historycznych, uzupełnieM zabudowy, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
prac ziemnych i wprowadzania elementów 
reklamy, 

b) zachowanie linii zabudowy, proporcji 
wysokoWciowych, gabarytów, geometrii dachów, 
materiałów wykoMczeniowych zabudowy 
kształtuj>cej historyczn> sylwetC zespołu, 

c) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji urbanistycznej, w zakresie sytuacji, 
skali, bryły, podziałów architektonicznych, 
proporcji powierzchni muru i otworów,  
z załoceniem harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji historycznej  
i współczesnej, 

d) przywrócenie historycznego pokrycia dachów na 
obiektach historycznych, 

e) eliminowanie obiektów dysharmonizuj>cych 
przestrzeM, w tym garacy zlokalizowanych  
w pierzejach ulic, parterowych pawilonów 
handlowych, uporz>dkowanie zapleczy działek  
z zachowaniem wartoWciowej zabudowy 
historycznej i likwidacj> zabudowy 
bezwartoWciowej, 

f) zachowanie zabudowy historycznej wpisanej do 
rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji 
zabytków, wskazanej na rysunku planu,  
z wymogiem jej konserwacji, rewaloryzacji  
i rekonstrukcji realizowanym przez remonty 
konserwatorskie, z zachowaniem lub 
odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachów, 
detali architektonicznych, stolarki i tynków, 
zachowaniem i konserwacj> elewacji ceglanych, 
zakazem ocieplania Wcian i stosowania caluzji 
zewnCtrznych zasłaniaj>cych obramienia 
okienne, przywróceniem stolarki z materiałów  
i w formie historycznej, zakazem stosowania 
stolarki pcv, z dopuszczeniem wymiany stolarki 
na stolarkC z materiałów historycznych  
z zachowaniem podziałów i kształtu, 

g) utrzymanie układu ulic, zachowanie oraz 
rekonstrukcjC nawierzchni historycznej – bruku 
na ulicy Litewskiej, oznaczonej symbolem 
27.KD-D, 

h) zachowanie historycznych podziałów działek, 

i) zachowanie historycznych ogrodzeM,  
z obowi>zkiem dostosowania charakteru nowych 
ogrodzeM do tradycyjnych, 

j) wprowadzanie elementów reklamy wizualnej 
jedynie w miejscach i w formie dopuszczonej 
przez właWciwego konserwatora zabytków, 

k) eliminowanie elementów dysharmonizuj>cych  
z elewacji frontowych, w tym: okablowania, 
anten satelitarnych, kominów stalowych, 
skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych  
i gazowych itp. 

 
§ 8.  OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony Wrodowiska: 
1) na rysunku planu wskazuje siC drzewa stanowi>ce 

pomniki przyrody ocywionej, objCte ochron> prawn> 
z uwagi na wartoWć przyrodnicz> i krajobrazow>: 
a) przy ulicy Płockiej 8, dz. nr 274 – bez lilak 

(1szt.), 
b) przy ulicy Cichej 21-23, dz. nr 144, 175 – 

magnolie (2 szt.), 
c) przy ulicy Cichej, dz. nr 137/39 – wi>z (1szt.); 

2) usuwanie drzew i krzewów o charakterze 
starodrzewu oraz innych drzew w wieku dojrzałym, 
wyrócniaj>cych siC wysokimi walorami 
przyrodniczymi i estetycznymi, na usuniCcie których 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi 
wymagane jest stosowne zezwolenie, podlega 
ograniczeniu i moce nast>pić jedynie w przypadku 
uzasadnionej wycinki o charakterze pielCgnacyjnym, 
porz>dkowym lub w zwi>zku z realizacj> 
docelowego układu komunikacyjnego i inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, a takce  
w przypadku zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi  
i mienia; 

3) dopuszcza siC wprowadzenie nowej zieleni 
wysokiej, w formie zieleni przyulicznej nie 
koliduj>cej z sieciami infrastruktury technicznej  
i rozwi>zaniami technicznymi drogi; obowi>zuje 
zakaz sadzenia drzew silnie korzeni>cych siC  
z gatunku topoli, wierzby, wi>zu, kasztanowca, 
akacji, lipy, dCbu, buka, orzecha; 

4) ustala siC zachowanie i realizacjC nasadzeM 
uzupełniaj>cych alei na ulicach: Płockiej, 
Poniatowskiego, Wawrzyniaka, Litewskiej, 
Lelewela, Mierosławskiego, Kozietulskiego, 
KiliMskiego, a takce na wybranych odcinkach na 
ulicy Chodkiewicza; zalecana wymiana drzew 
starszych – silnie przeroWniCtych – szczególnie 
topoli, stanowi>cych zagrocenie dla konstrukcji 
obiektów budowlanych i prawidłowej eksploatacji 
sieci infrastruktury podziemnej, na drzewa młodsze, 
z gatunków osi>gaj>cych niewielkie rozmiary 
korony; 

5) ustala siC odprowadzenie wód deszczowych  
z utwardzonych powierzchni ulic, parkingów  
i placów gospodarczych do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej; 

6) poziom hałasu oraz drgaM przenikaj>cych do 
pomieszczeM w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego lub budynkach 
ucytecznoWci publicznej, nie moce przekraczać 
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wartoWci dopuszczalnych, okreWlonych w Polskich 
Normach dotycz>cych dopuszczalnych wartoWci 
poziomu dawiCku w pomieszczeniach oraz oceny 
wpływu drgaM na budynki i na ludzi w budynkach  
i przepisach odrCbnych; 

7) w celu ochrony przed działaniem nadmiernego 
hałasu i drganiami w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego lub budynkach 
ucytecznoWci publicznej, w tym z zakresu oWwiaty, 
nauki i szkolnictwa wycszego, zlokalizowanych  
w bezpoWrednim s>siedztwie ulic: WyszyMskiego, 
Kamiennej, Sułkowskiego, Chodkiewicza, nalecy 
zastosować skuteczne zabezpieczenia przed 
oddziaływaniem zewnCtrznego hałasu i drgaM, m.in. 
poprzez usytuowanie i ukształtowanie budynku, 
poprzez racjonalne rozmieszczenie pomieszczeM  
w budynku a takce poprzez zapewnienie 
izolacyjnoWci akustycznej przegród i okien oraz 
zastosowanie elementów amortyzuj>cych drgania 
oraz osłaniaj>cych i ekranuj>cych przed hałasem; 

8) w istniej>cych obiektach zlokalizowanych  
w bezpoWrednim s>siedztwie ulic: WyszyMskiego, 
Kamiennej, Sułkowskiego, Chodkiewicza zaleca siC 
wymianC stolarki na posiadaj>c> podwycszon> 
odpornoWć na hałas; 

9) w celu ochrony przed nadmiernym hałasem 
zabudowy o funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, usługowej z zakresu oWwiaty, nauki  
i szkolnictwa wycszego, wymagane sytuowanie  
w liniach rozgraniczaj>cych ulic oznaczonych 
symbolami 38.KD-GP (ulica Kamienna), 65.KD-GP 
(ulica WyszyMskiego) obiektów, urz>dzeM, budowli 
amortyzuj>cych drgania oraz osłaniaj>cych  
i ekranuj>cych przed hałasem np. ekranów 
dawiCkochłonnych, wałów ziemnych z zieleni> itp.; 

 10) w rozumieniu przepisów dotycz>cych ochrony przed 
hałasem, tereny oznaczone symbolami: 
a) MW, MW/U, MW-U, MN/U, MN-U, U, P-U 

nalecy klasyfikować jako tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, tereny z zabudow> 
mieszkaniow> wielorodzinn> i tereny 
zamieszkania zbiorowego, 

b) UO, UN nalecy klasyfikować jako tereny 
zabudowy zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy; 

 11) ustala siC oszczCdne korzystanie z terenu oraz 
uwzglCdnianie potrzeby ochrony Wrodowiska,  
w szczególnoWci w zakresie ochrony gleb, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu, w trakcie 
przygotowania i realizacji inwestycji. 
 
§ 9.  OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoWci: 
1) nie wyznacza siC obszarów wymagaj>cych scalania  

i ich podziałów; 
2) ustala siC podział terenu na działki budowlane 

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu 
oraz na podstawie przepisów odrCbnych; granice 
działek budowlanych stanowi> linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 

zasadach zagospodarowania oraz linie podziału 
wewnCtrznego terenu; 

3) ustala siC zakaz dokonywania podziałów 
geodezyjnych, których efektem bCdzie wydzielenie 
działek po obrysie budynków mieszkalnych, 
usługowych i usługowo-mieszkaniowych, w tym 
obiektów typu pawilony handlowe, kioski, garace 
itp., które w myWl obowi>zuj>cych przepisów nie 
bCd> mogły stanowić działek budowlanych; 

4) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych, 
poprawie warunków funkcjonowania nieruchomoWci 
oraz w celu wyodrCbnienia nieruchomoWci 
gruntowych stanowi>cych dojWcia i dojazdy; 

5) dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych lub ich 
czCWci w wiCksze nieruchomoWci w celu realizacji 
jednej inwestycji zgodnej z przeznaczeniem terenu 
oraz zachowaniem skali i charakteru zabudowy. 
 
§ 10. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) ustala siC wymóg kształtowania przestrzeni 

publicznych w sposób sprzyjaj>cy nawi>zywaniu 
kontaktów społecznych i poprawie jakoWci cycia 
mieszkaMców oraz nadania im indywidualnego 
charakteru dostosowanego do klimatu miejsca; 

2) ustala siC uzyskanie atrakcyjnego wygl>du 
przestrzeni publicznych, w tym ci>gów 
komunikacyjnych, placów, wnCtrz urbanistycznych 
poprzez arancacjC nawierzchni, wprowadzenie 
elementów małej architektury, stylowego 
oWwietlenia, zieleni, itp. 
 
§ 11. OkreWla siC szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy: 
1) wyznacza siC strefC wystCpowania ekspansywnych 

iłów trzeciorzCdowych, obejmuj>c> cały obszar 
objCty planem, w której dopuszcza siC lokalizacjC 
zabudowy pod warunkiem: 
a) przeprowadzenia badaM geotechnicznych przed 

przyst>pieniem do realizacji budynków oraz 
okreWlenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów, a w zalecnoWci od 
ustalonej kategorii geotechnicznej wykonania 
równiec dodatkowych badaM geologiczno-
incynierskich, 

b) koordynacji prac budowlanych przez nadzór 
budowlany i geotechniczny, w przypadku 
odkrycia iłów ponicej 1,5 m p.p.t. na terenie 
planowanej inwestycji, 

c) uwzglCdnienia w projekcie budowlanym 
wprowadzenia zabezpieczeM technicznych 
chroni>cych budynki przed skutkami pCcznienia 
i kurczenia siC gruntów ekspansywnych; 

2) dopuszcza siC budowC, rozbudowC obiektów 
zaliczonych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
do II i III kategorii geotechnicznej pod warunkiem 
opracowania dokumentacji geotechnicznej  
i dokumentacji geologiczno-incynierskiej; 
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3) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, remonty 

oraz zmianC sposobu ucytkowania budynków  
w oparciu o projekty budowlane uwzglCdniaj>ce 
wprowadzenie zabezpieczeM technicznych 
chroni>cych budynki przed skutkami pCcznienia  
i kurczenia siC gruntów ekspansywnych; 

4) dopuszcza siC wykonywanie budowlanych robót 
drogowych pod warunkiem uwzglCdnienia  
w projekcie budowlanym warunków gruntowych, tj. 
mocliwoWci wystCpowania gruntów ekspansywnych; 

5) w celu zachowania równowagi wilgotnoWciowej 
gruntu, zapewniaj>cej ochronC obiektów i urz>dzeM 
budowlanych przed skutkami pCcznienia i kurczenia 
siC gruntów ekspansywnych: 
a) ustala siC zakaz sadzenia drzew silnie 

korzeni>cych siC z gatunku topoli, wierzby, 
wi>zu, kasztanowca, akacji, lipy, dCbu, buka, 
orzecha, 

b) postuluje siC wymianC drzew starszych - silnie 
przeroWniCtych – szczególnie topoli, 
stanowi>cych zagrocenie dla konstrukcji 
obiektów budowlanych i prawidłowej 
eksploatacji sieci infrastruktury podziemnej na 
drzewa młodsze, z gatunków osi>gaj>cych 
niewielkie rozmiary korony, o płytkim, słabo 
rozgałCzionym systemie korzeniowym, 

c) postuluje siC wprowadzanie nasadzeM drzew  
i krzewów iglastych oraz krzewów i drzew 
liWciastych osi>gaj>cych niewielkie rozmiary 
korony i wytwarzaj>cych niewielki system 
korzeniowy, 

d) postuluje siC wycinkC wszystkich drzew  
z gatunku topoli w zasiCgu 25 metrów od 
budynków, na terenie ograniczonym ulicami: 
Kamienn>, WyszyMskiego, Cich>  
i Mierosławskiego; 

6) zgodnie z Prawem lotniczym wysokoWć n.p.m. 
obiektów budowlanych wraz z umieszczonymi na 
nich urz>dzeniami, w szczególnoWci antenami, 
reklamami itp. oraz obiektów naturalnych nie moce 
przekroczyć rzCdnej wysokoWciowej wyznaczonej 
przez powierzchnie ograniczaj>ce okreWlone  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska i wskazane 
na rysunku planu. 
 
§ 12. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji: 
1) system dróg tworz>: 

a) drogi publiczne: 
- ulica klasy głównej ruchu przyWpieszonego - 

oznaczona symbolem KD-GP,  
- ulica klasy głównej - oznaczona symbolem 

KD-G,  
- ulica klasy zbiorczej - oznaczona symbolem 

KD-Z,  
- ulica klasy lokalnej - oznaczona symbolem 

KD-L,  
- ulica klasy lokalnej z lini> tramwajow> - 

oznaczona symbolem KD-L/KD-T,  
- ulica klasy dojazdowej - oznaczona 

symbolem KD-D,  

- ci>g pieszo-jezdny - oznaczony symbolem 
KD-DX,  

- linia tramwajowa - oznaczona symbolem 
KD-T,  

b) droga wewnCtrzna - oznaczona symbolem KD-
W; 

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

3) ustala siC zakaz lokalizacji zabudowy niezwi>zanej  
z utrzymaniem i obsług> komunikacji, dopuszcza siC 
lokalizacjC elementów małej architektury, w tym 
wiat przystankowych; 

4) ustala siC okreWlenie szczegółowych rozwi>zaM 
geometrii ulic i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, 
Wciecki rowerowe, pasy postojowe) w projektach 
budowlanych inwestycji; 

5) dopuszcza siC utrzymanie i ucytkowanie oraz 
remonty i przebudowC istniej>cych ulic na 
warunkach zarz>dcy drogi; 

6) dopuszcza siC utrzymanie i przebudowC istniej>cych 
zjazdów, lokalizacja nowych zjazdów moce nast>pić 
w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy drogi, za 
wyj>tkiem drogi klasy KD-GP, KD-G; 

7) dopuszcza siC zachowanie w pasach dróg 
publicznych istniej>cych schodów, wsypów; 
dopuszcza siC ich wydzielenie za zgod> zarz>dcy 
drogi; 

8) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulic; 
9) dla działek, które nie maj> bezpoWredniego dostCpu 

do drogi publicznej, nalecy ustalić prawo przejWcia  
i przejazdu zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

 10) dopuszcza siC wprowadzenie elementów 
uspokojenia ruchu, na ulicach lokalnych  
i dojazdowych; 

 11) dopuszcza siC wyznaczenie miejsc postojowych 
zwi>zanych z obsług> osiedla wzdłuc ulic lokalnych 
i dojazdowych; 

 12) parkingi i garace dla nowoprojektowanych 
budynków mieszkalnych i usługowych nalecy 
lokalizować w granicach działki, na której obiekt 
jest realizowany; 

 13) dla funkcji mieszkaniowych nalecy zapewnić 
miejsca postojowe w iloWci min. 0.8 miejsca 
postojowego - zalecane 1.2 miejsca postojowego - 
dla kacdego mieszkania; 

 14) dla funkcji usługowych nalecy zapewnić miejsca 
postojowe w iloWci: 
a) min. 1.2 miejsc postojowych - zalecane  

2.0 miejsc postojowych - przypadaj>cych na  
100 m2 powierzchni ucytkowej obiektów 
handlowych, gastronomicznych, 

b) min. 1.5 miejsc postojowych - zalecane  
2.8 miejsc postojowych - przypadaj>cych na  
100 m2 powierzchni ucytkowej obiektów 
administracyjno-biurowych, itp., 

c) min. 8 miejsc postojowych - zalecane 12 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 100 miejsc 
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ucytkowych obiektów widowiskowych, 
sportowych, kin, teatrów, 

d) min. 5 miejsc postojowych - zalecane 20 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na  
100 studentów/zatrudnionych/ucytkowników 
obiektów naukowo-badawczych, nauki  
i szkolnictwa wycszego, oWwiaty itp., 

e) min. 1.2 miejsc postojowych - zalecane  
2.0 miejsc postojowych - przypadaj>cych na  
100 m2 powierzchni ucytkowej bibliotek, 
obiektów usług zdrowia i opieki społecznej, itp., 

f) min. 5 miejsc postojowych - zalecane 6 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 100 łócek  
w np. internacie lub domu studenckim, 

g) min. 15 miejsc postojowych - zalecane 12 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na  
100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych, 

h) min. 10 miejsc postojowych - zalecane 25 miejsc 
postojowych - przypadaj>cych na 100 łócek  
w obiektach hotelowych i szpitalach; 

 15) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 
indywidualne okreWlenie zapotrzebowania na 
miejsca parkingowe i przyjCcie innych wskaaników, 
nic podane powycej wartoWci, pod warunkiem 
uzyskania zgody zarz>dcy drogi; 

 16) dopuszcza siC ł>czne bilansowanie potrzeb  
w zakresie parkowania pojazdów dla terenów 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej oraz 
wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu 
wspólnego parkingu; 

 17) ustala siC lokalizacjC dróg rowerowych w granicach 
terenów oznaczonych symbolami: 
a) 64.KD-Z (wzdłuc ulicy PowstaMców 

Wielkopolskich), 
b) 65.KD-GP (wzdłuc ulicy WyszyMskiego), 
c) 38.KD-GP (wzdłuc ulicy Kamiennej), 
d) 2.KD-G (wzdłuc ulicy Sułkowskiego), 
e) 1.KD-L/KD-T (wzdłuc ulicy Chodkiewicza). 
 
§ 13. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej: 
1) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 

utrzymanie, remonty, rozbudowC i przebudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> techniczn> drogi, na 
warunkach zarz>dcy drogi i w porozumieniu  
z gestorami sieci; 

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

3) dla pozostałych terenów ustala siC utrzymanie, 
remonty oraz przebudowC istniej>cej infrastruktury 
technicznej niezwi>zanej bezpoWrednio z obsług> 
terenu, z wymogiem uwzglCdnienia jej w projektach 
zagospodarowania terenów oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym gestora 

sieci, na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych; 

4) nowe (rozbudowywane) sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, nalecy lokalizować  
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
drogi lub pod infrastrukturC techniczn>,  
a w sytuacjach szczególnych, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych planu nie wynika inaczej, dopuszcza 
siC ich usytuowanie w granicach innych terenów 
publicznych, terenów o charakterze 
ogólnodostCpnym lub innych, z zapewnieniem 
dostCpu słucbom eksploatuj>cym na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych; 

5) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej na terenach dróg 
wewnCtrznych pod warunkiem wyprzedzaj>cego 
uregulowania spraw formalno – prawnych przez 
właWciciela lub właWcicieli drogi wewnCtrznej  
z właWciwym gestorem sieci oraz z zapewnieniem 
słucbom eksploatuj>cym i konserwuj>cym dostCpu 
do tych sieci i urz>dzeM na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych; 

6) wysokoWć obiektów, w tym napowietrznych linii, 
masztów i anten, nie moce być wycsza od 
dopuszczalnej wysokoWci zabudowy okreWlonej na 
rysunku planu; 

7) ustala siC zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w wodC: 
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej I strefy ciWnienia poprzez 
istniej>ce magistrale wodoci>gowe oraz 
istniej>ce i projektowane sieci rozdzielcze 
zlokalizowane w ulicach przyległych, na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci, 

b) sieć wodoci>gow> nalecy projektować w pasach 
dróg publicznych, w terenach publicznych lub 
w terenach ogólnodostCpnych, z zachowaniem 
układów pierWcieniowych, 

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

8) ustala siC zasady obsługi w zakresie odprowadzenia 
Wcieków sanitarnych: 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków bytowych 

poprzez istniej>c> i projektowan> sieć kanalizacji 
sanitarnej zlewni kolektora „B”  
z odprowadzeniem na przepompowniC Wcieków 
PK-1, a nastCpnie na oczyszczalniC Wcieków 
„Fordon”; podł>czenie do sieci wykonać zgodnie 
z warunkami technicznymi okreWlonymi przez 
gestora sieci, 

b) kanalizacjC sanitarn> projektować w systemie 
rozdzielczym, w pasach dróg publicznych,  
w terenach publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych, 

c) w przypadku realizacji kanałów Wciekowych  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnych; 

9) ustala siC zasady obsługi w zakresie odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych: 
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a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
istniej>cymi i projektowanymi kanałami 
deszczowymi do zlewni kolektorów K.8 i K.9  
z odpływem do rzeki Brdy, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci, 

b) w zlewniach kolektorów K.8, K.9 wymagane jest 
zachowanie wartoWci współczynników spływu 
okreWlonych w opracowaniu brancowym 
„Studium programowo-przestrzennym 
kanalizacji deszczowej m. Bydgoszczy” oraz 
kacdorazowo okreWlonych przez gestora sieci, 

c) urz>dzenia do retencjonowania wód opadowych  
i roztopowych realizowane dla potrzeb 
poszczególnych nieruchomoWci nalecy 
lokalizować w granicach działki inwestora, 

d) Wcieki deszczowe ujCte w systemy kanalizacyjne 
pochodz>ce z powierzchni zanieczyszczonych 
nalecy oczyszczać na terenie działki inwestora, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
szczególnymi, 

e) dla kolektorów piCtrowych nalecy bezwzglCdnie 
przestrzegać zasady rozdziału kanałów 
deszczowych od Wciekowych poprzez załocenie 
pokryw miCdzykanałowych, 

f) kanalizacjC deszczow> projektować w systemie 
rozdzielczym, w pasach dróg publicznych,  
w terenach publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych, 

g) w przypadku realizacji kanałów deszczowych  
w drogach wewnCtrznych, wymagane s> 
szczegółowe uzgodnienia z gestorem sieci  
z zachowaniem przepisów odrCbnych; 

 10) ustala siC zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w gaz: 
a) obowi>zuje zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć gazow> Wredniego  
i niskiego ciWnienia w powi>zaniu z istniej>cymi 
i projektowanymi sieciami gazowniczymi 
zlokalizowanymi w ulicach przyległych, zgodnie 
z warunkami technicznymi gestora sieci, 

b) dopuszcza siC wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych, 

c) projektowan> sieć gazow> nalecy lokalizować  
w pasach dróg publicznych, terenach 
publicznych lub ogólnodostCpnych, 

d) projektowana sieć gazowa w drogach 
wewnCtrznych wymaga szczegółowych 
uzgodnieM z gestorem sieci z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

e) ustala siC adaptacjC istniej>cej stacji gazowej 
Wredniego ciWnienia przy ul. Cichej  
z mocliwoWci> jej przebudowy, modernizacji 
zgodnie z warunkami gestora sieci; 

 11) ustala siC zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC ciepln>: 
a) ustala siC zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

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

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 
pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, aródłami energii odnawialnej oraz 

paliwami innymi, z zachowaniem wysokiej 
sprawnoWci w procesie spalania okreWlonej dla 
poszczególnych urz>dzeM grzewczych, 

c) w istniej>cych budynkach wymagana wymiana 
starych kotłów i pieców domowych opalanych 
wCglem (drewnem) na nowoczesne urz>dzenia 
grzewcze o wysokiej sprawnoWci energetycznej; 
jednoczeWnie wskazane jest przeprowadzenie 
termoizolacji budynków; 

 12) ustala siC zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC elektryczn>: 
a) ustala siC zasilanie obiektów istniej>cych, 

przebudowywanych i remontowanych  
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych, 

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

c) ustala siC zasilanie nowych obiektów 
kubaturowych z istniej>cych i projektowanych 
stacji transformatorowych wg ustaleM 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 

d) dla terenów, dla których nie okreWlono 
szczegółowego sposobu zasilania pozostawia siC 
dotychczasowy sposób zasilania w energiC 
elektryczn>, 

e) ustala siC utrzymanie stacji transformatorowych 
własnoWci przedsiCbiorstwa energetycznego 
zlokalizowanych na terenie opracowania  
z mocliwoWci> wymiany w nich transformatorów 
na wiCksze jednostki oraz przebudowy ich na 
stacje nowego typu i rozbudowy o dodatkow> 
jednostkC transformatorow> (stacje 
dwutransformatorowe), 

f) wyznacza siC lokalizacjC projektowanej stacji 
transformatorowej własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego na terenie oznaczonym 
symbolem 22.IE; w przypadku rezygnacji 
przedsiCbiorstwa energetycznego z budowy stacji 
transformatorowej na wyznaczonym terenie, 
dopuszcza siC mocliwoWć wł>czenia działki  
w granice terenu oznaczonego symbolem 
48.MW-U, 

g) projektowan> stacjC transformatorow> własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego nalecy 
realizować jako stacjC wolno stoj>c> 
(kontenerow>) na geodezyjnie wydzielonej 
działce, 

h) zasilanie projektowanej zabudowy usługowej  
z istniej>cych stacji transformatorowych lub ze 
stacji abonenckich (stanowi>cych własnoWć 
odbiorcy) wg ustaleM szczegółowych dla 
poszczególnych terenów, 

i) stacje abonenckie nalecy realizować jako wolno 
stoj>ce, dobudowane lub wbudowane w bryłC 
obiektu, 

j) ustala siC utrzymanie przebiegów kablowych 
linii Wredniego napiCcia (SN) 15 kV, dopuszcza 
siC niezbCdn> wymianC przewodów oraz ich 
przebudowC wynikaj>c> z rozbudowy układu 
komunikacyjnego, wzglCdnie koliduj>cych  
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z projektowanym zagospodarowaniem terenu na 
warunkach gestora sieci, 

k) dopuszcza siC mocliwoWć rozbudowy istniej>cej 
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV 
wył>cznie poprzez sieć kablow> (w tym 
abonenck>) oraz powi>zanie jej z istniej>c>  
i projektowan> infrastruktur> 
elektroenergetyczn> SN-15 kV, 

l) dla zasilania projektowanych obiektów,  
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 ogólnodostCpnych; dopuszcza siC 
realizacjC uzbrojenia elektroenergetycznego  
w drogach wewnCtrznych pod warunkiem 
wyprzedzaj>cego uregulowania spraw formalno-
prawnych dla ułocenia i eksploatacji sieci na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

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

n) w przypadku istniej>cych linii napowietrznych 
niskiego napiCcia przewidzianych do zachowania 
dopuszcza siC mocliwoWć zasilenia 
projektowanych obiektów przył>czami 
napowietrznymi na warunkach i za zgod> gestora 
sieci, 

o) w przypadku zwiCkszonego zapotrzebowania 
mocy, przekraczaj>cej mocliwoWci istniej>cej  
i projektowanej infrastruktury 
elektroenergetycznej, dopuszcza siC mocliwoWć 
posadowienia dodatkowych stacji 
transformatorowych (w tym abonenckich) na 
warunkach gestora sieci, 

p) w zwi>zku z mocliwoWci> skablowania 
istniej>cej linii napowietrznej WN 110 relacji 
„GPZ Bydgoszcz Północ” – „GPZ Bydgoszcz 
Wschód” (przebiegaj>cej poza obszarem 
opracowania niniejszego planu miejscowego), 
wzdłuc drogi oznaczonej symbolem 38.KD-GP 
rezerwuje siC pas terenu szerokoWci 5,0 m na 
ułocenie linii kablowej wysokiego napiCcia  
110 kV, wyprowadzonej z GPZ „Północ”;  
w pasie tym ustala siC zakaz sytuowania 
zabudowy i wprowadzania wszelkich nasadzeM 
roWlinnych, a takce układania równolegle do linii 
uzbrojenia technicznego innych podmiotów  
i gestorów sieci, 

q) dopuszcza siC etapowe realizowanie skablowania 
linii napowietrznej 110 kV z wymogiem 
powi>zania projektowanych urz>dzeM z istniej>c> 
infrastruktur> elektroenergetyczn> wysokiego 
napiCcia 110 kV i zapewnienia ci>głoWci 
funkcjonowania dotychczasowego układu sieci 
pomiCdzy „GPZ Bydgoszcz Północ” – „GPZ 
Bydgoszcz Wschód”; 

 13) ustala siC zasady obsługi w zakresie 
telekomunikacji: 
a) w granicach obszaru objCtego planem dopuszcza 

siC lokalizacjC inwestycji celu publicznego 
z zakresu ł>cznoWci publicznej w rozumieniu 

przepisów odrCbnych, przy zachowaniu 
parametrów wysokoWciowych okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, 

b) obowi>zuje podł>czenie do telefonii stacjonarnej 
poprzez istniej>c> i projektowan> sieć 
teletechniczn> na warunkach gestorów sieci, 

c) zabrania siC budowy nowych, rozbudowy  
i wymiany istniej>cych napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych; wymagane docelowe 
skablowanie istniej>cych napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych, 

d) ustala siC adaptacjC istniej>cych urz>dzeM 
telekomunikacyjnych z mocliwoWci> ich 
remontów i przebudowy zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 

e) dopuszcza siC instalowanie masztów i wiec 
antenowych stacji bazowych wył>cznie na 
dachach budynków lub w powi>zaniu  
z budynkiem (np. poprzez ich wbudowanie, 
dobudowanie itp.), 

f) podł>czenie do innych sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub odbiór sygnału poprzez 
istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn>, 
na warunkach gestorów sieci; 

 14) ustala siC zasady obsługi w zakresie gospodarki 
odpadami stałymi: 
a) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 

nalecy przekazywać podmiotom posiadaj>cym 
uprawnienia zezwalaj>ce na odbiór odpadów 
komunalnych od właWcicieli nieruchomoWci, 

b) gospodarowanie pozostałymi rodzajami 
odpadów zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
szczególnymi. 

 
§ 14. OkreWla siC sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów: 
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

dotychczasowe zagospodarowanie i ucytkowanie 
terenów; 

2) ustala siC zakaz wymiany, rozbudowy i nadbudowy 
obiektów przeznaczonych w planie miejscowym do 
rozbiórki, do czasu realizacji ustaleM planu 
dopuszcza siC przeprowadzenie remontów  
i przebudowy budynków. 
 
§ 15. OkreWla siC wysokoWć stawki procentowej 

słuc>cej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWci: 
1) dla wszystkich terenów gminnych - 0%; 
2) dla pozostałych terenów - 30%. 
 

Rozdział 4. 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 16.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 11.MW, 32.MW, 57.MW – 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2.  Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych 
jako uzupełniaj>cych podstawowe przeznaczenie terenu, 
pod warunkiem, ce działalnoWć w nich prowadzona nie 
spowoduje uci>cliwoWci dla mieszkaMców, przy 
zachowaniu przepisów odrCbnych. 
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3.  Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej, wył>czaj>c czCWć terenu 
oznaczonego symbolem 32.MW, połoconego przy 
ul. Kozietulskiego, obejmuj>cego działki  
o nr ewiden. 146/14, 137/37 (obr. 177) oraz czCWć 
działki nr 138/3 (obr. 177); 

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych,  
w pomieszczeniach wbudowanych w pierwsz> 
kondygnacjC nadziemn> budynków lub kondygnacjC 
podziemn>; 

3) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

4) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy  
i rozbudowy istniej>cych budynków mieszkalnych,  
z uwzglCdnieniem parametrów oraz zasad 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
okreWlonych w niniejszej uchwale; 

5) dopuszcza siC utrzymanie a takce remonty, 
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniej>cych 
budynków usługowych zlokalizowanych  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 32.MW; 

6) dopuszcza siC remonty i przebudowy istniej>cych 
obiektów garacowych, a takce ich wymianC na nowe 
obiekty o jednolitej, estetycznej formie 
architektonicznej; 

7) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy jako obiektów 
wolno stoj>cych i przybudówek, obowi>zuje 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych, 
technicznych i garacowych w budynkach 
mieszkaniowych i usługowych; 

8) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych, m.in. obiektów garacowych, 
kiosków, pawilonów usługowo-handlowych, wiat, 
itp.; 

9) wymagana ochrona i rewaloryzacja istniej>cej 
zieleni, poprzez wprowadzenie nowych nasadzeM  
i wzbogacenie programu ucytkowego; 

 10) obowi>zuje zakaz grodzenia działek gruntu i ich 
czCWci przynalecnych poszczególnym wspólnotom 
mieszkaniowym; 

 11) na terenie oznaczonym symbolem 32.MW/U  
w granicach działki nr ewiden. 137/37 (obr. 177) 
oraz czCWć działki nr 138/3 (obr. 177), połoconych 
przy ul. Kozietulskiego dopuszcza siC lokalizacjC 
parkingu terenowego lub kubaturowego; 

 12) w granicach terenu oznaczonego symbolem 11.MW 
dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC, wymianC 
istniej>cej sieci infrastruktury technicznej nie 
zwi>zanej z obsług> terenu na warunkach  
i w uzgodnieniu z gestorami sieci. 
5.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy: 

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
11.MW - od 10,0 m do 16,0 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
32.MW - od 10,0 m do 18,0 m, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
57.MW - od 8,0 m do 18,0 m, 

d) dopuszcza siC by dobudowywane lub 
rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych 
(np. klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8,0 m lub  
10,0 m pod warunkiem dostosowania formy 
architektonicznej i gabarytów do budynków 
istniej>cych; 

2) na terenach oznaczonych symbolami 32.MW  
i 57.MW obowi>zuje realizacja dachów płaskich; 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 11.MW 
obowi>zuje dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej (terenu) nie moce 
przekroczyć: 
a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

11.MW i 32.MW - 50%, 
b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

57.MW - 60%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(terenu) nie moce być mniejszy nic: 
a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

11.MW i 32.MW - 40%, 
b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

57.MW - 25%. 
6.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej,  
a takce z dróg wewnCtrznych: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

11.MW - z ul. Kozietulskiego, oznaczonej 
symbolem 24.KD-L, z ul. Poniatowskiego 
oznaczonej symbolem 9.KD-D, z drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 11.1.KD-W, 
z ci>gu pieszego oznaczonego symbolem  
16.KD-DX, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
32.MW – z ul. Kozietulskiego oznaczonej 
symbolem 24.KD-L, z ul. Cichej oznaczonej 
symbolem 37.KD-L, z ul. KiliMskiego oznaczonej 
symbolem 33.KD-L oraz z dróg wewnCtrznych 
oznaczonych symbolami 32.1.KD-W,  
32.2.KD-W, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
57.MW – z ul. Chodkiewicza oznaczonej 
symbolem 1.KD-L/KD-T, z ul. Cichej 
oznaczonej symbolem 37.KD-L; 

2) w granicach terenu oznaczonego symbolem 32.MW 
ustala siC wymóg zapewnienia dojazdu do stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 31.IE oraz obiektu 
infrastruktury technicznej oznaczonego symbolem 
30.IPT; 

3) w granicach terenu oznaczonego symbolem 11.MW 
ustala siC wymóg zapewnienia dojazdu do zaplecza 
posesji przy ul. Chodkiewicza 35, stanowi>cej 
działkC nr ewiden. 168/2 (obrCb 177), połoconej  
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w granicach terenu oznaczonego symbolem 
10.MW/U; 

4) w granicach terenu oznaczonego symbolem 11.MW 
ustala siC wymóg zapewnienia dojazdu do stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 12.IE. 
 
§ 17.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 3.MW/U, 10.MW/U, 
12.MW/U, 35.MW/U, 54.MW/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniaj>c> 
zabudow> usługow>. 

2.  Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych, 
jako uzupełniaj>cych podstawowe przeznaczenie terenu, 
pod warunkiem, ce działalnoWć w nich prowadzona nie 
spowoduje uci>cliwoWci dla mieszkaMców, przy 
zachowaniu przepisów odrCbnych. 

3.  Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

3.MW/U obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej; 

2) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych i obowi>zuj>cych linii 
zabudowy, okreWlonych na rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi; 

3) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy  
i rozbudowy istniej>cych budynków mieszkalnych  
i usługowych, z uwzglCdnieniem parametrów oraz 
zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu, okreWlonych w niniejszej uchwale; 

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej z mocliwoWci> 
przeprowadzania remontów i przebudowy 
budynków, dopuszcza siC rozbudowy w tym 
nadbudowy budynków przy zastosowaniu 
parametrów nicszych dotycz>cych wysokoWci 
zabudowy nic okreWlone, o ile rozbudowa obiektów 
słucyć bCdzie podniesieniu parametrów techniczno-
ucytkowych i poprawie warunków ich 
funkcjonowania; 

5) dopuszcza siC remonty i przebudowy istniej>cych 
obiektów garacowych a takce ich wymianC na nowe 
obiekty o jednolitej, estetycznej formie 
architektonicznej; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy jako obiektów 
wolno stoj>cych i przybudówek, obowi>zuje 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych, 
technicznych i garacowych w budynkach 
mieszkaniowych i usługowych; 

7) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych, m.in. obiektów garacowych, 
kiosków, pawilonów usługowo-handlowych, wiat, 
itp.; 

8) na terenie oznaczonym symbolem 12.MW/U,  
w granicach działek nr ewiden. 147/2, 148/2 (obrCb 
177), połoconych przy ul. Kozietulskiego 14-16,  
a takce w granicach działek nr ewiden. 116/4, 116/3 

i 117/2 (obr. 117), połoconych przy  
ul. Kozietulskiego 20-20a dopuszcza siC lokalizacjC 
nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
z uzupełniaj>cymi funkcjami usługowymi, przy 
załoceniu, wydzielenia w budynkach nie wiCcej nic 
12 lokali mieszkalnych lub usługowych; warunkiem 
realizacji inwestycji jest rozbiórka istniej>cej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

9) na terenie oznaczonym symbolem 12.MW/U, 
dopuszcza siC w granicach działek nr ewiden. 117/2, 
147/2 i 148/2 sytuowanie zabudowy przy granicach 
działek budowlanych, z uwagi na ich cechy 
geometryczne i wielkoWć; 

 10) na terenie oznaczonym symbolem 10.MW/U,  
w granicach działki nr ewiden. 380/12 (obr. 177), 
połoconej przy ul. Poniatowskiego 22 i działki  
nr ewiden. 380/1 (obrCb 177) połoconej przy  
ul. Poniatowskiego 28 dopuszcza siC lokalizacjC 
nowej zabudowy jako uzupełnienie zabudowy 
pierzejowej, pod warunkiem likwidacji istniej>cych 
obiektów garacowych; w parterze nowej zabudowy 
nalecy zlokalizować przejazd bramowy na zaplecze 
posesji oraz na teren s>siedniej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony 
symbolem 11.MW. 
5.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy: 

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
3.MW/U - od 10,0 m do 16,0 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
10.MW/U - od 8,0 m do 14,0 m, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
12.MW/U - od 10,0 m do 14,0 m; 

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
35.MW/U - od 8,0 m do 12,0 m, w tym dla 
zabudowy zlokalizowanej na działkach nr ewid. 
392, 10/1 (obrCb 177) przy ul. Lelewela 35-35a - 
do 17,0 m, 

e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
54.MW/U - od 8,0 m do 14,0 m, 

f) dopuszcza siC by dobudowywane lub 
rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych 
(np. klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8,0 m lub  
10,0 m pod warunkiem dostosowania formy 
architektonicznej i gabarytów do budynków 
istniej>cych; 

2) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
10.MW/U wymagane dostosowanie wysokoWci 
nowych budynków stanowi>cych uzupełnienie 
istniej>cej zabudowy pierzejowej przy  
ul. Poniatowskiego do wysokoWci s>siaduj>cej 
zabudowy o wartoWci historycznej, szczególnie  
w zakresie usytuowania gzymsów i otworów 
okiennych, wysokoWci dolnej krawCdzi dachu; 

3) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
3.MW/U i 54.MW/U dopuszcza siC realizacje 
dachów o dowolnej geometrii; 

4) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
10.MW/U i 12.MW/U obowi>zuje dostosowanie 
geometrii dachu do s>siedniej zabudowy; 
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5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej (terenu) nie moce 
przekroczyć: 
a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

3.MW/U, 35.MW/U i 54.MW/U - 60%, 
b) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

10.MW/U, 12.MW/U - 70%; 
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(terenu) nie moce być mniejszy nic: 
a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

3.MW/U, 35.MW/U i 54.MW/U - 30%, 
b) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

10.MW/U, 12.MW/U - 25%. 
6.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy głównej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznych: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

3.MW/U – z ul. Sułkowskiego, oznaczonej 
symbolem 2.KD-G, z ul. Płockiej oznaczonej 
symbolem 5.KD-D, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
10.MW/U – z ul. Poniatowskiego oznaczonej 
symbolem 9.KD-D, z ul. Chodkiewicza 
oznaczonej symbolem 1.KD-L/KD-T,  
z ul. Kozietulskiego oznaczonej symbolem 
24.KD-L, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
12.MW/U - z ul. Kozietulskiego oznaczonej 
symbolem 24.KD-L, 

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
35.MW/U – z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 24.KD-L (ulica Kozietulskiego),  
z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 36.KD-L (ulica Lelewela), 
z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
33.KD-L (ulica KiliMskiego), 

e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
54.MW/U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 53.KD-D 
(ulica Mierosławskiego). 

7.  Ustala siC zasady obsługi infrastrukturalnej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

terenu oznaczonego symbolem 10.MW/U ustala siC: 
a) zasilanie projektowanych obiektów z istniej>cej 

sieci niskiego napiCcia, po jej rozbudowie, 
b) w przypadku zapotrzebowania mocy 

przekraczaj>cej mocliwoWci istniej>cej 
infrastruktury elektroenergetycznej, zasilanie  
z projektowanej linii kablowej niskiego napiCcia 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
„Cicha” (31.IE) wzglCdnie ze stacji „ABW 
Chodkiewicza”, zlokalizowanej poza terenem 
opracowania planu; 

2) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
terenu oznaczonego symbolem 12.MW/U ustala siC: 
a) zasilanie projektowanych obiektów z istniej>cej 

sieci niskiego napiCcia, po jej rozbudowie, 

b) w przypadku zapotrzebowania mocy 
przekraczaj>cej mocliwoWci istniej>cej 
infrastruktury elektroenergetycznej, zasilanie  
z projektowanej linii kablowej niskiego napiCcia 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
„Cicha” (31.IE); 

3) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
terenu oznaczonego symbolem 35.MW/U ustala siC: 
a) zasilanie projektowanych obiektów z istniej>cej 

sieci niskiego napiCcia, po jej rozbudowie, 
b) w przypadku zapotrzebowania mocy 

przekraczaj>cej mocliwoWci istniej>cej 
infrastruktury elektroenergetycznej, zasilanie  
z projektowanej linii kablowej niskiego napiCcia 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
„Cicha” (31.IE), lub ze stacji „Bydgoski Zarz>d 
Aptek” (41.IE), wzglCdnie z projektowanej stacji 
transformatorowej (po jej realizacji) 
zlokalizowanej na terenie 22.IE. 

 
§ 18.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 13.MW-U, 25.MW-U, 
48.MW-U, 50.MW-U, 58.MW-U – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2.  Ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  
w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni 
terenu i zabudowy, jak równiec samodzielnie. 

3.  Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4.  W granicach terenu oznaczonego symbolem 
48.MW-U, 58.MW-U na działkach zlokalizowanych od 
strony ulicy Kamiennej i WyszyMskiego, z uwagi na 
uci>cliwoWci wynikaj>ce z lokalizacji ulicy głównej 
ruchu przyspieszonego (np. hałas, drgania) postulowana 
lokalizacja zabudowy usługowej. 

5.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych i obowi>zuj>cych linii 
zabudowy, okreWlonych na rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi; 

2) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany istniej>cych budynków 
mieszkalnych i usługowych z uwzglCdnieniem 
parametrów oraz zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

3) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej z mocliwoWci> 
przeprowadzania remontów i przebudowy 
budynków, dopuszcza siC rozbudowy w tym 
nadbudowy budynków przy zastosowaniu 
parametrów nicszych dotycz>cych wysokoWci 
zabudowy nic okreWlone w uchwale i sytuowaniu 
rozbudowywanych czCWci budynków bez 
koniecznoWci stosowania obowi>zuj>cej linii 
zabudowy, o ile rozbudowa obiektów słucyć bCdzie 
podniesieniu parametrów techniczno-ucytkowych  
i poprawie warunków ich funkcjonowania; 

4) dopuszcza siC remonty i przebudowy istniej>cych 
obiektów garacowych, a takce ich wymianC na nowe 
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obiekty o jednolitej, estetycznej formie 
architektonicznej; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy jako obiektów 
wolno stoj>cych i przybudówek, obowi>zuje 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych, 
technicznych i garacowych w budynkach 
mieszkaniowych i usługowych; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych, m.in. obiektów garacowych, 
kiosków, pawilonów usługowo-handlowych, wiat, 
itp.; 

7) na działce nr ewid. 3, połoconej przy ul. Lelewela 
34, dopuszcza siC realizacjC budynku mieszkalnego, 
jednorodzinnego w formie obiektu blianiaczego 
zlokalizowanego bezpoWrednio przy Wcianie 
istniej>cego budynku, usytuowanego na działce 
s>siedniej nr ewid. 5, połoconej przy  
ul. Lelewela 32; 

8) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
58.MW-U, na działce nr ewid. 318/1 (obrCb 194) 
połoconej przy ul. Chodkiewicza dopuszcza siC 
tymczasowe utrzymanie terenowego parkingu 
samochodowego. 
6.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy: 

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
13.MW-U, 25.MW-U - od 8,0 m do 16,0 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
48.MW-U dla zabudowy zlokalizowanej przy  
ul. Lelewela - od 9,0 m do 12,0 m, dla pozostałej 
zabudowy od 9,0 m do 14,0 m; bezpoWrednio 
przy granicy działek nr ewid. 3 i 5, połoconych 
przy ul. Lelewela 34 i 32, dopuszcza siC 
lokalizacjC zabudowy o parametrach nicszych 
przy załoceniu realizacji zabudowy 
dwukondygnacyjnej, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
50.MW-U - od 9,0 m do 14,0 m, 

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
58.MW-U - od 8,0 m do 18,0 m, 

e) dopuszcza siC by dobudowywane lub 
rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych 
(np. klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) były 
realizowane w wysokoWci ponicej 8,0 m lub  
10,0 m pod warunkiem dostosowania formy 
architektonicznej i gabarytów do budynków 
istniej>cych; 

2) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
58.MW-U obowi>zuje realizacja dachów płaskich, 
dopuszcza siC realizacjC dachów w formie tarasów  
z elementami zieleni lub przeszkleM; 

3) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
13.MW-U, 25.MW-U obowi>zuje dostosowanie 
geometrii dachu do s>siedniej zabudowy; 

4) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
48.MW-U, 50.MW-U dopuszcza siC realizacjC 
dachu o dowolnej geometrii; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej (terenu) nie moce 
przekroczyć: 

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
13.MW-U - 80%, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
25.MW-U, 50.MW-U, 58.MW-U, 48.MW-U - 
60%; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(terenu) nie moce być mniejszy nic: 
a) w granicach terenów lokalizacji wył>cznie 

zabudowy usługowej - 10%, 
b) w granicach terenów lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 
25%. 

7.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  

z przyległych ulic klasy głównej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznych: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

13.MW-U – z ulicy Chodkiewicza, oznaczonej 
symbolem 1.KD-L/KD-T oraz z drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 11.1.KD-W, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
25.MW-U – z ul. Sułkowskiego, oznaczonej 
symbolem 2.KD-G, z ul. Kozietulskiego, 
oznaczonej symbolem 24.KD-L, z ul. Cichej, 
oznaczonej symbolem 37.KD-L, ustala siC 
dojazd do działki nr 245/2, obrCb 177 z ulicy 
klasy głównej, oznaczonej symbolem 2.KD-G 
(ulica Józefa Sułkowskiego) poprzez działkC 
246/14 oraz z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
48.MW-U – z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 49.KD-D 
(ulica Mierosławskiego), z ulicy klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 46.KD-D 
(ulica Lelewela), z ulicy dojazdowej, oznaczonej 
symbolem 47.KD-D, 

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
50.MW-U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 49.KD-D 
(ulica Mierosławskiego), 

e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
58.MW-U – z ulicy klasy lokalnej z lini> 
tramwajow>, oznaczonej symbolem  
1.KD-L/KD-T (ulica Chodkiewicza), z ulicy 
klasy lokalnej (ulica Wybickiego) znajduj>cej siC 
poza granicami planu; 

2) ustala siC dojazd do garacy zlokalizowanych  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
58.MW-U, na działce nr 321, obrCb 194, poprzez 
teren oznaczony symbolem 62.U. 
 
8.  Ustala siC zasady obsługi infrastrukturalnej: 

1) dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC, 
dyslokacjC istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> 
terenu, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami 
sieci; 
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2) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

terenu oznaczonego symbolem 13.MW-U ustala siC: 
a) w przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej 

z usługami zasilanie z projektowanej linii 
kablowej niskiego napiCcia wyprowadzonej 
ze stacji transformatorowej „Kozietulskiego” 
(12.IE), 

b) w przypadku realizacji obiektu usługowego  
o znacznym zapotrzebowaniu mocy (typu hotel), 
zasilanie z abonenckiej (własnoWci odbiorcy) 
stacji transformatorowej; lokalizacja stacji na 
terenie 13.MW/U; dla zasilania stacji 
wybudować abonenck> liniC kablow> Wredniego 
napiCcia ze stacji „Kozietulskiego” (12.IE); 

3) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
terenu oznaczonego symbolem 48.MW-U ustala siC: 
a) zasilanie projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z linii kablowej 
niskiego napiCcia wyprowadzonej  
z projektowanej stacji transformatorowej 
zlokalizowanej na terenie 22.IE; dopuszcza siC 
mocliwoWć zasilenia z projektowanej linii 
kablowej niskiego napiCcia, wyprowadzonej ze 
stacji zlokalizowanej na terenie 41.IE, 

b) w przypadku realizacji zabudowy usługowej dla 
jednego inwestora, stanowi>cego jednego 
odbiorcC, zasilanie z abonenckiej (stanowi>cej 
własnoWć odbiorcy) stacji transformatorowej 
zlokalizowanej na terenie; zasilanie stacji  
z projektowanego zł>cza kablowego Wredniego 
napiCcia, zlokalizowanego na terenie inwestora, 
z dostCpem do drogi; zasilanie zł>cza poprzez 
wplot w liniC SN relacji stacja „Osiedle LeWne 
IX” – stacja „RUT Lelewela”; dopuszcza siC 
mocliwoWć zasilenia abonenckiej stacji 
transformatorowej z linii kablowej SN 
wyprowadzonej ze stacji na terenie 22.IE,  
w przypadku jej wczeWniejszej realizacji, 

c) w przypadku realizacji zabudowy usługowej dla 
kilku inwestorów zasilanie z linii kablowych 
niskiego napiCcia, wyprowadzonych  
z projektowanej stacji transformatorowej 
zlokalizowanej na terenie oznaczonym 
symbolem 22.IE; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
terenu oznaczonego symbolem 58.MW-U ustala siC: 
a) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej zasilanie z linii kablowych 
niskiego napiCcia wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowej „Hotel Chodkiewicza”, 

b) w przypadku realizacji zabudowy usługowej  
o znacznym zapotrzebowaniu mocy (typu hotel), 
zasilanie z abonenckiej (własnoWci odbiorcy) 
stacji transformatorowej; lokalizacja stacji na 
terenie 58.MW-U; dla zasilania stacji 
wybudować abonenck> liniC kablow> Wredniego 
napiCcia ze stacji „Hotel Chodkiewicza”. 

 
§ 19.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 4.MN/U, 6.MN/U, 8.MN/U, 
17.MN/U, 19.MN/U, 26.MN/U, 28.MN/U, 34.MN/U, 
42.MN/U, 52.MN/U, 59.MN/U, 61.MN/U – teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z uzupełniaj>c> zabudow> usługow>. 

2.  Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych, 
jako uzupełniaj>cych podstawowe przeznaczenie terenu, 
pod warunkiem, ce działalnoWć w nich prowadzona nie 
spowoduje uci>cliwoWci dla mieszkaMców, przy 
zachowaniu przepisów odrCbnych. 

3.  Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 

zabudowa wył>cznie jednym budynkiem 
mieszkalnym, z wył>czeniem sytuacji, gdy na 
działce istnieje juc wiCcej nic jeden budynek 
mieszkalny zrealizowanym na podstawie 
prawomocnej decyzji administracyjnej przed 
wejWciem w cycie niniejszej uchwały; 

2) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych i obowi>zuj>cych linii 
zabudowy, okreWlonych na rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi; 

3) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynków, 
zwróconych Wcian> bez otworów okiennych lub 
drzwiowych przy granicach działek budowlanych, 
jeceli bezpoWrednio przy tych granicach na 
s>siedniej działce istniej> juc budynki ze Wcianami 
bez otworów okiennych i drzwiowych; 

4) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany istniej>cych budynków 
mieszkalnych i usługowych z uwzglCdnieniem 
parametrów oraz zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych obiektów 
zabudowy wielorodzinnej lub usługowej,  
z mocliwoWci> przeprowadzania remontów, 
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy,  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

6) dopuszcza siC sytuowanie nowych budynków 
garacowych jako obiektów wolno stoj>cych  
i przybudówek wył>cznie pod warunkiem 
dostosowania formy architektonicznej obiektu do 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
obowi>zuje zakaz lokalizacji garacy w formie 
typowych obiektów blaszanych; 

7) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych obiektów 
usługowych typu: pawilony handlowe, małe obiekty 
usługowe, kioski, garace, itp.; 

8) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
26.MN/U ustala siC zakaz rozbudowy, nadbudowy 
czCWci produkcyjno-handlowej obiektu 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 238 (obrCb 
177); postulowana docelowa likwidacja funkcji 
produkcyjnych. 
5.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy: 
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a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
4.MN/U, 6.MN/U, 8.MN/U, 26.MN/U, 
28.MN/U, 34.MN/U, 42.MN/U, 52.MN/U  
w wysokoWci od 8,0 m do 12,0 m, a w przypadku 
wystaj>cych elementów ozdobnych elewacji lub 
dachu (np. wiecyczek, wykuszów itp.), 
dopuszcza siC wysokoWć do 14,0 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
17.MN/U, 19.MN/U - od 10,0 m do 12,0 m,  
z wyj>tkiem zabudowy zlokalizowanej na 
działkach nr ewiden. 109/2 i 110 przy  
ul. KiliMskiego 1 i 3 oraz na działkach nr ewiden. 
84 i 86 przy ul. Chodkiewicza 55 i 57, gdzie 
dopuszcza siC zabudowC w wysokoWci 14.0 m, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
59.MN/U, 61.MN/U od 8,0 m do 14,0 m; 

2) dopuszcza siC by dobudowywane lub 
rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych (np. 
klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) osi>gały nicsz> 
wysokoWć pod warunkiem ich dostosowania do 
formy architektonicznej i gabarytów zabudowy 
istniej>cej, szczególnie w zakresie usytuowania 
poziomów otworów okiennych, gzymsów  
i wysokoWci dolnej krawCdzi dachu; 

3) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
s>siedniej zabudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki (terenu) nie moce przekroczyć: 
a) dla terenów oznaczonych symbolami 4.MN/U, 

6.MN/U, 8.MN/U, 17.MN/U, 19.MN/U, 
26.MN/U, 59.MN/U, 61.MN/U – 40%, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami 28.MN/U, 
34.MN/U, 42.MN/U – 60%, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 52.MN/U – 
50%; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki (terenu) nie moce 
być mniejszy nic: 
a) dla terenów oznaczonych symbolami 4.MN/U, 

6.MN/U, 8.MN/U, 17.MN/U, 19.MN/U, 
26.MN/U, 28.MN/U, 42.MN/U 52.MN/U, 
59.MN/U, 61.MN/U – 30%, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 34.MN/U - 
30%, dopuszcza siC zmniejszenie parametru do 
20% dla działki utworzonej z czCWci działki 73/1, 
obrCb 177. 

6.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  

z przyległych ulic klasy głównej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznych: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

4.MN/U – z ulicy klasy głównej, oznaczonej 
symbolem 2.KD-G (ulica Józefa Sułkowskiego), 
z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
24.KD-L (ulica Kozietulskiego), z ulicy klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 5.KD-D 
(ulica Płocka), 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
6.MN/U – z ulicy klasy lokalnej z lini> 
tramwajow>, oznaczonej symbolem 1.KD-L/KD-
T (ulica Chodkiewicza), z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 24.KD-L (ulica 

Kozietulskiego), z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 5.KD-D (od ulicy 
Płockiej), z ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej 
symbolem 7.KD-D (ulica Wawrzyniaka), 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
8.MN/U – z ulicy klasy lokalnej z lini> 
tramwajow>, oznaczonej symbolem 1.KD-L/KD-
T (ulica Chodkiewicza), z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 24.KD-L (ulica 
Kozietulskiego), z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 7.KD-D (ulica 
Wawrzyniaka), z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 9.KD-D (ulica 
Poniatowskiego), 

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
17.MN/U – z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 24.KD-L (ulica Kozietulskiego),  
z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
18.KD-L (ulica KiliMskiego), 

e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
19.MN/U - z ulicy klasy lokalnej z lini> 
tramwajow>, oznaczonej symbolem 1.KD-L/KD-
T (ulica Chodkiewicza), z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 24.KD-L (ulica 
Kozietulskiego), z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 36.KD-L (ulica Lelewela), 
z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
18.KD-L (ulica KiliMskiego), 

f) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
26.MN/U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy klasy 
lokalnej, oznaczonej symbolem 24.KD-L (ulica 
Kozietulskiego), z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 27.KD-D (ulica 
Litewska), 

g) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
28.MN/U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy klasy 
lokalnej, oznaczonej symbolem 24.KD-L (ulica 
Kozietulskiego), z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 27.KD-D (ulica 
Litewska), 

h) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
34.MN/U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy klasy 
lokalnej, oznaczonej symbolem 33.KD-L (ulica 
KiliMskiego), 

i) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
42.MN/U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 43.KD-D 
(ulica KiliMskiego), 

j) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
52.MN/U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), 

k) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
59.MN/U - z ulicy klasy lokalnej (ulica 
Wybickiego), znajduj>cej siC poza granicami 
planu, 

l) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
61.MN/U - z ulicy klasy lokalnej (ulica 
Wybickiego), znajduj>cej siC poza granicami 
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planu, ponadto dla działki 329/9 z ci>gu pieszo-
jezdnego, oznaczonego symbolem 60.KD-DX; 

2) dojazd do garacy zlokalizowanych w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 4.MN/U, na 
działkach nr 297/9, 297/10, obrCb 177, poprzez teren 
oznaczony symbolem 3.MW/U. 
7.  Ustala siC zasady obsługi infrastrukturalnej - 

ustala siC adaptacjC istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanych z obsług> terenu  
z mocliwoWci> modernizacji, przebudowy na warunkach 
i w uzgodnieniu z gestorami sieci. 

 
§ 20.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 23.MN-U, 39.MN-U,  
44.MN-U - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2.  Ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  
w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni 
terenu i zabudowy, jak równiec samodzielnie. 

3.  Dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, pod warunkiem 
wydzielenia w budynkach nie wiCcej nic szeWciu lokali 
mieszkalnych. 

4.  W granicach terenu oznaczonego symbolem 
44.MN-U na działkach zlokalizowanych od strony ulicy 
Kamiennej, z uwagi na uci>cliwoWci wynikaj>ce  
z lokalizacji ulicy głównej ruchu przyspieszonego 
(np. hałas, drgania) postulowana lokalizacja zabudowy 
usługowej. 

5.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 

zabudowa wył>cznie jednym budynkiem 
mieszkalnym, z wył>czeniem sytuacji, gdy na 
działce istnieje juc wiCcej nic jeden budynek 
mieszkalny zrealizowanym na podstawie 
prawomocnej decyzji administracyjnej przed 
wejWciem w cycie niniejszej uchwały; 

2) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  
i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych i obowi>zuj>cych linii 
zabudowy, okreWlonych na rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi; 

3) dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynków, 
zwróconych Wcian> bez otworów okiennych lub 
drzwiowych przy granicach działek budowlanych, 
jeceli bezpoWrednio przy tych granicach na 
s>siedniej działce istniej> juc budynki ze Wcianami 
bez otworów okiennych i drzwiowych; 

4) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany istniej>cych budynków 
mieszkalnych i usługowych z uwzglCdnieniem 
parametrów oraz zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych obiektów 
zabudowy wielorodzinnej lub usługowej,  
z mocliwoWci> przeprowadzania remontów, 
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy,  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

6) dopuszcza siC sytuowanie nowych budynków 
garacowych jako obiektów wolno stoj>cych  
i przybudówek wył>cznie pod warunkiem 
dostosowania formy architektonicznej obiektu do 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
obowi>zuje zakaz lokalizacji garacy w formie 
typowych obiektów blaszanych; 

7) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych obiektów 
usługowych typu: pawilony handlowe, małe obiekty 
usługowe, kioski, garace, itp. 
6.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy od 8,0 m do 12,0 m; 
2) dopuszcza siC by dobudowywane lub 

rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych (np. 
klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) osi>gały nicsz> 
wysokoWć pod warunkiem ich dostosowania do 
formy architektonicznej gabarytów zabudowy 
istniej>cej, szczególnie w zakresie usytuowania 
poziomów otworów okiennych, gzymsów  
i wysokoWci dolnej krawCdzi dachu; 

3) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 
geometrii; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej (terenu) nie moce 
przekroczyć: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 23.MN-U - 

60%, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 39.MN-U, 

44.MN-U - 50%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki (terenu) nie moce 
być mniejszy nic: 
a) na terenach lokalizacji wył>cznie zabudowy 

usługowej - 10%, 
b) na terenach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

lub mieszkaniowo-usługowej - 30%. 
7.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy głównej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznych: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

23.MN-U - z ulicy klasy lokalnej z lini> 
tramwajow>, oznaczonej symbolem 1.KD-L/KD-
T (ulica Chodkiewicza), z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 36.KD-L (ulica Lelewela), 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
39.MN-U - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy 
głównej, oznaczonej symbolem 2.KD-G (ulica 
Józefa Sułkowskiego), 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
44.MN-U – z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 37.KD-L (ulica Cicha), z ulicy klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 46.KD-D 
(ulica Lelewela), z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 43.KD-D (ulica 
KiliMskiego), z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 45.KD-D (od ulicy 
KiliMskiego i Lelewela). 

8.  Ustala siC zasady obsługi infrastrukturalnej: 
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1) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

terenu oznaczonego symbolem 44.MN-U ustala siC: 
a) w przypadku realizacji na terenie obiektu 

usługowego dla jednego inwestora, stanowi>cego 
jednego odbiorcC, zasilanie z abonenckiej 
(stanowi>cej własnoWć odbiorcy) stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie; 
zasilanie stacji z abonenckiej linii kablowej 
Wredniego napiCcia wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Osiedle LeWne IX”, 
zlokalizowanej poza północn> granic> 
opracowania planu, 

b) w przypadku realizacji obiektów usługowych dla 
kilku inwestorów zasilanie z linii kablowych 
niskiego napiCcia, wyprowadzonych  
z projektowanej stacji transformatorowej 
zlokalizowanej na terenie oznaczonym 
symbolem 22.IE lub ze stacji „Bydgoski Zarz>d 
Aptek” (41.IE); 

2) dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC, 
dyslokacjC istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> 
terenu, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami 
sieci. 
 
§ 21.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 15.UN – teren zabudowy usługowej  
z zakresu nauki i szkolnictwa wycszego. 

2.  Dopuszcza siC lokalizacjC uzupełniaj>cych 
funkcji usługowych. 

3.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 
2) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 

rozbudowy lub wymianC istniej>cego budynku  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

3) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych obiektów 
usługowych typu pawilony handlowe, małe obiekty 
usługowe, kioski, garace, itp. 
4.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy od 8,0 m do 12,0 m; 
2) dopuszcza siC by dobudowywane lub 

rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych 
(np. klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) osi>gały 
nicsz> wysokoWć pod warunkiem ich dostosowania 
do formy architektonicznej i gabarytów zabudowy 
istniej>cej, szczególnie w zakresie usytuowania 
poziomów otworów okiennych, gzymsów  
i wysokoWci dolnej krawCdzi dachu; 

3) wymagane dostosowanie geometrii dachu do 
istniej>cej zabudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki (terenu) nie moce przekroczyć 
50%; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki (terenu) nie moce 
być mniejszy nic 20%. 
5.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej - 

obsługa komunikacyjna terenu z ulicy klasy lokalnej  

z lini> tramwajow>, oznaczonej symbolem 
1.KD-L/KD-T (ulica Chodkiewicza), z ulicy klasy 
lokalnej, oznaczonej symbolem 18.KD-L (ulica 
KiliMskiego). 

 
§ 22.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 20.U, 56.U, 62.U - teren 
zabudowy usługowej. 

2.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

2) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy  
i rozbudowy istniej>cych budynków usługowych,  
z uwzglCdnieniem parametrów oraz zasad 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
okreWlonych w niniejszej uchwale; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy jako obiektów 
wolno stoj>cych i przybudówek, pod warunkiem 
dostosowania formy architektonicznej obiektu do 
zabudowy usługowej; postulowana lokalizacja 
pomieszczeM gospodarczych, technicznych  
i garacowych w budynkach usługowych; 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych, m.in. obiektów garacowych, 
kiosków, pawilonów usługowo-handlowych, wiat, 
itp. 
3.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy: 

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 20.U 
- od 8,0 m do 20,0 m, 

b) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
56.U, 62.U - od 8,0 m do 34,0 m, 

c) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych budynków 
w dotychczasowych parametrach 
wysokoWciowych; 

2) dopuszcza siC by dobudowywane lub 
rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych 
(np. klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) osi>gały 
nicsz> wysokoWć pod warunkiem ich dostosowania 
do formy architektonicznej i gabarytów zabudowy 
istniej>cej, szczególnie w zakresie usytuowania 
poziomów otworów okiennych, gzymsów  
i wysokoWci dolnej krawCdzi dachu; 

3) wymagane stosowanie dachów płaskich; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu nie moce przekroczyć: 
a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

20.U, 62.U - 50%, 
b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 56.U 

- 70%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(terenu) nie moce być mniejszy nic: 
a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 

20.U, 62.U - 25%, 
b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 56.U 

- 10%. 
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4.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej  
i infrastrukturalnej: 
1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  

z przyległych ulic klasy głównej, lokalnej  
i dojazdowej, a takce z dróg wewnCtrznych: 
a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 20.U 

- z ulicy klasy lokalnej z lini> tramwajow>, 
oznaczonej symbolem 1.KD-L/KD-T (ulica 
Chodkiewicza); wymagane zapewnienie dojazdu 
do stacji transformatorowej zlokalizowanej na 
terenie oznaczonym symbolem 21.IE, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 56.U 
- z ulicy klasy lokalnej z lini> tramwajow>, 
oznaczonej symbolem 1.KD-L/KD-T (ulica 
Chodkiewicza), 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 62.U 
- z ulicy klasy lokalnej (ulica Wybickiego),  
z ulicy klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 
64.KD-Z (ulica PowstaMców Wielkopolskich),  
z ci>gu pieszo-jezdnego, oznaczonego 
symbolem; wymagane zapewnienie dojazdu do 
stacji transformatorowej zlokalizowanej na 
terenie oznaczonym symbolem 63.IE; 

2) ustala siC adaptacjC istniej>cej sieci infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanej z obsług> terenu  
z mocliwoWci> przebudowy na warunkach  
i w uzgodnieniu z gestorami sieci. 
 
§ 23.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 51.UO - teren zabudowy usługowej z zakresu 
oWwiaty. 

2.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

2) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy  
i rozbudowy istniej>cych budynków usługowych,  
z uwzglCdnieniem parametrów oraz zasad 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
okreWlonych w niniejszej uchwale; 

3) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych obiektów 
usługowych typu: pawilony handlowe, małe obiekty 
usługowe, kioski, garace, itp.; 

4) wymagane zastosowanie w budynkach zabezpieczeM 
akustycznych, polegaj>cych na zwiCkszeniu 
izolacyjnoWci przegród zewnCtrznych, oraz 
wprowadzeniu okien o podwycszonej odpornoWci na 
hałas; 

5) dopuszcza siC realizacjC pełnych ogrodzeM  
o wysokoWci do 5,0 m, pełni>cych rolC ekranów 
akustycznych od strony trasy WZ (ulica Kamienna) 
oraz nowoprojektowanej drogi ekspresowej (ulica 
WyszyMskiego); 

6) dopuszcza siC wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 
pełni>cej rolC ekranu akustycznego, wzdłuc granicy 
z tras> WZ (ulica Kamienna) oraz 
nowoprojektowan> drog> ekspresow> (ulica 
WyszyMskiego). 
3.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala siC wysokoWć zabudowy od 6,0 m do 20,0 m; 
2) dopuszcza siC by dobudowywane lub 

rozbudowywane czCWci budynków istniej>cych (np. 
klatki wejWciowe, ł>czniki, werandy) osi>gały nicsz> 
wysokoWć pod warunkiem ich dostosowania do 
formy architektonicznej i gabarytów zabudowy 
istniej>cej, szczególnie w zakresie usytuowania 
poziomów otworów okiennych, gzymsów  
i wysokoWci dolnej krawCdzi dachu; 

3) wymagane stosowanie dachów płaskich; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu nie moce przekroczyć 40%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki (terenu) nie moce 
być mniejszy nic 30%. 
4.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej  

i infrastruktury technicznej: 
1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 

klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 37.KD-L 
(ulica Cicha);  

2) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej magistrali 
wodoci>gowej z mocliwoWci> jej eksploatacji, 
przebudowy, modernizacji oraz udostCpnienia 
słucbom konserwuj>cym i eksploatuj>cym sieci, na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych.  
 
§ 24.1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe terenu 

oznaczonego symbolem 40.P-U - teren zabudowy 
techniczno-produkcyjnej i zabudowy usługowej. 

2.  Ustalone funkcje mog> wystCpować wspólnie  
w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni 
terenu i zabudowy, jak równiec samodzielnie. 

3.  Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu dla przeznaczenia 
podstawowego: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

i rozbudowy istniej>cych z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi; 

2) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany istniej>cych budynków  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

3) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych obiektów 
usługowych, garacowych, gospodarczych, 
magazynowych i składowych, znajduj>cych siC poza 
liniami zabudowy lub przy granicach z terenem 
oznaczonym symbolem 39.MN-U , z zakazem ich 
rozbudowy i nadbudowy; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC nowych budynków 
garacowych, magazynowych, technicznych, 
warsztatowych, itp. zwi>zanych z profilem 
prowadzonej działalnoWci produkcyjno-usługowej; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
obiektów usługowych typu: pawilony handlowe, 
kioski, garace blaszane, itp.; 

6) wymagane ograniczenie do granic nieruchomoWci 
ewentualnych uci>cliwoWci lub niekorzystnego 
oddziaływania, spowodowanych prowadzon> 
działalnoWci> produkcyjno-usługow>; sposób 
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zagospodarowania terenu powinien wpływać na 
zminimalizowanie ewentualnych uci>cliwoWci 
poprzez racjonalne sytuowanie i ukształtowanie 
budynku a takce rozmieszczenie pomieszczeM  
i funkcji, poprzez zastosowanie elementów 
amortyzuj>cych, osłaniaj>cych, ekranuj>cych oraz 
poprzez zapewnienie izolacyjnoWci akustycznej 
przegród i okien; 

7) wymagane zabezpieczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej: 42.MN/U i 39.MN-U, 
przed uci>cliwoWci> funkcji techniczno-
produkcyjnych poprzez wprowadzenie: pasa zieleni 
izolacyjnej z zastosowaniem zieleni wysokiej  
i niskiej, ogrodzenia pełnego lub innego rodzaju 
bariery widokowej i przestrzennej usytuowanej 
wzdłuc granicy z wymienionymi terenami. 
4.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy do 15,0 m; 
2) wymagane stosowanie dachów płaskich; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej (terenu) nie moce 
przekroczyć 70%; w przypadku realizacji zabudowy 
zamieszkania zbiorowego maksymalna 
powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej (terenu) nie moce przekroczyć 
60%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(terenu) moce wynieWć 0%. 
5.  Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej - 

obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu z ulicy klasy 
lokalnej, oznaczonej symbolem 37.KD-L (ulica Cicha) 
oraz z ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 
43.KD-D (ul. KiliMskiego). 

 
§ 25.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 38.KD-GP (ulica Kamienna), 
65.KD-GP (ulica WyszyMskiego) - teren drogi 
publicznej – fragment ulicy klasy głównej ruchu 
przyspieszonego – rezerwa terenu przeznaczona pod 
rozbudowC oraz realizacjC Wciecek rowerowych, 
chodników, ekranów akustycznych, wCzła drogowego. 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 
38.KD-GP: 
1) fragment wCzła drogowego – poł>czenie z drog> 

główn> ruchu przyWpieszonego i ulic> główn> – 
WyszyMskiego, Sułkowskiego, podstawowy przekrój 
poprzeczny – fragment ulicy dwujezdniowej,  
z jezdniami zbieraj>co rozprowadzaj>cymi  
z obustronnymi chodnikami i Wcieckami 
rowerowymi; 

2) zalecane typy skrzycowaM: 
a) skrzycowanie z drog> 2.KD-G (ulica 

Sułkowskiego) – skrzycowanie skanalizowane, 
docelowo wCzeł drogowy, 

b) skrzycowanie z drog> 65.KD-GP (ulica 
WyszyMskiego) – skrzycowanie skanalizowane, 
docelowo wCzeł drogowy; 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: zmienna  
w granicach objCtych planem od 6,5 m do 15,0 m; 

4) do czasu rozbudowy układu drogowego dopuszcza 
siC utrzymanie istniej>cych budynków z zakazem 
ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; 

5) dopuszcza siC realizacjC inwestycji etapowo; 
6) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 

lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

7) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> 
komunikacji; 

8) wymagana lokalizacja obiektów, urz>dzeM, budowli 
amortyzuj>cych drgania oraz osłaniaj>cych  
i ekranuj>cych przed hałasem; 

9) zaleca siC wprowadzenie zieleni izolacyjnej  
w formie zwartych zrócnicowanych nasadzeM drzew 
i krzewów w s>siedztwie zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej, usługowej; 

 10) wzdłuc drogi rezerwuje siC pas terenu  
o szerokoWci 5.0 m dla przeprowadzenia linii 
kablowej wysokiego napiCcia oraz sieci 
teletechnicznej-Wwiatłowodowej. 
3.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 

zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 
65.KD-GP: 
1) fragment ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego 

z wCzłem drogowym, chodnikami i Wcieckami 
rowerowymi; 

2) zalecane typy skrzycowaM: 
a) skrzycowanie z drog> 38.KD-GP (ulica 

Kamienna) – skrzycowanie skanalizowane, 
docelowo wCzeł drogowy, 

b) skrzycowanie z drog> 64.KD-Z (ulica 
PowstaMców Wielkopolskich) – skrzycowanie 
skanalizowane z drogami serwisowymi; 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zmienna  
w granicach objCtych planem od 15,0 m do 33,5 m; 

4) do czasu rozbudowy układu drogowego dopuszcza 
siC utrzymanie istniej>cych budynków z zakazem 
ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; 

5) dopuszcza siC realizacjC inwestycji etapowo; 
6) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 

lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

7) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> 
komunikacji; 

8) wymagana lokalizacja obiektów, urz>dzeM, budowli 
amortyzuj>cych drgania oraz osłaniaj>cych  
i ekranuj>cych przed hałasem; 

9) zaleca siC wprowadzenie zieleni izolacyjnej  
w formie zwartych zrócnicowanych nasadzeM drzew 
i krzewów w s>siedztwie zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej, usługowej z zakresu 
oWwiaty. 
 
§ 26.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem 2.KD-G - teren dróg 
publicznych – fragmenty ulic klasy głównej (ulica 
Sułkowskiego). 
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2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) fragment ulicy dwujezdniowej, dwupasowej  
z chodnikami i Wcieck> rowerow>; 
2) zalecane typy skrzycowaM: 

a) skrzycowanie z drog> 38.KD-GP (ulica 
Kamienna) – skrzycowanie skanalizowane, 
docelowo wCzeł drogowy, 

b) skrzycowanie z drog> 1.KD-L/KD-T (ulica 
Chodkiewicza) – skrzycowanie skanalizowane; 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: zmienna od 
24,5 m do 73,0 m; 

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdów; 
5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 

lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi. 
 
§ 27.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 1.KD-L/KD-T - teren drogi publicznej – 
ulica klasy lokalnej z lini> tramwajow> (ulica 
Chodkiewicza). 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, 

zatokami parkingowymi, Wcieckami rowerowymi  
i lini> tramwajow>; 

2) zalecane typy skrzycowaM: 
a) skrzycowanie z drog> 2.KD-G (ulica 

Sułkowskiego) – skrzycowanie skanalizowane, 
b) skrzycowanie z drogami dojazdowymi 5.KD-D, 

7.KD-D, 9.KD-D, 53.KD-D – skrzycowania 
zwykłe, 

c) skrzycowanie z drogami lokalnymi 18.KD-L, 
36.KD-L, 37.KD-L - skrzycowania zwykłe, 

d) w przypadku przebudowy ulicy zakaz 
podł>czenia ulicy klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 5.KD-D (ul. Płocka), 

e) dopuszcza siC poł>czenie z ulic> klasy głównej 
ruchu przyspieszonego oznaczon> symbolem 
65.KD-GP wył>cznie poprzez relacje 
prawoskrCtne; 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: zmienna od 
15,0 m do 25,0 m; 

4) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych na warunkach zarz>dcy drogi; 

5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi. 
 
§ 28.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 64.KD-Z - teren dróg publicznych – 
fragment ulicy klasy zbiorczej (ulica PowstaMców 
Wielkopolskich). 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, 

zatokami postojowymi i Wcieckami rowerowymi; 
2) poł>czenie z ulic> klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, oznaczon> symbolem 65.KD-GP 
(ulica WyszyMskiego) wył>cznie poprzez 

skrzycowanie skanalizowane z drogami 
serwisowymi; 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: zmienna  
w granicach objCtych planem od 5,0 m do 15,0 m; 

4) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych na warunkach zarz>dcy drogi; 

5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi. 
 
§ 29.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem 18.KD-L (ul. KiliMskiego), 
24.KD-L (ul. Kozietulskiego), 33.KD-L  
(ul. KiliMskiego), 36.KD-L (ul. Lelewela), 37.KD-L  
(ul. Cicha) - teren dróg publicznych – ulice klasy 
lokalnej . 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami; 
2) zalecane typy skrzycowaM: 

a) skrzycowania z drog> 2.KD-G (ulica 
Sułkowskiego) – skrzycowania na prawe skrCty, 

b) skrzycowanie z drogami lokalnymi 18.KD-L, 
24.KD-L, 33.KD-L, 36.KD-L, 37.KD-L, 
1.KD-L/KD-T – skrzycowania zwykłe, 

c) skrzycowania z drogami dojazdowymi 5.KD-D, 
7.KD-D, 9.KD-D, 27.KD-D, 43.KD-D, 
46.KD-D, 49.KD-D, 53.KD-D – skrzycowania 
zwykłe, 

d) obowi>zuje zakaz poł>czenia ulicy klasy lokalnej 
oznaczonej symbolem 37.KD-L (ul. Cicha)  
z ulic> klasy głównej ruchu przyspieszonego 
oznaczonej symbolem 65.KD-GP  
(ul. WyszyMskiego); 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: 
a) dla terenu 18.KD-L - min. 12,0 m, 
b) dla terenu 24.KD-L - min. 12,0 m, 
c) dla terenu 33.KD-L – zmienna od 12,0 m do  

15,0 m, 
d) dla terenu 36.KD-L - min. 12,0 m, 
e) dla terenu 37.KD-L – zmienna od 10,0 m do  

12,5 m; 
4) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 

lokalizacja nowych na warunkach zarz>dcy drogi; 
5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 

lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi. 
 
§ 30.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem 5.KD-D (ul. Płocka), 7.KD-D 
(ul. Wawrzyniaka), 9.KD-D (ul. Poniatowskiego), 
27.KD-D (ul. Litewska), 43.KD-D (ul. KiliMskiego), 
45.KD-D, 46.KD-D (ul. Lelewela), 47.KD-D, 49.KD-D 
(ul. Mierosławskiego), 53.KD-D (ul. Mierosławskiego) 
- teren dróg publicznych – ulice klasy dojazdowej. 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, 

dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodników; 
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2) zalecane typy skrzycowaM: 

a) skrzycowanie z drogami lokalnymi 24.KD-L, 
33.KD-L, 36.KD-L, 37.KD-L, 1.KD-L/KD-T – 
skrzycowania zwykłe, 

b) skrzycowania z drogami dojazdowymi 49.KD-D, 
53.KD-D – skrzycowania zwykłe, 

c) poł>czenie drogi dojazdowej z 16.KD-DX – 
skrzycowanie zwykłe; 

3) obowi>zuje zakaz poł>czenia ulic oznaczonych 
symbolami 43.KD-D 46.KD-D, 49.KD-D z ulic> 
klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczon> 
symbolem 38.KD-GP (ul. Kamienna); 

4) obowi>zuje zakaz poł>czenia ulicy oznaczonej 
symbolem 5.KD-D z ulic> klasy lokalnej z lini> 
tramwajow> (ulica Chodkiewicza) oznaczon> 
symbolem 1.KD-L/KD-T (ul. Chodkiewicza); 

5) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: 
a) dla terenu 5.KD-D - zmienna od 10,0 m do  

10,5 m, 
b) dla terenu 7.KD-D - min. 12,0 m, 
c) dla terenu 9.KD-D – min. 12,0 m, 
d) dla terenu 27.KD-D - min. 12,0 m, 
e) dla terenu 43.KD-D – min. 12,0 m, 
f) dla terenu 45.KD-D– min. 10,0 m, 
g) dla terenu 47.KD-D - min. 10,0 m, 
h) dla terenu 49.KD-D – min. 15,0 m, 
i) dla terenu 53.KD-D - zmienna od 15,0 m do  

15,5 m, 
j) dla terenu 66.KD-D – min. 10.0 m; 

6) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych na warunkach zarz>dcy drogi; 

7) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy 
drogi. 
 
§ 31.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem 16.KD-DX, 60.KD-DX - teren 
dróg publicznych – ci>gi pieszo-jezdne. 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) przekrój jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej 

jezdni i chodników; 
2) poł>czenie ci>gów pieszo-jezdnych 16.KD-DX, 

60.KD-DX z drogami publicznymi – na parametrach 
zjazdu publicznego; 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: 
a) dla terenu 60.KD-DX min. 5,0 m, 
b) dla terenu 16.KD-DX - min. 6,0 m. 
 
§ 32.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem 11.1.KD-W, 11.2.KD-W, 
11.3.KD-W, 32.1.KD-W, 32.2.KD-W - teren dróg 
wewnCtrznych. 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) przekrój jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej 

jezdni i chodników; 
2) poł>czenie dróg wewnCtrznych z ulicami 

dojazdowymi, lokalnymi – na parametrach zjazdu 
indywidualnego;  

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - min. 6,0 m. 

§ 33.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem 55.KD-T - teren drogi publicznej – linia 
tramwajowa, teren obsługi transportu publicznego (pCtla 
tramwajowo-autobusowa). 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ca zabudowa przeznaczona docelowo do 

rozbiórki; do czasu realizacji ustaleM planu 
dopuszcza siC ucytkowanie terenu na 
dotychczasowych zasadach; 

2) wymagane wprowadzenie nasadzeM zieleni 
izolacyjnej w formie zwartych zrócnicowanych 
wysokoWciowo nasadzeM drzew i krzewów przy 
granicach z terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
 
§ 34.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolem 14.IE, 21.IE, 22.IE, 31.IE, 
41.IE, 63.IE - teren urz>dzeM elektroenergetycznych - 
stacje transformatorowe. 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu dla istniej>cych stacji 
elektroenergetycznych oznaczonych symbolami 14.IE, 
21.IE, 31.IE, 41.IE, 63.IE: 
1) obowi>zuje zachowanie istniej>cych parterowych 

stacji transformatorowych oraz ich remonty, 
modernizacje, rozbudowy, przebudowy, zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w niniejszej uchwale  
i przepisami odrCbnymi; 

2) zabudowa w wysokoWci do 3,5 m; dopuszcza siC 
realizacje dachu o dowolnej geometrii, dostosowanej 
do otaczaj>cej zabudowy; 

3) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni terenu/działki nie moce przekraczać 
90%; 

4) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu; 

5) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenów  
z przyległych ulic klasy lokalnej i dojazdowej 
a takce z wewnCtrznych dróg dojazdowych i poprzez 
słucebnoWci gruntowe. 
3.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 

zagospodarowania terenu dla projektowanej stacji 
elektroenergetycznej oznaczonej symbolem 22.IE: 
1) obowi>zuje lokalizacja projektowanej stacji wolno 

stoj>cej, kontenerowej na geodezyjnie wydzielonej 
działce o pow. ok. 60 m2, z dostCpem do drogi 
publicznej; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji na zapleczu budynku 
realizowanego w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 48.MW-U, pod warunkiem zapewnienia 
dojazdu do stacji i wyprzedzaj>cego uregulowania 
spraw formalno-prawnych dla ułocenia i eksploatacji 
sieci na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych; 

3) zasilanie stacji poprzez wplot w istniej>c> liniC 
kablow> SN relacji stacja transformatorowa 
„Osiedle LeWne IX” – stacja „RUT Lelewela”, 
przebiegaj>c> wzdłuc ulicy Lelewela; 

4) w przypadku rezygnacji przedsiCbiorstwa 
energetycznego z budowy stacji transformatorowej 
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na terenie, dopuszcza siC wł>czenie działki  
w granice terenu oznaczonego symbolem 48.MW-U; 

5) zabudowa w wysokoWci do 3,5 m; dopuszcza siC 
realizacjC dachu o dowolnej geometrii, dostosowanej 
do otaczaj>cej zabudowy; 

6) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni terenu/działki nie moce przekraczać 
100%; 

7) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu  
z przyległej ulic klasy dojazdowej 49.KD-D  
(ul. Mierosławskiego) a takce poprzez słucebnoWci 
gruntowe. 
 
§ 35.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 30.IPT - teren infrastruktury technicznej – 
urz>dzenia wodoci>gowe. 

2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje utrzymanie istniej>cego budynku 

technicznego z mocliwoWci> modernizacji, 
przebudowy oraz przeprowadzania remontów  
z zachowaniem przepisów odrCbnych;  

2) zabudowa w wysokoWci do 3,5 m; dopuszcza siC 
realizacjC dachu o dowolnej geometrii, dostosowanej 
do otaczaj>cej zabudowy; 

3) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni terenu/działki nie moce przekraczać 
100%; 

4) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu  
z przyległej drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 32.2.KD-W a takce poprzez słucebnoWci 
gruntowe. 
 
§ 36.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 29.IG - teren infrastruktury gazowniczej. 
2.  Ustala siC zasady oraz parametry i wskaaniki 

zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje utrzymanie istniej>cej stacji redukcyjno-

pomiarowej gazu z mocliwoWci> jej modernizacji, 
przebudowy oraz przeprowadzenia remontów  
z zachowaniem przepisów odrCbnych; 

2) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenu drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 32.1.KD-W  
a takce poprzez słucebnoWci gruntowe. 

 
Rozdział 5. 

Przepisy koMcowe 
 
§ 37. Trac> moc: Uchwała Nr XXV/772/2000 Rady 

Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci osiedla Bielawy w Bydgoszczy, obejmuj>cego 
teren ograniczony ulicami: Józefa Sułkowskiego, 
projektowan> tras> WZ, Al. kard. Stefana 
WyszyMskiego, Karola Chodkiewicza, opublikowana  
w Dzienniku UrzCdowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Nr 64, poz. 513 z dnia 15 wrzeWnia 2000 r. 
i Uchwała Nr XLII/740/97 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 1 paadziernika 1997 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „KiliMskiego-
Cicha-Lelewela” w Bydgoszczy opublikowana  
w Dzienniku UrzCdowym Województwa Bydgoskiego 
Nr 41, poz. 216 z dnia 21 paadziernika 1997 r. 

 
§ 38. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Lech Lewandowski 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr IX/79/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 marca 2011 r. 
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Zał>cznik nr 1.1a 
do uchwały nr IX/79/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 marca 2011 r. 
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Zał>cznik nr 1.1b 
do uchwały nr IX/79/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 marca 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr IX/79/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielawy” w Bydgoszczy 

 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 17 pkt. 14, Rada Miasta Bydgoszczy nie uwzglCdnia uwag 
zamieszczonych w ponicszym wykazie. 

 

LP. TREVĆ UWAżI 

USTALENIA 
PROJEKTU PLANU 

DLA 
NIERUCHOMOVCI, 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

UZASADNIENIE 
NIEUWZżLBDNIENIA 

UWAGI 

ZżŁASZAJ=CY 
UWAżB 

- DATA WPŁYWU 

1. Uwaga dotyczy 
pozostawienia  
w dotychczasowym 
kształcie działki 
nr ewid. 2 (obrCb 
196) połoconej przy  
ul.Lelewela 36 
i utrzymania 
usytuowanego na 
tej działce budynku 
usługowo-
handlowego. 
Zakwestionowano 
ustalenia projektu 
planu dotycz>ce 
przeznaczenia 
czCWci działki pod 
drogC publiczn> 
stanowi>c> rezerwC 
terenu dla 
rozbudowy 
ul. Kamiennej, 
w tym m.in. 
ułocenia linii 
kablowej 
wysokiego 
napiCcia. 
 

Ustalenia projektu 
planu zawarte w § 25 
odnosz>ce siC do 
terenu drogi 
publicznej, 
oznaczonego 
symbolem 
38.KD-GP, 
dotycz>ce 
przeznaczenia 
terenu: „teren drogi 
publicznej – 
fragment ulicy klasy 
głównej ruchu 
przyspieszonego  – 
rezerwa terenu 
przeznaczona pod 
rozbudowC oraz 
realizacjC Wciecek 
rowerowych, 
chodników, ekranów 
akustycznych, wCzła 
drogowego”. 
Ustalenia zawarte na 
rysunku projektu 
planu wskazuj>ce na 
rozbiórkC budynku 
usługowo-
handlowego.  

Rozbudowa ul. Kamiennej stanowi 
inwestycjC celu publicznego. 
Zachowanie rezerwy terenu jest 
konieczne ze wzglCdu na planowan> 
rozbudowC drogi w układzie 
docelowym i właWciwe jej 
funkcjonowanie. W obecnie 
obowi>zuj>cym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
czCWci osiedla Bielawy Z 2000 r. 
przedmiotowa działka w całoWci 
przeznaczona jest pod poszerzenie 
ulicy Kamiennej. W 
opracowywanym projekcie planu 
wył>cznie północna czCWć 
nieruchomoWci o szerokoWci 
ok. 6,5 m planowana jest pod 
rozbudowC trasy i tym samym 
istniej>cy budynek handlowy 
usytuowany w tym pasie 
przeznaczony jest do rozbiórki. 
W granicach terenu 38.KD-GP 
przewiduje siC działania maj>ce na 
celu zabezpieczenie mieszkaMców  
i ucytkowników nieruchomoWci 
połoconych w bezpoWrednim 
s>siedztwie ul. Kamiennej, przed 
uci>cliwoWciami drogi. Wzdłuc 
ul. Kamiennej zakłada siC: 
usytuowanie obiektów ekranuj>cych 
przed hałasem oraz wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej w s>siedztwie 
zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej. Planowane jest równiec 
przeprowadzenie linii kablowej 
wysokiego napiCcia oraz sieci 
teletechnicznej-Wwiatłowodowej. 
Pozostawienie w tym celu pasa 
terenu o szerokoWci 5 m zabezpieczy 
liniC energetyczn> przed kolizj> 
z innymi sieciami. Do czasu 
rozbudowy ul. Kamiennej 

UwagC zgłosili: 
 
właWciciele działki  
nr ewid. 2  
(obrCb 194) 
połoconej przy  
ul. Lelewela 36 
 
Data wpływu pism:  
 
2011.01.13 
2011.03.25 
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dopuszcza siC funkcjonowanie 
istniej>cej zabudowy  
i zagospodarowania przedmiotowej 
działki w obecnych jej parametrach  

2. W uwadze 
zakwestionowano 
ustalenia projektu 
planu dotycz>ce 
wysokoWci 
zabudowy, która 
zdaniem 
zainteresowanych 
nie powinna 
przekraczać 12 m. 

Ustalenia projektu 
planu odnosz>ce siC 
do całego terenu 
zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej 
oznaczonego 
symbolem  
4.MN-U,zawarte 
w § 20 ust.6, pkt 1, 
okreWlaj>ce 
parametry 
i wskaaniki 
kształtowania 
zabudowy  
i zagospodarowania 
terenu: „ustala siC 
wysokoWć zabudowy 
od 8,0 m do 12,0 m”. 

Uwaga jest bezprzedmiotowa, gdyc 
w granicach terenu ustalona została 
wysokoWć zabudowy od 8 do 12 m -  
§ 20, ust.6, pkt 1. 

Uwagi 2,3,4 
zgłosili: 
 
WłaWciciele działki 
nr ewid. 3 
(obrCb 177) 
połoconej przy 
ul. Lelewela 39 
 
Data wpływu 
pisma:  
 
2011.01.24 
 

3. Uwaga dotyczy 
wprowadzenia 
zakazu sytuowania 
garacy ponicej 
poziomu terenu. 
 

Ustalenia projektu 
planu odnosz>ce siC 
do całego terenu 
zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej 
oznaczonego 
symbolem 
44.MN-U,zawarte 
w § 20. 
 

Na całym terenie objCtym 
opracowaniem planu nie ustala siC 
zakazu lokalizacji garacy 
podziemnych. Nie ma powodu dla 
wprowadzenia takiego ustalenia 
wył>cznie  
w granicach terenu 44.MN-U. 
Usytuowanie garacy w kondygnacji 
podziemnej uzalecnione jest od 
sposobu kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania działki oraz 
oczekiwaM inwestora  
w kontekWcie rozplanowania funkcji 
w budynku  
i na terenie nieruchomoWci. Przed 
przyst>pieniem  
do realizacji inwestycji w tym 
opracowania projektów 
budowlanych, obowi>zkowo nalecy 
wykonać badania geotechniczne 
gruntu. Wynik badaM przes>dzi  
o mocliwoWciach kształtowania 
zabudowy w granicach 
poszczególnych działek.  
Ze wzglCdu na szczególne warunki 
gruntowe zwi>zane  
z wystCpowaniem iłów 
trzeciorzCdowych w projekcie planu 
ustala siC dla całego obszaru (§ 11):  
- przeprowadzenie badaM 
geotechnicznych przed 
przyst>pieniem do realizacji 
budynków oraz okreWlenie 
geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów,  
a w zalecnoWci od ustalonej kategorii 
geotechnicznej wykonania równiec 
dodatkowych badaM geologiczno-
incynierskich., 
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- koordynacjC prac budowlanych 
przez nadzór budowlany i 
geotechniczny, w przypadku 
odkrycia iłów ponicej 1,5 m p.p.t. na 
terenie planowanej inwestycji, 
- uwzglCdnienie w projekcie 
budowlanym wprowadzenia 
zabezpieczeM technicznych 
chroni>cych budynki przed 
skutkami pCcznienia i kurczenia siC 
gruntów ekspansywnych. 
 

4. Uwaga dotyczy 
ustawienia osłon 
akustycznych 
wzdłuc ul. 
Kamiennej  
w granicach 
terenów 
oznaczonych 
symbolami: 
42.MN/U, 
44.MN-U. 

Ustalenia projektu 
planu odnosz>ce siC 
do terenów 
zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej 
oznaczonych 
symbolem 42.MN/U 
i 44.MN-U,zawarte 
w § 19 i § 20. 

Zakłada siC usytuowanie obiektów 
ekranuj>cych przed hałasem w pasie 
technicznym drogi, tj. w granicach 
terenu 38.KD-GP, zgodnie z 
ustaleniami projektu planu 
zawartymi w § 25, ust. 2, pkt 8 i 9. 
Nie przewiduje siC lokalizacji tego 
typu urz>dzeM w granicach terenów 
mieszkaniowo-usługowych.   

5. W uwadze 
zakwestionowano  
szerokoWć 
projektowanej drogi 
dojazdowej  
w granicach terenu  
47.KD-D, która 
zdaniem 
zainteresowanych 
powinna być 
zawCcona  
z 12 m na 10 m. 

Ustalenia projektu 
planu dla działki nr 
ewid. 38 (obrCb 194) 
odnosz>ce siC do 
terenu drogi 
publicznej 
oznaczonej 
symbolem  
7.KD-D,zawarte 
w § 30, ust. 2, pkt 5, 
lit g. 

Uwaga jest bezprzedmiotowa. 
SzerokoWć pasa drogowego 
w granicach terenu 47.KD-D na 
całej długoWci drogi wynosi 10 m. 
SzerokoWć 12m zastosowano 
wył>cznie na koMcu drogi w miejscu 
zawracania w granicach działek 
o nr ewid. 14/1 i 14/2, które nie 
stanowi> przedmiotu uwagi. 

UwagC 5 zgłosili: 
 
WłaWciciele działki 
nr ewid. 38 (obrCb 
194) połoconej przy  
ul. Mierosławskiego 
15  
 
Data wpływu 
pisma:  
2011.01.28 

6. Uwaga dotyczy 
pogorszenia 
warunków 
zagospodarowania 
terenu 
zlokalizowanego 
przy  
ul. Cichej 19-17 
ze wzglCdu na 
przeznaczenie 
czCWci obszaru 
połoconego  
w bezpoWrednim 
s>siedztwie 
ul. Kamiennej pod 
inwestycje 
publiczne, tj. 
pozostawienie 
rezerwy terenowej 
pod rozbudowC 
ulicy klasy głównej 
ruchu 
przyspieszonego   
oraz realizacjC 
Wciecek 
rowerowych, 
chodników, 

Ustalenia projektu 
planu dla działek 
nr ewid. 176, 143, 
142, 134 (obrCb 177) 
odnosz>ce siC do 
terenu drogi 
publicznej 
oznaczonej 
symbolem   
38.KD-GP, zawarte 
w § 25. 
 

Ze wzglCdu na rozbudowC  
ul. Kamiennej i prawidłowe 
funkcjonowanie drogi w układzie 
docelowym niezbCdne jest 
utrzymanie rezerwy terenowej 
przeznaczonej na cel publiczny, 
obejmuj>cej pas terenu zajmowany 
obecnie przez SpółkC Teldat,  
bezpoWrednio s>siaduj>cy 
z ul. Kamienn>.   
Działki o nr ewid. 176, 143, 142, 
134, stanowi>ce obecnie czCWć 
terenu zajmowanego przez SpółkC, 
wyodrCbnione były 
z przeznaczeniem na cel publiczny 
zgodnie z wczeWniejszymi 
opracowaniami planistycznymi. 
W obecnie obowi>zuj>cym 
miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
czCWci osiedla Bielawy z 2000 r. na 
cel publiczny przeznaczony został 
szerszy pas terenu zajmowany przez 
SpółkC, siCgaj>cy istniej>cych 
budynków. Po dokonaniu kolejnych 
analiz teren niezbCdny dla 
poszerzenia ul. Kamiennej 

Uwagi 6,7,8 
zgłosiła: 
 
TELDAT  
Sp.J.KruszyMskiĘ 
Cichocki 
 
Data wpływu 
pisma:  
 
2011.01.28 
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ekranów 
akustycznych. 

zawCcony został w obecnie 
opracowywanym projekcie planu do 
niespełna 8 m. 

7. W uwadze 
podniesiono  
sprawC 
nieodpłatnego 
korzystania przez 
Miasto z 
nieruchomoWci 
nr ewid. 140, 145, 
174, połoconych  
w pasie drogowym 
ul. Cichej, 
bCd>cych 
w dziercawie 
wieczystej Spółki. 

Ustalenia projektu 
planu dla działek 
nr ewid. 140, 145, 
174 (obrCb 177) 
odnosz>ce siC do 
terenu drogi 
publicznej 
oznaczonej 
symbolem  37.KD-L, 
zawarte w § 29. 
 

Sprawa nieodpłatnego korzystania 
przez Miasto z nieruchomoWci 
bCd>cych we władaniu Spółki, 
dotyczy kwestii regulacji własnoWci, 
nie jest przedmiotem planu 
miejscowego. W tej sprawie pismo 
Spółki Teldat zostanie przekazane 
do Wydziału Mienia i Geodezji 
UrzCdu Miasta, który jest 
kompetentny w sprawach 
gospodarowania nieruchomoWciami. 

8. Zakwestionowano 
ustalenia projektu 
planu dotycz>ce: 
przeznaczenia do 
rozbiórki czCWci 
istniej>cego 
budynku 
garacowego 
usytuowanej na 
działce o nr ewid. 
132 i 133. 

Ustalenia projektu 
planu dla działek 
nr ewid. 132 i 133 
(obrCb 177) 
odnosz>ce siC do 
terenu drogi 
publicznej 
oznaczonej 
symbolem  
38.KD-GP, zawarte 
w § 25 i terenu 
zabudowy 
techniczno-
produkcyjnej 
i usługowej 
oznaczonego 
symbolem 40.P-U 
zawarte w § 24. 
Ustalenia zawarte na 
rysunku projektu 
planu wskazuj>ce na 
rozbiórkC budynku. 

Projekt planu dopuszcza utrzymanie 
istniej>cych obiektów m.in. 
garacowych, gospodarczych, 
magazynowych i składowych, 
znajduj>cych siC poza liniami 
zabudowy o czym mowa jest 
w ustaleniach projektu planu 
zawartych w § 24, ust. 3, pkt.3. 
W zwi>zku z powycszym 
przedmiotowy budynek garacowy 
moce być ucytkowany na obecnych 
zasadach do czasu przejCcia działki 
nr ewid. 133 i zagospodarowania na 
rzecz inwestycji publicznej – 
rozbudowy ul. Kamiennej. 

 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr IX/79/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Bielawy” w Bydgoszczy 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.) Rada Miasta 
Bydgoszczy okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji  
i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do zadaM 
własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMców: 

 
1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

przewidziane na podstawie planu stanowi>: przebudowa  
i modernizacja istniej>cych dróg publicznych oraz 
trakcji tramwajowej. 
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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: 
a) Studium uwarunkowaM i kierunków 

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

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

c) Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2011 rok.  

d) Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, 
przyjCty Uchwał> Nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 01.04.2009 r. 

e) Uchwała Nr LXXIV/1111/10 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 29.09.2010 r. w sprawie  
uchwalenia  Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urz>dzeM Wodoci>gowych i Kanalizacyjnych na lata 
2011-2015. 
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 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.  
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. 
 
 

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 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,  
poz. 1240 z póan. zm.) oraz ustaw> z dnia 16 grudnia 
2005 r. o finansowaniu  infrastruktury transportu 
l>dowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251). 

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  

i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw>  z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 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 oo z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 

 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu 

Gminy zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
 

1323
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1324 

 
UCHWAŁA Nr VI/35/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE 
z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 102/1 i 102/2 w miejscowoWci 
Kania, gmina Barcin. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.1) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z póan. zm.2) Rada Miejska uchwala co 
nastCpuje: 

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Barcin uchwalonego uchwał>  
nr XIX/121/2000 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia  

29 lutego 2000 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki  
nr 102/1 i 102/2 w miejscowoWci Kania. 

2.  Integraln> czCWć uchwały stanowi>: 
a) rysunek planu w skali 1:1000 jako zał>cznik nr 1 do 

uchwały, 
b) lista nieuwzglCdnionych uwag do projektu planu 

oraz sposób ich realizacji, jako zał>cznik nr 2 do 
uchwały, 

c) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
wraz z zasadami ich finansowania, jako zał>cznik  
nr 3 do uchwały. 
 


