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i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) uchwala 
siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1. W zwi>zku z organizowanym w Bydgoszczy 

Obozem Formacyjnym 2011 dla podopiecznych 
Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło 
Nowego Tysi>clecia” ustala siC dla jego uczestników 
uprawnienie do bezpłatnych przejazdów Wrodkami 
publicznego transportu zbiorowego o charakterze 
ucytecznoWci publicznej w Bydgoszczy, w okresie od  
15 do 26 lipca 2011 r. Z uprawnienia bCd> mogły 
korzystać osoby posiadaj>ce identyfikator wydany przez 
organizatora Obozu. 

 
§ 2. W zwi>zku z organizowan> przez Uniwersytet 

Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy  
w miesi>cu lipcu 2011 r. Szkoł> Letni> Programu „Za 
rCkC z Einsteinem” dla uczniów wiejskich gimnazjów  

z województwa kujawsko-pomorskiego, ustala siC dla 
jej uczestników uprawnienie do bezpłatnych przejazdów 
Wrodkami publicznego transportu zbiorowego  
o charakterze ucytecznoWci publicznej w Bydgoszczy.  
Z uprawnienia bCd> mogły korzystać osoby posiadaj>ce 
identyfikator wydany przez organizatora szkoły. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Roman Jasiakiewicz 

 
 

1625

 
1626 

1626 

 
UCHWAŁA Nr XIII/201/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „VródmieWcie - Sielanka” 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 
nastCpujeŚ 

 
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 „VródmieWcie - 
Sielanka” w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar 
ograniczony ulicami: Piotrowskiego, JagielloMsk>,  
3 Maja, KrasiMskiego, GdaMsk>, Al. Mickiewicza  
i Al. OssoliMskich, o powierzchni około 45 ha,  
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
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 niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) jednolitym charakterze zabudowy – rozumie siC 
przez to wymóg realizacji obiektów, które cechuje 
jednolita forma architektoniczna, 
charakteryzuj>cych siC podobnymi proporcjami, 
skal>, parametrami elementów architektonicznych, 
rodzajem dachu, rodzajem i kolorystyk> 
zastosowanych materiałów wykoMczeniowych 
elewacji i pokrycia dachowego; 

2) linii podziału wewnCtrznego terenu - WciWle 
okreWlonej – nalecy przez to rozumieć liniC podziału 
terenu, stanowi>c> granicC działki budowlanej, 
której przebieg jest WciWle okreWlony i nie moce 
podlegać zmianie; 

3) linii podziału wewnCtrznego terenu- orientacyjnej – 
nalecy przez to rozumieć liniC podziału terenu, 
stanowi>c> granicC działki budowlanej, której 
przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu, potrzebami funkcjonalnymi czy 
koniecznoWci> wprowadzenia uregulowaM 
własnoWciowychś 

4) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
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zagospodarowania – WciWle okreWlonych – nalecy 
przez to rozumieć linie rozdzielaj>ce tereny  
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, których 
przebieg nie podlega zmianom; 

5) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania– orientacyjnych – nalecy przez to 
rozumieć linie rozdzielaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, których 
przebieg moce być zmieniony zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w ustaleniach planu oraz jeWli zostanie 
to uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i potrzebami funkcjonalnymi i pozostanie  
w zgodzie z przepisami odrCbnymiś 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć liniC, przy której moce być umieszczona 
zewnCtrzna, nadziemna Wciana budynku, poza któr> 
nie moce być wysuniCte jej lico, z wyj>tkiem takich 
elementów architektonicznych jak: gzyms, okap 
dachu, balkon, loggia, wykusz, schody zewnCtrzne, 
pochylnia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
inne detale wystroju architektonicznego, które mog> 
być wysuniCte poza liniC zabudowy maksymalnie  
o 1,0 m; 

7) obowi>zuj>cych liniach zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której nalecy sytuować co 
najmniej 60% długoWci zewnCtrznej, nadziemnej 
Wciany budynku, poza któr> nie moce być wysuniCte 
jej lico, z wyj>tkiem takich elementów 
architektonicznych jak: gzyms, okap dachu, balkon, 
loggia, wykusz, schody zewnCtrzne, pochylnia, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale 
wystroju architektonicznego, które mog> być 
wysuniCte poza liniC zabudowy maksymalnie o 1,0 m; 

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

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

 10) przeznaczeniu terenu podstawowym – nalecy przez 
to rozumieć funkcjC, która dominuje (przewaca) na 
danym terenie, przy czym moce być uzupełniona 
funkcjami wzbogacaj>cymi podstawowe 
przeznaczenie terenu; 

 11) przeznaczeniu terenu uzupełniaj>cym - nalecy przez 
to rozumieć rodzaje funkcji nie koliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniaj> 
lub wzbogacaj> podstawowe funkcje terenu, a suma 
powierzchni wykorzystanej na ten cel nie stanowi 
wiCcej nic 40% powierzchni ucytkowej zabudowy  
w granicach działki lub terenu objCtego jedn> 
inwestycj>ś 

 12) reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
ucytkowników drogi, na budynkach, ogrodzeniach 
lub w formie wolnostoj>cej, nie bCd>cy znakiem  
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 

znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 
publicznej ustawionych przez gminCś 

 13) 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; 

 14) 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; 

 15) 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; 

 16) terenie zabudowy usługowej z zakresu nauki  
i szkolnictwa wycszego – nalecy przez to rozumieć 
teren lokalizacji obiektów nauki i szkolnictwa 
wycszego z dopuszczeniem funkcji uzupełniaj>cych 
np. administracyjno-biurowych oraz 
gastronomicznych i handlowych (kluby studenckie, 
bary, stołówka, ksiCgarnie specjalistyczne itp.),  
a takce funkcji zamieszkania zbiorowego (np. hotel 
asystencki, dom studencki); 

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

 18) zabudowie pierzejowej – nalecy przez to rozumieć 
zabudowC sytuowan> przy granicach działek 
geodezyjnych, której elewacje frontowe tworz> 
zwarty ci>g budynków wzdłuc ulic, placów lub 
innych terenów publicznych. 
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>dkowejś 
2) symbolu literowego wskazuj>cego na rodzaj 

przeznaczenia terenu. 
3. Ustalenia tekstowe planu zapisano w układzieŚ 

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 siCŚ 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

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

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy. 

 
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 

i rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonaś 

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

4) obowi>zuj>ca linia zabudowy; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 
7) linia podziału wewnCtrznego terenu - WciWle 

okreWlonaś 
8) linia podziału wewnCtrznego terenu - orientacyjna; 
9) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny; 

 10) ci>g rowerowy - przebieg orientacyjny; 
 11) granica strefy A - Wcisłej ochrony konserwatorskiej; 
 12) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytkówś 
 13) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) MW-U - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i teren zabudowy usługowej, 
b) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z uzupełniaj>c> funkcj> 
usługow>, 

c) MZ - teren zabudowy zamieszkania zbiorowego, 
d) U - teren zabudowy usługowej, 
e) UO - teren zabudowy usługowej z zakresu 

oWwiaty, 
f) UN - teren zabudowy usługowej z zakresu nauki 

i szkolnictwa wycszego, 
g) UO/UN - teren zabudowy usługowej z zakresu 

oWwiaty, nauki i szkolnictwa wycszego, 
h) UZ - teren usług zdrowia i opieki społecznej, 
i) UK - teren zabudowy usługowej z zakresu 

kultury, 
j) UKR - teren zabudowy usługowej z zakresu 

kultu religijnego, 
k) KSg/U - teren parkingów kubaturowych  

z uzupełniaj>c> funkcj> usługow>, 
l) ZP - teren zieleni publicznej parkowej, 
m) ZU - teren zieleni publicznej urz>dzonej, 
n) KD-Z - teren drogi publicznej - ulica klasy 

zbiorczej, 
o) KD-Z/KD-T - teren drogi publicznej - ulica klasy 

zbiorczej z lini> tramwajow>, 
p) KD-L - teren drogi publicznej - ulica klasy 

lokalnej, 

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

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

s) KD-W - teren drogi wewnCtrznej, 
t) KPX-R - teren publicznego ci>gu pieszo-

rowerowego, 
u) KPX - teren publicznego ci>gu pieszego, 
v) IE - teren urz>dzeM elektroenergetycznych; 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne przedstawione 

na rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu, stanowi> elementy informacyjne planu: 
a) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków, 
b) granica obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 
c) pomnik przyrody ocywionej. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia obowi>zuj>ce na całym obszarze 

objCtym planem 
 
§ 5. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

przeznaczenia terenu: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach 

produkcyjnych, drobnej wytwórczoWci i rzemiosła  
(z wyj>tkiem rzemiosła artystycznego), 
magazynowo-składowych, handlu hurtowego, skupu 
surowców wtórnych, które mog> spowodować 
okresowe lub stałe uci>cliwoWci dla podstawowych 
funkcji terenu lub pogorszenie stanu Wrodowiska jak 
hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza  
i zanieczyszczenia odpadami oraz wymagaj> obsługi 
transportem o zwiCkszonym tonacu itp.; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych  
z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu stacje paliw, 
stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, 
warsztaty naprawcze, lakiernie itp.; 
 
§ 6.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŚ 
1) w granicach planu wyznacza siC strefC „A”- Wcisłej 

ochrony konserwatorskiej, okreWlon> na rysunku 
planu, obejmuj>c> obszar ograniczony ulicami  
ks. Ryszarda Markwarta, Stanisława Staszica  
i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Al. Adama 
Mickiewicza i Al. OssoliMskichś dla pozostałego 
obszaru objCtego planem wyznacza siC strefC „B”- 
ochrony konserwatorskiej; 

2) w granicach stref ochrony konserwatorskiej 
wymagane jest uzgadnianie z właWciwym 
konserwatorem zabytków wszelkiej działalnoWci 
inwestycyjno-budowlanej, podziałów geodezyjnych, 
zmian sposobu ucytkowania, remontów, 
modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, 
uzupełnieM zabudowy, zdobienia i kolorystyki brył 
architektonicznych, wprowadzania małych form 
architektonicznych, wprowadzania elementów 
reklamy wizualnej, nawierzchni ulic i chodników, 
ogrodzeM, oWwietlenia ulic, iluminacji obiektów 
zabytkowych, rewaloryzacji historycznej zieleni 
wpisanej do gminnej ewidencji zabytkówś 

3) wyznacza siC strefC „W” - ochrony archeologicznej, 
obejmuj>c> cały obszar objCty planem, w granicach 
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której ustala siC obowi>zek uzgodnienia 
zamierzonych robót ziemnych z właWciwym 
konserwatorem zabytków oraz przeprowadzenia 
przed ich rozpoczCciem badaM archeologicznych, 
których zakres zostanie okreWlony zgodnie  
z przepisami o ochronie zabytkówś 

4) na rysunku planu wskazuje siC obiekty zabytkowe 
wpisane do rejestru zabytków województwa 
kujawsko-pomorskiego, objCte ochron> 
konserwatorsk> i prawn> na podstawie przepisów 
szczególnych i odrCbnychŚ 
- budynki przy ul. GdaMskiej 42, 48 i 50, 
- budynek przy ul. Juliusza Słowackiego  

7 (Akademia Muzyczna im. Feliksa 
Nowowiejskiego), 

- budynek przy ul. Karola Libelta 4, 
- budynek przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 

(Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana 
Paderewskiego), 

- budynki przy ul. Mikołaja Kopernika 1, 16, 
- budynek przy ul. Stanisława Staszica 4, 
- budynek przy Al. OssoliMskich 7. 
2. W granicach obszaru objCtego strefami ochrony 

konserwatorskiej „A” i „B” obowi>zujeŚ 
1) zachowanie specyfiki odrCbnych zespołów 

urbanistycznych w tym: 
a) osiedla willowego zwanego „Sielank>”, 

nawi>zuj>cego układem przestrzennym do idei 
miasta – ogrodu, 

b) tzw. Dzielnicy Muzycznej, obejmuj>cej obszar 
lokalizacji instytucji kulturalnych (Teatr Polski, 
Filharmonia Pomorska im. Ignacego 
Paderewskiego) i szkół muzycznych (PaMstwowy 
Zespół Szkół Muzycznych im. Artura 
Rubinsteina i Akademia Muzyczna im. Feliksa 
Nowowiejskiego), usytuowanych wWród załoceM 
zieleni parkowej i skwerów, 

c) historycznej zabudowy pierzejowej 
zlokalizowanej wzdłuc wschodniej pierzei ulicy 
GdaMskiejś 

2) zachowanie proporcji wysokoWciowych zabudowy 
kształtuj>cej sylwetkC zespołuś 

3) zachowanie rozplanowania ulic z utrzymaniem ich 
szerokoWci i przekroju; 

4) utrzymanie historycznych linii zabudowy oraz 
wysokoWci i proporcji budynków, geometrii dachów, 
materiałów wykoMczeniowychś 

5) zachowanie lub nawi>zanie zagospodarowaniem 
terenu do historycznych podziałów działekś 

6) zachowanie i rekonstrukcja historycznych murów  
i ogrodzeMś 

7) zachowanie i rewaloryzacja historycznych załoceM 
zieleni bez mocliwoWci wprowadzania nowych 
podziałów geodezyjnych; 

8) dostosowanie nowej zabudowy do zachowanych 
elementów historycznej kompozycji urbanistycznej 
w zakresie usytuowania, skali, formy i podziałów 
architektonicznych; 

9) eliminowanie obiektów dysharmonizuj>cych 
zachowany historyczny układ urbanistyczny oraz 
obiektów znajduj>cych siC w złym stanie 

technicznym i pozbawionych walorów 
architektonicznych; 

 10) zachowanie zabudowy historycznej wpisanej do 
rejestru zabytków oraz zabudowy wartoWciowej pod 
wzglCdem architektonicznym, ujCtej w gminnej 
ewidencji zabytków, z wymogiem prowadzenia 
remontów konserwatorskich, konserwacji  
i rewaloryzacji pod nadzorem właWciwego 
konserwatora zabytków, polegaj>cej na: 
a) zachowaniu lub odtworzeniu pierwotnego 

pokrycia dachów, przy zastosowaniu 
historycznych materiałów np. dachówki, blachy, 
papy, 

b) zachowaniu historycznych proporcji powierzchni 
muru i otworów okiennych lub drzwiowych, 

c) zachowaniu lub odtworzeniu historycznych 
tynków i detali architektonicznych, 

d) zachowaniu i konserwacji elewacji ceglanych, 
obowi>zuje zakaz ich tynkowania, malowania  
i ocieplania, 

e) zakazie ocieplania elewacji frontowych 
budynków, a takce innych elewacji (np. 
szczytowych) ozdobionych detalem 
architektonicznym, 

f) zachowaniu lub przywróceniu stolarki okiennej  
i drzwiowej, wykonanej z materiałów 
historycznych, z obowi>zkiem zachowania 
historycznych podziałów i kształtu oraz  
z zakazem stosowania stolarki z PCV, 

g) zakazie stosowania caluzji zewnCtrznych 
zasłaniaj>cych obramienia okienne, 

h) usuniCciu z elewacji frontowych elementów 
szpec>cych w tym: okablowania, anten 
satelitarnych, kominów stalowych, 
nieuzgodnionych reklam, skrzynek 
elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych 
- wskazane jest umieszczanie tych elementów  
w specjalnie przygotowanych wnCkach lub 
niszach budynkówś 

 11) dopuszcza siC remonty konserwatorskie obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków województwa 
kujawsko-pomorskiego, wskazanych na rysunku 
planu oraz ewentualne dobudowy zwi>zane  
z adaptacj> i modernizacj> techniczn> budynków, 
przy zachowaniu historycznej formy i stylistyki 
architektonicznej; wszelka działalnoWć inwestycyjno 
- budowlana wymaga uzgodnienia i pozwolenia 
właWciwego konserwatora zabytkówś 

 12) dopuszcza siC remonty, rozbudowy, nadbudowy,  
a takce wymiany budynków ujCtych w gminnej 
ewidencji zabytków, wskazanych na rysunku planu, 
w uzgodnieniu z właWciwym konserwatorem 
zabytkówś 

 13) ewentualna rozbiórka budynków ujCtych w gminnej 
ewidencji zabytków wymaga uzgodnienia 
właWciwego konserwatora zabytkówś 

 14) wymagana jest ochrona i rewaloryzacja 
historycznych załoceM parkowych, skwerów, alei 
poprzez opracowanie kompleksowego projektu 
rewaloryzacji wraz z gospodark> drzewostanem, 
okreWlaj>cego wytyczne do działaM 
konserwatorskich na terenie parku, w tym działaM 
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zwi>zanych z ochron> i pielCgnacj> drzewostanu  
i zakrzewieM, nasadzeM kwiatowych, runa 
parkowego, trawników, obiektów małej architektury 
parkowej (m.in. rzeab, fontann, pergoli) i elementów 
wyposacenia parku (min. oWwietlenia, ławek),  
a takce ochron> i pielCgnacj> systemu wodnego oraz 
dróg i nawierzchni parkowych; wszelkie działania 
zwi>zane z zagospodarowaniem obszarów 
zabytkowej zieleni powinny zmierzać do ochrony jej 
walorów historycznych i przyrodniczo-
krajobrazowych. 
 
§ 7.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) obowi>zuje kształtowanie zabudowy  

i zagospodarowania terenu z uwzglCdnieniem zasad 
kompozycji urbanistycznej, tworzenie 
funkcjonalnego i przejrzystego układu budynków, 
zieleni i ci>gów komunikacyjnych; 

2) wymagane dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji urbanistycznej,  
z załoceniem harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

3) wymagany wysoki standard architektoniczny 
budynków i zagospodarowania terenu (w tym 
równiec ogrodzeM) w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji i nawierzchni; 

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

5) wymagana rewaloryzacja wnCtrz kwartałów  
i poszczególnych nieruchomoWci (podwórek) słuc>ca 
podniesieniu jakoWci zagospodarowania i poprawie 
warunków funkcjonowania poprzez realizacjC 
działaM zwi>zanych z: 
a) remontowaniem, konserwacj> i restauracj> 

wartoWciowej zabudowy historycznej znajduj>cej 
siC w złym stanie technicznym i jej adaptacja dla 
funkcji mieszkaniowo-usługowych, 

b) rozbiórk> jednokondygnacyjnych budynków 
mieszkalnych, produkcyjnych, składowych oraz 
obiektów gospodarczych o niskim standardzie 
architektonicznym i złym stanie technicznym, 

c) wprowadzeniu uzupełniaj>cej zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej z obowi>zkiem 
dostosowania kubatury i formy architektonicznej 
do specyfiki terenu i historycznego charakteru 
istniej>cej wartoWciowej zabudowy, 

d) zagospodarowaniem wnCtrz kwartałów zieleni>  
i urz>dzeniami małej architektury, z arancacj> 
nawierzchni itp. 

2. OkreWla siC ogólne zasady umieszczania reklam: 
1) w granicach obszaru objCtego planem ustala siC 

zakaz lokalizacji obiektów reklamowych jako 
naWciennych i wolnostoj>cych wielkoformatowych 
noWników reklamowych, typu np. billboard, 
cityboard, citylight, telebim, siatka; 

2) w granicach terenów dróg publicznych, publicznych 
placów miejskich, terenów zieleni dopuszcza siC 
sytuowanie wył>cznie tablic informacyjnych, 
stanowi>cych element systemu informacji miejskiej, 
turystycznej oraz regulaminówś na zasadach 
tymczasowych dopuszcza siC instalowanie ogłoszeM 
reklamuj>cych imprezy kulturalno-rozrywkowe  
i sportowo-rekreacyjne, organizowane przez 
jednostki samorz>dowe lub pod ich patronatem; 

3) w granicach osiedla willowego Sielanka, 
ograniczonego ulicami: ks. Ryszarda Markwarta, 
Stanisława Staszica, Ignacego Jana Paderewskiego 
oraz Al. Adama Mickiewicza i OssoliMskich ustala 
siCŚ 
a) zakaz lokalizacji reklam komercyjnych 

(promuj>cych produkty np. usługi, towary, idee; 
stanowi>cych informacje np. o ich zaletach  
i mocliwoWciach nabycia itp.) w tym:  
- reklam wyklejanych w Wwietle witryn 

sklepowych i okien, 
- banerów naWciennych, ulicznych 

rozwieszanych miCdzy słupami, na 
ogrodzeniach, witrynach itp. (poza 
przeznaczonymi specjalnie na te cele 
miejscami, takimi jak słupy ogłoszeniowe, 
kioski multi-informacyjne), 

- plakatów, ulotek informacyjnych itp. na 
słupach, elewacjach, witrynach i oknach, 
(poza specjalnie do tego przeznaczonymi 
gablotami informacyjnymi o wysokich 
walorach estetycznych i stylistycznych), 

- reklamy kierunkowej na słupach oWwietlenia 
ulicznego, 

b) dopuszcza siC sytuowanie wył>cznie szyldów  
i tablic, stanowi>cych nazwC własn> firmy lub 
informacjC o zakresie prowadzonej działalnoWci, 
zamocowanych w taki sposób, by stanowiły 
integraln> czCWć wystroju architektonicznego 
elewacji i były umieszczone w formie: 
- szyldu w postaci liter przestrzennych na 

elewacji lub liter malowanych bezpoWrednio 
na Wcianie lub liter wyklejonych w Wwietle 
witryny sklepowej, 

- semafora (forma kuta lub malowana, 
podWwietlana w stylistyce historyzuj>cej), 

- tablic informacyjnych na elewacji, 
wykonanych w szkle lub metalu; 

4) wymagane by estetyka i sposób umieszczenia 
reklamy na budynku lub w jego s>siedztwie były 
dostosowane do charakteru i formy architektonicznej 
i estetycznej budynku i jego wystroju 
architektonicznego; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji reklam: 
a) nie zwi>zanych z prowadzon> działalnoWci> 

usługow> lub na terenach, w granicach których 
nie jest prowadzona cadna działalnoWć usługowa, 

b) na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,  
z wył>czeniem szyldów stanowi>cych nazwC 
własn> firmy lub informacjC o zakresie 
prowadzonej działalnoWciś 

6) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam: 
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a) 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., 

b) w sposób uniemocliwiaj>cy prawidłowe 
korzystanie z budynku i poszczególnych 
pomieszczeM (np. ograniczaj>cy doWwietlenie 
pomieszczeM)ś 

7) ustala siC maksymaln> powierzchniC reklam na 
elewacjach budynkówŚ 
a) na budynkach mieszkalnych i usługowych 

zlokalizowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem MW-U, MW/U, MZ - 
10% powierzchni elewacji, 

b) na budynkach usługowych zlokalizowanych  
w granicach terenów oznaczonych symbolami U, 
UO, UN, UO/UN – 20% powierzchni elewacji; 

8) obowi>zuje zakaz montowania anten satelitarnych  
i urz>dzeM klimatyzacyjnych na elewacjach 
budynkówś dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM na 
dachach budynków. 
 
§ 8. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony WrodowiskaŚ 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 

mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, okreWlonych w przepisach odrCbnych,  
z wyj>tkiem inwestycji drogowych i infrastruktury 
technicznej; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy usługowej  
o uci>cliwym charakterze, która moce spowodować 
okresowe lub stałe uci>cliwoWci dla podstawowych 
funkcji terenu lub pogorszenie stanu Wrodowiska jak 
hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza  
i zanieczyszczenia odpadami; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych  
z zakresu: handlu hurtowego, skupu, składowania 
surowców wtórnych, obsługi pojazdów (w tym 
warsztatów samochodowych, myjni, lakierni, stacji 
paliw, itp.), obiektów produkcyjnych, składowych  
i wytwórczych oraz wymagaj>cych obsługi 
transportem o dopuszczalnej masie całkowitej 
powycej 3.5 t; 

4) na rysunku planu wskazuje siC drzewa stanowi>ce 
pomniki przyrody ocywionej, objCte ochron> prawn> 
z uwagi na wartoWć przyrodnicz> i krajobrazow>Ś 
- od ul. GdaMskiej - cis pospolity (1szt.) 
- Park im. Jana Kochanowskiego - d>b 

szypułkowy (2 szt.), jarz>b szwedzki (1 szt.), 
- olsza sercolistna (2 szt.), topola czarna (2 szt.), 

kasztanowiec czerwony (8 szt.), 
- od ul. ks. Hugona Koł>taja - głóg dwuszyjkowy 

(1 szt.), 
- Park Ludowy im. Wincentego Witosa - 

kasztanowiec biały (1 szt.), d>b szypułkowy  
(2 szt.), 

- od ul. JagielloMskiej - katalpa (1szt.) 
- od ul. Kopernika - klon srebrzysty (3 szt.), 
- od ul. Władysława Reymonta - lipa srebrzysta  

(1 szt.), 

- od ul. ks. Ryszarda Markwarta - magnolia 
poWrednia (1 szt.), 

- od ul. Juliusza Słowackiego - platan klonolistny 
(1 szt.); 

5) usuwanie drzew i krzewów w nasadzeniach  
o charakterze parkowym, historycznych form zieleni 
miejskiej, 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 
lub w zwi>zku z realizacj> docelowego układu 
komunikacyjnego, a takce w przypadku zagrocenia 
dla bezpieczeMstwa ludzi, konstrukcji istniej>cych 
obiektów budowlanych, ruchu kołowego oraz 
prawidłowej eksploatacji sieci infrastruktury 
technicznej; 

6) dopuszcza siC mocliwoWć usuniCcia drzew  
i krzewów o niskich wartoWciach ekologicznych  
i estetycznych oraz tzw. samosiejek w ramach 
wycinki pielCgnacyjnej (trzebiecy)ś 

7) postuluje siC wprowadzenie nasadzeM drzew  
i krzewów na niezagospodarowanych 
powierzchniach biologicznie czynnych, 
stanowi>cych nieutwardzone powierzchnie gruntu,  
a takce zieleni w donicach, zieleni dachowej, pn>czy 
itp.; 

8) wymagane zachowanie i rewaloryzacja historycznej 
zieleni komponowanej wpisanej do ewidencji 
zabytkówŚ Parku Ludowego im. Wincentego Witosa 
(25.ZP), parku im. Jana Kochanowskiego (1.ZP), 
skweru Mariana Turwida (14.ZU), skweru ppor. 
Leszka Białego (18.ZU), Al. Adama Mickiewicza 
(70.KD-Z/KD-T) i Al. OssoliMskich (7.KD-L), bez 
mocliwoWci wprowadzania nowych podziałów 
geodezyjnych i zabudowy kubaturowej (o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej); 

9) tereny oznaczone na rysunku planu ponicszymi 
symbolami, w rozumieniu przepisów dotycz>cych 
ochrony przed hałasem, nalecy kwalifikować jako: 
a) MW-U, MW/U, UKR tereny zabudowy 

Wródmiejskiej, 
b) MZ, UO, UN, UO/UN, UK tereny zabudowy 

zwi>zanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodziecy, 

c) UZ tereny szpitali w miastach; 
 10) w celu ochrony lokali mieszkalnych przed 

działaniem hałasu konieczne jest wprowadzenie 
zabezpieczeM o podwycszonej izolacji akustycznej 
(w tym. np. elementów architektonicznych 
ograniczaj>cych oddziaływanie hałasu, przegród  
i okien o podwycszonej izolacyjnoWci akustycznej, 
itp.) w istniej>cych i projektowanych budynkach 
usytuowanych bezpoWrednio przy ul. GdaMskiej 
(64.KD-L/KD-T), Al. Mickiewicza (70.KD-Z/KD-
T), Al. OssoliMskich (7.KD-L), 3-go Maja (34.KD-
Z), Markwarta (23.KD-L), KrasiMskiego (53.KD-L), 
Staszica (44.KD-Z) i Paderewskiego (2.KD-Z); 

 11) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  
z utwardzonych powierzchni ulic, parkingów  
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i placów gospodarczych do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej. 
 
§ 9. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

i ich podziałówś 
2) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w ustaleniach szczegółowych uchwały oraz na 
podstawie przepisów odrCbnychś granice działek 
budowlanych stanowi> linie istniej>cych  
i dopuszczalnych podziałów na działki budowlane; 

3) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych, 
poprawie warunków funkcjonowania nieruchomoWci 
oraz w celu wyodrCbnienia nieruchomoWci 
gruntowych na potrzeby dróg i dojazdówś 

4) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów, których 
efektem bCdzie wydzielenie działek po obrysie 
budynków, w tym obiektów typu pawilony 
handlowe, kioski, garace, budynki gospodarcze itp. 
 
§ 10. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) wymagane zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych w sposób umocliwiaj>cy nadanie im 
indywidualnego charakteru, dostosowanego do 
klimatu miejsca, w oparciu o istniej>ce 
uwarunkowania, wartoWci i tradycje, a takce  
w sposób sprzyjaj>cy nawi>zywaniu kontaktów 
społecznych i poprawie jakoWci cycia mieszkaMcówś  

2) wymagane uzyskanie reprezentacyjnego  
i atrakcyjnego wygl>du przestrzeni 
ogólnodostCpnych a takce otoczenia obiektów 
ucytecznoWci publicznej poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej 
architektury, zieleni itp. przy zachowaniu wysokiego 
poziomu kompozycyjno-estetycznego miejsca; 

3) w zagospodarowaniu terenów postuluje siC 
uwzglCdnienie zapewnienia ci>głoWci i powi>zania 
wskazanych na rysunku planu głównych ci>gów 
pieszych, ze szczególn> dbałoWci> o ich jakoWć 
estetyczn>.ś 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych funkcjonuj>cych na zasadzie 
czasowo okreWlanych umów dziercawnych typu 
małe pawilony handlowo-usługowe, kioski, garace 
itp., o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 
inaczej. 
 
§ 11.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

a) system dróg publicznych: 
- ulica klasy zbiorczej - oznaczona symbolem 

KD-Z i KD-Z/KD-T (z lini> tramwajow>), 
- ulica klasy lokalnej - oznaczona symbolem 

KD-L i KD-L/KD-T (z lini> tramwajow>), 

- ulica klasy dojazdowej - oznaczona 
symbolem KD-D; 

- ci>g pieszy - oznaczony symbolem KPX, 
- ci>g pieszo-rowerowy - oznaczony symbolem 

KPX-R, 
b) droga wewnCtrzna - oznaczona symbolem KD-W, 
c) ci>gi piesze - przebieg orientacyjny w terenie 

oznaczonym 30.MW/U; 
2) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 

lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 
technicznych oraz infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem  
i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem; 

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

4) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, Wciecki rowerowe, 
pasy postojowe) nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji; 

5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdówś ich 
przebudowa, a takce lokalizacja nowych zjazdów 
moce nast>pić zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

6) dopuszcza siC zachowanie w pasach dróg 
publicznych schodów, wsypówś dopuszcza siC ich 
wydzielenie za zgod> zarz>dcy drogi; 

7) dopuszcza siC utrzymanie, remonty, rozbudowC, 
przebudowC oraz lokalizacjC nowych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenów komunikacji,  
z wymogiem udostCpnienia jej słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnychś 

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 na zasadzie słucebnoWci drogowej 
s>siaduj>cych działek lub zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

 10) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej  
i wprowadzenie nowej zieleni wysokiej, w formie 
zieleni przyulicznej nie koliduj>cej z sieciami 
infrastruktury technicznej i rozwi>zaniami 
technicznymi drogi. 
2. Ustala siC ogólne zasady dotycz>ce obsługi 

parkingowej: 
1) 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; obowi>zuje zakaz 
uwzglCdniania w bilansie miejsc postojowych 
zlokalizowanych w pasach dróg publicznych; 

2) dla funkcji usługowych wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych w granicach działek 
budowlanych lub terenów inwestycyjnych w iloWciŚ 
a) w strefie A1 (tzw. centrum miasta) ograniczonej 

ul. GdaMsk>, Al. Adama Mickiewicza,  
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ul. 20 Stycznia 1920 r., południow> granic> 
Parku im. Jana Kochanowskiego, ul. Stanisława 
Staszica i ul. Zygmunta KrasiMskiegoŚ  
- max 10 miejsc (zalecane 6) postojowych 

przypadaj>cych na 1000 m² powierzchni 
ucytkowej biur, urzCdów, obiektów 
usługowo-handlowych, gastronomicznych 
itp., 

- max 15 miejsc (zalecane 10) postojowych 
przypadaj>cych na 100 łócek hotelowych, 

- max 10 miejsc (zalecane 3) postojowych 
przypadaj>cych na 100 studentów  
i zatrudnionych, 

- max 7 miejsc (zalecane 4) postojowych 
przypadaj>cych na 100 miejsc ucytkowych  
w teatrach, obiektach widowiskowych, 

- max 6 miejsc (zalecane 5) postojowych 
przypadaj>cych na 100 łócek (internaty), 

- max 8 miejsc (zalecane 5) postojowych 
przypadaj>cych na 1000 m² powierzchni 
ucytkowej przychodni, 

- dla funkcji mieszkaniowych wymagane 
zapewnienie miejsc postojowych w granicach 
działek budowlanych lub terenów 
inwestycyjnych w iloWci max 0,6 miejsca 
postojowego dla kacdego mieszkania; 

b) w strefie A2 (tzw. WródmieWcie funkcjonalne) 
ograniczonej ulicami: Al. Adama Mickiewicza, 
Al. OssoliMskich, ul. Piotrowskiego,  
ul. JagielloMsk>, 3-go Maja, Stanisława Staszica, 
południow> granic> Parku im. Jana 
Kochanowskiego, 20 Stycznia 1920 r.: 
- max 15 miejsc (zalecane 12) postojowych 

przypadaj>cych na 1000 m² powierzchni 
ucytkowej biur, urzCdów, 

- max 15 miejsc (zalecane 10) postojowych 
przypadaj>cych na 1000 m² powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowo-handlowych, 
gastronomicznych itp., 

- max 11 miejsc (zalecane 7) postojowych 
przypadaj>cych na 100 miejsc ucytkowych  
w obiektach widowiskowych, 

- max 16 miejsc (zalecane 5) postojowych 
przypadaj>cych na 100 studentów  
i zatrudnionych, 

- max 20 miejsc (zalecane 12) postojowych 
przypadaj>cych na 100 łócek hotelowych, 

- max 11 miejsc (zalecane 8) postojowych 
przypadaj>cych na 1000 m² powierzchni 
ucytkowej przychodni, 

- dla funkcji mieszkaniowych wymagane 
zapewnienie miejsc postojowych w granicach 
działek budowlanych lub terenów 
inwestycyjnych w iloWci max 0,7 miejsca 
postojowego dla kacdego mieszkania; o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej. 

 
§ 12. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej: 
1) w pasach komunikacji publicznej 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, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

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, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

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

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 lub terenów o charakterze 
ogólnodostCpnym lub innych, z zapewnieniem 
dostCpu słucbom eksploatuj>cym do tych sieci na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

5) realizacja sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
na terenach dróg wewnCtrznych jest mocliwa 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 odrCbnychś 

6) Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
a) ustala siC zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej I strefy ciWnienia, z magistral 
wodoci>gowych dn 300 - 400 – 450 mm, 
poprzez istniej>ce i projektowane sieci 
rozdzielcze zlokalizowane w ulicach 
przyległych, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) miejsk> sieć wodoci>gow> projektować  
w ci>gach komunikacyjnych publicznych,  
w terenach publicznych lub w terenach 
ogólnodostCpnych, z zachowaniem układów 
pierWcieniowych, 

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

7) Zasady obsługi w zakresie odprowadzenia Wcieków 
komunalnych: 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków komunalnych 

poprzez istniej>c> i projektowan> sieć kanalizacji 
sanitarnej zlewni kolektora „B”,  
z odprowadzeniem na przepompowniC Wcieków 
PK-1, a nastCpnie na oczyszczalniC Wcieków 
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„Fordon”ś podł>czenie do sieci wykonać  
z zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) kanalizacjC sanitarn> projektować w systemie 
rozdzielczym, w ci>gach komunikacyjnych 
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 odrCbnychś 

8) Zasady obsługi w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych: 
a) ustala siC odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych istniej>cymi i projektowanymi 
kanałami deszczowymi do zlewni kolektorów 
K.5, K.6 i K.7 z odpływem do rzeki Brdy, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) w zlewniach kolektorów K.5, K.6 i K.7 
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 
odrCbnymi, 

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 ci>gach komunikacyjnych 
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 odrCbnychś 

9) Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) ustala siC zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć gazow> niskiego 
ciWnienia w powi>zaniu z istniej>cymi  
i projektowanymi sieciami gazowniczymi, 
zlokalizowanymi w ulicach przyległych, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

b) podł>czenie do sieci gazowej Wredniego ciWnienia 
mocliwe jest po jej realizacji w ulicach 
przyległych zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

c) dopuszcza siC wykorzystanie gazu dla celów 
grzewczych, 

d) projektowan> sieć gazow> nalecy lokalizować  
w ci>gach komunikacyjnych publicznych, 
terenach publicznych lub ogólnodostCpnych,  
a realizacja sieci w drogach wewnCtrznych 

wymaga szczegółowych uzgodnieM z gestorem 
sieci, z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

 10) Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln>Ś 
a) ustala siC zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, po jej rozbudowie o niezbCdne 
odcinki sieci, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

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 wskazana jest 
wymiana starych kotłów i pieców domowych 
opalanych wCglem (drewnem) na nowoczesne 
urz>dzenia grzewcze, o wysokiej sprawnoWci 
energetycznej; jednoczeWnie wskazane jest 
przeprowadzenie termoizolacji budynkówś 

 11) Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie obiektów istniej>cych, przebudowywanych 

i rozbudowywanych z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych, 

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

c) zasilanie nowych obiektów kubaturowych  
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych (w tym stacji stanowi>cych 
własnoWć odbiorcy) 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> ich przebudowy na stacje nowego 
typu i rozbudowy o dodatkow> jednostkC 
transformatorow> (stacje dwutransformatorowe), 

f) na terenie opracowania wyznacza siC lokalizacjC 
jednej projektowanej stacji dwukomorowej, 
własnoWci przedsiCbiorstwa energetycznego, na 
terenie oznaczonym symbolem 43.IE, 

g) ustala siC utrzymanie przebiegów kablowych 
linii Wredniego napiCcia(SN) 15 kV; dopuszcza 
siC niezbCdn> wymianC przewodów, przebudowC 
wynikaj>c> z przebudowy układu 
komunikacyjnego, wzglCdnie koliduj>cych  
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

h) z projektowanej i istniej>cych stacji 
transformatorowych własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego nalecy wyprowadzić wył>cznie 
linie kablowe niskiego napiCcia, układane pod 
powierzchni> ziemi w drogach publicznych oraz 
terenach ogólnodostCpnychś dopuszcza siC 
realizacjC uzbrojenia elektroenergetycznego  
w drogach wewnCtrznych pod warunkiem 
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wyprzedzaj>cego uregulowania spraw formalno-
prawnych dla ułocenia i eksploatacji sieci, na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

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

j) w przypadku zwiCkszonego zapotrzebowania 
mocy, przekraczaj>cego mocliwoWci istniej>cej  
i projektowanej infrastruktury 
elektroenergetycznej, dopuszcza siC mocliwoWć 
posadowienia dodatkowych stacji 
transformatorowych (w tym abonenckich), 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

k) dopuszcza siC przeizolowanie istniej>cej stacji 
„Filharmonia” na napiCcie 15 kV i zasilenie jej 
poprzez wykonanie wplotu w istniej>c> liniC 
kablow> relacji stacja „Markwarta” – stacja 
„Słowackiego” lub zasilenie jej abonenckim 
kablem wyprowadzonym z projektowanej na 
terenie 43.IE stacji „Kopernika”, po jej realizacji; 
dopuszcza siC równiec demontac 
przedmiotowych urz>dzeM na warunkach gestora 
sieci i zasilenie terenu 59.UK z projektowanej 
sieci kablowej niskiego napiCcia, 
wyprowadzonej z projektowanej stacji na terenie 
43.IE; 

 12) Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć teletechniczn> 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) zabrania siC budowy nowych oraz rozbudowy  
i wymiany istniej>cych napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych, z wył>czeniem remontów 
istniej>cych napowietrznych przył>czy 
abonenckich, 

c) istniej>ce napowietrzne linie telefoniczne 
docelowo przewidzieć do skablowania, 

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 umieszczanie urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym min. 
kompaktowych stacji bazowych w powi>zaniu  
z brył> budynku, poprzez np. ich wbudowanie, 
dobudowanie, umieszczenie na dachu budynku, 
przy zachowaniu parametrów wysokoWciowych 
zabudowy, okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych, 

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

 13) Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
a) ustala siC, ce 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. 

 
§ 13. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

dotychczasowe ucytkowanie terenówś 
2) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 

tymczasowych funkcjonuj>cych na zasadzie 
czasowo okreWlanych umów dziercawnych, w tym 
blaszanych garacy, kiosków, pawilonów usługowo-
handlowych itp. o ile ustalenia szczegółowe nie 
stanowi> inaczej; 

3) obowi>zuje zakaz dokonywania wymiany, 
rozbudowy i nadbudowy obiektów przeznaczonych 
w planie miejscowym do rozbiórki, do czasu 
realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
przeprowadzenie remontów i przebudów budynkówś 

4) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowych 
wył>cznie dla obsługi i na czas trwania plenerowych 
imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-
rekreacyjnych (np. koncertów, wystaw, kiermaszy 
itp.); wymagana lokalizacja obiektów o wysokim 
standardzie estetycznym, wykonanych z wysokiej 
jakoWci materiałówś 

5) dopuszcza siC lokalizacjC sezonowych ogródków 
gastronomicznych, sytuowanych w s>siedztwie 
istniej>cych lokali gastronomicznych; wymagana 
lokalizacja obiektów o wysokim standardzie 
estetycznym, wykonanych z wysokiej jakoWci 
materiałów. 
 
§ 14. OkreWla siC wysokoWć stawki procentowej 

słuc>cej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWciŚ 
a) dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć Skarbu 

PaMstwa, Gminy Bydgoszcz oraz dla nieruchomoWci 
nabywanych przez GminC Bydgoszcz i połoconych 
w granicach dróg publicznych, terenów zieleni 
parkowej, terenów zieleni publicznej urz>dzonej - 
0%, 

b) dla pozostałych terenów - 30%. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 15.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 1.ZP (Park im. Jana 
Kochanowskiego), 25.ZP (Park Ludowy im. 
Wincentego Witosa) - teren zieleni publicznej parkowej. 

2. Ustala siC zasady zagospodarowania terenu: 
1) wszelkie działania zwi>zane z zagospodarowaniem 

parków powinny zmierzać do ochrony ich walorów 
historycznych oraz przyrodniczo-krajobrazowych  
i odbywać siC w uzgodnieniu z właWciwym 
konserwatorem zabytków w oparciu o kompleksowy 
projekt rewaloryzacji, okreWlaj>cy wytyczne do 
działaM konserwatorskich na terenie parków, w tym 
działaM zwi>zanych z ochron> i pielCgnacj> 
drzewostanu i zakrzewieM, nasadzeM kwiatowych, 
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runa parkowego, trawników, obiektów małej 
architektury parkowej (m.in. rzeab, fontanny, 
pergoli) i elementów wyposacenia parku (min. 
oWwietlenia, ławek), a takce ochron> i pielCgnacj> 
systemu wodnego oraz dróg i nawierzchni 
parkowych; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM stanowi>cych 
uzupełnienie istniej>cego zagospodarowania lub 
niezbCdnych dla prawidłowego funkcjonowania 
parku jak: elementów wyposacenia parku (np. 
ławek, Wmietników itp.), urz>dzeM oWwietleniowych, 
urz>dzeM rekreacyjnych i zabawowych (np. stolików 
do gry, huWtawek, drabinek itp.), a takce 
wprowadzanie uzupełniaj>cych nasadzeM zieleni; 

3) do czasu opracowania projektu rewaloryzacji parku, 
wył>cznie na warunkach i w uzgodnieniu  
z właWciwym konserwatorem zabytków i zarz>dc> 
parku, dopuszcza siCŚ 
a) lokalizacjC obiektów architektury ogrodowej (np. 

pergoli, trejacy, pos>gów, wodotrysków itp.), 
b) sytuowanie nowych nawierzchni i placów 

wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych, 
c) lokalizacjC obiektów tymczasowych wył>cznie 

dla obsługi i na czas trwania plenerowych imprez 
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych np. 
koncertów, wystaw itp., w tym takce 
sezonowych ogródków gastronomicznych, 
sytuowanych w s>siedztwie istniej>cych lokali 
gastronomicznych; 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych funkcjonuj>cych na zasadzie 
czasowo okreWlanych umów dziercawnych typu 
małe pawilony handlowo-usługowe, kioski, garace 
itp.; 

5) wymagana realizacja wszystkich elementów 
zagospodarowania parku, w tym urz>dzeM  
i elementów stanowi>cych jego wyposacenie  
o najwycszym standardzie estetycznym, 
wykonanych z wysokiej jakoWci materiałówś 

6) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych dojWć do 
budynkówś 

7) w granicach terenu oznaczonego symbolem 25.ZP 
dopuszcza siC zachowanie istniej>cego dojazdu do 
zapleczy budynków zlokalizowanych przy  
ul. Piotrowskiego 11-21 i ul. Markwarta 20, 
usytuowanego wzdłuc wschodniej granicy parku, do 
czasu realizacji wewnCtrznej drogi na zapleczach 
ww. nieruchomoWciś 

8) w granicach terenu oznaczonego symbolem 25.ZP, 
pod warunkiem podniesienia walorów 
architektonicznych i estetycznych, dopuszcza siCŚ 
a) zachowanie czCWci budynków usytuowanych na 

działkach nr ewid. 18/2 i 9/5 obrCb 146, 
połoconych przy wschodniej granicy parku, na 
zapleczu zabudowy zlokalizowanej przy  
ul. Piotrowskiego 9 z mocliwoWci> ich remontów, 
przebudowy i nadbudowy lub wymiany; 
dopuszcza siC podział działki nr ewid. 18/2 obrCb 
146 oraz wykorzystanie wydzielonej czCWci 
działki na potrzeby rozbudowy budynku 
zlokalizowanego na dz. nr ewid 9/5 obrCb 146, 

b) zachowanie, remonty, przebudowy lub wymiany 
budynków, usytuowanych na działkach nr ewid. 
18/3 i 19/5 obrCb 146, bez mocliwoWci ich 
rozbudowy; 

9) w granicach terenu oznaczonego symbolem 1.ZP 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cego obiektu 
szaletu miejskiego, bez mocliwoWci rozbudowy; 
dopuszcza siC remonty i przebudowy obiektu; 

 10) w granicach terenu oznaczonego symbolem 1.ZP 
dopuszcza siC funkcjonowanie jednego kiosku ze 
sprzedac> biletów i prasy, jako obiektu 
uzupełniaj>cego funkcjonowanie przystanków 
autobusowych usytuowanych w przyległych ci>gach 
komunikacji publicznej; 

 11) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych; 

 12) obowi>zuje zakaz dokonywania wtórnych podziałów 
działek i ich sprzedacyś 

 13) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu; 
 14) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej, w sposób nie zagracaj>cy 
zieleni parkowej; 

 15) wyznacza siC na rysunku planu miejsca lokalizacji 
ci>gów rowerowych; 

 16) na rysunku wskazuje siC obiekty przeznaczone do 
rozbiórki. 
3. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa terenów zieleni parkowej  
z przyległych dróg publicznych. 
 
§ 16.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 3.UO/UN - teren zabudowy usług z zakresu 
oWwiaty, nauki i szkolnictwa wycszego. 

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 oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

3) obowi>zuje zachowanie budynku wpisanego do 
rejestru zabytków, wskazanego na rysunku planu  
z dopuszczeniem remontów konserwatorskich oraz 
ewentualnej dobudowy zwi>zanej z adaptacj>  
i modernizacj> techniczn> budynku, przy 
zachowaniu historycznej formy i stylistyki 
architektonicznej; wszelka działalnoWć 
inwestycyjno-budowlana wymaga uzgodnienia  
i pozwolenia właWciwego konserwatora zabytkówś 

4) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany pozostałych budynków  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 
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5) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 

gospodarczych i garacy wolnostoj>cychś 
6) obowi>zuje utrzymanie przedogródków od  

ul. Ignacego Jana Paderewskiego; 
7) na rysunku wskazuje siC obiekty docelowo 

przeznaczone do rozbiórki. 
3. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy od 15 do 22 m; dopuszcza siC 

lokalizacjC we wnCtrzu kwartału zabudowy od 8 do 
12 m; 

2) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do zabudowy o wartoWci 
historycznej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 40%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 10%; 

5) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
4. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych; 
2) obowi>zuje wymóg zapewnienia dojazdu do stacji 

transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym 43.IE; 

3) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2. 
 
§ 17.1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe 

terenów oznaczonych symbolami 10.UO, 56.UO - teren 
zabudowy usługowej z zakresu oWwiaty. 

2. Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych  
z zakresu nauki i szkolnictwa wycszego jako funkcji 
uzupełniaj>cych podstawowe przeznaczenie terenu. 

3. 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, oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

3) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

4) w granicach terenu oznaczonego symbolem 10.UO 
obowi>zuje zachowanie budynku wpisanego do 
rejestru zabytków, wskazanego na rysunku planu,  
z dopuszczeniem remontów konserwatorskich oraz 
ewentualne dobudowy zwi>zanej z adaptacj>  
i modernizacj> techniczn> budynku, przy 
zachowaniu historycznej formy i stylistyki 

architektonicznej; wszelka działalnoWć 
inwestycyjno-budowlana wymaga uzgodnienia  
i pozwolenia właWciwego konserwatora zabytkówś 

5) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany budynków (z wyj>tkiem 
obiektu wpisanego do rejestru zabytków),  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy jako obiektów 
wolnostoj>cych i przybudówek, obowi>zuje 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych, 
technicznych i garacowych w budynkach 
usługowych. 
4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

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

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
10.UO - zabudowa usytuowana przy  
ul. Stanisława Staszica i Władysława Reymonta - 
w wysokoWci od 15 do 22 m; zabudowa 
usytuowana od ul. Lucjana Szenwalda i Mikołaja 
Kopernika - w wysokoWci od 11 do 15 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
56.UO - wysokoWć zabudowy od 11 do 15 m, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC we wnCtrzu kwartału 
zabudowy o minimalnej wysokoWci 8 m; 

2) dla istniej>cej wycszej lub nicszej zabudowy nic 
okreWlona w § 17 ust. 5 pkt. 1 dopuszcza siC 
ewentualne nadbudowy zwi>zane z modernizacj> 
techniczn> obiektu np. szyb windowy; 

3) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy  
o wartoWci historycznej; preferowane wykorzystanie 
tradycyjnych, historycznych materiałów pokrycia 
dachowego; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej: 
a) dla terenów oznaczonych symbolami 56.UO nie 

moce przekraczać 50%, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 10.UO nie 

moce przekraczać 35%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 
a) dla terenów oznaczonych symbolami 56.UO nie 

moce być mniejszy nic 15%, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 10.UO nie 

moce być mniejszy nic 20%; 
6) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
5. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej  

i infrastruktury technicznej: 
1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych; 
2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 

parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2; 

3) dopuszcza siC przebudowC sieci ciepłowniczej  
w uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 
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§ 18.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych 
symbolami 4.MW-U, 6.MW-U, 12.MW-U, 19.MW-U, 
21.MW-U, 36.MW-U, 46.MW-U, 50.MW-U, 54.MW-
U, 63.MW-U, 66.MW-U - teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej. 

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

3. Przy głównym ci>gu komunikacyjnym 
pełni>cym funkcje handlowo-usługowe, tj. przy  
ul. GdaMskiej (64.KD-L/KD-T) w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 54.MW-U, 63.MW-U, 
66.MW-U, w parterach budynków nalecy lokalizować 
funkcje usługowe. 

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

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

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

3) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

4) obowi>zuje zachowanie i ochrona zabudowy 
wpisanej do rejestru zabytków, wskazanej na 
rysunku planu, z dopuszczeniem remontów 
konserwatorskich oraz ewentualnie dobudów 
zwi>zanych z adaptacj> i modernizacj> techniczn> 
budynków, przy zachowaniu historycznej formy  
i stylistyki architektonicznej; wszelka działalnoWć 
inwestycyjno - budowlana wymaga uzgodnienia  
i pozwolenia właWciwego konserwatora zabytkówś 

5) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany budynków (z wyj>tkiem 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków)  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

6) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej 
obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych, technicznych i garacy jako obiektów 
wolnostoj>cych i przybudówekś obowi>zuje 
lokalizacja pomieszczeM gospodarczych, 
technicznych i garacowych w budynkach 
mieszkaniowych i usługowychś 

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

8) na rysunku wskazuje siC obiekty przeznaczone do 
rozbiórkiś 
5. Ustala siC szczegółowe zasady kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu obowi>zuj>ce dla 

terenów oznaczonych symbolami 4.MW-U, 6.MW-U, 
12.MW-U, 19.MW-U, 21.MW-U: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenów zgodnie  

z załoceniami pierwotnego, historycznego projektu 
zagospodarowania, 

2) obowi>zuje lokalizacja jednego budynku 
usługowego, mieszkaniowego lub usługowo-
mieszkaniowego w granicach działki budowlanej, 
bez mocliwoWci sytuowania kolejnych budynkówś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów garacowych na 
zapleczach willi jako obiektów murowanych  
o wysokich walorach estetycznych, nawi>zuj>cych 
form> architektoniczn> do stylistyki budynków 
usługowych, mieszkaniowych i usługowo-
mieszkaniowych; 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
gospodarczych i technicznych w formie 
wolnostoj>cej lub jako przybudówekś funkcje 
gospodarcze i techniczne nalecy sytuować  
w budynkach mieszkalnych i usługowychś 

5) obowi>zuje zagospodarowanie zapleczy 
nieruchomoWci w formie zieleni urz>dzonej; 

6) wymagane utrzymanie istniej>cych przedogródków 
oddzielaj>cych budynki od ci>gów 
komunikacyjnych; 

7) wymagane zachowanie proporcji wysokoWciowych 
zabudowy kształtuj>cej sylwetkC zespołu oraz 
proporcji budynków, geometrii dachów, materiałów 
wykoMczeniowych; 

8) obowi>zuje zakaz lokalizacji wolnostoj>cych stacji 
transformatorowych. 
6. Ustala siC szczegółowe zasady kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu obowi>zuj>ce dla 
terenów oznaczonych symbolami 36.MW-U, 46.MW-U, 
50.MW-U, 54.MW-U, 63.MW-U, 66.MW-U: 
1) wejWcia do budynków pierzejowych nalecy 

realizować bezpoWrednio w poziomie ulicy; 
pochylnie i schody nalecy umieszczać wewn>trz 
budynku; 

2) w granicach terenu oznaczonego symbolem 36.MW-
U dopuszcza siC dotychczasowe funkcjonowanie 
budynku zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 24, na 
działkach nr ewid. 78 i 79/1 obrCb 147, w którego 
podcieniach usytuowane jest przejWcie (chodnik) 
umocliwiaj>ce ruch pieszy wzdłuc ulicy 3-go Maja; 
do czasu realizacji docelowych ustaleM planu 
dopuszcza siC remontowanie i przebudowy budynku, 
z zakazem jego rozbudowy i nadbudowy poza 
obszarem wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

3) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
46.MW-U, 50.MW-U, 66.MW-U obowi>zuje 
zachowanie istniej>cych przedogródkówś 

4) w granicach terenu oznaczonego symbolem 50.MW-
U dopuszcza siC podział działek nr ewid. 5/1 i 4/2 
obrCb 166, połoconych przy ul. Kołł>taja 5 i 7,  
w celu wykorzystania wydzielonych czCWci działek 
na potrzeby rozbudowy infrastruktury logistyczno - 
artystycznej Filharmonii Pomorskiej; 

5) działki nr 46/2 i 45 obr. 166, znajduj>ce siC na 
terenie oznaczonym symbolem 54.MW-U, nalec> do 
obszaru wpisanego do rejestru zabytków. 
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7. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy: 

a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
6.MW-U, 12.MW-U, 19.MW-U - od 8 do 12 m; 
dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy we 
wnCtrzach kwartałów o minimalnej wysokoWci  
4 m;  

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
4.MW-U - dla zabudowy usytuowanej przy  
ul. Ignacego Jana Paderewskiego, Alei 
Mickiewicza i Placu Weyssenhoffa na działkach 
o nr ewid 1, 2, 3/1 i 4 obrCb 167 - od 15 do 18 m; 
dla pozostałej zabudowy - od 8 do 12 m; we 
wnCtrzach kwartałów dopuszcza siC wysokoWć 
zabudowy - od 4 do 12 m, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
21.MW-U - dla zabudowy pierzejowej 
usytuowanej przy Al. OssoliMskich 3, 3a i ul. Ks. 
Ryszarda Markwarta 13, 13a - od 15 do 18 m; 
dla pozostałej zabudowy - od 8 do 12 m; we 
wnCtrzach kwartałów dopuszcza siC zabudowC 
od 4 do 12 m, 

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
36.MW-U - dla zabudowy usytuowanej przy  
ul. 3 Maja 26 i ul. Ks. Ryszarda Markwarta 2, 2a 
- od 14 do 20 m; dla pozostałej zabudowy - od  
11 do 18 m;; dopuszcza siC lokalizacjC we 
wnCtrzu kwartału zabudowy o minimalnej 
wysokoWci 8 m, 

e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
46.MW-U - od 15 do 18 m; dopuszcza siC 
lokalizacjC we wnCtrzu kwartału zabudowy  
o minimalnej wysokoWci 8 m, 

f) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
50.MW-U - dla zabudowy usytuowanej przy 
granicy z terenem oznaczonym symbolem 59.UK 
(Filharmonia Pomorska) - od 8 do 12 m; dla 
pozostałej zabudowy - od 15 do 18 m; dopuszcza 
siC lokalizacjC we wnCtrzu kwartału zabudowy  
o minimalnej wysokoWci 8 m 

g) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
54.MW-U - dla zabudowy usytuowanej w pierzei 
ul. GdaMskiej - od 18 do 22 m; dla zabudowy 
usytuowanej w pierzei ul. Zygmunta 
KrasiMskiego, ul. Karola Libelta - od 15 do 18 m; 
dla zabudowy usytuowanej przy ul. GdaMskiej  
i ul. Juliusza Słowackiego na działkach nr ewid. 
45 i 46/2 obr. 166 (obszar wpisany do rejestru 
zabytków) - od 11 do 15 m; dopuszcza siC 
lokalizacjC we wnCtrzu kwartału zabudowy  
o minimalnej wysokoWci 8 m, 

h) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
63.MW-U - dla zabudowy usytuowanej w pierzei 
ul. GdaMskiej - od 18 do 22 m; dla zabudowy 
usytuowanej w pierzei ul. Juliusza Słowackiego - 
od 15 do 18 m, dopuszcza siC lokalizacjC we 
wnCtrzu kwartału zabudowy o minimalnej 
wysokoWci 8 m, 

i) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
66.MW-U - dla zabudowy usytuowanej w pierzei 
ul. GdaMskiej i Alei Adama Mickiewicza - od  

18 do 22 m; dla zabudowy usytuowanej  
w pierzei ul. 20 Stycznia 1920 r. - od 15 do 18 
m; dopuszcza siC lokalizacjC we wnCtrzu 
kwartału zabudowy o minimalnej wysokoWci 8m, 

j) dopuszcza siC by budynki sytuowane we 
wnCtrzach kwartałów zabudowy,  
a w szczególnoWci dobudowywane czCWci 
budynków jak klatki wejWciowe, przeszklone 
werandy, ł>czniki były realizowane w nicszej 
wysokoWci nic okreWlone w ustaleniach 
szczegółowych, pod warunkiem dostosowania 
formy architektonicznej do istniej>cej zabudowy; 

2) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy  
o wartoWci historycznej; preferowane wykorzystanie 
tradycyjnych, historycznych materiałów pokrycia 
dachowego; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej: 
a) dla terenów oznaczonych symbolami 4.MW-U, 

6.MW-U, 12.MW-U, 19.MW-U, 21.MW-U nie 
moce przekraczać 40%, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami 36.MW-U, 
46.MW-U, 50.MW-U, 54.MW-U, 63.MW-U, 
66.MW-U nie moce przekraczać 80%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej:  
a) dla terenów oznaczonych symbolami 4.MW-U, 

6.MW-U, 12.MW-U, 19.MW-U, 21.MW-U nie 
moce być mniejszy nic 40%, z wyj>tkiem 
nieruchomoWci, gdzie ten wskaanik nie moce być 
spełniony z uwagi na istniej>ce 
zagospodarowanie, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami 36.MW-U, 
46.MW-U, 50.MW-U, 54.MW-U, 63.MW-U, 
66.MW-U nie moce być mniejszy nic 15%,  
z wyj>tkiem nieruchomoWci, gdzie ten wskaanik 
nie moce być spełniony z uwagi na istniej>ce 
zagospodarowanie; 

5) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
8. Ustala siC szczegółowe zasady dotycz>ce obsługi 

parkingowej: 
1) dla funkcji mieszkaniowej w granicach terenów 

oznaczonych symbolami 4.MW-U, 6.MW-U, 
12.MW-U, 19.MW-U, 21.MW-U dopuszcza siC 
zapewnienie miejsc parkingowych w iloWci max 1 
miejsca postojowego dla kacdego mieszkania; 

2) dla funkcji usługowych w granicach terenów ww. 
wymagane jest zapewnienie odpowiedniej iloWci 
miejsc parkingowych zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w § 11 ust. 2. 
9. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych 
i wewnCtrznychś 

2) obowi>zuje wymóg zapewnienia dojazdu do stacji 
transformatorowej zlokalizowej na terenie 
oznaczonym symbolem 55.IE, od ul. Karola Libelta 
przez działki o nr ewid. 29/2 i 36/1 obrCb 166. 
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10. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
1) dla terenu oznaczonego symbolem 36.MW-U: 

a) zasilanie istniej>cych, rozbudowywanych  
i przebudowywanych obiektów z istniej>cej sieci 
niskiego napiCcia, po jej rozbudowie, 

b) zasilanie projektowanych obiektów z linii 
kablowych niskiego napiCcia wyprowadzonych 
ze stacji transformatorowych „Filharmonik” 
(39.IE) lub stacji „Pogotowie Ratunkowe” 
(42.IE); 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 50.MW-U: 
a) zasilanie istniej>cych, rozbudowywanych  

i przebudowywanych obiektów z istniej>cych 
sieci niskiego napiCcia, 

b) zasilanie projektowanej zabudowy usługowej  
z projektowanej linii kablowej nn, 
wyprowadzonej ze stacji „Kopernika” (43.IE), 
po jej realizacji; 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 54.MW-U: 
a) zasilanie istniej>cych, rozbudowywanych  

i przebudowywanych obiektów z istniej>cej sieci 
niskiego napiCcia, po jej rozbudowie, 

b) zasilanie projektowanych obiektów z linii 
kablowej niskiego napiCcia wyprowadzonej ze 
stacji transformatorowej „KrasiMskiego” (55.IE). 

 
§ 19.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 30.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z uzupełniaj>c> funkcj> usługow>. 

2. Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
usługowej. 

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

mieszkaniowej, z wył>czeniem czCWci terenu 
połoconego w rejonie przy ul. 3-go Maja 20-20a, 
obejmuj>cego działki o nr ewid. 8/6, 8/11, 83, 90/9 
obrCb 147; 

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

3) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

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

5) dopuszcza siC utrzymanie, a takce remonty, 
przebudowy istniej>cych budynków usługowych, 
przeznaczonych zgodnie z rysunkiem planu do 
zachowania; dopuszcza siC ich nadbudowy  
i rozbudowy pod warunkiem spełnienia wymogów 
dotycz>cych parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
okreWlonych w niniejszej uchwale; 

6) dopuszcza siC remonty i przebudowy istniej>cych 
kompleksów obiektów garacowych, przeznaczonych 
zgodnie z rysunkiem planu do zachowania; 

7) obowi>zuje zakaz lokalizacji:  
a) nowych budynków gospodarczych, technicznych 

i garacy jako obiektów wolnostoj>cych  
i przybudówekś obowi>zuje lokalizacja 
pomieszczeM gospodarczych, technicznych  
i garacowych w budynkach mieszkaniowych  
i usługowych, 

b) obiektów tymczasowych, m.in. obiektów 
garacowych, kiosków, pawilonów usługowo-
handlowych, wiat itp.; 

8) wyznacza siC na rysunku planu miejsca lokalizacji 
ogólnodostCpnych ci>gów pieszych, 
umocliwiaj>cych powi>zanie terenów zabudowy  
z Parkiem Ludowym im. Wincentego Witosa. 
2. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy - od 11 do 18 m,  

z wył>czeniem terenu obejmuj>cego działki nr ewid. 
90/3, 90/4, 90/7 i 90/8 obrCb 147 połocone przy  
ul. 3 Maja 16 i ul. MoczyMskiego 1, 3, 5, gdzie 
dopuszcza siC utrzymanie zabudowy w wysokoWci - 
od 11 do 35 m; 

2) dopuszcza siC by budynki sytuowane we wnCtrzach 
kwartałów zabudowy, a w szczególnoWci 
dobudowywane czCWci budynków jak klatki 
wejWciowe, przeszklone werandy, ogrody zimowe, 
ł>czniki były realizowane w nicszej wysokoWci nic 
okreWlone w ustaleniach szczegółowych, pod 
warunkiem dostosowania formy architektonicznej 
do istniej>cej zabudowy; 

3) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 
geometrii; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekraczać 60%, 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 30%, z wyj>tkiem 
nieruchomoWci, gdzie ten wskaanik nie moce być 
spełniony z uwagi na istniej>ce zagospodarowanie; 

6) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
3. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych 
i wewnCtrznychś 

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2. 
4. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
1) zasilanie istniej>cych, rozbudowywanych  

i przebudowywanych obiektów z istniej>cej sieci 
niskiego napiCcia, po jej rozbudowie; 

2) zasilanie projektowanych obiektów z linii 
kablowych niskiego napiCcia wyprowadzonych ze 
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stacji transformatorowych „Filharmonik” (39.IE) lub 
stacji „Pogotowie Ratunkowe” (42.IE). 
 
§ 20.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 9.ZU (Skwer Mikołaja 
Kopernika), 14.ZU (Skwer Mariana Turwida), 18.ZU 
(Skwer ppor. Leszka Białego), 27.ZU, 57.ZU (Skwer 
Krzysztofa Komedy) - teren zieleni publicznej 
urz>dzonej. 

2. Ustala siC zasady zagospodarowania terenu: 
1) wszelkie działania zwi>zane z zagospodarowaniem  

i rewaloryzacj> istniej>cych skwerów i zieleMców 
powinny zmierzać do ochrony ich walorów 
historycznych oraz przyrodniczo-krajobrazowych  
i odbywać siC w uzgodnieniu z właWciwym 
konserwatorem zabytkówś 

2) obowi>zuje zakaz zabudowy i lokalizacji obiektów 
tymczasowych funkcjonuj>cych na zasadzie 
czasowo okreWlanych umów dziercawnych typu 
małe pawilony handlowo - usługowe, kioski, garace 
itp.; 

3) wył>cznie na warunkach i w uzgodnieniu  
z właWciwym konserwatorem zabytków i zarz>dc> 
terenu zieleni dopuszcza siCŚ 
a) lokalizacjC obiektów architektury ogrodowej (np. 

pergoli, trejacy, pos>gów, wodotrysków itp.), 
b) sytuowanie nowych nawierzchni i placów 

wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych, 
c) lokalizacjC obiektów tymczasowych wył>cznie 

dla obsługi i na czas trwania plenerowych imprez 
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych np. 
koncertów, wystaw itp., w tym takce 
sezonowych ogródków gastronomicznych, 
sytuowanych w s>siedztwie istniej>cych lokali 
gastronomicznych; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM stanowi>cych 
uzupełnienie istniej>cego zagospodarowania lub 
niezbCdnych dla prawidłowego funkcjonowania 
parku jak: elementów wyposacenia parku (np. 
ławek, Wmietników itp.), urz>dzeM oWwietleniowych, 
urz>dzeM rekreacyjnych i zabawowych (np. stolików 
do gry, huWtawek, drabinek itp.), a takce 
wprowadzanie uzupełniaj>cych nasadzeM zieleni; 

5) wymagana lokalizacja urz>dzeM i wszystkich 
elementów zagospodarowania skwerów i zieleMców 
o wysokim standardzie estetycznym, wykonanych  
z wysokiej jakoWci materiałówś 

6) wymagana rewaloryzacja istniej>cego skweru ppor. 
Leszka Białego połoconego w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 18.ZU w oparciu  
o kompleksowy projekt rewaloryzacji, w celu 
nadania mu nowych wartoWci przyrodniczych, 
poprzez wprowadzenie nowych nasadzeM zieleni  
i wzbogacenie programu rekreacyjno-ucytkowegoś 
w zagospodarowaniu wymagane uwzglCdnienie 
lokalizacji pomnika ppor. Leszka Białegoś 

7) wymagana rewaloryzacja istniej>cego skweru im. 
Krzysztofa Komedy połoconego w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 57.ZU w oparciu  
o kompleksowy projekt rewaloryzacji, w celu 
podniesienia wartoWci estetycznych terenu  

i wyeksponowania bryły budynku Filharmonii 
Pomorskiej; 

8) na terenach oznaczonych symbolami 57.ZU i 18.ZU, 
wskazuje siC obiekty tymczasowe przeznaczone do 
rozbiórkiś 

9) dopuszcza siC wprowadzenie elementów informacji 
turystycznej lub regulaminówś 

 10) obowi>zuje zakaz dokonywania wtórnych podziałów 
działekś 

 11) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu. 
3. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej - 

obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych. 
 
§ 21.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 28.UK (Pałac Młodziecy), 
59.UK (Filharmonia Pomorska im. Ignacego 
Paderewskiego), 69.UK (Teatr Polski im. Hieronima 
Konieczki) - teren zabudowy usługowej z zakresu 
kultury. 

2. Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych 
jako przeznaczenia uzupełniaj>cego. 

3. Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków  

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

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

3) w granicach terenu oznaczonego symbolem 59.UK, 
obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy  
z wyj>tkiem wydzielonych zgodnie z rysunkiem 
planu działek o nr ewid. 5/1 i 4/2 obrCb 166 
połoconych przy ul. Kołł>taja 5 i 7; 

4) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

5) obowi>zuje zachowanie i ochrona zabudowy 
wpisanej do rejestru zabytków, wskazanej na 
rysunku planu z dopuszczeniem remontów 
konserwatorskich oraz ewentualnie dobudów 
zwi>zanych z adaptacj> i modernizacj> techniczn> 
budynków, przy zachowaniu historycznej formy  
i stylistyki architektonicznej; wszelka działalnoWć 
inwestycyjno - budowlana wymaga uzgodnienia  
i pozwolenia właWciwego konserwatora zabytkówś 

6) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany budynków (z wyj>tkiem 
obiektu wpisanego do rejestru zabytków)  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

7) wymagane zagospodarowanie przestrzeni 
ogólnodostCpnych, stanowi>cych otoczenie 
obiektów kultury, w sposób podkreWlaj>cy rangC 
miejsca i nadaj>cy im atrakcyjny i reprezentacyjny 
wizerunek poprzez arancacjC nawierzchni, 
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wprowadzenie obiektów małej architektury, zieleni 
itp. 

8) obowi>zuje zakaz lokalizacji garacy jako obiektów 
wolnostoj>cych i dobudówekś 

9) dopuszcza siC wł>czenie w granice terenu 
oznaczonego symbolem 59.UK wydzielonych czCWci 
działek nr ewid. 5/1 i 4/2 obrCb 166, połoconych 
przy ul. Kołł>taja 5 i 7 w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 50.MW-U na potrzeby 
rozbudowy infrastruktury logistyczno - artystycznej 
Filharmonii Pomorskiej;  

 10) na terenie oznaczonym symbolem 59.UK 
obowi>zuje zakaz lokalizacji dojWć i dojazdów do 
budynków znajduj>cych siC na terenach 
oznaczonych symbolami 50.MW-U i 49.UZ,  
z wyj>tkiem dojWcia i dojazdu do wydzielonych 
czCWci działek nr ewid. 5/1 i 4/2 obrCb 166 (50.MW-
U) po przeznaczeniu ich na cele rozbudowy 
infrastruktury logistyczno - artystycznej Filharmonii 
Pomorskiej. 
4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

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

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
28.UK - od 11 do 15 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
59.UK - od 15 do 22 m, z wyj>tkiem 
wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu działek 
o nr ewid. 5/1 i 4/2 obrCb 166 połoconych przy 
ul. Kołł>taja 5 i 7, na których ustala siC 
wysokoWć zabudowy - od 8 do 12 m, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
69.UK wysokoWć zabudowy od 15 do 22 m, 

d) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci 
budynków jak np. klatki wejWciowe, ł>czniki 
były realizowane w nicszej wysokoWci nic 
okreWlone w ustaleniach szczegółowych, pod 
warunkiem dostosowania formy 
architektonicznej do istniej>cej zabudowy; 

2) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
28.UK i 69.UK, dopuszcza siC realizacjC dachu  
o dowolnej geometrii 

3) w granicach terenu oznaczonego symbolem 59.UK 
wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 28.UK nie 

moce przekroczyć 70%, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 59.UK nie 

moce przekroczyć 35%, z wyj>tkiem 
wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu działek 
o nr ewid. 5/1 i 4/2 obrCb 166 połoconych przy 
ul. Kołł>taja 5 i 7, na których dopuszcza siC 
maksymaln> powierzchniC zabudowy 100%, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 69.UK nie 
moce przekroczyć 50%; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 10%, z wyj>tkiem 
wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu działek  
o nr ewid. 5/1 i 4/2 obrCb 166 połoconych przy  

ul. Kołł>taja 5 i 7, dla których wskaanik ten moce 
wynosić 0%; 

6) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
5. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych; 
2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 

parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2. 
6. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w energiC elektryczn> w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 59.UK: 
1) zasilanie ze stacja transformatorowa 

wkomponowana w bryłC budynku; dopuszcza siC jej 
zachowanie i przeizolowanie na napiCcie 15 kV na 
warunkach gestora sieci; 

2) obowi>zuje wymóg zapewnienia dojazdu do stacji 
transformatorowej od ul. Stanisława Staszica 
oznaczonej symbolem 44.KD-Z lub od ul. Andrzeja 
Szwalbego oznaczonej symbolem 51.KD-D. 
 
§ 22.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 31.KSg/U - teren parkingu kubaturowego  
z uzupełniaj>c> funkcj> usługow>. 

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

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

2) dopuszcza siC remonty, przebudowy, rozbudowy lub 
wymiany istniej>cego budynku z uwzglCdnieniem 
zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu okreWlonych w niniejszej uchwale; 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy od 11 do 25 m; 
2) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci budynków 

jak np. klatki wejWciowe były realizowane w nicszej 
wysokoWci nic okreWlone w ustaleniach 
szczegółowych, pod warunkiem dostosowania formy 
architektonicznej do istniej>cej zabudowy; 

3) dopuszcza siC realizacjC dachów o dowolnej 
geometrii; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 60%; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 15%. 
4. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej - 

obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych. 
 
§ 23.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 24.U, 33.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 
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obowi>zuj>cych i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, okreWlonych na rysunku planu oraz 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

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

4) w granicach terenu oznaczonego symbolem 24.U, 
dopuszcza siC zachowanie, remonty, przebudowy 
lub wymiany budynków usytuowanych na działkach 
nr ewid. 18/3 i 19/5 obrCb 146, bez mocliwoWci ich 
rozbudowy, pod warunkiem podniesienia walorów 
architektonicznych i estetycznych; 

5) na rysunku wskazuje siC obiekty przeznaczone do 
rozbiórki. 
3. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

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

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 24.U 
dla zabudowy usytuowanej od strony  
ul. Piotrowskiego i ul. JagielloMskiej - od 15 do 
23 m; dla zabudowy usytuowanej od strony 
Parku Ludowego im. Wincentego Witosa na 
działkach o nr ewid. 15/1, 16/1, 17 i 18/3 obrCb 
146 - od 8 do 15 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 33.U 
- od 15 m do 35 m, 

c) dopuszcza siC by dobudowywane czCWci 
budynków jak np. klatki wejWciowe, przeszklone 
werandy, ł>czniki były realizowane w nicszej 
wysokoWci nic okreWlone w ustaleniach 
szczegółowych, pod warunkiem dostosowania 
formy architektonicznej do istniej>cej zabudowy; 

2) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 50%, z wyj>tkiem nieruchomoWci, gdzie 
ten wskaanik nie moce być spełniony z uwagi na 
istniej>ce zagospodarowanie; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 15%, z wyj>tkiem 
nieruchomoWci, gdzie ten wskaanik nie moce być 
spełniony z uwagi na istniej>ce zagospodarowanie; 

5) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
4. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych, 
z dopuszczeniem słucebnoWci przejWcia i przejazdu; 

2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2. 
5. Ustala siC zasady obsługi w zakresie 

zaopatrzenia w energiC elektryczn> dla terenu 
oznaczonego symbolem 24.U: 

1) zasilanie projektowanych obiektów z istniej>cej sieci 
niskiego napiCcia, po jej rozbudowie; 

2) w przypadku zapotrzebowania mocy przekraczaj>cej 
mocliwoWci istniej>cej infrastruktury 
elektroenergetycznej, zasilanie z projektowanych 
linii kablowych niskiego napiCcia wyprowadzonych 
ze stacji transformatorowej „Markwarta” (22.IE), 

3) dopuszcza siC mocliwoWć realizacji na terenie 
abonenckiej (stanowi>cej własnoWć odbiorcy) stacji 
transformatorowej; zasilanie stacji z projektowanego 
zł>cza kablowego SN, zlokalizowanego na terenie 
inwestora. 
 
§ 24.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 41.UZ, 49.UZ - teren usług 
zdrowia i opieki społecznej. 

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

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

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

3) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

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

5) w granicach terenu oznaczonego symbolem 41.UZ 
obowi>zuje lokalizacja garacy murowanych  
i budynków technicznych w formie zgrupowanej lub 
wkomponowanych w bryłC budynku; 

6) w granicach terenu oznaczonego symbolem 49.UZ 
obowi>zuje lokalizacja garacy i budynków 
technicznych wkomponowanych w bryłC budynku; 

7) na rysunku wskazuje siC obiekty przeznaczone do 
rozbiórki. 
3. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

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

a) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
41.UZ - od 14 do 20 m, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
49.UZ - dla zabudowy pierzejowej usytuowanej 
przy ul. Kołł>taja i ul. Staszica - od 15 do 18 m; 
dla zabudowy usytuowanej od strony 
Filharmonii Pomorskiej - od 8 do 12 m, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC we wnCtrzu kwartału 
zabudowy o minimalnej wysokoWci 8 m; 

d) dopuszcza siC by budynki sytuowane we 
wnCtrzach kwartałów zabudowy,  
a w szczególnoWci dobudowywane czCWci 
budynków jak np. klatki wejWciowe, przeszklone 
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werandy, ł>czniki były realizowane w nicszej 
wysokoWci nic okreWlone w ustaleniach 
szczegółowych, pod warunkiem dostosowania 
formy architektonicznej do istniej>cej zabudowy; 

2) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy  
o wartoWci historycznej; preferowane wykorzystanie 
tradycyjnych, historycznych materiałów pokrycia 
dachowego; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 50%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 5%; 

5) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
4. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych; 
2) obowi>zuje wymóg zapewnienia dojazdu do stacji 

transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 42.IE przez działkC  
o nr ewid. 1/4 i 1/5 obrCb 147; 

3) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 
parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2. 
 
§ 25.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 45.MZ – teren zabudowy zamieszkania 
zbiorowego. 

2. Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych,  
w tym z zakresu oWwiaty, nauki i szkolnictwa wycszego 
jako przeznaczenia uzupełniaj>cego. 

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

i rozbudowa istniej>cych z zachowaniem 
obowi>zuj>cych linii zabudowy, okreWlonych na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

3) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

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

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych, min. obiektów garacowych, 
kiosków, pawilonów usługowo handlowych, wiat 
itp.; 
4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wysokoWć zabudowy od 15 do 18 m; dopuszcza siC 
lokalizacjC we wnCtrzu kwartału zabudowy  
o minimalnej wysokoWci 8 m; 

2) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy  
o wartoWci historycznej; preferowane wykorzystanie 
tradycyjnych, historycznych materiałów pokrycia 
dachowego; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 60%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 15%; 

5) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
5. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych; 
2) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 

parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2. 
 
§ 26.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

62.UN - teren zabudowy usługowej z zakresu nauki  
i szkolnictwa wycszego. 

2. Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych,  
w tym funkcji usługowych z zakresu oWwiaty jako 
przeznaczenia uzupełniaj>cego. 

3. 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 oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

3) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

4) obowi>zuje zachowanie i ochrona zabudowy 
wpisanej do rejestru zabytków, wskazanej na 
rysunku planu z dopuszczeniem remontów 
konserwatorskich oraz ewentualnie dobudów 
zwi>zanych z adaptacj> i modernizacj> techniczn> 
budynków, przy zachowaniu historycznej formy  
i stylistyki architektonicznej; wszelka działalnoWć 
inwestycyjno - budowlana wymaga uzgodnienia  
i pozwolenia właWciwego konserwatora zabytkówś 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych i garacy jako obiektów 
wolnostoj>cych i przybudówekś  
4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
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1) wysokoWć zabudowy od 15 do 18 m; dopuszcza siC 

lokalizacjC we wnCtrzu kwartału zabudowy  
o minimalnej wysokoWci 8 m; 

2) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy  
o wartoWci historycznej; preferowane wykorzystanie 
tradycyjnych, historycznych materiałów pokrycia 
dachowego; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 45%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 15%; 

5) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
5. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych; 
2) obowi>zuje wymóg zapewnienia dojazdu do stacji 

transformatorowej wbudowanej w bryłC budynku; 
3) wymagane zapewnienie odpowiedniej iloWci miejsc 

parkingowych zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w § 11 ust. 2. 
 
§ 27.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 65.UKR – teren zabudowy usługowej  
z zakresu kultu religijnego (klasztor Sióstr Klarysek od 
Wiecznej Adoracji). 

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

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

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków przy granicach 
działek budowlanych; 

3) w granicach działki budowlanej wymagane jest 
utrzymanie jednolitego charakteru obiektów  
w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, 
kształtu dachu i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji, w nawi>zaniu do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, w oparciu o zasadC integracji 
elementów kompozycji historycznej i współczesnejś 

4) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy lub wymiany istniej>cych budynków  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 
3. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy usytowanej od strony  

ul. GdaMskiej - od 18 do 22 m; od strony  
ul. 20 Stycznia 1920 r. - od 15 do 18 m; dopuszcza 
siC lokalizacjC we wnCtrzu kwartału zabudowy  
o minimalnej wysokoWci 8m; 

2) wymagane dostosowanie geometrii dachu lub 
nawi>zanie jego form> do otaczaj>cej zabudowy  
o wartoWci historycznej; preferowane wykorzystanie 

tradycyjnych, historycznych materiałów pokrycia 
dachowego; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej nie moce 
przekroczyć 50%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie 
moce być mniejszy nic 15%; 

5) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu  
i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
4. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej - 

obowi>zuje obsługa z przyległych dróg publicznych. 
 
§ 28.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 26.KD-Z/KD-T (ul. JagielloMska) – teren 
drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej z lini> 
tramwajow>. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica dwujezdniowa z lini> tramwajow>, 

obustronnymi chodnikami, Wcieck> rowerow>  
i zatokami postojowymi; 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 
33,0 m do 58,0 m; 

3) zalecany typ skrzycowaM - z drog> dojazdow> 
oznaczon> symbolem 32.KD-D – skrzycowanie na 
prawe skrCtyś 

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiśś 

6) wymagane zachowanie przyulicznych nasadzeM 
drzew; dopuszcza siC wprowadzenie nowych lub 
uzupełniaj>cych nasadzeM drzew w formie 
szpalerów, tj. w sposób uporz>dkowany (tzn.  
w regularnych odstCpach i w jednym ci>gu 
liniowym) podkreWlaj>cy przebieg drogi. 
 
§ 29.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 2.KD-Z (ul. Ignacego Jana 
Paderewskiego), 34.KD-Z (ul. 3 Maja), 44.KD-Z  
(ul. Stanisława Staszica) – teren drogi publicznej – ulice 
klasy zbiorczej. 

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

i Wcieck> rowerow>ś 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: 

a) dla terenu 2.KD-Z min. 14,0 m, 
b) dla terenu 34.KD-Z od 15,5 m do 42,0 m, 
c) dla terenu 44.KD-Z od 14,5 m do 42,5 m; 

3) zalecany typ skrzycowaMŚ 
a) z ulicami klasy dojazdowej i lokalnej – 

skrzycowania zwykłeś  
b) skrzycowanie terenu oznaczonego symbolem 

2.KD-Z z ulic> klasy zbiorczej z lini> 
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tramwajow> – 70.KD-Z/KD-T – skrzycowanie 
skanalizowane; 

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

5) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

6) w granicach terenu oznaczonego symbolem 34.KD-
Z, do czasu realizacji docelowych ustaleM planu 
dopuszcza siC dotychczasowe funkcjonowanie 
budynku zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 24, na 
działkach nr ewid. 78 i 79/1 obrCb 147, w którego 
podcieniach usytuowane jest przejWcie (chodnik) 
umocliwiaj>ce ruch pieszy; z mocliwoWci> jego 
remontów i przebudów, z zakazem jego rozbudowy  
i nadbudowy; 

7) wymagane zachowanie przyulicznych nasadzeM 
drzew; dopuszcza siC wprowadzenie nowych lub 
uzupełniaj>cych nasadzeM drzew w formie 
szpalerów, w sposób uporz>dkowany (tzn.  
w regularnych odstCpach i w jednym ci>gu 
liniowym) podkreWlaj>cy przebieg dróg. 
 
§ 30.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 5.KD-D (ul. Adama Asnyka), 
11.KD-D (ul. Lucjana Szenwalda), 13.KD-D  
(ul. Sielanka), 15.KD-D (ul. Stanisława 
WyspiaMskiego), 16.KD-D (ul. Jana Kasprowicza), 
17.KD-D (ul. Władysława Reymonta), 20.KD-D  
(ul. Sielanka), 32.KD-D, 35.KD-D (ul. Zygmunta 
MoczyMskiego), 38.KD-D, 51.KD-D (ul. Andrzeja 
Szwalbego), 68.KD-D – teren drogi publicznej – ulice 
klasy dojazdowej. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z obustronnym chodnikiem, 

dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodnikówś 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: 
a) dla terenu 5.KD-D od 11,5 m do 12,0 m, 
b) dla terenu 11.KD-D od 9,5 m do 10,0 m, 
c) dla terenu 13.KD-D od 10,0 m do 11,5 m, 
d) dla terenu 15.KD-D od 9.5 m do 10,0 m, 
e) dla terenu 16.KD-D od 10,0 m do 39,0 m, 
f) dla terenu 17.KD-D od 18,0 m do 25,0 m, 
g) dla terenu 20.KD-D od 9,5 m do 11,0m, 
h) dla terenu 32.KD-D od 11,0 m do 15,5 m, 
i) dla terenu 35.KD-D min 6,0 m, 
j) dla terenu 38.KD-D od 5,0 m do 12,0 m, 
k) dla terenu 51.KD-D od 13,0 m do 14,0 m, 
l) dla terenu 68.KD-D min 10,0 m; 

3) zalecany typ skrzycowaMŚ  
a) z ulicami klasy dojazdowej i lokalnej – 

skrzycowania zwykłe, z wyj>tkiem skrzycowaM 
terenów 5.KD-D i 15.KD-D z terenem 7.KD-L 
oraz skrzycowania terenu 32.KD-D z terenem 
26.KD-Z/KD-T – skrzycowania na prawe skrCty, 

b) z ulic> klasy zbiorczej z lini> tramwajow> – 
skrzycowanie na prawe skrCtyś 

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

5) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

6) wymagane zachowanie przyulicznych nasadzeM 
drzew; dopuszcza siC wprowadzenie nowych lub 
uzupełniaj>cych nasadzeM drzew w formie 
szpalerów, w sposób uporz>dkowany (tzn.  
w regularnych odstCpach i w jednym ci>gu 
liniowym) podkreWlaj>cy przebieg dróg. 
 
§ 31.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 7.KD-L (Al. OssoliMskich), 
8.KD-L (ul. Mikołaja Kopernika), 23.KD-L (ul. Ks. 
Ryszarda Markwarta), 48.KD-L (ul. Ks. Hugona 
Kołł>taja), 52.KD-L (ul. Karola Libelta), 53.KD-L  
(ul. Zygmunta KrasiMskiego), 60.KD-L (ul. Juliusza 
Słowackiego), 61.KD-L (ul. 20 Stycznia 1920 r.) – teren 
drogi publicznej – ulice klasy lokalnej. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) 8.KD-L, 23.KD-L, 48.KD-L, 52.KD-L, 53.KD-L, 

60.KD-L, 61.KD-L ulica jednojezdniowa  
z obustronnymi chodnikami; 

2) 23.KD-L, 53.KD-L - ulica jednojezdniowa  
z obustronnymi chodnikami i Wcieck> rowerow>ś 

3) 7.KD-L - ulica dwujezdniowa z obustronnymi 
chodnikami i Wcieck> rowerow>ś 

4) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: 
a) dla terenu 7.KD-L min. 33,0 m, 
b) dla terenu 8.KD-L od 16,5 m do 19,5 m, 
c) dla terenu 23.KD-L od 23,0 m do 35,0 m, 
d) dla terenu 48.KD-L min. 11.5m, 
e) dla terenu 52.KD-L min. 14,0 m, 
f) dla terenu 53.KD-L od 13,5 m do 15,0 m, 
g) dla terenu 60.KD-L od 8,5 m do 16,0 m, 
h) dla terenu 61.KD-L od 15,0 m do 28,5 m, 

5) dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny; 
6) zalecany typ skrzycowaMŚ 

a) z ulicami klasy dojazdowej i lokalnej – 
skrzycowania zwykłe, 

b) skrzycowanie terenu oznaczonego symbolem 
61.KD-L z ulic> klasy zbiorczej z lini> 
tramwajow> 70.KD-Z/KD-T oraz terenu 8.KD-L 
z ulic> klasy lokalnej 7.KD-L – skrzycowania 
skanalizowane, 

c) skrzycowanie terenu oznaczonego symbolem 
7.KD-L z ulicami klasy lokalnej: 5.KD-D, 
15.KD-D – skrzycowania na prawe skrCtyś  
z terenem oznaczonym symbolem 8.KD-L – 
skrzycowanie skanalizowane; 

7) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 
lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

8) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 
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9) wymagane zachowanie przyulicznych nasadzeM 

drzew; dopuszcza siC wprowadzenie nowych lub 
uzupełniaj>cych nasadzeM drzew w formie 
szpalerów, w sposób uporz>dkowany (tzn.  
w regularnych odstCpach i w jednym ci>gu 
liniowym) podkreWlaj>cy przebieg drógś 

 10) w granicach terenu oznaczonego symbolem 23.KD-
L wskazuje siC obiekt przeznaczony do rozbiórki. 
 
§ 32.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 29.KPX – teren publicznego ci>gu pieszego. 
2. Ustala siC zasady oraz parametry 

zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje realizacja przekroju jednoprzestrzenny; 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 5,0 m; 
3) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej. 
 
§ 33.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 58.KPX-R - teren publicznego ci>gu pieszo – 
rowerowego. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje realizacja przekroju jednoprzestrzenny 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 5,0 m; 
3) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej. 
 
§ 34.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 37.KD-W, 40.KD-W, 47.KD-
W, 71.KD-W – teren drogi wewnCtrznej. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) zalecany przekrój jednoprzestrzenny bez 

wydzielonej jezdni i chodnikówś 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: 
a) dla terenu 37.KD-W - min. 10,0 m, 
b) dla terenu 40.KD-W- min. 4,0 m, 
c) dla terenu 47.KD-W - min. 3,0 m, 
d) dla terenu 71.KD-W - min 5,0 m. 

 
§ 35.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 64.KD-L/KD-T (ul. GdaMska) – teren drogi 
publicznej – ulica klasy lokalnej z lini> tramwajow>. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica jednojezdniowa z lini> tramwajow>, 

obustronnymi chodnikami, Wcieck> rowerow> oraz 
zatokami postojowymi; 

2) dopuszcza siC realizacjC ulicy w układzie 
jednoprzestrzennym, przy załoceniu stworzenia 
preferencyjnych warunków dla ruchu pieszego  
i transportu publicznego, z ograniczeniami dla 
parkowania pojazdówś 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 24,5 m; 
4) zalecany typ skrzycowaMŚ 

a) z ulicami klasy lokalnej - skrzycowania zwykłe, 
b) z ulic> klasy zbiorczej z lini> tramwajow> 

70.KD-Z/KD-T - skrzycowanie skanalizowane; 
5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 

lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

6) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

7) wymagane jest uzyskanie reprezentacyjnego 
charakteru ulicy poprzez arancacjC nawierzchni, 
wprowadzanie elementów małej architektury, 
oWwietlenia, zieleni; 

8) ustala siC uzupełnienie istniej>cych szpalerów 
drzew, dopuszcza siC ich wycinkC w przypadkach 
koniecznych; 

9) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych obiektów 
usługowych – kiosków, bez mocliwoWci rozbudowy, 
na warunkach zarz>dcy drogi; postulowana 
przebudowa w/w kiosków jako obiektów 
wbudowanych w wiaty przystankowe lub ich 
dyslokacja z terenów dróg publicznych w partery 
budynków pierzejowych, zlokalizowanych  
w poblicu przystanków. 
 
§ 36.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 70.KD-Z/KD-T (Al. Adama Mickiewicza) – 
teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej z lini> 
tramwajow>. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) ulica dwujezdniowa z lini> tramwajow>, 

obustronnymi chodnikami, Wcieck> rowerow>  
i zatokami postojowymi; w obrCbie skrzycowania  
z ulic> 64.KD-L/KD-T dwutorowa linia 
tramwajowa;  

2) dopuszcza siC odst>pienie od realizacji dwutorowej 
linii tramwajowej; 

3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna  
27,0 m do 34,5 m; 

4) zalecany typ skrzycowaMŚ 
a) z ulic> klasy zbiorczej – 2.KD-Z– skrzycowanie 

skanalizowane, 
b) z ulicami klasy lokalnej: 61.KD-L, 64.KD-

L/KD-T – skrzycowania skanalizowane, 
c) z ulic> klasy dojazdowej: 68.KD-D – 

skrzycowanie na prawe skrCtyś 
5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych oraz 

lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w uzgodnieniu z zarz>dc>, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

6) obowi>zuje utrzymanie istniej>cych zjazdów, 
lokalizacja nowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

7) wymagane zachowanie przyulicznych nasadzeM 
drzew; dopuszcza siC wprowadzenie nowych lub 
uzupełniaj>cych nasadzeM drzew w formie 
szpalerów, tj. w sposób uporz>dkowany (tzn.  
w regularnych odstCpach i w jednym ci>gu 
liniowym) podkreWlaj>cy przebieg drógś 

8) na rysunku wskazuje siC obiekt przeznaczony 
docelowo do rozbiórki. 
 
§ 37.1. Ustala siC przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 22.IE, 39.IE, 42.IE, 43.IE, 
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55.IE, 67.IE – teren urz>dzeM elektroenergetycznych – 
stacja transformatorowa. 

2. Ustala siC zasady oraz parametry 
zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuje zachowanie istniej>cych parterowych 

stacji transformatorowych, murowanych  
i wbudowanych w budynek; dopuszcza siC remonty, 
modernizacje, rozbudowy, przebudowy obiektu, 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w niniejszej 
uchwale i przepisami odrCbnymś w przypadku 
przebudowy budynku wymagane dostosowanie 
formy architektonicznej obiektu do charakteru 
zabudowy o wartoWci historycznej; 

2) wysokoWć - do 4 m; dopuszcza siC realizacje dachu  
o dowolnej geometrii, dostosowanej do otaczaj>cej 
zabudowy; maksymalna powierzchnia zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
100%; minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej - 0%; 

3) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu. 
3. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnej – 

obowi>zuje obsługa komunikacyjna stacji 
transformatorowych z s>siaduj>cych ulic na zasadach 
słucebnoWci przejazdu przez działkiŚ 
1) dla terenu oznaczonego symbolem 22.IE - dojazd 

poprzez drogC wewnCtrzn> oznaczon> symbolem 
71.KD-W; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 39.IE - dojazd 
poprzez ulicC dojazdow> oznaczon> symbolem 
38.KD-D; 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 42.IE - dojazd od 
ul. Ks. Ryszarda Markwarta oznaczonej symbolem 
23.KD-L przez działki o nr ewid. 1/4 i 1/5 obrCb 
147; 

4) dla terenu oznaczonego symbolem 43.IE - dojazd od 
ul. Mikołaja Kopernika oznaczonej symbolem 
8.KD-L przez działkC o nr ewid. 12/4 obrCb 167; 

5) dla terenu oznaczonego symbolem 55.IE - dojazd od 
ul. Karola Libelta oznaczonej symbolem 52.KD-L 
przez działki o nr ewid. 29/2 i 36/1 obrCb 166; 

6) dla terenu oznaczonego symbolem 67.IE - dojazd 
poprzez ulicC dojazdow> oznaczon> symbolem 
68.KD-D. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 
§ 38. Trac> moc: 

1) Uchwała Nr IX/283/99 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
VródmieWcia Bydgoszczy przy ul. Sielanka nr 2 i 4, 
ul. Markwarta nr 13-19 i Al. OssoliMskich nr 1-3A; 

2) Uchwała Nr XXXVI/784/04 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci osiedla VródmieWcie w rejonie 
ul. OgiMskiego, w granicach obszaru objCtego 
uchwał>.  
 

§ 39. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Roman Jasiakiewicz 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XIII/201/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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zał>cznik nr 1-1a 
do uchwały nr XIII/201/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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zał>cznik nr 1-1b 
do uchwały nr XIII/201/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XIII/201/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „VródmieWcie – Sielanka”  
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 UWAGI 

USTALENIA PROJEKTU 
PLANU DLA 

NIERUCHOMOVCI, 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

UZASADNIENIE 
NIEUWZGLBDNIENIA 

UWAGI 

ZGŁASZAJ=CY 
UWAGB 

+ DATA WPŁYWU 

1. Uwaga dotyczy korekty 
przebiegu granicy planu 
miejscowego, która, nie 
pokrywa siC w pełni 
z granic> dz. Nr 9/5 

Uwaga dotyczy terenu 
oznaczonego symbolem 
25.ZP – terenu zieleni 
parkowej: 
§ 15 ust. 2 pkt 8) 
„w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 
25.ZP, pod warunkiem 
podniesienia walorów 
architektonicznych 
i estetycznych dopuszcza 
siCŚ a) zachowanie czCWci 
budynków usytuowanych 
na działkach Nr ewid. 18/2 
i 9/5 (obr. 146), połoconych 
przy wschodniej granicy 
parku, na zapleczu 
zabudowy zlokalizowanej 
przy ul. Piotrowskiego 9 
z mocliwoWci> ich 
remontów, przebudowy 
i nadbudowy lub wymiany; 
dopuszcza siC podział 
działki Nr 18/2 (obr. 146) 
oraz wykorzystanie 
wydzielonej czCWci działki 
na potrzeby rozbudowy 
budynku zlokalizowanego 
na dz. Nr 9/5 (obr. 146)” 

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie istnieje 
mocliwoWć zmiany lub korekty granic obszaru 
objCtego planem. Granice te zostały WciWle 
okreWlone w zał>czniku do uchwały w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia mpzp. W projekcie 
planu wprowadzono stosowne ustalenia 
dotycz>ce zagospodarowania fragmentu dz. 
Nr 9/5 przy ul. Piotrowskiego na której zapleczu, na 
granicy z Parkiem Ludowym im. Wincentego 
Witosa, zlokalizowany jest obiekt budowlany. 
Ustalenia te dopuszczaj> mocliwoWć zachowania, 
remontu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy 
lub wymiany wnioskowanego budynku jak 
i dotychczasowe jego funkcjonowanie. 

UwagC zgłosił 
właWciciel działki 

nr ewid. 9/5 obrCb 146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data wpływu pisma: 
09.03.2011 

2. Uwagi wniesione do 
projektu planu dotycz>Ś 
- zakwestionowania 
podziału dz. Nr 5/1 
połoconej na zapleczu 
nieruchomoWci przy 
ul. Kołł>taja 5 
i przeznaczenia 
wydzielonej czCWci 
działki na cele 
rozbudowy 
infrastruktury 
logistyczno – 
artystycznej 
Filharmonii,  
- dopuszczenia dojazdu 
do zaplecza 
nieruchomoWci przy 
ul. Kołł>taja 5 w celu 

Uwaga dotyczy terenu 
oznaczonych symbolem 
50.MW-U – terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowejŚ 
§ 18 ust. 5 pkt 4) 
„w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 
50.MW-U dopuszcza siC 
podział działek Nr ewid. 
5/1 i 4/2 (obr. 166) 
połoconych przy 
ul. Kołł>taja 5 i 7 w celu 
wykorzystania 
wydzielonych czCWci 
działek na potrzeby 
rozbudowy infrastruktury 
logistyczno-artystycznej 
Filharmonii Pomorskiej”  

Działka Nr 5/1 obr. 166, stanowi>ca własnoWć 
gminn>, połocna jest na zapleczu nieruchomoWci, 
na której usytuowany jest budynek wielorodzinny 
przy ul. Kołł>taja 5. Przedmiotowa działka 
przylega do nieruchomoWci, która jest 
w ucytkowaniu wieczystym Filharmonii Pomorskiej. 
Od 2008 roku trwaj> uzgodnienia w sprawie 
podziału nieruchomoWci, prowadzone pomiCdzy 
zarz>dc> przedmiotowej nieruchomoWci SpółkC 
ADM, a przedstawicielami Wspólnot 
Mieszkaniowych przy ul. Kołł>taja 5 i 7 oraz 
Filharmoni> Pomorsk>. Pomimo licznej 
korespondencji i wielu spotkaM, nie udało siC 
ustalić docelowego podziału nieruchomoWci 
pomimo akceptacji projektu podziału przez jedn> 
ze wspólnot). 
Zgodnie z zasadami ładu przestrzennego oraz 
w zwi>zku z koniecznoWci> uzyskania 
reprezentacyjnego i atrakcyjnego wygl>du 

UwagC zgłosili 
mieszkaMcy kamienicy 

przy ul. Kołł>taja 5 
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wywozu Wmieci od 
strony terenu 
oznaczonego symbolem 
59.UK, ucytkowanego 
przez FilharmoniC 
(aktualnie pojemniki na 
Wmieci przenoszone s> 
przez klatkC schodow> 
co przyczynia siC do jej 
dewastacji) 

i terenu oznaczonego 
symbolem 59.UK – terenu 
zabudowy usługowej z 
zakresu kultury: § 21 ust. 3 
„dopuszcza siC 
wykorzystanie 
wydzielonych czCWci 
działek Nr ewid. 5/1 i 4/2 
obrCb 166, połoconych przy 
ul. Kołł>taja 5 i 7 
w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 
50.MW-U na potrzeby 
rozbudowy infrastruktury 
logistyczno-artystycznej 
Filharmonii Pomorskiej, 
połoconej w granicach 
terenu oznaczonego 
symbolem 59.UK” 

otoczenia obiektu ucytecznoWci publicznej jakim 
jest Filharmonia Pomorska, uzasadnione jest 
dopuszczenie lokalizacji obiektu o wysokich 
walorach architektonicznych w miejscu 
istniej>cej zabudowy substandardowej oraz 
wprowadzenie zakaz dojazdu do zapleczy 
nieruchomoWci zlokalizowanych przy 
ul. Kołł>taja. Ograniczenie to, moce przyczynić 
siC do rewaloryzacji zapleczy nieruchomoWci, 
które obecnie reprezentuj> bardzo niskie walory 
estetyczne, a w konsekwencji do przekształceM 
słuc>cych wyeksponowaniu bryły Filharmonii 
Pomorskiej i podkreWlenia jej presticowej funkcji. 
W projekcie planu ustalono orientacyjn> liniC 
podziału działek (której ostateczne usytuowanie 
moce podlegać szczegółowym negocjacjom) 
i okreWlono zasady ich zabudowy umocliwiaj>ce 
realizacjC zamierzeM inwestycyjnych Filharmonii 
oraz prawidłowe funkcjonowanie budynków przy 
ul. Kołł>taja 5 i 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data wpływu pism: 
24.03.2011 
30.03.2011 

3,  Wniesiono uwagi do 
projektu planu 
dotycz>ceŚ 
- usuniCcia zapisów 
ustalaj>cych 
maksymalne wskaaniki 
miejsc postojowych 
w § 11 ust. 2 pkt 2 lub 
wprowadzenia 
dwukrotnie wiCkszych 
wskaaników,  
- zmiany wskaanika 
powierzchni biologicznie 
czynnej, która 
w projekcie planu wynosi 
50%, co skutkuje 
wykluczeniem 
prawidłowego 
zagospodarowania 
działki. Zasugerowano, 
aby wskaanik 
powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynosił max. 25% 

Uwaga dotyczy ustaleM 
ogólnych odnosz>cych siC 
do zasad obsługi 
komunikacyjnej: 
§ 11 ust. 2 pkt 2 w strefie 
A2 (WródmieWcie 
funkcjonalne) dla funkcji 
usługowych wymagane 
zapewnienie miejsc 
postojowych w granicach 
działek budowlanych lub 
terenów inwestycyjnych 
w iloWciŚ  
„- max 15 miejsc (zalecane 
12) postojowych 
przypadaj>cych na 1000 m² 
powierzchni ucytkowej 
biur, urzCdówś  
- max 15 miejsc (zalecane 
10) postojowych 
przypadaj>cych na 1000 m² 
powierzchni ucytkowej 
obiektów usługowo-
handlowych, 
gastronomicznych itp.,  
- dla funkcji 
mieszkaniowych  
wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych 
w granicach działek 
budowlanych lub terenów 
inwestycyjnych w iloWci 
max 0,7 miejsca 
postojowego dla kacdego 
mieszkania”. 
Uwaga dotyczy ustaleM 
szczegółowych dla terenu 
oznaczonego symbolem 
12.MW-U – teren 
zabudowy wielorodzinnej 
i zabudowy usługowejŚ  
§ 18 ust. 6 pkt 4) lit. a) „dla 
terenów oznaczonych 
symbolami 4.MW-U, 
6.MW-U, 12.MW-U, 
19.MW-U, 21.MW-U nie 
moce być mniejszy nic 
50%, z wyj>tkiem 
nieruchomoWci, gdzie ten 
wskaanik nie moce być 
spełniony z uwagi na 
istniej>ce 
zagospodarowanie” 

Ustalone w projekcie planu wskaaniki miejsc 
postojowych dla obsługi poszczególnych terenów 
s> zbiecne z wytycznymi Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Miasta 
Bydgoszczy co wynika z art. 20 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Wskaaniki miejsc parkingowych okreWlone 
w oparciu o szczegółowe analizy ruchu i potrzeby 
parkingowe w tym rejonie WródmieWcia, wynikaj> 
z załoceM przyjCtej polityki miasta zmierzaj>cej 
do ograniczenia ruchu samochodowego w strefie 
Wródmiejskiej, gdzie priorytet powinny mieć Wrodki 
transportu publicznego oraz ruch pieszy.  
Po dokonaniu ponownych analiz, wprowadzono 
zapis w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
oznaczonych symbolami 4.MW-U, 6.MW-U, 
12.MW-U, 19.MW-U, 21.MW-U (teren osiedla 
willowego „Sielanka”), zwiCkszaj>cy maksymalny 
wskaanik miejsc postojowych dla funkcji 
mieszkaniowej z iloWci 0,7 do 1 miejsca 
postojowego dla kacdego mieszkania. 
Przedmiotowa nieruchomoWć znajduje siC 
w strefie „A" Wcisłej ochrony konserwatorskiej na 
terenie osiedla willowego nawi>zuj>cego układem 
przestrzennym do idei miasta – ogrodu. 
W zwi>zku z koniecznoWci> zachowania specyfiki 
tego miejsca jak równiec kontynuacji załoceM 
przestrzennych miasta - ogrodu, uznaje siC za 
zasadne utrzymanie wysokiego wskaanika 
zagospodarowania terenu zieleni>. W zwi>zku ze 
złocon> uwag> do planu w 
dokonano zmiany wskaanika powierzchni 
biologicznie czynnej z 50% na 40% który 
zapewnia zachowanie ducego udziału zieleni 
w zagospodarowaniu nieruchomoWci, 
charakterystycznego dla omawianego obszaru. 

UwagC zgłosił 
właWciciel i zarz>dca 

działek nr 
działki nr ewid. 59, 60 

obrCb 167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data wpływu pism: 
13.04.2011 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XIII/201/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

  
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Miasta Bydgoszczy 
 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „VródmieWcie - Sielanka”  

w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
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 mieszkaMcówŚ 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
w miarC potrzeb – biec>ce utrzymanie istniej>cej 
infrastruktury drogowej oraz zieleni publicznej. 

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, m.in. Ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 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. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z póan. 
zm). 

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

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z póan. 
zm.), ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa Miejskie 
Wodoci>gi i Kanalizacja Sp. z oo z siedzib>  
w Bydgoszczy, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami.  

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