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UCHWAŁA Nr XVII/326/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon Przylesie-Wiatrak” w Bydgoszczy 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r., Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, 
poz 159 i Nr 153 poz 901) w zwi>zku z art. 4 ust 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 130 poz. 871) uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego 
Uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: 
Twardzickiego, Bołtucia, WaMkowicza i Licznerskiego 
w Bydgoszczy, któremu nadaje siC nazwC „Fordon 
Przylesie-Wiatrak” o powierzchni ok. 5 ha, w granicach 
okreWlonych na rysunku planu. 

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

na rozdziałyŚ 
a) rozdział 1 - Przepisy ogólne, 
b) rozdział 2 - Oznaczenia graficzne planu, 

c) rozdział 3 - Ogólne ustalenia planu, 
d) rozdział 4 - Szczegółowe ustalenia planu, 
e) rozdział 5 - Przepisy koMcoweś 

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

nr 1, 
b) wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy stanowi>cy zał>czniki nr 1/1a i 1/1b, 

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

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

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

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

nieruchomoWci z rysunkiem i tekstem planu nastCpuje 
w oparciu o oznaczenia przedstawione w formie 
symboli literowych i numerów wyrócniaj>cych teren 
spoWród innych terenów, w granicach obszaru objCtego 
planem. 
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3. Zakres ustaleM szczegółowych wynika ze 
specyfiki poszczególnych terenów. 

 
§ 3.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach 
o jednej, dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 10o; 

2) dachu pochyłym – nalecy przez to rozumieć dach 
o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
widocznych z poziomu terenu i nachylonych pod 
k>tem od 11o do 35o; 

3) froncie działki – nalecy przez to rozumieć granicC 
działki przylegaj>c> do drogi, z której odbywa siC 
główny wjazd na działkCś 

4) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów 
o podobnych walorach architektonicznych 
w zakresie: proporcji, skali obiektu, rodzaju dachu, 
rodzaju i kolorystyki zastosowanych materiałów 
wykoMczeniowych, pokrycia dachowego i elewacjiś 

5) linii podziału wewnCtrznego orientacyjnej – nalecy 
przez to rozumieć liniC przedstawion> na rysunku 
planu oznaczaj>c> podział na działki budowlane, 
której przebieg moce ulec zmianie w zakresie 
okreWlonym w planieś 

6) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjnej – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu rozdzielaj>c> tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, której 
przebieg moce być zmieniony w stosunku do tego 
okreWlonego na rysunku planu, jeceli bCdzie to 
uzasadnione projektem zagospodarowania terenu 
pod warunkiem, ce zmiana ta nie spowoduje 
ograniczeM w realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenów rozgraniczonych tak> lini> 
i bCdzie zgodna z ustaleniami szczegółowymi planuś 

7) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonej - nalecy przez to rozumieć liniC, 
przedstawion> na rysunku planu, rozdzielaj>c> 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, 
której przebieg nie podlega zmianieś 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granice obszaru, na którym, 
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie zabudowy, 
w tym takce bezpoWrednio przy tej granicy, ale bez 
mocliwoWci jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj>cej, chyba ce ustalenia planu stanowi> 
inaczej; 

9) ogrodzeniach acurowych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów 
wiCkszej nic 40% powierzchni przCsła ogrodzenia 
mierzone w przekroju pionowym podłucnymś 

 10) ogrodzeniach pełnych – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o ł>cznej powierzchni przeWwitów 
mniejszej nic 40% powierzchni przCsła ogrodzenia 
mierzone w przekroju pionowym podłucnymś 

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

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

 13) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która dominuje na danym 
terenie lub działce i jest okreWlona w ustaleniach 
planu; 

 14) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć funkcjC inn> nic okreWlona jako 
przeznaczenie podstawowe, która z nim nie koliduje, 
która uzupełnia lub wzbogaca funkcjC podstawow> 
przy czym, na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, powierzchnia wykorzystywana dla 
funkcji uzupełniaj>cych nie moce przekraczać 
wartoWci okreWlonych w ustaleniach szczegółowych 
planu; wprowadzenie, tzn. realizacja przeznaczenia 
uzupełniaj>cego, okreWlonego w ustaleniach planu 
dla poszczególnych terenów, jest mocliwa 
równolegle z realizacj> przeznaczenia 
podstawowego, lub po jego zrealizowaniu; 

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

 16) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
identyfikacyjne oznaczenie terenu w tekWcie i na 
rysunku planu, gdzie oznaczenie liczbowe okreWla 
kolejny numer, oznaczenie literowe okreWla 
przeznaczenie terenu; 

 17) terenie – nalecy przez to rozumieć teren 
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, który został wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi i posiada 
oznaczenie – symbol oraz tekst planu; 

 18) terenie ogólnodostCpnym - nalecy przez to rozumieć 
teren, który jest dostCpny bez ograniczeM 
podmiotowych lub przedmiotowych; 

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

 20) zachowaniu lub utrzymaniu zabudowy – nalecy 
przez to rozumieć pozostawienie i ucytkowanie 
istniej>cych obiektów budowlanych w nalecytym 
stanie technicznym i estetycznym z mocliwoWci> ich 
remontów, a takce przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy, o ile dopuszczaj> to przepisy planu. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie 
z pojCciami i okreWleniami funkcjonuj>cymi 
w przepisach szczegółowych i odrCbnych, w tym 
przepisach Prawa budowlanego lub w przepisach 
odrCbnych. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 

§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
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1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlonaś 

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

4) linia podziału wewnCtrznego - orientacyjna; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6) granica, bezpoWrednio przy której obowi>zuje 

sytuowanie budynkówś 
7) granica, bezpoWrednio przy której dopuszcza siC 

sytuowanie budynkówś 
8) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

9) obiekt budowlany do rozbiórki. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu s> informacyjnymi ustaleniami planuŚ  
1) układ jezdni - orientacyjny; 
2) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny; 
3) ci>g pieszo-rowerowy – przebieg orientacyjny; 
4) napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV - 

przebieg istniej>cyś 
5) strefa oddziaływania linii elektroenergetycznej - 

orientacyjna; 
6) granica obszaru chronionego krajobrazu; 
7) projektowany szpaler drzew; 
8) istniej>ce drzewo do usuniCciaś 
9) istniej>ca dominanta wysokoWciowa (koWciół)ś 

 10) akcent plastyczny; 
 11) punkt widokowy; 
 12) oW, k>t widokowyś 
 13) strefa kształtowania osi widokowej oraz powi>zaM 

funkcjonalno-przestrzennych ul. Twardzickiego 
z „Dolin> Vmiercią. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 

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

 
§ 6. W granicach obszaru objCtego planem 

wyznacza siC tereny o przeznaczeniuŚ 
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

MW;  
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

MN; 
3) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego 

z uzupełniaj>c> funkcj> usługow> – MZ/U; 
4) teren usług kultu religijnego – UKR; 
5) teren usług kultury, z uzupełniaj>c> funkcj> 

zamieszkania zbiorowego – UK/MZ; 
6) teren zieleni urz>dzonej – ZP; 
7) teren parkingu powierzchniowego – KSp; 
8) teren parkingu kubaturowego - KSg; 
9) teren drogi publicznej- ulica klasy lokalnej- KD-L; 

 10) teren drogi publicznej- ulica klasy dojazdowej - 
KD-D; 

 11) teren wydzielonego, publicznego ci>gu pieszego – 
KPX; 

 12) teren drogi wewnCtrznej - KD-W; 
 13) teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej 

- IE. 
 
§ 7. Zasady ochrony i kształtowanie ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy dla 

budynków lokalizowanych w ramach terenuś 
2) obowi>zuje usytuowanie nowych budynków zgodnie 

z liniami zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu, 
oraz z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

3) rozbudowC i nadbudowC budynków nalecy 
realizować w liniach zabudowy okreWlonych na 
rysunku planu, zgodnie z ustaleniami planu oraz 
przy zachowaniu przepisów odrCbnychś 

4) dopuszcza siC zachowanie oraz remonty 
i przebudowC istniej>cych budynków, w tym takce 
budynków usytuowanych w czCWci poza liniami 
zabudowy okreWlonymi na rysunku planu, 
z wyj>tkiem obiektów budowlanych przeznaczonych 
do rozbiórkiś 

5) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu nie 
odnosz> siC doŚ 
a) podziemnych czCWci budynku znajduj>cych siC 

całkowicie ponicej poziomu terenu, 
b) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, 

podokienników, warstw ocieplaj>cych Wciany 
budynku, detali wystroju architektonicznego itp., 
które mog> wykraczać poza liniC zabudowy, 
o nie wiCcej nic 0,8 m, 

c) czCWci budynku, takich jak balkony, galerie, 
tarasy, wykusze, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., które mog> wykraczać poza liniC 
zabudowy, o nie wiCcej nic 1,5 m, 

d) obiektów małej architektury, 
e) altan ogrodowych i deszczochronów 

o konstrukcji drewnianej i powierzchni 
zabudowy do 10 m2, 

f) miejsc do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych (zadaszonych osłon), 

g) remontowanych, przebudowywanych oraz 
nadbudowywanych istniej>cych budynków 
mieszkalnych, o ile zakres przeprowadzonych 
prac budowlanych nie wykracza poza obrys 
budynku; 

6) w granicach jednej działki budowlanej wyznaczonej 
w granicach terenu oznaczonego MN i MW, 
obowi>zuje sytuowanie nie wiCcej nic jednego 
budynku z funkcj> mieszkaln>ś 

7) dla budynków usytuowanych w obrCbie jednej 
działki budowlanej obowi>zuje harmonijny 
charakter zabudowy; 

8) obowi>zuje zakaz realizacji obiektów garacowych 
i gospodarczych których zewnCtrzne przegrody 
budowlane bCd> wykonane z blachy (nie dotyczy 
wykoMczeM i obróbki blacharskiej)ś 

9) obowi>zuje zakaz montowania na elewacjach 
budynków klimatyzatorów, jeWli bCd> one 
umieszczone na elewacjach zwróconych w stronC 
terenu dróg publicznychś 
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 10) sytuowanie urz>dzeM telekomunikacyjnych, stacji 
przekaanikowych, antenowych konstrukcji 
wsporczych (masztów i wiec antenowych) itp., 
dopuszczalne w szczególnoWci na budynkach 
usytuowanych w granicach terenów oznaczonych 
symbolami 4.MZ/U 5.UKR , 6.UK/MZ; 

 11) obowi>zuje zakaz realizacji siłowni wiatrowych. 
 
§ 8. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) w granicach terenów oznaczonych symbolami MN, 

MW, MZ/U, UK/MZ, UKR oraz numerami 
wyrócniaj>cymi teren spoWród innych terenów, 
obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze lub potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, a takce myjni i stacji 
kontroli pojazdów, obiektów produkcyjnych, 
inwentarskich, oraz urz>dzania składów i baz 
transportowych, z wył>czeniem lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej, które mog> być realizowane na 
warunkach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

2) w rozumieniu przepisów dotycz>cych ochrony przed 
hałasem, tereny oznaczone poszczególnymi 
symbolami w zalecnoWci od faktycznego ich 
zagospodarowania nalecy klasyfikowaćŚ 
a) tereny MW jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, 

b) tereny MZ/U i UK/MZ jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego lub tereny zabudowy zwi>zanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodziecy, 

c) MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

3) tereny połocone po zachodniej stronie ul. Bołtucia 
znajduj> siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego miasta 
Bydgoszczy. 
 
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) nie wyznacza siC w planie obiektów i stref 

szczególnej ochrony konserwatorskiej lub 
archeologicznej; 

2) ustala siC wzdłuc wschodniej granicy planu, strefC 
kształtowania osi widokowej oraz powi>zaM 
funkcjonalno-przestrzennych ul. Twardzickiego 
z „Dolin> Vmiercią. Strefa ta stanowi obszar 
wprowadzaj>cy do „Doliny Vmiercią, i obejmuje 
w całoWci tereny oznaczone symbolami 8.ZP, 9.ZP, 
10.ZP, 17.ZP, 20.KD-L oraz w czCWci terenyŚ 
19.KSg - czCWć wschodni>, 5.UKR - czCWć 
wschodni>, 6.UK/MZ - czCWć wschodni> oraz tereny 
oznaczone symbolami 11.ZP, 12.ZP - czCWć 
wschodni>, zgodnie z rysunkiem planu. W strefie tej 
obowi>zujeŚ 
a) wymóg ochrony i kształtowania osi widokowej 

pomiCdzy terenem oznaczonym 10.ZP a bram> 
wejWciow> do „Doliny Vmiercią, poprzez 

ograniczanie i eliminowanie przesłon 
o charakterze naturalnym i sztucznym, 

b) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 
lokalizacja tablic informacyjnych 
podporz>dkowana wymogowi ochrony 
i kształtowania osi widokowej wymienionej 
w pkt 2 a), 

c) realizacja układu przestrzennego stanowi>cego 
załocenie osiowe wprowadzaj>ce do miejsca 
pamiCci jakim jest „Dolina Vmiercią, poprzez 
urz>dzenie terenów 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP, 17.ZP, 
20.KD-L, w oparciu o projekt zagospodarowania 
obejmuj>cy w/w tereny, tworz>cy spójn> 
kompozycjC elementów zieleni, nawierzchni, 
małej architektury i oWwietlenia, wymagane 
wprowadzenie szpaleru drzew w osi północ-
południe dla podkreWlenia ci>głoWci przestrzennej 
i jednorodnoWci kompozycyjnej załocenia, 

d) wymagana szczególna dbałoWć w zakresie 
rodzaju i kolorystyki nawierzchni ci>gów 
pieszych i rowerowych, oraz jakoWci i estetyki 
zastosowanych elementów małej architektury 
i oWwietlenia, 

e) lokalizacja na terenie 10.ZP elementu 
identyfikacji przestrzennej bCd>cego 
jednoczeWnie, elementem informacyjnym, 
sygnalizuj>cym bliskie połocenie miejsca 
pamiCci jakim jest „Dolina Vmierci”ś 

3) ustala siC wymóg ochrony ekspozycji (widoku) 
sylwety koWcioła usytuowanego w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 5.UKR, jako dominanty 
wysokoWciowej i elementu identyfikacji miejsca, 
poprzez ograniczanie i eliminowanie przesłon 
o charakterze naturalnym i sztucznym od strony 
ul.Twardzickiego, w granicach strefy okreWlonej 
w pkt.2. 
 
§ 10. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych - nie okreWla siC 
ze wzglCdu na niewystCpowanie w granicach obszaru 
objCtego planem. 

 
§ 11. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu odnosz> siC odpowiednio 
do nowych, rozbudowywanych, nadbudowywanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków oraz 
do działek lub terenów, które nie zostały jeszcze 
zagospodarowane zgodnie z tymi parametrami 
i wskaanikamiś 

2) w przypadku gdy w stanie istniej>cym parametry 
i wskaaniki kształtowania zabudowy (np. wysokoWć 
budynku) oraz zagospodarowania terenu 
(np. wielkoWć okreWlonego rodzaju powierzchni 
terenu/działki) zostały przekroczone (s> wiCksze) 
lub s> zanicone (s> mniejsze) w stosunku do 
okreWlonych w przepisach planu, i nie ma 
mocliwoWci doprowadzenia ich do wartoWci 
okreWlonych w przepisach planu (np. wymagałoby 
rozbiórki budynku), dopuszcza siC utrzymanie tych 
parametrów i wskaaników, z jednoczesnym 
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zakazem, odpowiednio, ich dalszego zwiCkszania 
(np. wysokoWci budynku) lub pomniejszania 
(np. wielkoWci terenu biologicznie czynnego)ś 

3) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego wysokoWć w stanie 
istniej>cym jest wiCksza nic maksymalna wysokoWć 
okreWlona w przepisach planu dla danego rodzaju 
budynku, dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci, która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, osi>gał 
wysokoWć istniej>cego budynku w czCWci stykaj>cej 
siC z planowan> rozbudow> lub nadbudow>ś 

4) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego wysokoWć w stanie 
istniej>cym jest mniejsza nic minimalna wysokoWć 
okreWlona w przepisach planu dla danego rodzaju 
budynku, dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci, która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, osi>gał 
wysokoWć istniej>cego budynku w czCWci stykaj>cej 
siC z planowan> rozbudow> lub nadbudow>ś 

5) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego geometria dachu 
i kolorystyka pokryć dachowych w stanie 
istniej>cym s> inne nic parametry dachu okreWlone w 
przepisach planu dla danego rodzaju budynku, 
dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, zachował 
parametry w zakresie geometrii dachu i kolorystyki 
pokryć dachowych, które bCd> nawi>zywały do 
geometrii dachu i kolorystyki pokryć dachowych 
istniej>cego budynku, który bCdzie podlegał tej 
rozbudowie lub nadbudowie, z wył>czeniem sytuacji 
gdy nadbudowa bCdzie polegała na realizacji 
zupełnie nowej kondygnacji w istniej>cym budynkuś 

6) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego rodzaj i kolorystyka 
zewnCtrznych powierzchni Wcian (elewacji) w stanie 
istniej>cym s> inne nic rodzaj i kolorystyka 
zewnCtrznych powierzchni Wcian (elewacji) 
okreWlone w przepisach planu dla danego rodzaju 
budynku, dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, zachował 
rodzaj i kolorystykC zewnCtrznych powierzchni 
Wcian (elewacji), które bCd> nawi>zywały do rodzaju 
i kolorystyki zewnCtrznych powierzchni Wcian 
(elewacji) istniej>cego budynku, który bCdzie 
podlegał tej rozbudowie lub nadbudowie; 

7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu nie okreWlone 
w przepisach rozdziału 3, zostały zawarte 
w rozdziale 4 uchwały, który dotyczy ustaleM 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
 
§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce obszarów szczególnego zagrocenia 
powodzi> oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych - nie okreWla siC ze wzglCdu na 

niewystCpowanie powycszych w granicach obszaru 
objCtego planem. 

 
§ 13. Zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziału nieruchomoWciś 

2) obowi>zuje zakaz wydzielania wiCkszej iloWci 
działek budowlanych nic to wskazano na rysunku 
planu w ramach jednego terenu; 

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania wraz 
z liniami podziału wewnCtrznego, wyznaczaj> 
granicC działek budowlanychś 

4) istniej>ce podziały geodezyjne nie stanowi> podziału 
na działki budowlane chyba, ce z tekstu lub rysunku 
planu wynika inaczej; 

5) obowi>zuje podział na działki budowlane zgodnie 
z zasadami okreWlonymi na rysunku lub w tekWcie 
planu, z dopuszczeniem zmiany przebiegu linii 
podziału wewnCtrznego - orientacyjnej okreWlonej na 
rysunku planu, przy zachowaniu minimalnej 
szerokoWci elewacji frontowej budynku (segmentu) 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregowej, wynosz>cej 7,0 mś 

6) dopuszcza siC przeprowadzenie podziałów maj>cych 
na celu regulacjC granic nieruchomoWci, o ile nowo 
wydzielone działki gruntu nie bCd> stanowiły 
samodzielnej działki budowlanej. 
 
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy - obowi>zuje zakaz wznoszenia 
budynków na terenach oznaczonych symbolem ZP, 
chyba, ce z treWci ustaleM szczegółowych planu wynika 
inaczej. 

 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego: 
1) system transportowy tworz>Ś 

a) tereny dróg publicznych, w tymŚ 
- ulice klasy lokalnej- KD-L, 
- ulice klasy dojazdowej- KD-D, 

b) tereny wydzielonych, publicznych ci>gów 
pieszych – KPX, 

c) tereny dróg wewnCtrznych - KD-W, 
d) teren parkingu powierzchniowego – KSp, 
e) teren parkingu kubaturowego – KSg; 

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych, sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

3) dopuszcza siC budowC, utrzymanie i ucytkowanie 
oraz remonty i przebudowC ulic wg. przepisów 
odrCbnychś 

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

5) dopuszcza siC lokalizacjC w pasie drogowym 
obiektów małej architekturyś 
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6) dopuszcza siC etapowanie budowy i rozbudowy ulicś 
7) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zjazdów 

i lokalizacjC nowych na warunkach okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

8) w granicach terenów dróg i wydzielonych 
publicznych ci>gów pieszych 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 drogowymś 

9) w granicach terenów dróg i wydzielonych 
publicznych ci>gów pieszych, dopuszcza siC 
utrzymanie, remonty i przebudowC oraz lokalizacjC 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenów 
transportu, z wymogiem ich udostCpnienia słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych. 
 
§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy 

systemów i infrastruktury technicznejŚ 
1) system infrastruktury technicznej tworz>Ś 

a) teren infrastruktury technicznej - urz>dzenia 
elektroenergetyczne - IE, 

b) urz>dzenia i sieci infrastruktury technicznej 
wykonane lub projektowane poza terenem 
infrastruktury technicznej, o którym mowa 
w pkt 1a; 

2) budowane sieci i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej (przesyłowe, rozdzielcze, przył>cza), 
niezwi>zane jak i zwi>zane z techniczn> obsług> 
drogi (z potrzebami zarz>dzania drogami lub 
potrzebami ruch drogowego), nalecy lokalizować 
w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
infrastrukturC techniczn>, drogi publiczne, drogi 
wewnCtrzne lub wydzielone ci>gi piesze, o ile 
z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu nie 
wynika inaczej, a w sytuacjach szczególnych 
(np. wzglCdy techniczne), dopuszcza siC ich 
sytuowanie w granicach terenów o innym 
przeznaczeniuś realizacjC sieci i urz>dzeM 
technicznych nalecy prowadzić na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, a na terenach 
nie bCd>cych własnoWci> publiczn> z zapewnieniem 
słucbom eksploatuj>cym i konserwuj>cym dostCpu 
do tych sieci i urz>dzeM na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

3) dopuszcza siC zachowanie, a takce remonty, 
przebudowC i rozbudowC istniej>cych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznych 
usytuowanych w granicach terenów przeznaczonych 
w planie pod drogi publiczne, pod drogi wewnCtrzne 
oraz wydzielone ci>gi piesześ działania te nalecy 
prowadzić zgodnie z przepisami odrCbnymi, a na 
terenach nie bCd>cych własnoWci> publiczn> 
z zapewnieniem słucbom eksploatuj>cym 
i konserwuj>cym dostCpu do tych sieci i urz>dzeM na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

4) w granicach terenów przeznaczonych w planie pod 
funkcje inne nic drogi, tereny infrastruktury 
technicznej i wydzielone ci>gi piesze , o ile z treWci 

ustaleM szczegółowych lub rysunku planu nie 
wynika inaczej: 
- dopuszcza siC zachowanie, z mocliwoWci> 

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

- dopuszcza siC przebudowC istniej>cych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
z zachowaniem warunków technicznych, na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

5) istniej>cy i projektowany, w granicach obszaru 
objCtego planem, system infrastruktury technicznej 
podlega wł>czeniu (zasilanie, odbieranie, 
przesyłanie) do systemu zewnCtrznego w obrCbie 
poszczególnych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, które przebiegaj> w obszarach 
s>siaduj>cychś 

6) zaopatrzenie w wodCŚ ustala siC zaopatrzenie 
w wodC z sieci wodoci>gowej I strefy ciWnienia 
z istniej>cej magistrali wodoci>gowej 
w ul. Twardzickiego, poprzez istniej>c> 
i projektowan> sieć rozdzielcz> na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

7) odprowadzenie Wcieków komunalnychŚ 
a) ustala siC odprowadzenie Wcieków komunalnych 

do zlewni kolektora „F” ks 1400 
w ul. Twardzickiego, poprzez istniej>ce 
i projektowane kanały Wciekowe na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) obowi>zuje zakaz realizacji i ucytkowania 
zbiorników bezodpływowych na nieczystoWci 
ciekłe oraz lokalnych oczyszczalni Wcieków 
(indywidualnych i grupowych); 

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

i roztopowych do zlewni kolektora deszczowego 
„B” kd 2200 w ulicy Twardzickiego, poprzez 
istniej>ce i projektowane kanały deszczowe, 
z zachowaniem przepisów odrCbnych, 

b) urz>dzenia do oczyszczania oraz do 
retencjonowania wód opadowych i roztopowych 
realizowanych dla potrzeb poszczególnych 
nieruchomoWci nalecy lokalizować w granicach 
działki, 

c) dopuszcza siC wykorzystywanie wód opadowych 
i roztopowych z odwodnienia budynków (dachy, 
tarasy) do drugorzCdnych celów gospodarczych 
lub wprowadzenia do gruntów, z zachowaniem 
przepisów odrCbnychś 

9) zaopatrzenie w gaz:  
a) ustala siC zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć gazow> Wredniego 
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i niskiego ciWnienia, z zachowaniem przepisów 
odrCbnych, 

b) dopuszcza siC wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych, 

c) dopuszcza siC budowC indywidualnych 
zbiorników na gaz płynnyś 

 10) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś  
a) ustala siC zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, po jej rozbudowie o niezbCdne 
odcinki sieci, z zachowaniem przepisów 
odrCbnych, 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> na 
zasadach indywidualnych z mocliwoWci> 
wykorzystania gazu z sieci gazowej, 
indywidualnych zbiorników na gaz płynny, oleju 
opałowego, energii elektrycznej, aródeł energii 
odnawialnej (np. poprzez zastosowanie 
kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.) oraz 
z dopuszczeniem innych paliw przy 
zastosowaniu instalacji i urz>dzeM 
wykorzystuj>cych niskoemisyjne technologie 
spalania oraz umocliwiaj>ce osi>gniCcie jak 
najwycszej sprawnoWci w procesie uzyskania 
energii cieplnej; 

 11) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 
a) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

Wredniego napiCcia w układzie docelowym 
tworz>Ś 
- stacja transformatorowa SN/nn "29/71 

Popławskiego 2ą, 
- stacja transformatorowa SN/nn "22/139", 

b) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
niskiego napiCcia - nn z istniej>cych, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
budowlanych, w układzie docelowym tworz> 
istniej>ce, a takce projektowane podziemne linie 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia 
wyprowadzone ze stacji transformatorowych 
SN/nn ą29/71 Popławskiego 2ą i ą22/139ą, 

c) istniej>ce stacje transformatorowe nalecy 
dostosować do zwiCkszonego obci>cenia, 

d) ze stacji transformatorowej wyprowadzić linie 
kablowe niskiego napiCcia, układane pod 
powierzchni> ziemi, 

e) dopuszcza siC etapowanie realizacji docelowego 
układu zasilania w energiC elektryczn> niskiego 
napiCcia - nn z wykorzystaniem istniej>cych sieci 
i urz>dzeM elektroenergetycznych, 

f) zasilanie istniej>cych budynków mieszkalnych 
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji 
usługowej zlokalizowanych na terenach 
oznaczonych symbolami 1.MN, 2.MW, 3.MW 
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych 
niskiego napiCcia (nn) wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowej „22/139”, zlokalizowanej 
poza granicami opracowania planu, istniej>ce 
przył>cza dostosować do zwiCkszonego 
obci>cenia, 

g) zasilanie istniej>cych budynków, 
zlokalizowanych na terenach oznaczonych 
symbolami 4.MZ/U i 5.UKR z istniej>cych linii 
kablowych nn wyprowadzonych ze stacji 

transformatorowej „29/71 Popławskiego 2” 
zlokalizowanej we wschodniej czCWci terenu 
opracowania planu, 

h) zasilanie istniej>cych i projektowanego budynku 
usługowego zlokalizowanych na terenie 
oznaczonym symbolem 6.UK/MZ z istniej>cych 
i projektowanej linii kablowej nn 
wyprowadzonych ze stacji transformatorowej 
„29/71 Popławskiego 2”Ś 
- w przypadku zapotrzebowania mocy powycej 

150 kW przez projektowany budynek 
dopuszcza siC budowC abonenckiej stacji 
transformatorowej (stanowi>cej własnoWć 
odbiorcy), zlokalizowanej na terenie 
przył>czanego podmiotu, 

- zasilanie stacji abonenckiej z abonenckiej 
linii kablowej SN wyprowadzonej 
z istniej>cej stacji transformatorowej, 

- dopuszcza siC zasilenie abonenckiej stacji 
z projektowanego zł>cza kablowego 
Wredniego napiCcia , 

i) zasilanie terenu oznaczonego symbolem 19.KSg 
z projektowanej linii kablowej nn 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
„29/71 Popławskiego 2”ś dopuszcza siC zasilenie 
terenu z abonenckiej stacji transformatorowej, 

j) dla istniej>cej stacji transformatorowej ą29/71 
Popławskiego 2ą dopuszcza siC mocliwoWć 
utrzymania i ucytkowania do czasu dyslokacji 
wynikaj>cej z potrzeby porz>dkowania 
przestrzeni lub uwarunkowaM technicznych 
(np. zucycia technicznego), docelowa lokalizacja 
w granicach terenu oznaczonego symbolem 7.IE, 

k) realizacja obiektów infrastruktury 
elektroenergetycznej na terenach dróg 
wewnCtrznych jest mocliwa z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, oraz zapewnienia słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym dostCpu do 
tych sieci i urz>dzeM na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

 12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - system 
ł>cznoWci (telefonia, radiofonia, telewizja, Internet 
i inne): 
a) podł>czenie do linii i urz>dzeM telefonii 

stacjonarnej lub odbiór/przekaz sygnału telefonii 
bezprzewodowej, poprzez istniej>c> lub 
projektowan> sieć teletechniczn> na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

b) nowe, rozbudowywane i wymieniane linie 
telekomunikacyjne realizować jako przewody 
podziemne - zabrania siC budowy nowych 
i rozbudowy istniej>cych linii 
telekomunikacyjnych jako linii nadziemnych, 
z wył>czeniem budowy nadziemnych przył>czy 
abonenckich prowadzonych od istniej>cych linii 
nadziemnych, a takce z wył>czeniem remontów 
istniej>cych, nadziemnych linii i przył>czy 
abonenckich, 

c) podł>czenie do linii i urz>dzeM internetu 
stacjonarnego lub odbiór/przekaz sygnału 
internetu bezprzewodowego, poprzez istniej>c> 
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i projektowan> sieć teletechniczn>, na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

d) nowe, rozbudowywane i wymieniane linie 
internetowe realizować jako przewody 
podziemne - zabrania siC budowy nowych 
i rozbudowy istniej>cych linii internetowych 
jako linii nadziemnych, z wył>czeniem budowy 
nadziemnych przył>czy abonenckich 
prowadzonych od istniej>cych linii 
nadziemnych, a takce z wył>czeniem remontów 
istniej>cych, nadziemnych linii i przył>czy 
abonenckich, 

e) podł>czenie do linii i urz>dzeM sieci radiowo-
telewizyjnych poprzez istniej>c> lub 
projektowan> przewodow> sieć teletechniczn> 
lub odbiór/przekaz sygnału za pomoc> 
indywidualnych-abonenckich urz>dzeM 
odbiorczych na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, 

f) podł>czenie do innych sieci kablowych 
i urz>dzeM teletechnicznych lub odbiór/przekaz 
sygnału poprzez istniej>c> lub projektowan> sieć 
teletechniczn>, na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, 

g) nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody 
teletechniczne realizować jako przewody 
podziemne, 

h) dopuszcza siC budowC i utrzymanie sieci 
ł>cznoWci publicznej, z zachowaniem przepisów 
odrCbnych, w tym dotycz>cych ochrony 
przyrody w szczególnoWci wynikaj>cych 
z lokalizacji w obszarze chronionego krajobrazu. 

 13) gospodarka odpadami stałymiŚ 
a) zasady utrzymania czystoWci i porz>dku na 

terenie nieruchomoWci, w tym zasady 
gospodarowania odpadami okreWlaj> odrCbne 
akty prawa miejscowego i przepisy odrCbne, 

b) na terenie działek zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza siC kompostowanie, 
w indywidualnych kompostowniach, odpadów 
ulegaj>cych biodegradacji, 

c) dopuszcza siC, aby masy ziemne usuwane lub 
przemieszczane w zwi>zku z realizacj> 
inwestycji/zabudow>, były składowane 
w pryzmach i wykorzystane w granicach 
nieruchomoWci lub na innych terenach 
np. wymagaj>cych rekultywacji czy działaM 
naprawczych w Wrodowisku, z zastrzeceniem, 
ce masy ziemne nie przekraczaj> okreWlonych 
w odrCbnych przepisach standardów jakoWci gleb 
i gruntów. 

 
§ 17. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

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

 
§ 18. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
1) dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć Skarbu 

PaMstwa, Gminy Bydgoszcz oraz dla nieruchomoWci 

nabywanych przez GminC Bydgoszcz i połoconych 
w granicach terenów dróg publicznych oznaczonych 
symbolami KD-L, KD-D, a takce terenów transportu 
oznaczonych symbolami KSp, KSg i KPX 
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych 
terenów, ustala siC stawkC procentow> w wysokoWci 
0%; 

2) dla nieruchomoWci nie wymienionych lub nie 
okreWlonych w § 18 pkt 1, ustala siC stawkC 
procentow> w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia planu 
 

§ 19.1. Teren oznaczony symbolem 1.MN stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Dopuszcza siC wprowadzenie funkcji 
usługowych jako uzupełniaj>cych podstawowe 
przeznaczenie terenu, w zakresie działalnoWci zwi>zanej 
z obsług> firm, administracj>, ubezpieczeniami, 
bankowoWci>, rachunkowoWci>, usługami prawniczymi 
i projektowymi, gabinety lekarskie itp. 

3. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu:  
1) funkcjC mieszkaniow> nalecy realizować poprzez 

budowC, ucytkowanie i utrzymanie budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w układzie 
zabudowy szeregowej wraz z niezbCdnymi dla ich 
funkcjonowania, towarzysz>cymi pomieszczeniami 
garacowymi i gospodarczymi, przył>czeniow> 
infrastruktur> techniczn>, dojWciami i dojazdami, 
miejscami postojowymi, miejscami do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych oraz zieleni> 
przydomow> a takce innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie 
szeregowej nalecy sytuować bezpoWrednio przy 
granicy z s>siedni> działk> budowlan>, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) garace i funkcje gospodarcze nalecy realizować 
poprzez budowC, ucytkowanie i utrzymanie 
pomieszczeM wbudowanych lub dobudowanych do 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

4) obowi>zuje zakaz budowy oddzielonych od budynku 
mieszkalnego, obiektów garacowych, 
gospodarczych lub obiektów ł>cz>cych powycsze 
funkcje, z zastrzeceniem ce powycszy zakaz nie 
dotyczy zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś 

5) funkcje usługowe, dopuszczone w ustaleniach planu 
jako uzupełniaj>ce, nalecy realizować w formie 
lokali ucytkowych stanowi>cych czCWć budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego; 

6) w granicach działki budowlanej dopuszcza siC 
realizacje: 
a) obiektów małej architektury , 
b) altan ogrodowych i deszczochronów, 
c) zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 

gromadzenia odpadów stałychś 
7) zasady budowy ogrodzeMŚ 
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a) obowi>zuje budowa ogrodzeM acurowych 
o maksymalnej wysokoWci 1,8m, 

b) dopuszcza siC budowC ogrodzeM pełnych 
o maksymalnej wysokoWci 1,8 m od strony 
terenów oznaczonych symbolami 15.ZP i 16.ZP , 

c) obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych, z tworzyw sztucznych 
itp. oraz stosowania jaskrawych kolorów 
ogrodzenia; 

8) miejsca do parkowania dla obsługi budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej oraz funkcji usługowej dopuszczonej 
w ustaleniach planu, nalecy sytuować w granicach 
danej działki budowlanej, wyznaczonej w granicach 
terenu 1.MN; 

9) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni> 
z uwzglCdnieniem problematyki ograniczenia 
zacienienia s>siedniej działki budowlanejś 

 10) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zgodnie z § 7. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej na nie wiCcej nic dwieś 

2) ustala siC wysokoWć budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na nie 
wiCcej nic 9,0 m; 

3) geometria i układ dachu - obowi>zuje realizacja 
dachów pochyłych z pokryciem dachowym 
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (odcieM 
czerwieni); 

4) funkcja mieszkaniowa moce stanowić od 70% do 
100% powierzchni ucytkowej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego (segmentu 
w szeregu); 

5) dopuszcza siC, aby do 30% powierzchni ucytkowej 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego (segmentu 
w szeregu), stanowił lokal ucytkowy 
z przeznaczeniem dla uzupełniaj>cej funkcji 
usługowejś 

6) w granicach działki budowlanej dla funkcji 
noworealizowanych obowi>zuje wyznaczenie 
minimum 1-go miejsca postojowego przypadaj>cego 
na 1 lokal mieszkalny oraz minimum 1-go miejsca 
postojowego przypadaj>cego na kacde rozpoczCte 
30 m2 powierzchni ucytkowej usług – w przypadku 
ich realizacji; 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 30% powierzchni działki budowlanejś 

8) powierzchnia zabudowy- maksymalnie 40% 
powierzchni działki budowlanej. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego - obowi>zuje obsługa 
transportowa wył>cznie z terenu drogi oznaczonej 
symbolem 22.KD-D. 

6. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 20.1. Tereny oznaczone symbolami 2.MW, 3.MW, 

stanowi> tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

2. Dopuszcza siC wprowadzenie funkcji 
usługowych jako uzupełniaj>cych podstawowe 
przeznaczenie terenu, w zakresie działalnoWci zwi>zanej 
z obsług> firm, administracj>, ubezpieczeniami, 
bankowoWci>, rachunkowoWci>, usługami prawniczymi 
i projektowymi, gabinety lekarskie itp. 

3. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC mieszkaniow> nalecy realizować poprzez 

budowC, ucytkowanie i utrzymanie budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbCdnymi 
dla ich funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami garacowymi i gospodarczymi, 
przył>czeniow> infrastruktur> techniczn>, dojWciami 
i dojazdami, miejscami postojowymi, miejscami do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz 
z zieleni> przydomow>, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) garace i funkcje gospodarcze nalecy realizować 
poprzez budowC, ucytkowanie i utrzymanie 
pomieszczeM wbudowanych w bryłC budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego lub pod 
powierzchni> terenuś 

3) obowi>zuje zakaz budowy oddzielonych od budynku 
mieszkalnego, obiektów garacowych, 
gospodarczych lub obiektów ł>cz>cych powycsze 
funkcje, z zastrzeceniem ce powycszy zakaz nie 
dotyczy zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś 

4) funkcje usługowe, dopuszczone w ustaleniach planu 
jako uzupełniaj>ce, nalecy realizować w formie 
lokali ucytkowych, zlokalizowanych wył>cznie 
w piwnicy lub na pierwszej nadziemnej kondygnacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 

5) w granicach terenów oznaczonych symbolami 
2.MW, 3.MW dopuszcza siC realizacjCŚ 
a) obiektów małej architektury , 
b) altan ogrodowych i deszczochronów, 
c) zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 

gromadzenia odpadów stałychś 
6) zasady budowy ogrodzeMŚ 

a) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM po 
zachodniej stronie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (tj. wykraczaj>cych poza liniC 
tworzon> przez zachodni> elewacjC budynku), 

b) obowi>zuje budowa ogrodzeM acurowych 
o maksymalnej wysokoWci 1,8 m, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych, z tworzyw sztucznych 
itp. oraz stosowania jaskrawych kolorów 
ogrodzenia; 

7) miejsca do parkowania dla obsługi budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych oraz dla 
uzupełniaj>cej funkcji usługowej dopuszczonej 
w ustaleniach planu, nalecy sytuować odpowiednio 
w granicach terenów oznaczonych symbolami 
2.MW i 3.MW, w granicach przylegaj>cego terenu 
drogi publicznej - 22.KD-D, w granicach terenów 
przeznaczonych pod parkingi np. 19.KSg, dla 
funkcji noworealizowanych miejsca do parkowania 
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nalecy sytuować w granicach terenów 2.MW, 
3.MW; 

8) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni> 
z uwzglCdnieniem problematyki ograniczenia 
zacienienia s>siedniej działki budowlanejś 

9) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zgodnie z § 7. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego na nie wiCcej nic 
trzy; 

2) ustala siC wysokoWć budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na nie wiCcej nic 12,0 m; 

3) geometria i układ dachu - obowi>zuje realizacja 
i zachowanie dachów płaskichś 

4) dla noworealizowanej funkcji mieszkaniowej 
wielorodzinnej nalecy zapewnić realizacjC miejsc 
postojowych z zachowaniem wskaanika minimum 
1 miejsce postojowe przypadaj>cego na 1 lokal 
mieszkalny oraz minimum 1 miejsce postojowe na 
kacde rozpoczCte 30 m2 powierzchni ucytkowej 
usług towarzysz>cych – w przypadku ich realizacji; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 25% powierzchni poszczególnych 
terenów oznaczonych symbolem MWś 

6) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50% 
powierzchni poszczególnych terenów oznaczonych 
symbolem MW. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego - obowi>zuje obsługa 
transportowa wył>cznie z terenu drogi oznaczonej 
symbolem 22.KD-D . 

6. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 21.1. Teren oznaczony symbolem 4.MZ/U stanowi 

teren zabudowy zamieszkania zbiorowego jak: dom 
zakonny, plebania, pensjonat, internat, dom 
wycieczkowy, dom studencki, dom rencistów 
z dopuszczeniem uzupełniaj>cych funkcji usługowych  
o charakterze religijnym, oWwiatowym, 
wychowawczym, kulturalnym, opieki społecznej, 
słucby zdrowia, administracji, a takce zwi>zanej  
z działalnoWci> charytatywn> i pomocow> . 

2. Szczegółowe warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC zamieszkania zbiorowego nalecy realizować 

poprzez budowC, ucytkowanie i utrzymanie 
zabudowy zamieszkania zbiorowego (dla stałego lub 
okresowego pobytu ludzi) wraz z niezbCdnymi dla 
jej funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami garacowymi i gospodarczymi, 
przył>czeniow> infrastruktur> techniczn>, dojWciami 
i dojazdami, miejscami postojowymi, miejscami do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz 
z zieleni> towarzysz>c> zabudowie, a takce z innymi 
formami zagospodarowania terenu okreWlonymi 
w planie i w przepisach odrCbnychś 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynku zamieszkania 
zbiorowego bezpoWrednio przy granicy z s>siedni> 
działk> budowlan> (z terenem 6.UK/MZ), zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) garace i funkcje gospodarcze nalecy realizować 
poprzez budowC, ucytkowanie i utrzymanie 
pomieszczeM wbudowanych w bryłC budynku 
zamieszkania zbiorowego; 

4) obowi>zuje zakaz budowy oddzielonych od budynku 
zamieszkania zbiorowego, obiektów garacowych, 
gospodarczych lub obiektów ł>cz>cych powycsze 
funkcje, z zastrzeceniem ce powycszy zakaz nie 
dotyczy zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś 

5) funkcje usługowe, dopuszczone w ustaleniach planu 
jako uzupełniaj>ce, nalecy realizować wył>cznie 
jako wbudowane w bryłC budynku zamieszkania 
zbiorowego; 

6) dopuszcza siC realizacjC systemów antenowych 
i stacji przekaanikowych na dachach budynków 
zamieszkania zbiorowego; 

7) w granicach terenu dopuszcza siC realizacjCŚ 
a) obiektów małej architektury, 
b) altan ogrodowych i deszczochronów, 
c) zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 

gromadzenia odpadów stałychś 
8) zasady budowy ogrodzeMŚ 

a) dopuszcza siC budowC ogrodzeM acurowych 
o maksymalnej wysokoWci 1,8 m, 

b) obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych, z tworzyw sztucznych 
itp. oraz stosowania jaskrawych kolorów 
ogrodzenia; 

9) miejsca do parkowania dla obsługi budynków 
zamieszkania zbiorowego oraz dla funkcji 
uzupełniaj>cych dopuszczonych w ustaleniach 
planu, nalecy sytuować w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 4.MZ/U i 25.KD-W, 
a takce 6.UK/MZś 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC we wschodniej czCWci 
terenu, drogi wewnCtrznej słuc>cej obsłudze 
komunikacyjnej terenu 4.MZ/U oraz 6.UK/MZ; 

 11) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni> 
z uwzglCdnieniem problematyki ograniczenia 
zacienienia s>siedniej działki budowlanejś 

 12) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny 4.MZ/U, 6.UK/MZ, o ile 
koniecznoWć taka bCdzie wynikać ze szczegółowego 
projektu zagospodarowania terenów 4.MZ/U 
i 6.UK/MZ; 

 13) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny 4.MZ/U i 25.KD-W o ile 
koniecznoWć taka bCdzie wynikać ze szczegółowego 
projektu drogowego terenu 25.KD-W; 

 14) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zgodnie z § 7. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych budynku 

zamieszkania zbiorowego na nie wiCcej nic trzyś 
2) ustala siC wysokoWć budynku zamieszkania 

zbiorowego na nie wiCcej nic 15,0 m; 
3) geometria i układ dachu – geometria i układ dachu 

budynku dowolne; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15739 – Poz. 2887 
 
4) udział powierzchni funkcji uzupełniaj>cych 

dopuszczonych w ustaleniach planu, czyli 
uzupełniaj>cej funkcji usługowej, nie moce ł>cznie 
przekroczyć 45% powierzchni ucytkowej budynku 
zamieszkania zbiorowego; 

5) dla funkcji zamieszkania zbiorowego nalecy 
zapewnić realizacjC miejsc do parkowania 
z zachowaniem wskaanikaŚ  
a) minimum 1 miejsce do parkowania 

przypadaj>cego na 1 lokal zamieszkania 
zbiorowego posiadaj>cy indywidualne zaplecze 
kuchenne i sanitarne, 

b) minimum 0,25 miejsca do parkowania 
przypadaj>cego na kacdy 1 lokal o charakterze 
zamieszkania zbiorowego nie posiadaj>cy 
indywidualnego zaplecza kuchennego lub 
sanitarnego (obsługiwane poprzez zbiorowe 
zaplecze kuchenne lub sanitarne); 

6) dla funkcji usługowej nalecy zapewnić realizacjC 
miejsc do parkowania z zachowaniem wskaanika 
minimum 2 miejsca do parkowania przypadaj>ce na 
kacde rozpoczCte 100 m2 powierzchni ucytkowej 
usług uzupełniaj>cychś 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 5% powierzchni terenu oznaczonego 
symbolem 4.MZ/U; 

8) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 60% 
powierzchni terenu oznaczonego symbolem 
4.MZ/U. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego - obowi>zuje obsługa 
transportowa z terenu drogi oznaczonej symbolem 
20.KD-L poprzez teren drogi wewnCtrznej oznaczony 
25.KD-W lub poprzez układ jezdni znajduj>cy siC 
w granicach terenu oznaczonego 6.UK/MZ . 

5. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 22.1. Teren oznaczony symbolem 5.UKR stanowi 

tereny usług kultu religijnego – koWciółś 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC usług kultu religijnego nalecy realizować 

poprzez budowC, ucytkowanie i utrzymanie budynku 
Wwi>tyni - koWcioła wraz z niezbCdnymi dla ich 
funkcjonowania pomieszczeniami, przył>czeniow> 
infrastruktur> techniczn>, dojWciami i dojazdami, 
miejscami postojowymi oraz z zieleni> towarzysz>c> 
zabudowie, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje zakaz budowy oddzielonych od budynku 
Wwi>tyni, obiektów garacowych, gospodarczych, 
usługowych lub obiektów ł>cz>cych powycsze 
funkcje; 

3) dopuszcza siC realizacjC systemów antenowych 
i stacji przekaanikowych na wiecy budynku Wwi>tyni 
– koWciołaś 

4) w granicach terenów oznaczony symbolem 5.UKR Ś 
a) dopuszcza siC realizacje obiektów małej 

architektury religijnej (np. figura, krzyc), 
b) obowi>zuje formowanie drzew rosn>cych po 

południowej stronie bryły koWcioła w celu 

utrzymania zwartego pokroju roWlin 
i ograniczenia przesłaniania sylwety Wwi>tyniś 

5) zasady budowy ogrodzeMŚ 
a) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM od strony 

terenu oznaczonego symbolem 20.KD-L 
i 21.KD-L, 

b) dopuszcza siC budowC wył>cznie ogrodzeM 
acurowych o maksymalnej wysokoWci 1,8 m, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych, z tworzyw sztucznych 
itp. oraz stosowania jaskrawych kolorów 
ogrodzenia; 

6) miejsca do parkowania dla obsługi budynku 
Wwi>tyni - koWcioła, nalecy sytuować w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 5.UKR, 4.MZ/U, 
25.KD-W, a takce w granicach terenów przyległych 
w tym w szczególnoWci parkingów a takce dróg 
publicznych, w tym 20.KD-L i 21.KD-L; 

7) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>ś 
8) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej tereny 5.UKR i 25.KD-W o ile 
koniecznoWć taka bCdzie wynikać ze szczegółowego 
projektu drogowego terenu 25.KD-W ; 

9) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zgodnie z § 7. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC wysokoWć budynku kultu religijnego – 

koWcioła na nie wiCcej nic 26,0 mś 
2) geometria i układ dachu – geometria i układ dachu 

budynku dowolne, harmonijne z brył> budynkuś 
3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza nic 15% powierzchni terenu oznaczonego 
symbolem 5.UKR; 

4) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 60% 
powierzchni terenu oznaczonego symbolem 5.UKR. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego - obowi>zuje obsługa 
transportowa z terenu dróg przyległych oznaczonych 
symbolami 20.KD-L i 21.KD-L, a takce poprzez teren 
25.KD-W. 

5. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 23.1. Teren oznaczony symbolem 6.UK/MZ 

stanowi teren usług z zakresuŚ kultury, sportu, rekreacji, 
oWwiaty, wychowania, opieki społecznej, słucby 
zdrowia, gastronomii, administracji, a takce działalnoWci 
religijnej, charytatywnej i pomocowej, z dopuszczeniem 
uzupełniaj>cych funkcji zamieszkania zbiorowego. 

2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
1) funkcje usługowe nalecy realizować poprzez 

budowC, ucytkowanie i utrzymanie budynków 
usługowych wraz z niezbCdnymi dla ich 
funkcjonowania, towarzysz>cymi pomieszczeniami 
garacowymi i gospodarczymi, przył>czeniow> 
infrastruktur> techniczn>, dojWciami i dojazdami, 
miejscami postojowymi, miejscami do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych oraz z zieleni> 
towarzysz>c> zabudowie, a takce z innymi formami 
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zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynku usługowego 
bezpoWrednio przy granicy z s>siedni> działk> 
budowlan> (z terenem 4.MZ/U), zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) garace i funkcje gospodarcze nalecy realizować 
poprzez budowC, ucytkowanie i utrzymanie 
pomieszczeM wbudowanych w bryłC budynku 
usługowegoś 

4) obowi>zuje zakaz budowy oddzielonych od 
budynków usługowych, obiektów garacowych, 
gospodarczych lub obiektów ł>cz>cych powycsze 
funkcje, z zastrzeceniem, ce powycszy zakaz nie 
dotyczy zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś 

5) funkcjC zamieszkania zbiorowego, dopuszczon> 
w ustaleniach planu jako uzupełniaj>c>, nalecy 
realizować wył>cznie jako wbudowan> w bryłC 
budynku usługowegoś 

6) dopuszcza siC realizacjC systemów antenowych 
i stacji przekaanikowych na dachach budynków 
usługowychś 

7) obowi>zuje zakaz montowania na elewacjach 
budynków, klimatyzatorów od strony terenu 14 ZPś 

8) w granicach terenu dopuszcza siC realizacjCŚ 
a) terenowych urz>dzeM sportu i rekreacji 

(np. boiska, korty), 
b) obiektów małej architektury , 
c) altan ogrodowych i deszczochronów, 
d) zadaszonych osłon słuc>cych do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, 
e) ci>gów pieszo-rowerowych i placówś 

9) zasady budowy ogrodzeMŚ 
a) dopuszcza siC budowC wył>cznie ogrodzeM 

acurowych o maksymalnej wysokoWci 1,8 m, 
b) obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM 

wykonanych z prefabrykowanych elementów 
betonowych, blaszanych, z tworzyw sztucznych 
itp. oraz stosowania jaskrawych kolorów 
ogrodzenia; 

 10) miejsca do parkowania dla obsługi budynków 
usługowych oraz dla towarzysz>cej funkcji 
zamieszkania zbiorowego, dopuszczonej 
w ustaleniach planu, nalecy sytuować w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 6.UK/MZ, a ponadto 
takce w granicach terenów przyległych dróg 
i parkingów, w tym w szczególnoWci na terenie 
18.KSp; 

 11) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
6.UK/MZ obowi>zuje zakaz wyznaczania miejsc do 
parkowania i miejsc do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, wzdłuc północnej i zachodniej 
granicy terenu oraz w strefie do nich przyległej 
o szerokoWci 20,0 m w gł>b terenuś 

 12) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny 4.MZ/U, 6.UK/MZ o ile 
koniecznoWć taka bCdzie wynikać ze szczegółowego 
projektu zagospodarowania terenów 4.MZ/U oraz 
6.UK/MZ; 

 13) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny 6.UK/MZ i 25.KD-W o ile 

koniecznoWć taka bCdzie wynikać ze szczegółowego 
projektu drogowego terenu 25.KD-W ; 

 14) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zgodnie z § 7. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych budynków 

usługowych na nie wiCcej nic trzyś 
2) ustala siC wysokoWć budynków usługowych na nie 

wiCcej nic 14,0 mś 
3) geometria i układ dachu –geometria i układu dachu 

budynków dowolne, harmonijne z brył> budynku 
i z zabudow> lokalizowan> w granicach terenuś 

4) obowi>zuje realizacja min. 80% iloWci miejsc 
parkingowych, wynikaj>cych z planowanego 
zagospodarowania oraz wartoWci wskaaników 
ustalonych w planie, w granicach terenu; 

5) dopuszcza siC realizacjC maksymalnie 20% iloWci 
miejsc parkingowych, wynikaj>cych z planowanego 
zagospodarowania oraz wartoWci wskaaników 
ustalonych w planie, w granicach terenów 
przyległych dróg i parkingów, w tym 
w szczególnoWci na terenie 18.KSpś 

6) dla funkcji usług, nalecy zapewnić realizacjC miejsc 
do parkowania z zachowaniem wskaanikówŚ  
- minimum 15 miejsc postojowych (zalecane 25) 

przypadaj>cych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów administracyjno-biurowych 
itp., 

- minimum 12 miejsc postojowych (zalecane 30) 
przypadaj>cych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowo-handlowych, 
gastronomicznych, 

- minimum 10 miejsc postojowych (zalecane 15) 
przypadaj>cych na 100 miejsc ucytkowych 
liczonych ł>cznie w obiektach widowiskowych, 
sportowych, kinach, teatrach, oraz dodatkowo 
1 stanowisko dla autobusu przypadaj>ce na 200 
miejsc ucytkowych liczonych ł>cznie 
w w/w obiektach, 

- minimum 6 (zalecane 25) miejsc postojowych 
przypadaj>cych na 100 studentów/zatrudnionych 
ucytkowników obiektów naukowo-badawczych, 
nauki i szkolnictwa wycszego, oWwiaty itp., 

- minimum 12 miejsc postojowych (zalecane 20) 
przypadaj>cych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej bibliotek, obiektów usług zdrowia 
i opieki społecznej, itp., 

- minimum 20 miejsc postojowych (zalecane 30) 
przypadaj>cych na 100 łócek liczonych ł>cznie  
w obiektach hotelowych i szpitalach oraz 
dodatkowo 1 stanowisko dla autobusu 
przypadaj>ce na 200 łócek liczonych ł>cznie  
w w/w obiektach; 

7) dla funkcji zamieszkania zbiorowego nalecy 
zapewnić realizacjC miejsc postojowych 
z zachowaniem wskaanikówŚ  
- minimum 1 miejsce postojowe przypadaj>cego 

na 1 lokal zamieszkania zbiorowego posiadaj>cy 
indywidualne zaplecze kuchenne,  

- minimum 0,25 miejsca postojowego 
przypadaj>cego na kacdy lokal o charakterze 
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zamieszkania zbiorowego nie posiadaj>cy 
indywidualnego zaplecza kuchennego lub 
sanitarnego (obsługiwane poprzez zbiorowe 
zaplecze kuchenne) ,  

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 
mniejsza nic 30% powierzchni terenu oznaczonego 
symbolem 6.UK/MZ,  

9) powierzchnia zabudowy- maksymalnie 50% 
powierzchni terenu oznaczonego symbolem 
6.UK/MZ. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego: 
1) obowi>zuje obsługa transportowa z terenu drogi 

przyległej oznaczonej symbolem 20.KD-L, 
2) dopuszcza siC obsługC transportow> poprzez teren 

25.KD-W i 4.MZ/U. 
5. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 24.1. Teren oznaczony symbolem 7.IE stanowi 

teren infrastruktury elektroenergetycznej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC terenu nalecy realizować poprzez budowC, 

ucytkowanie i utrzymanie stacji transformatorowej, 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dojWć 
i dojazdów, a takce poprzez realizacjC innych form 
zagospodarowania terenu okreWlonych w planie lub 
w przepisach odrCbnychś 

2) projektowan> stacjC transformatorow> nalecy 
realizować, w ramach dyslokacji istniej>cej stacji 
usytuowanej w granicach działki nr 63 obrCb 393 
w granicach terenu o symbolu 9.ZP; 

3) obowi>zuje wymóg kształtowania wysokich 
walorów architektonicznych obiektuś 

4) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC iloWć kondygnacji nadziemnych obiektu 

stacji transformatorowej na nie wiCcej nic jednaś 
2) ustala siC wysokoWć obiektu stacji transformatorowej 

na nie wiCcej nic 3.0 mś 
3) geometria i układ dachu – geometria i układ dachu 

budynku dowolne; 
4) dopuszcza siC sytuowanie obiektu stacji 

transformatorowej zwróconego Wcian> bez otworów 
drzwiowych w odległoWci 1,5 m lub bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk>/terenem; 

5) obowi>zuje zastosowanie na elewacji obiektu stacji 
transformatorowej, neutralnej kolorystki, 
powoduj>cej wizualne wtopienie obiektu 
w otoczenie. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego - obowi>zuje obsługa 
transportowa z terenu drogi przyległej oznaczonej 
symbolem 20.KD-L. 

5. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 25.1. Tereny oznaczone symbolami 8.ZP, 9.ZP, 

10.ZP, stanowi> tereny zieleni urz>dzonej, publicznej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 

1) funkcjC terenu realizować poprzez zakładanie, 
ucytkowanie i utrzymanie zieleni urz>dzonej 
towarzysz>cej obiektom budowlanym wraz 
ze zwi>zanymi z ni> urz>dzeniami i obiektami, 
w tym ci>gami pieszymi i rowerowymi, mał> 
architektur>, przył>czeniow> infrastruktur> 
techniczn>, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje realizacja zieleni urz>dzonej w oparciu 
o projekt zagospodarowania terenu tworz>cy spójn> 
kompozycjC o charakterze załocenia osiowego 
o kierunku północ-południe, współtworzonego przez 
tereny 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP, 17.ZP oraz teren drogi 
oznaczonej symbolem 20.KD-L; 

3) obowi>zuje kształtowanie zieleni wysokiej 
m.in. poprzez wycinkC istniej>cego drzewostanu 
przeprowadzon> w oparciu o przepisy szczególne 
i odrCbne, na podstawie projektu zagospodarowania, 
którego wiod>cym elementem bCdzie 
oW kompozycyjno-widokowa ł>cz>ca teren 10.ZP 
z wejWciem do miejsca pamiCci ąDolina Vmierciąś 
zalecana wycinka drzew wskazanych na rysunku 
planu; 

4) obowi>zuje realizacja ci>gów pieszych 
i rowerowych, z zapewnieniem ci>głoWci głównych 
kierunków i relacji okreWlonych na rysunku planuś 

5) obowi>zuje lokalizacja na terenie 10.ZP elementu 
identyfikacji przestrzennej bCd>cego jednoczeWnie, 
elementem informacyjnym sygnalizuj>cym bliskie 
połocenie miejsca pamiCci „Dolina Vmierci”ś 

6) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury; 

7) dopuszcza siC budowC i utrzymanie podziemnych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

8) dopuszcza siC mocliwoWć utrzymania i ucytkowania 
istniej>cej stacji transformatorowej do czasu 
dyslokacji wynikaj>cej z potrzeby porz>dkowania 
przestrzeni lub uwarunkowaM technicznychś 
docelowa dyslokacja z dz. nr 63 obrCb 393 
w granice terenu oznaczonego symbolem 7.IE ; 

9) obowi>zuje zakazŚ 
a) budowy jezdni i zjazdów dla ruchu 

samochodowego, 
b) wyznaczania i budowy miejsc postojowych oraz 

miejsc do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, 

c) budowy ogrodzeM, za wyj>tkiem ogrodzeM 
sytuowanych wzdłuc wschodniej granicy 
terenówś w przypadku budowy ogrodzenia, 
maksymalna wysokoWć ogrodzenia moce wynosi 
1,2 mś ogrodzenie nalecy realizować jako 
acurowe z paneli ogrodzeniowych w kolorze 
zielonym; 

 10) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny 9.ZP, 10.ZP z terenem 
20.KD-L ,o ile koniecznoWć taka bCdzie wynikać 
ze szczegółowego projektu drogowego terenu 
20.KD-L . 
3. Szczegółowe zasady i warunki obsługi 

w zakresie transportu i infrastruktury technicznej - 
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dostCpnoWć z otaczaj>cych terenów, w tym z terenu 
przyległej drogi oznaczonej symbolem 20.KD-L. 

4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 26.1. Tereny oznaczone symbolami 11.ZP i 12.ZP 

stanowi> tereny zieleni urz>dzonej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
1) funkcje terenu realizować poprzez zakładanie, 

ucytkowanie i utrzymanie zieleni urz>dzonej, 
parkowej towarzysz>cej obiektom budowlanym 
wraz ze zwi>zanymi z ni> urz>dzeniami i obiektami, 
w tym ci>gami pieszymi i rowerowymi, mał> 
architektur>, przył>czeniow> infrastruktur> 
techniczn>, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu 
o charakterze leWnym poprzez ograniczenie wycinki 
drzew z dopuszczeniem przeprowadzenia, w oparciu 
o przepisy szczególne i odrCbne, uzasadnionej 
wycinki o charakterze pielCgnacyjnym lub 
porz>dkowym wykonanej w ten sposób, 
ce wiod>cym elementem kompozycji roWlinnej 
bCdzie naturalny drzewostan sosnowy i brzozowy; 

3) w zagospodarowaniu terenu 12.ZP nalecy 
uwzglCdnić orientacyjn> strefC oddziaływania 
dwutorowej linii napowietrznej wysokiego napiCcia 
110kV, dla której obowi>zuje zagospodarowanie 
terenu z zachowaniem przepisów szczególnych 
i odrCbnych oraz udostCpnienie terenu słucbom 
eksploatuj>cym i konserwuj>cym gestora sieci na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

4) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury; 

5) dopuszcza siC budowC i utrzymanie podziemnych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

6) obowi>zuje zakazŚ  
a) budowy jezdni i zjazdów dla ruchu 

samochodowego, 
b) wyznaczania i budowy miejsc do parkowania 

oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, 

c) sadzenia zieleni wysokiej w strefie 
oddziaływania linii wysokich napiCć; 

7) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren 12.ZP z terenem 20.KD-L, 
o ile koniecznoWć taka bCdzie wynikać 
ze szczegółowego projektu drogowego terenu 
20.KD-L. 
3. Szczegółowe zasady i warunki obsługi 

w zakresie transportu i infrastruktury technicznej - 
dostCpnoWć z otaczaj>cych terenów, w tym 
z przyległych dróg oznaczonych odpowiednio 
symbolami 20.KD-L i 25.KD-W. 

4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 27.1. Tereny oznaczone symbolami 13.ZP i 14.ZP 

stanowi> tereny zieleni urz>dzonej, publicznej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu; 

1) funkcjC terenu realizować poprzez zakładanie, 
ucytkowanie i utrzymanie zieleni urz>dzonej 
towarzysz>cej obiektom budowlanym wraz 
ze zwi>zanymi z ni> urz>dzeniami i obiektami, 
w tym ci>gami pieszymi i rowerowymi, mał> 
architektur>, przył>czeniow> infrastruktur> 
techniczn>, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje realizacja zieleni urz>dzonejś 
3) zagospodarowanie terenu nalecy kształtować 

w sposób umocliwiaj>cy dojazd awaryjny z drogi 
22.KD-D do terenu 6.UK/MZ; 

4) obowi>zuje realizacja ci>gów pieszych 
i rowerowych, z zapewnieniem ci>głoWci głównych 
kierunków i relacji okreWlonych na rysunku planuś 

5) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury; 

6) dopuszcza siC budowC i utrzymanie podziemnych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

7) obowi>zuje zakazŚ  
a) budowy jezdni i zjazdów dla ruchu 

samochodowego, z wył>czeniem dojazdu 
awaryjnego którym mowa w pkt. 3, 

b) wyznaczania i budowy miejsc do parkowania 
oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, z wył>czeniem terenu wskazanego 
w pkt. 8; 

8) w granicach terenu oznaczonego symbolem 13.ZP 
dopuszcza siC, zgodnie z rysunkiem planu, 
wyznaczenie i geodezyjne wydzielenie terenu 
o powierzchni nie wiCkszej nic 35 m2 w celu 
utworzenia i utrzymania miejsca do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś teren ten moce 
stanowić integraln> czCWć s>siaduj>cej 
nieruchomoWci zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym połoconym przy ulicy 
WaMkowicza 6. 
3. Szczegółowe zasady i warunki obsługi 

w zakresie transportu i infrastruktury technicznej: 
dostCpnoWć z otaczaj>cych terenów, w tym dla terenu 
oznaczonego 13.ZP z przyległej drogi oznaczonej 
21.KD-L, a dla terenu oznaczonego 14.ZP 
z przyległych, wydzielonych ci>gów pieszych 
oznaczonych 23.KPX i 24.KPX oraz z terenu dróg 
przyległych oznaczonych 21.KD-L, 22.KD-D. 

4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 28.1. Teren oznaczony symbolem 15.ZP stanowi 

teren zieleni urz>dzonej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC terenu realizować poprzez zakładanie, 

ucytkowanie i utrzymanie zieleni urz>dzonej 
towarzysz>cej obiektom budowlanym wraz 
ze zwi>zanymi z ni> urz>dzeniami i obiektami, 
w tym ci>gami pieszymi i rowerowymi, mał> 
architekturC, przył>czeniow> infrastruktur> 
techniczn>, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje ochrona istniej>cego drzewostanu 
poprzez ograniczenie wycinki drzew 
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z dopuszczeniem przeprowadzenia, w oparciu 
o przepisy szczególne i odrCbne, uzasadnionej 
wycinki o charakterze pielCgnacyjnym lub 
porz>dkowymś 

3) obowi>zuje realizacja zieleni urz>dzonejś 
4) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych 

i rowerowych; 
5) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 

architektury; 
6) dopuszcza siC lokalizacjC miejsca do czasowego 

gromadzenia odpadów stałychś 
7) dopuszcza siC budowC i utrzymanie podziemnych 

sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
8) obowi>zuje zakazŚ  

a) budowy jezdni i zjazdów dla ruchu 
samochodowego, 

b) wyznaczania i budowy miejsc do parkowania; 
3. Szczegółowe zasady i warunki obsługi 

w zakresie transportu i infrastruktury technicznej: 
dostCpnoWć z otaczaj>cych terenów, w tym z przyległej 
drogi oznaczonej symbolem 22.KD-D. 

4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 29.1. Teren oznaczony symbolem 16.ZP stanowi 

teren zieleni urz>dzonej, publicznej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC terenu realizować poprzez zakładanie, 

ucytkowanie i utrzymanie zieleni urz>dzonej 
towarzysz>cej obiektom budowlanym wraz 
ze zwi>zanymi z ni> urz>dzeniami i obiektami, 
w tym ci>gami pieszymi i rowerowymi, mał> 
architektur>, przył>czeniow> infrastruktur> 
techniczn>, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje realizacja zieleni urz>dzonejś 
3) obowi>zuje realizacja ci>gów pieszych 

i rowerowych, z zapewnieniem ci>głoWci głównych 
kierunków i relacji okreWlonych na rysunku planu; 

4) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury; 

5) dopuszcza siC budowC i utrzymanie podziemnych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

6) obowi>zuje zakazŚ  
a) budowy jezdni i zjazdów dla ruchu 

samochodowego, 
b) wyznaczania i budowy miejsc do parkowania 

oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych. 

3. Szczegółowe zasady i warunki obsługi 
w zakresie transportu i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa transportowa z przyległych dróg, 
w tym z drogi oznaczonej symbolem 22.KD-D. 

4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 30.1. Teren oznaczony symbolem 17.ZP stanowi 

teren zieleni urz>dzonej, publicznej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC terenu realizować poprzez zakładanie, 

ucytkowanie i utrzymanie zieleni urz>dzonej 
towarzysz>cej obiektom budowlanym wraz 

ze zwi>zanymi z ni> urz>dzeniami i obiektami, 
w tym ci>gami pieszymi i rowerowymi, mał> 
architektur>, przył>czeniow> infrastruktur> 
techniczn>, a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie 
i w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje realizacja zieleni urz>dzonej w oparciu o 
projekt zagospodarowania terenu tworz>cy spójn> 
kompozycjC o charakterze załocenia osiowego 
o kierunku północ-południe, współtworzonego przez 
tereny 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP, 17.ZP oraz teren drogi 
oznaczonej symbolem 20.KD-L; 

3) w zagospodarowaniu terenu nalecy uwzglCdnić 
orientacyjn> strefC oddziaływania dwutorowej linii 
napowietrznej wysokiego napiCcia 110 kV, dla 
której obowi>zuje zagospodarowanie terenu 
z zachowaniem przepisów szczególnych i odrCbnych 
oraz udostCpnienie terenu słucbom eksploatuj>cym 
i konserwuj>cym gestora sieci na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

4) obowi>zuje realizacja ci>gów pieszych 
i rowerowych, z zapewnieniem ci>głoWci głównych 
kierunków i relacji okreWlonych na rysunku planuś 

5) dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych jako 
pieszo-jezdni, dla zapewnienia niezbCdnego dojazdu 
awaryjnego i technicznego do ąDoliny Vmierciąś 

6) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury; 

7) dopuszcza siC budowC i utrzymanie podziemnych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

8) obowi>zuje zakazŚ  
a) wyznaczania i budowy miejsc postojowych oraz 

miejsc do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, 

b) budowy ogrodzeM, 
c) sadzenia zieleni wysokiej w strefie 

oddziaływania linii wysokich napiCćś 
9) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej tereny 17.ZP, z terenem 20.KD-L, 
o ile koniecznoWć taka bCdzie wynikać 
ze szczegółowego projektu drogowego terenu 
20.KD-L . 
3. Szczegółowe zasady i warunki obsługi 

w zakresie transportu i infrastruktury technicznej: 
obowi>zuje obsługa transportowa z przyległej drogi 
oznaczonej symbolem 20.KD-L. 

4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 31.1. Teren oznaczony symbolem 18.KSp, stanowi 

teren parkingu powierzchniowego - ogólnodostCpnego. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC terenu nalecy realizować poprzez budowC, 

ucytkowanie i utrzymanie parkingu 
powierzchniowego wraz z przył>czeniow> 
infrastruktur> techniczn> a takce z innymi formami 
zagospodarowania terenu okreWlonymi w planie lub 
w przepisach odrCbnychś 

2) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) obowi>zuje zakaz stosowania ogrodzeM pełnych oraz 

o wysokoWci powycej 1,2mś 
4) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej tereny 18.KSp z terenem 20.KD-L 
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o ile koniecznoWć taka bCdzie wynikać 
ze szczegółowego projektu drogowego terenu 
20.KD-L . 
3. Zasady modernizacji, rozbudowy, i budowy 

systemu transportowego - obowi>zuje obsługa 
transportowa z terenu drogi przyległej oznaczonej 
symbolem 20.KD-L . 

4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 32.1. Teren oznaczony symbolem 19.KSg, stanowi 

teren parkingu kubaturowego. 
2. Dopuszcza siC wprowadzenie funkcji 

usługowych jako uzupełniaj>cych podstawowe 
przeznaczenie terenu, w zakresieŚ usług handlu 
detalicznego, usług bytowych, administracji, kultury, 
itp, z wył>czeniem stacji paliw, stacji obsługi 
technicznej pojazdów, myjni. 

3. Szczegółowe warunki i sposób 
zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC terenu realizować poprzez budowC, 

ucytkowanie i utrzymanie garacu 
wielopoziomowego z dopuszczeniem realizacji 
funkcji usługowej jako funkcji uzupełniaj>cej 
stanowi>cej do 20% powierzchni ucytkowej obiektuś 

2) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC 
jednego budynku; 

3) funkcje usługowe, dopuszczone w ustaleniach planu 
jako uzupełniaj>ce nalecy realizować poprzez 
budowC ucytkowanie i utrzymanie pomieszczeM 
wbudowanych w bryłC budynku garacu 
wielopoziomowego, zlokalizowanych od strony ulic 
Twardzickiego i Bołtucia (20.KD-L), w tym 
lokalizacja witryn i stref wejWciowych dla klientów 
od ulic Twardzickiego i Bołtucia (20.KD-L ); 

4) elewacje od strony ulic Twardzickiego oraz Bołtucia 
(20.KD-L) nalecy kształtować w sposób 
zapewniaj>cy wysoki standard architektoniczny 
i estetyczny obiektu; 

5) dla funkcji usług uzupełniaj>cych obowi>zuje 
lokalizacja miejsc do parkowania w granicach terenu 
19.KSg; 

6) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych w granicach 
terenu sieci uzbrojenia technicznego; 

7) dopuszcza siC realizacjC kondygnacji podziemnych 
w budynku; 

8) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>, 
w tym realizacja nasadzeM zieleni w rejonie 
ul. Bołtucia (20.KD-L) nawi>zuj>cych form> 
i zastosowanymi gatunkami do rozwi>zaM przyjCtych 
w kompleksowym projekcie zagospodarowania 
strefy wejWciowej do miejsca pamiCci ąDolina 
Vmiercią obejmuj>cym tereny 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP, 
17.ZP oraz teren drogi oznaczonej symbolem 
20.KD-L; 

9) obowi>zuje zakaz montowania na elewacjach 
budynku klimatyzatorów od strony zabudowy 
mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. WaMkowicza 6ś 

 10) w elewacji obiektu przewidzieć konstrukcje dla 
pn>czy. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 

terenu; 

2) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 
powierzchni terenu; 

3) ustala siC wysokoWć budynku na nie wiCcej nic 14 m; 
4) geometria i układ dachu – dach płaski, 

z mocliwoWci> lokalizacji miejsc postojowych na 
konstrukcji stropodachu; 

5) dla funkcji usług uzupełniaj>cych nalecy zapewnić 
realizacjC miejsc postojowych z zachowaniem 
wskaanikaŚ minimum 1 miejsce postojowe na kacde 
rozpoczCte 30 m2 powierzchni ucytkowej usług. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu transportowego: 
1) obowi>zuje obsługa transportowa z terenu drogi 

przyległej oznaczonej symbolem 21.KD-L, 
z mocliwoWci> lokalizacji wyjazdu na teren drogi 
20.KD-L; 

2) obsługa transportowa usług wbudowanych w bryłC 
garacu wielopoziomowego poprzez wewnCtrzny 
układ komunikacyjny garacu. 
6. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenuŚ 
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

ucytkowanie terenu na dotychczasowych zasadach  
w formie parkingu powierzchniowego; 

2) dopuszcza siC mocliwoWci> lokalizacji 
tymczasowego budynku gospodarczego zwi>zanego 
z obsług> parkingu, o powierzchni zabudowy do 
25m2 i wysokoWci 1 kondygnacji, lokalizowanego 
zgodnie z liniami zabudowy okreWlonymi na rysunku 
planu, w zamian za obiekt istniej>cy. 
7. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-16 i 18. 
 
§ 33.1. Tereny oznaczone symbolami 20.KD-L, 

21.KD-L, stanowi> tereny dróg publicznych, ulice klasy 
lokalnej. 

2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC transportow> nalecy realizować poprzez 

budowC, ucytkowanie i utrzymanie dróg wraz 
ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami i obiektami, 
w tym pod budowC i utrzymanie infrastruktury 
technicznej, ci>gów pieszych i rowerowych, małej 
architektury, miejsc postojowych, a takce poprzez 
realizacjC innych form zagospodarowania terenu 
okreWlonych w planie lub w przepisach odrCbnychś 

2) ulice realizować jako jednojezdniowe, dwupasowe 
z obustronnymi chodnikami; 

3) szerokoWć dróg w pełnym przekroju drogowym - 
zmienna, zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 20.KD-L: 

17,0-30,0 m, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 21.KD-L: 

19,0-24,0 m; 
4) zalecany typ skrzycowaM z ulicami klasy zbiorczej, 

lokalnej i dojazdowej – zwykłeś 
5) dopuszcza siC realizacjC zjazdów na drogi 

wewnCtrzne i poszczególne działki 
budowlane/tereny wg przepisów odrCbnychś 

6) dopuszcza siC utrzymanie i budowC nowych miejsc 
do parkowania; 
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7) w zagospodarowaniu terenu 20.KD-L nalecy 

uwzglCdnić orientacyjn> strefC oddziaływania 
dwutorowej linii napowietrznej wysokiego napiCcia 
110kV, dla której obowi>zuje zagospodarowanie 
terenu z zachowaniem przepisów szczególnych 
i odrCbnych oraz udostCpnienie terenu słucbom 
eksploatuj>cym i konserwuj>cym sieci na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych; 

8) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny 9.ZP, 10.ZP, 12.ZP, 17.ZP, 
18.KSp z terenem 20.KD-L, o ile koniecznoWć taka 
bCdzie wynikać ze szczegółowego projektu 
drogowego terenu 20.KD-L. 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 34.1. Teren oznaczony symbolem 22.KD-D 

stanowi teren drogi publicznej, ulica klasy dojazdowej. 
2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC transportow> nalecy realizować poprzez 

budowC, ucytkowanie i utrzymanie drogi wraz 
ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami i obiektami, 
w tym pod budowC i utrzymanie infrastruktury 
technicznej, ci>gów pieszych i rowerowych, małej 
architektury, miejsc postojowych, a takce poprzez 
realizacjC innych form zagospodarowania terenu 
okreWlonych w planie lub w przepisach odrCbnychś 

2) ulicC realizować jako jednojezdniow>, dwupasow> 
z obustronnym chodnikiem i miejscami do 
parkowaniaś dopuszcza siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni 
i chodnikówś 

3) szerokoWć drogi w pełnym przekroju drogowym - 
zmienna, zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania 9,5-20,0 m; 

4) zalecany typ skrzycowaM z ulicami klasy lokalnej 
i dojazdowej - zwykłeś 

5) dopuszcza siC realizacjC zjazdów na poszczególne 
działki budowlane/tereny wg przepisów odrCbnych. 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 
§ 35.1. Tereny oznaczone symbolami 23.KPX, 

24.KPX , stanowi> tereny wydzielonych, publicznych 
ci>gów pieszych. 

2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC transportow> nalecy realizować poprzez 

budowC, ucytkowanie i utrzymanie ci>gów pieszych 
wraz ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami 
i obiektami, w tym pod budowC i utrzymanie 
infrastruktury technicznej, małej architektury, 
a takce poprzez realizacjC innych form 
zagospodarowania terenu okreWlonych w planie lub 
w przepisach odrCbnychś 

2) dopuszcza siC budowC, przebudowC ci>gów pieszych 
oraz ich remonty; 

3) minimalna szerokoWć ci>gu pieszegoŚ 2,0 mś 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 
 

§ 36.1. Teren oznaczony symbolem 25.KD-W 
stanowi tereny drogi wewnCtrznej. 

2. Szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
1) funkcjC transportow> nalecy realizować poprzez 

budowC, ucytkowanie i utrzymanie drogi wraz 
ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami i obiektami, 
w tym pod budowC i utrzymanie infrastruktury 
technicznej, ci>gów pieszych i rowerowych, małej 
architektury, miejsc postojowych, a takce poprzez 
realizacjC innych form zagospodarowania terenu 
okreWlonych w planie lub w przepisach odrCbnychś 

2) zaleca siC przekrój jednoprzestrzenny bez 
wyodrCbnionej jezdni i chodnikówś 

3) szerokoWć w pełnym przekroju drogowym - 
zmienna, zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, jednak nie mniejsza nic 5,5 m; 

4) dopuszcza siC realizacjC zjazdów na poszczególne 
działki budowlane/tereny wg przepisów odrCbnychś 

5) dopuszcza siC zmianC przebiegu orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny 4.MZ/U, 5.UKR , 6.UK/MZ 
z terenem 25.KD-W, o ile koniecznoWć taka bCdzie 
wynikać ze szczegółowego projektu drogowego 
terenu 25.KD-W. 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8-18. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 

§ 37. Trac> mocŚ 
1) Uchwała Nr LII/918/98 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
ąBohaterówą w Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Bydg. 
Nr 63, poz. 370, z dnia 6 listopada 1998 r.), 
w granicach obszaru objCtego planemś  

2) Uchwała Nr LV/1056/98 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
"Przylesie" (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 2, poz. 4 
z dnia 12 stycznia 1999 r.) w granicach obszaru 
objCtego planemś 

3) Uchwała Nr LXVIII/1296 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Przylesie-
Bołtuciaą (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1230 
z dnia 9 czerwca 2006 r.) w granicach obszaru 
objCtego planem. 
 
§ 38. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Roman Jasiakiewicz 

 

 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15746 – Poz. 2887 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XVII/326/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15747 – Poz. 2887 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15748 – Poz. 2887 
 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 281 – 15749 – Poz. 2887 
 

ZAŁ=CZNIK NR 2 
do Uchwały Nr XVII/326/11 

Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23 listopada 2011 r.  

 
RozstrzygniCcie 

 
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 „FORDON 
PRZYLESIE – WIATRAK” w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
/Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087/, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104/ Rada Miasta Bydgoszczy okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie 
z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm./ nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś Ustalenia 
projektu planu nie przewiduj> nowych inwestycji 
wynikaj>cych z realizacji zadaM własnych gminy, 
a jedynie biec>ce utrzymanie i konserwacja w zakresie 
istniej>cych dróg publicznych oraz zieleni publicznej. 

2. Sposób realizacji inwestycjiŚ Realizacja 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy odbywać siC bCdzie 
zgodnie z załoceniami okreWlonymi w nastCpuj>cych 
dokumentach:  
- Studium uwarunkowaM i kierunków 

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

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

- Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 1010-2012, , przyjCte 
Uchwał> Nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 16.12.2009 r w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2010 rok.  

- Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, 
przyjCty Uchwał> Nr XLV/632/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 1.04.2009 r.  

- Uchwała Nr LII/781/09 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 23.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Planu 
rozwoju i modernizacji urz>dzeM wodoci>gowych 
i kanalizacyjnych na lata 2010-2014  

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

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