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UCHWAŁA Nr XV/267/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okole-Grottgera" 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 i Nr 149, poz. 996) 
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. 971) Rada Miasta w Bydgoszczy uchwala, 
co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM niniejszej 
uchwały ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy 
przyjCtego uchwał> Nr L/756/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Okole-Grottgera” w Bydgoszczy, o powierzchni 
1,76 ha, w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000 jako zał>cznik nr 1 

wraz 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 2ś 

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

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

2) 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; 

3) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczyś 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym przeznaczeniu (podstawowym, 
uzupełniaj>cym) i zasadach zagospodarowania 
opisanych w tekWcie planu, który został wyznaczony 
na rysunku planu za pomoc> linii rozgraniczaj>cych 
oraz posiada oznaczenie – numer porz>dkowy 
i symbol literowy wskazuj>cy przeznaczenie terenuś 

5) przeznaczeniu terenu – nalecy przez to rozumieć 
funkcjC, która dominuje, przewaca na danym 
terenie; 

6) uzupełniaj>cym przeznaczeniu terenu – nalecy przez 
to rozumieć funkcje nie koliduj>ce 
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniaj> 
lub wzbogacaj> przeznaczenie terenu i wystCpuj> na 
zasadach okreWlonych w ustaleniach szczegółowych 
planu dla kacdego terenuś 

7) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlonej – nalecy przez to rozumieć liniC 
okreWlaj>c> granice terenów o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania ustalonych 
w planie, której przebieg nie podlega zmianomś 

8) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – 
orientacyjnej – nalecy przez rozumieć liniC 
okreWlaj>c> granice terenów o rócnym przeznaczeniu 
i rócnych zasadach zagospodarowania ustalonych  
w planie, której przebieg moce być zmieniony 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w ustaleniach 
planu, jeceli bCdzie to uzasadnione projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i potrzebami 
funkcjonalnymi a takce nie spowoduje ograniczeM 
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów 
rozgraniczonych tak> lini> i bCdzie zgodna 
z ustaleniami szczegółowymi planu oraz przepisami 
odrCbnymiś 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, wyznaczaj>c> obszar, na którym 
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie zabudowy, 
poza któr> nie moce być wysuniCte lico zewnCtrznej, 
nadziemnej Wciany budynku, z wyj>tkiem elementów 
architektonicznych jak np. gzyms, okap dachu, 
podokienniki itp., czCWci budynku jak np. balkony, 
galerie, ł>czniki, wykusze, tarasy, schody 
zewnCtrzne, pochylnie, rampy itp. a takce rynna, 
rura spustowa itp., które mog> być wysuniCte poza 
liniC zabudowyś 

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

 11) zabudowie usługowej – nalecy przez to rozumieć 
budynki ucytecznoWci publicznej (z zakresu m.in. 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoWci, 
kultury w tym muzea i galerie wystaw, kultu 
religijnego, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, 
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług 
turystyki i sportu, obsługi pasacerów, WwiadczeM 
usług pocztowych), budynki zamieszkiwania 
zbiorowego (np. hotel, pensjonat, dom 
wycieczkowy, schronisko młodziecowe, internat, 
dom studencki, dom dziecka, dom rencistów, dom 
zakonny) wraz z pomieszczeniami (budynkami) 
pomocniczymi takimi jak: pomieszczenia socjalne, 
administracyjne i gospodarcze, w tym słuc>ce do 
magazynowania towarów i materiałów niezbCdnych 
do wykonywania biec>cych usługś 

 12) noWniku reklamowym – 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 
lub w formie wolno stoj>cej, słuc>cy do prezentacji 
reklam, nie bCd>cy znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem 
informuj>cym o obiektach ucytecznoWci publicznej 
ustawionych przez gminCś 

 13) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
wskaanik słuc>cy naliczaniu jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, okreWlony w stosunku procentowymś 

 14) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem , wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

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

 
§ 3. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy 

i zagospodarowania terenu nastCpuje w oparciu oŚ 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone na rysunku 

planu; 
2) ogólne i szczegółowe ustalenia planu, zawarte 

w niniejszej uchwale. 
 
§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ 
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) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) linia podziału wewnCtrznego terenu – orientacyjna; 

6) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 
zabytkówś 

7) granice stref „A” i „B” ochrony konserwatorskiejś 
8) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 
9) punkt widokowy; 

 10) orientacyjny przebieg ci>gu pieszo-rowerowego; 
 11) zimowe siedlisko łabCdzia niemego – miejsce 

oznaczone orientacyjnie; 
 12) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych sposobach 
zagospodarowania. 

 
Rozdział 2 

Ogólne ustalenia planu 
 

§ 5. Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 
terenów połoconych w granicach obszaru objCtego 
planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 
inaczej. 

 
§ 6. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

przeznaczenia terenówŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 

nastCpuj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ 
a) teren zabudowy usługowej z zakresu nauki 

i szkolnictwa wycszego, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UN, 

b) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z uzupełniaj>cymi funkcjami usługowymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U, 

c) teren drogi publicznej – fragment ulicy klasy 
zbiorczej z dwutorow> lini> tramwajow>, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
KD-Z+T, 

d) teren drogi publicznej – ulicy klasy lokalnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L, 

e) teren drogi publicznej – ci>g pieszo-rowerowy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KPX-R, 

f) teren zieleni urz>dzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP, 

g) teren infrastruktury kanalizacji deszczowej – 
oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem IKd, 

h) teren infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 
przepompownia Wcieków komunalnych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem IKs, 

i) teren infrastruktury elektroenergetycznej – stacja 
transformatorowa, oznaczony na rysunku planu 
symbolem IE, 

j) teren Wródl>dowych wód powierzchniowych, 
płyn>cych, oznaczony na rysunku planu 
symbolem WS; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach 
produkcyjnych, drobnej wytwórczoWci i rzemiosła, 
magazynowo-składowych, handlu hurtowego, skupu 
surowców wtórnych itp., 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.ś 
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3) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych 

z zakresuŚ 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 ponad 
3.5t. 
 
§ 7.1. Ustala siC ogólne zasady ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) obowi>zuje wysoki standard architektoniczny 

i estetyczny budynków oraz wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu, w tym małej architektury 
i zieleni itp.; 

2) obowi>zuje kształtowanie zabudowy 
i zagospodarowania terenu w sposób uwzglCdniaj>cy 
widokow> ekspozycjC budynków od strony rzeki 
Brdy; 

3) obowi>zuje usytuowanie nowych budynków zgodnie 
z liniami zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu, 
oraz z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

4) 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, 

c) czCWci budynku, takich jak balkony, galerie, 
tarasy, wykusze, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., które mog> wykraczać poza liniC 
zabudowy, 

d) obiektów małej architektury, 
e) miejsc do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych (zadaszonych osłon)ś 
5) obowi>zuje zakaz wymiany, rozbudowy 

i nadbudowy obiektu przeznaczonego do rozbiórki, 
wskazanego na rysunku planu; do czasu realizacji 
ustaleM planu dopuszcza siC przeprowadzenie 
remontów i przebudów budynkuś 

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

7) obowi>zuje stosowanie kolorystyki w nawi>zaniu do 
elementów wystroju architektonicznego 
i kompozycji elewacji, z ucyciem maksymalnie 
trzech kolorów z rócnych gam kolorystycznych lub 
trzech kolorów z tej samej gamy kolorystycznej, 
z zakazem stosowania agresywnej palety barw; 

8) obowi>zuje zakaz montowania anten satelitarnych 
i urz>dzeM klimatyzacyjnych na elewacjach 
frontowych budynków lub innych elewacjach 
ozdobionych detalem architektonicznym lub 

szczególnie eksponowanych widokowoś dopuszcza 
siC sytuowanie urz>dzeM na dachach budynków 
wył>cznie w miejscach niewidocznych z poziomu 
przechodnia od strony przestrzeni publicznej, 
np. ulicy. 
2. Ustala siC zasady sytuowania noWników 

reklamowych: 
1) w granicach obszaru objCtego planem ustala siC 

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

2) w granicach terenów dróg publicznych, 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; 

3) wymagane by estetyka i sposób umieszczenia 
noWników reklamowych umieszczanych 
w s>siedztwie budynków były dostosowane do jego 
formy i wystroju architektonicznego; 

4) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 
reklamowych: 

a) na obiektach wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków, z wył>czeniem szyldów 
stanowi>cych nazwC własn> firmy lub 
informacjC o zakresie prowadzonej działalnoWci 
usługowej, 

b) 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., 

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

 
§ 8. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 

mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, które wymagaj> sporz>dzenia raportu 
o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko, 
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 
w wyniku m.in. emisji hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia 
odpadami itp.; 

3) zgodnie z przepisami odrCbnymi obowi>zuje 
ochrona zimowego siedliska łabCdzia niemego 
i innych dziko wystCpuj>cych gatunków ptaków 
objCtych ochron> gatunkow> z wymogiem 
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zabezpieczenia siedliska przed zagroceniami 
zewnCtrznymi i wykonania zabiegów utrzymuj>cych 
właWciwy jego stanś obowi>zuje zakazŚ 
a) niszczenia siedliska i ostoi, 
b) umyWlnego płoszenia i niepokojenia ptakówś 

4) usuwanie drzew stanowi>cych starodrzew lub 
innych drzew w wieku dojrzałym, wyrócniaj>cych 
siC wysokimi walorami przyrodniczymi 
i estetycznymi 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; 

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

6) w rozumieniu przepisów dotycz>cych ochrony przed 
hałasem, tereny oznaczone symbolami MW/U 
nalecy klasyfikować jako tereny zabudowy 
Wródmiejskiejś 

7) w celu ochrony lokali mieszkalnych przed 
działaniem hałasu nalecy stosować elementy 
architektoniczne ograniczaj>ce oddziaływanie 
hałasu, wykorzystywać materiały budowlane 
o podwycszonej izolacji akustycznej a takce 
racjonalnie planować rozmieszczenie pomieszczeM 
w budynku; 

8) w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego ustala siC sposób zaopatrzenia 
w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub za 
pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, aródłami energii odnawialnej oraz 
innymi paliwami, pod warunkiem zachowania 
wysokiej sprawnoWci w procesie spalania, okreWlonej 
dla poszczególnych urz>dzeM grzewczychś 

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

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnejŚ 
1) na rysunku planu wyznacza siC strefC "B" ochrony 

konserwatorskiej, w granicach której wymagane 
jest: 
a) uzyskanie uzgodnienia właWciwego konserwatora 

zabytków w przypadku realizacji nowej 
zabudowy i uzupełnieM istniej>cej, małych form 
architektonicznych, elementów reklamy 
wizualnej, 

b) przeprowadzenie przed rozpoczCciem 
działalnoWci budowlanej, wyprzedzaj>cych badaM 
archeologicznych, których zakres powinien być 
okreWlony i uzgodniony przez właWciwego 
konserwatora zabytkówś 

2) budynek zlokalizowany przy ul. Grottgera 4 ujCty 
jest w gminnej ewidencji zabytkówś wszelkie prace 
budowlane zwi>zane z jego ewentualnym 
remontowaniem, przebudow> i rozbudow> nalecy 
uzgadniać z właWciwym konserwatorem zabytkówś 

3) na rysunku planu wyznacza siC strefC "A" Wcisłej 
ochrony konserwatorskiej, obejmuj>c> południow> 
czCWć obszaru opracowania planu miejscowego, 
stanowi>c> fragment ulicy marszałka Focha, 
w granicach której wymagane jest uzgodnienie 
projektów budowlanych z właWciwym 
konserwatorem zabytków. 
 
§ 10. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

i reprezentacyjnego wizerunku przestrzeni 
publicznych, które stanowi> tereny dróg publicznych 
i tereny zieleni urz>dzonej, a takce przestrzeni 
ogólnodostCpnych, np. otoczenia obiektów 
ucytecznoWci publicznej poprzez arancacjC 
nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej 
architektury, zieleni itp.; 

2) wymagane zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych w oparciu o istniej>ce uwarunkowania, 
wartoWci i utrwalone tradycje, przy załoceniu 
kreowania indywidualnego charakteru i klimatu 
miejsca, w sposób sprzyjaj>cy nawi>zywaniu 
kontaktów społecznych i poprawie jakoWci cycia 
mieszkaMcówś 

3) wymagana realizacja wszystkich elementów 
zagospodarowania w tym urz>dzeM i elementów 
małej architektury, stanowi>cych wyposacenie 
przestrzeni publicznych o wysokim standardzie 
estetycznym, z wykorzystaniem wysokiej jakoWci 
materiałów. 
 
§ 11. Ogólne ustalenia dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrCbnych, w tym terenów górniczych, a takce 
obszarów szczególnego zagrocenia powodzi> oraz 
obszarów osuwania siC mas ziemnychŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

tereny górnicześ 
2) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

obszary szczególnie zagrocone powodzi>ś 
3) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

obszary osuwania siC mas ziemnych. 
 
§ 12. Ustala siC zasady i warunki podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) w obszarze objCtym planem nie ustala siC granic 

obszarów wymagaj>cych scaleM i podziałów 
nieruchomoWciś 

2) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu 
i w ustaleniach szczegółowych, przy uwzglCdnieniu 
przepisów odrCbnychś 

3) granice działek budowlanych wyznaczaj> 
orientacyjne linie podziału wewnCtrznego terenów 
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oraz linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, okreWlone na rysunku planuś 

4) dopuszcza siC wydzielenie działek w celu 
wyodrCbnienia nieruchomoWci gruntowych na 
potrzeby realizacji inwestycji komunikacyjnych 
(m.in. słuc>cych wydzieleniu dróg wewnCtrznych) 
i infrastrukturalnych; 

5) dopuszcza siC przeprowadzenie podziałów 
geodezyjnych słuc>cych potrzebom dokonania 
uregulowaM własnoWciowych oraz poprawie 
warunków funkcjonowania nieruchomoWciś 

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

szczegółowych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy - ze wzglCdu na prawidłowoWć 
funkcjonowania lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, na 
obszarze objCtym planem obowi>zuj> ograniczenia 
wysokoWci wszystkich urz>dzeM i obiektów 
lokalizowanych na terenie objCtym planem, 
z uwzglCdnieniem rzCdnej wysokoWciowej 117 m npm 
stanowi>cej powierzchniC ograniczaj>c>, okreWlon> 
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska. 

 
§ 14. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

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

a) teren drogi publicznej – fragment ulicy klasy 
zbiorczej z dwutorow> lini> tramwajow> 
oznaczony symbolem 5.KD-Z+T (ul. Marszałka 
Focha), 

b) teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej, 
oznaczony symbolem 4.KD-L (ul. Grottgera), 

c) teren dróg publicznych - ci>g pieszo-rowerowy, 
oznaczony symbolem 3.KPX-R, 

d) ogólnodostCpne ci>gi pieszo-rowerowe; 
2) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 

lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 
technicznych oraz infrastruktury technicznej, które 
słuc> prowadzeniu, zabezpieczaniu i obsłudze ruchu, 
a takce urz>dzeM zwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania ruchemś 

3) w pasach dróg publicznych 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 etapowanie rozbudowy układu 
drogowego; 

6) ustala siC obsługC komunikacyjn> terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych na zasadach 

ustalonych przez zarz>dcC drogi oraz zgodnie 
z ustaleniami i zasadami ruchu drogowego; 

7) dla działek, które nie maj> bezpoWredniego dostCpu 
do drogi publicznej, nalecy ustalić prawo przejWcia 
i przejazdu - zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

8) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z przyległych 
terenów dróg publicznych. 
 
§ 15. Ustala siC ogólne zasady dotycz>ce 

ucytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) dopuszcza siC utrzymanie w pasach dróg 

publicznych istniej>cych i lokalizacjC nowych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

2) dopuszcza siC remonty i przebudowy istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej nie zwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu, z wymogiem 
uwzglCdnienia jej w projektach zagospodarowania 
terenów oraz udostCpnienia słucbom 
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

4) dopuszcza siC etapowanie inwestycjiś 
5) w przypadku zbywania terenów, na których znajduj> 

siC sieci infrastruktury technicznej obowi>zuje 
ustanowienie odpowiednich słucebnoWci 
gruntowych; 

6) ustala siC zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia 
w wodC z miejskiej sieci wodoci>gowej, poprzez 
istniej>c> i projektowan> sieć rozdzielcz> 
zlokalizowan> w ulicach przyległych, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

7) ustala siC zasady obsługi kanalizacyjnej: 
a) odprowadzenie Wcieków komunalnych do 

istniej>cej i projektowanej kanalizacji sanitarnej, 
zlokalizowanej w ulicach przyległych, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
poprzez istniej>ce i projektowane kanały 
deszczowe zlokalizowane w ulicach przyległych, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

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

d) na kanałach deszczowych obowi>zuje 
instalowanie urz>dzeM do oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych, przed ich wylotami 
do rzeki Brdy i Starego Kanału Bydgoskiegoś 

8) ustala siC warunki zaopatrzenia w gazŚ 
a) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej>cej 

i rozbudowanej sieci gazowej niskiego ciWnienia 
zlokalizowanej w ulicach przyległych, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

b) podł>czenie do sieci gazowej Wredniego 
ciWnienia, mocliwe po jej wybudowaniu 
w ulicach przyległych, 

c) istnieje mocliwoWć wykorzystania gazu ziemnego 
do celów grzewczych; 

9) ustala siC warunki zaopatrzenia w energiC ciepln>Ś 
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a) preferowane zaopatrzenie w ciepło z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, 

b) dopuszcza siC zaopatrzenie w energiC ciepln> za 
pomoc> urz>dzeM zasilanych gazem, energi> 
elektryczn>, aródłami energii odnawialnej oraz 
paliwami innymi, z zachowaniem sprawnoWci 
w procesie spalania okreWlonymi dla 
poszczególnych urz>dzeM grzewczych, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji nowych instalacji 
grzewczych zasilanych wCglem kamiennym, 

d) w istniej>cych budynkach wskazana jest 
wymiana starych kotłów i pieców domowych 
opalanych wCglem (drewnem) na nowoczesne 
urz>dzenia grzewcze, jednoczeWnie wskazane jest 
przeprowadzenie termoizolacji budynkówś 

 10) ustala siC warunki zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) ustala siC zasilanie obiektów istniej>cych, 

przebudowywanych i remontowanych 
z istniej>cych sieci elektroenergetycznych, po 
ewentualnym dostosowaniu ich do zwiCkszonego 
poboru mocy, 

b) wyznacza siC lokalizacjC projektowanej stacji 
transformatorowej, wolno stoj>cej, 
kontenerowej, własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego, oznaczonej symbolem 9.IE, na 
geodezyjnie wydzielonej działce z dostCpem do 
drogi oznaczonej symbolem 4.KD-L, 

c) zasilanie projektowanej stacji lini> kablow> 
Wredniego napiCcia z istniej>cego zł>cza 
kablowego SN, 

d) w granicach opracowania planu dopuszcza siC 
budowC dodatkowych stacji transformatorowych 
abonenckich, 

e) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
energetycznych. 

 11) ustala siC warunki obsługi telekomunikacyjnejŚ 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

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

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

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

d) dopuszcza siC lokalizacjC inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej 
w rozumieniu przepisów odrCbnych, 

e) dopuszcza siC umieszczanie urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in. 
kompaktowych stacji bazowych w powi>zaniu 
z brył> budynku poprzez np. ich wbudowanie, 
dobudowanie, umieszczenia na dachach 
budynków, 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 odrCbnymi; 

 12) ustala siC zasady gospodarki 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) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 
nalecy przekazywać podmiotom posiadaj>cym 
uprawnienia zezwalaj>ce na odbiór odpadów 
komunalnych od właWciciela nieruchomoWci, 

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. 

 
§ 16. Ustala siC sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów, 
obowi>zuj>ce na całym obszarze objCtym planemŚ 
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> inaczejś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowych 
wył>cznie dla obsługi i na czas trwania plenerowych 
imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-
rekreacyjnych (np. koncertów, wystaw, kiermaszy 
itp.); 

4) obowi>zuje zakaz dokonywania przebudowy, 
wymiany, rozbudowy i nadbudowy obiektów 
przeznaczonych w planie miejscowym do rozbiórki, 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
przeprowadzenie remontów budynków. 
 
§ 17. Ustala siC wysokoWć stawki procentowej 

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

PaMstwa, Gminy Bydgoszcz oraz dla nieruchomoWci 
nabywanych przez GminC Bydgoszcz i połoconych 
w granicach terenów dróg publicznych ustala siC 
stawkC procentow> w wysokoWci 0%ś 

2) dla pozostałych terenów – 30 %. 
 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 18.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 1.UN – teren zabudowy usługowej z zakresu 
nauki i szkolnictwa wycszego. 

2. Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych 
zwi>zanych z prowadzon> działalnoWci> naukowo-
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dydaktyczn> a takce obsług> i funkcjonowaniem terenu 
(np. administracyjno-biurowych, gastronomicznych, 
handlowych, sportu i rekreacji, kultury, turystyki, opieki 
zdrowotnej itp) oraz funkcji zamieszkania zbiorowego 
(np. hotel asystencki, dom studencki itp.) jako 
uzupełniaj>cych podstawowe przeznaczenie terenu. 

3. Ustala siC warunki i zasady kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków zgodnie 

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

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

3) dopuszcza siC remonty, przebudowC a takce 
wymianC istniej>cego budynku, przeznaczonego do 
zachowania; 

4) dopuszcza siC budowC tarasów, pomostów, schodów 
i pochylni itp. oraz sytuowanie innych elementów 
słuc>cych rekreacji nadwodnej oraz wzbogacaj>cych 
zagospodarowanie nadbrzecyś 

5) obowi>zuje zakaz sytuowaniaŚ 
a) wolnostoj>cych obiektów gospodarczych 

i garacowychś pomieszczenia przeznaczone na 
powycsze cele nalecy lokalizować w budynkach, 

b) wolnostoj>cych, jednokondygnacyjnych 
obiektów usługowych typu pawilony handlowo-
usługowe, kioski. 

4. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy od 10,0 m do 20,0; dopuszcza 

siC, by dobudowywane czCWci budynków jak np. 
klatki wejWciowe, przeszklone werandy, ł>czniki itp. 
były realizowane w nicszej wysokoWciś 

2) dopuszcza siC realizacjC dachu o dowolnej 
geometrii; 

3) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
60%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
20%. 
5. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnejŚ 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna od strony 
ul. Garbary, poprzez działkC nr ewid. 85/1 
(obr. 110); 

2) dla funkcji usługowych wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych w granicach działki budowlanej 
(terenu) w iloWciŚ 
a) max 6 miejsc postojowych przypadaj>cych na 

100 studentów i zatrudnionych, 
b) max 6 miejsc postojowych przypadaj>cych na 

1000 m2 powierzchni ucytkowej biur i urzCdów, 
itp., 

c) max 8 miejsc postojowych przypadaj>cych na 
1000 m2 powierzchni ucytkowej obiektów 
usługowo-handlowych i gastronomicznych itp., 

d) max 5 miejsc postojowych na 100 miejsc 
zwiedzaj>cych (np. wystawy); 

3) dopuszcza siC ł>czne bilansowanie potrzeb 
parkingowych i ich zabezpieczenie w ramach 

zagospodarowania całego terenu kampusu szkoły 
wycszejś 

4) w przypadku realizacji nowej zabudowy wymagana 
realizacja funkcji parkingowych jako wbudowanych 
w bryłC budynków (np. w kondygnacji podziemnej)ś 
dopuszcza siC zabezpieczenie do 10% potrzeb 
parkingowych w parkingach terenowych; 

5) przy realizacji parkingów terenowych 
w zgrupowaniach przekraczaj>cych 10 miejsc 
postojowych obowi>zuje wykonanie nasadzeM 
zieleni w tym takce wysokiej, w formie pasów 
rozdzielaj>cych kacde 10 miejsc postojowych. 
6. Ustala siC zasady obsługi infrastrukturalnej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
obowi>zuje zasilanie nowych obiektów 
kubaturowych zlokalizowanych na terenie 1.UN, 
w zalecnoWci od zapotrzebowanej mocy, 
z istniej>cych na terenie linii kablowych niskiego 
napiCcia, wzglCdnie z projektowanych linii 
kablowych nn wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 9.IE; 
dopuszcza siC zasilanie z projektowanej abonenckiej 
stacji transformatorowej (stanowi>cej własnoWć 
odbiorcy) przy załoceniu jej realizacji jako obiektu 
wolno stoj>cego lub wkomponowanego w bryłC 
budynku usługowegoś 

2) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 15. 
 
§ 19.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 2.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z uzupełniaj>cymi funkcjami 
usługowymi. 

2. Ustala siC warunki i zasady kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) obowi>zuje sytuowanie nowych budynków zgodnie 

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

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

3) 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 

4) dopuszcza siC realizacjC zabudowy stanowi>cej 
dominantC przestrzenn>, która przewycsza skal> 
(gabarytem) otaczaj>c> zabudowC, a takce wyrócnia 
siC odrCbnoWci> formy architektonicznej, w tym 
m.in. elementami wystroju architektonicznego, 
jakoWci> ucytych materiałów elewacyjnych itp.; 

5) wszelkie prace budowlane zwi>zane 
z remontowaniem, przebudow> i rozbudow> 
budynku połoconego przy ul. Garbary 4, ujCtego 
w gminnej ewidencji zabytków, nalecy uzgadniać 
z właWciwym konserwatorem zabytkówś 
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6) wymagane jest urz>dzenie publicznie dostCpnego 

ci>gu pieszo-rowerowego o szer. min. 4,5 m, 
o utwardzonej nawierzchni, usytuowanego wzdłuc 
nabrzecy rzeki Brdyś 

7) dopuszcza siC budowC tarasów, schodów i pochylni 
itp. oraz sytuowanie innych elementów słuc>cych 
rekreacji nadwodnej oraz wzbogacaj>cych 
zagospodarowanie nabrzecyś 

8) wymagane jest utrzymanie zimowego siedliska 
łabCdzia niemego i innych dziko wystCpuj>cych 
gatunków ptaków objCtych ochron> gatunkow> 
i zagospodarowanie zieleni> pasa terenu 
o szerokoWci min. 7,0 m wzdłuc nabrzeca rzeki, 
w miejscu orientacyjnie oznaczonym na rysunku 
planu: 
a) co najmniej na okres zimowania ptaków 

wymagane jest wygrodzenie siedliska od strony 
terenu zabudowanego acurowym ogrodzeniem 
o wys. min. 1.8 m (np. w formie trejacu lub 
pergoli) z nasadzeniem w linii ogrodzenia 
krzewów w formie cywopłotu, pełni>cego 
funkcje izolacyjne, a takce umieszczenie tablic 
informuj>cych o lokalizacji ostoi zwierz>t 
chronionych, w celu zabezpieczenia terenu przed 
wzmocon> penetracj> ludzi i zwierz>t, 

b) wymagane jest umocnienie faszyn> 30% 
długoWci nabrzeca, z ukształtowaniem zejWcia 
o pochyleniu max. 10° i wysokoWci brzegu 
max. 8,0 cm ponad lustro wody, 

c) dopuszcza siC wprowadzenie punktowo nasadzeM 
krzewów (tj. np. w formie szachownicy) 
z gatunku m.in. derenia, wierzby, czeremchy na 
40% powierzchni siedliska, w sposób nie 
ograniczaj>cy ptakom dostCpu do wody, 

d) w obrCbie urz>dzonego siedliska obowi>zuje 
zakaz lokalizacji elementów zagospodarowania 
słuc>cych rekreacji nadwodnej np. tarasów, 
pomostów itp.ś 

9) dopuszcza siC zagospodarowanie na potrzeby 
lokalizacji zimowego siedliska łabCdzia niemego 
i innych dziko wystCpuj>cych gatunków ptaków, 
innego terenu spełniaj>cego odpowiednie parametry 
i urz>dzonego zgodnie z wycej okreWlonymi 
warunkami i przepisami odrCbnymi, połoconego 
w bezpoWrednim s>siedztwie siedlisk wyznaczonych 
na rysunku planu, a tym samym odst>pienie od 
realizacji ustaleM zawartych w § 19 ust. 2 pkt 8, po 
samoistnym przeniesieniu siC stada w inne miejsceś 

 10) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenem ci>gu pieszo-rowerowego (3.KPX-R), 
o ile zmiana ta słucy realizacji urz>dzenia do 
oczyszczania wód opadowych i roztopowychś 
dopuszcza siC przesuniCcie orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny max o 7.0 m w kierunku 
zachodnim; 

 11) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenem wód powierzchniowych Wródl>dowych, 
oznaczonym symbolem 10.WS, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 

zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii, a lini> 
brzegu ustalon> na podstawie przepisów odrCbnychś 

 12) obowi>zuje zakaz sytuowaniaŚ 
a) wolnostoj>cych obiektów gospodarczych 

i garacowychś pomieszczenia przeznaczone na 
powycsze cele nalecy lokalizować w budynkach, 

b) wolnostoj>cych, jednokondygnacyjnych 
obiektów usługowych typu pawilony handlowo-
usługowe, kioski. 

3. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy od 16,0 m do 55.0 m, 

dopuszcza siC, by dobudowywane czCWci budynków 
jak klatki wejWciowe, przeszklone werandy, ogrody 
zimowe, ł>czniki były realizowane w nicszej 
wysokoWciś 

2) realizacja dachu o dowolnej geometrii; 
3) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
60%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
20%. 
4. Ustala siC zasady obsługi komunikacyjnejŚ 

1) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z terenu ulicy 
klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 4.KD-L 
(ul. Grottgera); 

2) dla funkcji usługowych wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych w granicach działki budowlanej 
(terenu) w iloWciŚ 
a) max 10 miejsc (zalecane 6) postojowych 

przypadaj>cych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej biur i urzCdów, itp., 

b) max 10 miejsc (zalecane 6) postojowych 
przypadaj>cych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowo-handlowych 
i gastronomicznych itp., 

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

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

e) max 7 miejsc (zalecane 4) postojowych 
przypadaj>cych na 100 miejsc ucytkowych 
obiektów widowiskowych, 

f) max 6 miejsc (zalecane 5) postojowych na 
100 miejsc zwiedzaj>cych (wystawy), 

g) max 8 miejsc (zalecane 5) postojowych na 
1000 m2 powierzchni ucytkowej bibliotek 
i czytelni, 

3) dla funkcji mieszkaniowych wymagane zapewnienie 
miejsc postojowych w granicach działki budowlanej 
(terenu) w iloWci nie mniejszej nic 1.0 miejsce 
postojowe dla kacdego mieszkaniaś 

4) dla nowej zabudowy wymagana realizacja funkcji 
parkingowych jako wbudowanych w bryłC 
budynków (np. w kondygnacji podziemnej)ś 
dopuszcza siC zabezpieczenie do 10% potrzeb 
parkingowych w parkingach terenowych; 

5) przy realizacji parkingów terenowych 
w zgrupowaniach przekraczaj>cych 10 miejsc 
postojowych obowi>zuje wykonanie nasadzeM 
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zieleni w tym takce wysokiej, w formie pasów 
rozdzielaj>cych kacde 10 miejsc postojowych. 
5. Ustala siC zasady obsługi infrastrukturalnejŚ 

1) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 
obowi>zujeŚ 
a) zasilanie nowej zabudowy usługowej 

i mieszkaniowej wielorodzinnej z projektowanej 
stacji transformatorowej, zlokalizowanej na 
terenie 9.IE, 

b) w zalecnoWci od zapotrzebowanej mocy 
dopuszcza siC zasilanie projektowanej zabudowy 
usługowej z projektowanej abonenckiej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej w granicach 
terenu 2.U/MW, przy załoceniu jej realizacji jako 
obiektu wkomponowanego w bryłC 
projektowanego budynku; zasilanie stacji 
abonenck> lini> kablow> SN z istniej>cego 
zł>cza kablowego SN lub alternatywnie ze stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
9.IE; 

2) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 15. 
 
§ 20.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 3.KPX-R – teren drogi publicznej – ci>g 
pieszo-rowerowy. 

2. Ustala siC warunki i zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje realizacja ci>gu pieszo-rowerowego 

w układzie jednoprzestrzennym; 
2) ustala siC minimaln> szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych – 5.0 m; 
3) w rejonie nabrzecy dopuszcza siC sytuowanie 

elementów zagospodarowania terenu słuc>cych 
rekreacji nadwodnej np. pomostów, tarasów, 
schodów itp. oraz budowC i utrzymanie urz>dzeM 
hydrotechnicznych; 

4) na kanale deszczowym (przed wylotem do rzeki 
Brdy) wymagane jest zainstalowanie urz>dzenia do 
oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z uzupełniaj>cymi funkcjami usługowymi 
(2.MW/U), o ile zmiana ta słucy realizacji 
urz>dzenia do oczyszczania wód opadowych 
i roztopowychś dopuszcza siC przesuniCcie 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny 
max o 7.0 m w kierunku zachodnim; 

6) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 15. 
 
§ 21.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 4.KD-L - teren drogi publicznej - ulica klasy 
lokalnej (ul.Grottgera). 

2. Ustala siC warunki i zasady zagospodarowania 
terenu: 

1) obowi>zuje realizacja ulicy jednojezdniowej, 
dwupasowej z obustronnymi chodnikami i Wcieck> 
rowerow> zlokalizowan> na odcinku od terenu 
oznaczonego symbolem 5.KD-Z+T do poł>czenia 
ze Wcieck> rowerow> usytuowan> w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 2.MW/U; 

2) ustala siC minimaln> szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych – 9.0 m; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji zatok parkingowych 
i miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj>cych 
ulicy; 

4) skrzycowanie z ulic> klasy zbiorczej oznaczon> 
symbolem 5.KD-Z+T (ul. Marszałka Focha) - 
skrzycowanie na prawe skrCtyś 

5) skrzycowanie z ul. Garbary - skrzycowanie zwykłeś 
6) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych i lokalizacjC 

nowych zjazdówś 
7) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 15. 
 
§ 22.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 5.KD-Z+T - teren drogi publicznej - ulica 
klasy zbiorczej z dwutorow> lini> tramwajow> 
(ul. Marszałka Focha). 

2. Ustala siC warunki i zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) obowi>zuje realizacja fragmentu ulicy 

dwujezdniowej z dwutorow> lini> tramwajow> 
i obustronnymi chodnikami i Wcieckami 
rowerowymi, 

2) ustala siC minimaln> szerokoWć ulicy w liniach 
rozgraniczaj>cych – 55.0 m; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji zatok parkingowych 
i miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj>cych 
ulicy; 

4) skrzycowanie z ulic> klasy lokalnej oznaczon> 
symbolem 4.KD-L (ul. Grottgera) - skrzycowanie na 
prawe skrCtyś 

5) w rejonie nabrzecy dopuszcza siC sytuowanie 
elementów zagospodarowania terenu słuc>cych 
rekreacji nadwodnej np. pomostów, tarasów, 
schodów itp. oraz budowC i utrzymanie urz>dzeM 
hydrotechnicznych; 

6) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 15 
 
§ 23.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 6.ZP - teren zieleni urz>dzonej. 
2. Ustala siC warunki i zasady zagospodarowania 

terenu: 
1) wymagane zagospodarowanie terenu zieleni>, 

z mocliwoWci> lokalizacji elementów małej 
architektury, oWwietlenia itp.ś 

2) wymagana lokalizacja zimowego siedliska łabCdzia 
niemego i innych dziko wystCpuj>cych gatunków 
ptaków objCtych ochron> gatunkow> 
i zagospodarowanie zieleni> pasa terenu 
o szerokoWci min. 7,0 m wzdłuc nabrzeca rzeki, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 235 – 13279 – Poz. 2182 
 

w miejscu orientacyjnie oznaczonym na rysunku 
planu: 
a) wymagane jest wygrodzenie siedliska 

(z wył>czeniem linii brzegowej) acurowym 
ogrodzeniem o min. wys. 1,0 m z nasadzeniem 
w linii ogrodzenia krzewów w formie cywopłotu, 
pełni>cych funkcje izolacyjne a takce 
umieszczenie tablic informuj>cych o lokalizacji 
ostoi zwierz>t chronionych, w celu 
zabezpieczenia terenu przed wzmocon> 
penetracj> ludzi i zwierz>t, 

b) wymagane jest umocnienie faszyn> 30% 
długoWci nabrzeca, z ukształtowaniem zejWcia 
o pochyleniu max. 10° i wysokoWci brzegu 
max. 8,0 cm ponad lustro wody, 

c) dopuszcza siC wprowadzenie punktowo nasadzeM 
krzewów (tj. np. w formie szachownicy) 
z gatunku m.in. derenia, wierzby, czeremchy na 
40% powierzchni siedliska, w sposób nie 
ograniczaj>cy ptakom dostCpu do wody, 

d) w obrCbie urz>dzonego siedliska obowi>zuje 
zakaz lokalizacji elementów zagospodarowania 
słuc>cych rekreacji nadwodnej np. tarasów, 
pomostów itp.ś 

3) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenami infrastruktury kanalizacji deszczowej 
(7.IKd), kanalizacji sanitarnej (8.IKs), o ile zmiana 
ta słucy poszerzeniu granic wyznaczonego na 
rysunku planu zimowego siedliska łabCdzia niemego 
i innych dziko wystCpuj>cych gatunków ptaków 
objCtych ochron> gatunkow>ś dopuszcza siC 
przesuniCcie orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny do krawCdzi skarpy połoconej w granicach 
działki nr ewid. 88/1 (obr. 110)ś 

4) w zakresie zasad ucytkowania, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 
technicznej obowi>zuj> ustalenia ogólne okreWlone 
w § 15. 
 
§ 24.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 7.IKd - teren infrastruktury kanalizacyjnej - 
oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych. 

2. Ustala siC warunki i zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) wymagane zagospodarowanie terenów lokalizacji 

urz>dzeM infrastrukturalnych w sposób 
umocliwiaj>cy wkomponowanie urz>dzeM 
w istniej>ce ukształtowanie terenu i projektowanie 
jego zagospodarowania z uwzglCdnieniem nasadzeM 
zieleni; 

2) dopuszcza siC remonty, przebudowy urz>dzeM 
i obiektów infrastrukturalnychś 

3) dopuszcza siC wygrodzenie terenu w formie niskiego 
ogrodzenia acurowego, z zakazem zastosowania 
prefabrykowanych elementów betonowychś 

4) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenem infrastruktury kanalizacji sanitarnej 
(8.IKs) i terenem infrastruktury elektroenergetycznej 
(9.IE), o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny i nie 

spowoduje ograniczeM w realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenówś 

5) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenem zieleni urz>dzonej (6.ZP), o ile zmiana ta 
słucy poszerzeniu granic wyznaczonego na rysunku 
planu zimowego siedliska łabCdzia niemego i innych 
dziko wystCpuj>cych gatunków ptaków objCtych 
ochron> gatunkow>ś dopuszcza siC przesuniCcie 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny do 
krawCdzi skarpy połoconej w granicach działki 
nr ewid.88/1 (obr. 110); 

6) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu z ulic 
klasy lokalnej oznaczonej symbolem 4.KD-L 
(ul. Grottgera). 
 
§ 25.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 8.IKs - teren infrastruktury kanalizacyjnej - 
przepompownia Wcieków komunalnych. 

2. Ustala siC warunki i zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) wymagane zagospodarowanie terenów lokalizacji 

urz>dzeM infrastrukturalnych w sposób 
umocliwiaj>cy wkomponowanie urz>dzeM 
w istniej>ce ukształtowanie terenu i projektowanie 
jego zagospodarowania z uwzglCdnieniem nasadzeM 
zieleni; 

2) dopuszcza siC remonty, przebudowy urz>dzeM 
i obiektów infrastrukturalnych; 

3) dopuszcza siC wygrodzenie terenu w formie niskiego 
ogrodzenia acurowego, z zakazem zastosowania 
prefabrykowanych elementów betonowychś 

4) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenem infrastruktury kanalizacji deszczowej 
(7.IKd) i terenem infrastruktury 
elektroenergetycznej (9.IE), o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i nie spowoduje ograniczeM 
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenówś 

5) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
z terenem zieleni urz>dzonej (6.ZP), o ile zmiana ta 
słucy poszerzeniu granic wyznaczonego na rysunku 
planu zimowego siedliska łabCdzia niemego i innych 
dziko wystCpuj>cych gatunków ptaków objCtych 
ochron> gatunkow>ś dopuszcza siC przesuniCcie 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej tereny do 
krawCdzi skarpy połoconej w granicach działki 
nr ewid. 88/1 (obr. 110); 

6) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
klasy lokalnej oznaczonej symbolem 4.KD-L 
(ul. Grottgera). 
 
§ 26.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 9.IE - teren urz>dzeM elektroenergetycznych 
- stacja transformatorowa. 

2. Ustala siC warunki i zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) wymagana realizacja zabudowy o wysokim 

standardzie architektonicznym i estetycznym, 
dopuszcza siC realizacjC stacji w formie słupa 
ogłoszeniowegoś 
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2) dopuszcza siC realizacjC dwukomorowej stacji 

transformatorowej; 
3) dopuszcza siC realizacjC zabudowy przy granicach 

działek budowlanych; 
4) wysokoWć zabudowy - do 4.0 m; 
5) dopuszcza siC realizacje dachu o dowolnej 

geometrii; 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej - 100%; 
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
0%; 

8) dopuszcza siC remonty, przebudowy urz>dzeM 
i obiektów infrastrukturalnychś 

9) dopuszcza siC zmianC przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
teren infrastruktury elektroenergetycznej z terenem 
infrastruktury kanalizacji deszczowej (7.IKd) 
i terenem infrastruktury kanalizacji sanitarnej 
(8.IKs), o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny 
i nie spowoduje ograniczeM w realizacji 
podstawowego przeznaczenia terenówś 

 10) obowi>zuje obsługa komunikacyjna terenu z ulic 
klasy lokalnej oznaczonej symbolem 4.KD-L 
(ul. Grottgera). 
 
§ 27.1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem 10.WS - teren Wródl>dowych wód 
powierzchniowych płyn>cych. 

2. Tereny stanowi odcinek rzeki Brdy pełni>cy 
funkcje ceglugowe jako Wródl>dowa droga wodna klasy 
II. 

3. Ustala siC warunki i zasady zagospodarowania 
terenówŚ 
1) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej na 

rysunku planu orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
teren wód powierzchniowych Wródl>dowych 
z terenem oznaczonym symbolem 2.MW/U, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny i prowadzi do 
zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej 
linii, a lini> brzegu ustalon> na podstawie przepisów 
odrCbnychś 

2) dopuszcza siC regulacjC i umacnianie brzegów rzeki, 
wskazane wykorzystywanie naturalnych materiałów, 
np. kamienia, faszyny w celu realizacji umocnieM 
brzegówś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej prowadzonej po dnie rzeki lub 
w wykopie pod dnem (zakaz lokalizacji przewodów 
kanalizacji sanitarnej oraz substancji 
ropopochodnych); 

4) w rejonie zimowego siedliska łabCdzia niemego, 
oznaczonym na rysunku planu, wymagane jest 
umocnienie faszyn> 30% długoWci nabrzeca, 
z ukształtowaniem zejWcia o pochyleniu max. 10° 
i wysokoWci brzegu max. 8,0 cm ponad lustro wody; 

5) z wył>czeniem terenu zimowego siedliska łabCdzia 
niemego, oznaczonego na rysunku planu, dopuszcza 
siC budowC tarasów, pomostów cumowniczych, 
schodów i pochylni itp. oraz sytuowanie innych 
elementów słuc>cych rekreacji nadwodnej oraz 

wzbogacaj>cych zagospodarowanie nabrzecy, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 28. Traci moc Uchwała Nr XXIV/737/2000 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicamiŚ Marszałka Focha, 
Królowej Jadwigi i rzek> Brd> w obszarze VródmieWcia 
Bydgoszczy - „Brda Centrum” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
Nr 52 poz. 433 z dnia 17 sierpnia 2000 r.), w granicach 
obszaru objCtego uchwał>ś 

 
§ 29. 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 2 
do uchwały nr XV/267/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Okole-Grottgera” 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 wniesiona do 

planu dotyczyła 
dopuszczenia 
w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 
1.UN funkcji: 
- mieszkalnictwa 
wielorodzinnego 
- usług komercyjnych 
nieuci>cliwych 
- usług centrotwórczych 

Ustalenia planu dotycz>ce terenu 
zabudowy usługowej z zakresu nauki 
i szkolnictwa wycszego, oznaczonego 
symbolem 1.UN zawarte w § 18: 
„1. Ustala siC przeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem 1.UN  – teren 
zabudowy usługowej z zakresu nauki 
i szkolnictwa wycszego.  
2.Dopuszcza siC lokalizacjC funkcji 
usługowych zwi>zanych 
z prowadzon> działalnoWci> naukowo-
dydaktyczn> a takce obsług> 
i funkcjonowaniem terenu 
(np. administracyjno-biurowych, 
gastronomicznych, handlowych, 
sportu i rekreacji, kultury, turystyki, 
opieki zdrowotnej itp.) oraz funkcji 
zamieszkania zbiorowego (np. hotel 
asystencki, dom studencki itp.) jako 
uzupełniaj>cych podstawowe 
przeznaczenie terenu. 
 

Ustalenia planu dotycz>ce przeznaczenia 
nieruchomoWci  połoconej przy ul. Garbary 6 
na cele zabudowy usługowej z zakresu nauki 
i szkolnictwa wycszego (1.UN), stanowi> 
realizacjC oczekiwaM władz Wycszej Szkoły 
Gospodarki, wyraconych w prowadzonej 
korespondencji i w trakcie bezpoWrednich 
spotkaM. Władze uczelni przedstawiły 
szczegółowe plany inwestycyjne zwi>zane 
z rozbudow> i modernizacj> istniej>cego 
budynku dydaktycznego, usytuowanego 
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
1.UN.  W planie uwzglCdniono oczekiwania 
dotycz>ce zarówno przeznaczenia obiektu jak 
i jego parametrów. Zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszczono ponadto mocliwoWć 
wprowadzenia funkcji usługowych zwi>zanych 
z prowadzon>  działalnoWci> naukowo-
dydaktyczn> a takce obsług> i 
funkcjonowaniem terenu (np. administracyjno-
biurowych,  gastronomicznych, handlowych, 
sportu i rekreacji)  oraz funkcji zamieszkania 
zbiorowego (np. hotel asystencki, dom 
studencki itp.) jako uzupełniaj>cych 
podstawowe przeznaczenie terenu.  
Ustalenia planu stanowi> podstawC dla 
rócnorodnego wykorzystania budynku 
i zapewniaj> mocliwoWć wprowadzenia 
przekształceM funkcjonalnych i przestrzennych 
gwarantuj>cych rozwój uczelni. 
Funkcje mieszkalnictwa wielorodzinnego nie 
s> zgodne z profilem działalnoWci 
dydaktyczno-naukowej prowadzonej na terenie 
działki nr ewid. 85/7, integralnie zwi>zanej 
z obszarem uczelni. NieruchomoWć ta z uwagi 
na parametry a takce usytuowanie we wnCtrzu 
kompleksu uczelnianego, a takce brak 
bezpoWredniego dostCpu do drogi publicznej, 
nie powinna być przeznaczona na cele 
mieszkaniowe. Dojazd do nieruchomoWci 
odbywać siC moce wył>cznie na zasadzie 
słucebnoWci przejazdu przez działkC s>siedni> 
nr ewid. 85/1 obr. 110, nalec>c> do uczelni. 
Przy utrzymaniu istniej>cej zabudowy i jej 
adaptacji dla funkcji mieszkaniowych  istnieje 
ograniczona mocliwoWć zapewnienia 
odpowiedniej iloWci miejsc parkingowych 
w granicach działki. Powi>zanie omawianego 
terenu z obszarem uczelni stwarza bowiem 
jedyn> mocliwoWć zabezpieczenie 
odpowiedniej iloWci miejsc postojowych 
niezbCdnych dla funkcjonowania obiektu 
z wykorzystaniem całego obszaru kampusu 
WSG.  
W sytuacji wielokrotnie deklarowanej potrzeby 
utrzymania istniej>cego budynku 

 
UwagC zgłosiła 
Wycsza Szkoła  
Gospodarki  
w Bydgoszczy 
 
 

Data  
wpływu pismaŚ 

13.09.2011 
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i przeznaczenia go dla funkcji dydaktyczno-
naukowych, a takce planów inwestycyjnych 
zwi>zanych z jego rozbudow> i nadbudow> 
znajduj>cych siC w finalnej fazie, 
nieuzasadnione jest przeznaczenie 
nieruchomoWci dla innych funkcji, nie 
zwi>zanych z prowadzona działalnoWci> 
dydaktyczn>. 
Funkcje usługowe z zakresu nauki 
i szkolnictwa a takce dopuszczone ustaleniami 
planu, uzupełniaj>ce funkcje usługowe maj> 
charakter centrotwórczy i komercyjny. Obiekty 
ucytecznoWci publicznej jakimi s> budynki 
uczelni wycszych generuj> ruch, skupiaj> 
młodych mieszkaMców miasta, przyczyni> siC 
do ocywienia terenów Wródmiejskich 
i kreowania ich strefy centralnej. Usługi 
oferowane przez WSG (dysponuj>cej 
obiektami nie stanowi>cymi własnoWci 
gminnej) jako finansowane  ze Wrodków 
niepublicznych uznać nalecy za usługi 
komercyjne (nieuci>cliwe). Wprowadzenie 
zatem dodatkowego zapisu o przeznaczeniu 
omawianego terenu dla funkcji usługowych 
centrotwórczych i komercyjnych 
nieuci>cliwych  jest nieuzasadnione. 

2. Uwaga wniesiona do 
planu dotyczyła 
zakwestionowania 
zapisów planu 
dotycz>cych 
dopuszczenia na terenie 
oznaczonym symbolem 
2.MW/U max wysokoWci 
zabudowy – 55,0 m oraz 
ustalonych na rysunku 
planu linii zabudowy 
 

Ustalenia planu dotycz>ce terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z uzupełniaj>cymi 
funkcjami usługowymi, oznaczonego 
symbolem 2.MW/U, okreWlaj>ce 
parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy, zawarte w § 19  ustCp 3 
punkt 1: 
„wysokoWć zabudowy od 16,0 m do 
55.0 m …” 
 
Ustalenia planu dotycz>ce zasad 
ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego zawarte w § 19 ustCp 
3 punkt 1Ś  „obowi>zuje usytuowanie 
nowych budynków zgodnie z liniami 
zabudowy, okreWlonymi na rysunku 
planu oraz z zachowaniem przepisów 
odrCbnych …” 
 

LokalizacjC dominanty (obiektu 
przewycszaj>cego gabarytami otaczaj>c> 
zabudowC i wyrócniaj>cego siC odrCbnoWci> 
formy architektonicznej) na terenie działki 
przy ul. Garbary 4, uzasadnia ze wzglCdów 
kompozycyjnych połocenie nieruchomoWci na 
obrzecu istniej>cego zespołu zabudowy 
historycznej, bezpoWrednio nad rzek> Brd>, na 
terenie silnie eksponowanym widokowo od 
strony Mostów SolidarnoWci. Projektowana 
zabudowa w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 2.MW/U kompozycyjnie wpisuje 
siC w układ przestrzenny istniej>cego zespołu 
zabudowy, a nowoczesna, dominuj>ca 
w krajobrazie forma architektoniczna stanowić 
bCdzie punkt identyfikacji przestrzennej przy 
jednym z głównych ci>gów komunikacyjnych 
miasta na osi wschód-zachód.  
OkreWlone w projekcie planu linie zabudowy s> 
liniami nieprzekraczalnymi, co oznacza 
mocliwoWć lokalizacji nowego budynku 
w obszarze wyznaczonym przez te linie, lecz 
bez mocliwoWci sytuowania jego 
zewnCtrznych, nadziemnych Wcian poza ich 
zasiCgiem. Nieprzekraczalne linie zabudowy 
mog> być modyfikowane i przesuwane 
wył>cznie do wnCtrza obszaru wyznaczonego 
przez te linie. 
Niezalecnie od okreWlonych w planie 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
realizacja nowego obiektu wymaga 
uwzglCdnienia obowi>zuj>cych przepisów 
techniczno-budowlanych reguluj>cych zasady 
sytuowania zabudowy w kontekWcie 
ewentualnego przysłaniania budynków 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi.  

3. Uwaga wniesiona do 
planu dotyczyła 
zakwestionowania 
zapisów planu 
dotycz>cych przebiegu 
ci>gu pieszo-
rowerowego na terenie 
oznaczonym symbolem 
2.MW/U jako 
„płynnych” 
i niewyodrCbnienia 
terenu o charakterze 
publicznym z ci>giem 
komunikacyjnym 
usytuowanym w jego 

Ustalenia planu dotycz>ce terenu 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z uzupełniaj>cymi 
funkcjami usługowymi, oznaczonego 
symbolem 2.MW/U, zawarte w § 19 
ustCp 2Ś   
„6) wymagane jest urz>dzenie 
publicznie dostCpnego ci>gu pieszo-
rowerowego o szer. min. 4,5 m, 
o utwardzonej nawierzchni, 
usytuowanego wzdłuc nabrzecy rzeki 
Brdy; 
7) dopuszcza siC budowC tarasów, 
schodów i pochylni itp. oraz 
sytuowanie innych elementów 

Zgodnie z ustaleniami planu w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 2.MW/U 
wymagane jest urz>dzenie publicznie 
dostCpnego ci>gu pieszo-rowerowego 
o minimalnej szerokoWci 4,5 m, usytuowanego 
wzdłuc nabrzecy rzeki Brdy. Stosowne 
oznaczenia graficzne umieszczono takce na 
rysunku planu. W rejonie nabrzecy plan 
dopuszcza sytuowanie rócnych elementów 
zagospodarowania słuc>cych rekreacji 
nadwodnej np. schodów, tarasów itp. 
urozmaicaj>cych zagospodarowanie 
wyznaczonego ci>gu komunikacyjnego. 
Teren nieruchomoWci obejmuj>cej działkC 
nr ewid. 87/5 stanowi własnoWć prywatn>, co 
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granicach 
 

słuc>cych rekreacji nadwodnej oraz 
wzbogacaj>cych zagospodarowanie 
nadbrzecy…” 
 

nie ogranicza mocliwoWci zagospodarowania 
nabrzecy w formie ogólnodostCpnego ci>gu. 
Z ustaleM planu jasno wynika, ce ci>g pieszo-
rowerowy stanowić bCdzie przestrzeM 
publicznie dostCpn>, urz>dzon> na terenach nie 
pozostaj>cych we władaniu gminnym.  
Zapisy opracowywanego planu stanowi> 
kontynuacjC ustaleM zawartych w aktualnie 
obowi>zuj>cym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego „BRDA-
Centrum”, gdzie  przebieg ci>gu pieszo-
rowerowego został wyznaczony w analogiczny 
sposób. Szczegółowy przebieg ci>gu okreWlony 
zostanie w projekcie budowlanym. 

4. Uwaga wniesiona do 
planu dotyczyła braku 
ustaleM dotycz>cych 
budowy kładki przez 
BrdC, ł>cz>cej teren 
oznaczony symbolem 
3.KPX-R z terenem 
grobli przy Vluzie 
Miejskiej  
 

Ustalenia planu dotycz>ce terenu 
drogi publicznej – ci>gu pieszo-
rowerowego, oznaczonego symbolem 
3.KPX-R, zawarte w § 20 ust. 2 pkt 3Ś 
„w rejonie nadbrzecy dopuszcza siC 
sytuowanie elementów 
zagospodarowania terenu słuc>cych 
rekreacji nadwodnej np. pomostów, 
tarasów, schodów  itp. oraz budowC 
i utrzymanie urz>dzeM 
hydrotechnicznych…” 
 

Zgodnie z ustaleniami planu w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 3.KPX 
dopuszcza siC sytuowanie elementów 
zagospodarowania terenu słuc>cych rekreacji 
nadwodnej  np. pomostów, tarasów, schodów 
itp. Zapisy te mog> stanowić podstawC dla 
ewentualnej realizacji kładki przez BrdC, 
ł>cz>cej tereny połocone w rejonie ul. 
Grottgera  z terenem grobli przy Vluzie 
Miejskiej.  
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
ustalenia planu nie mog> jednak dotyczyć 
obszaru połoconego poza jego granicami. 
Granice sporz>dzenia omawianego planu 
przebiegaj> wzdłuc nabrzecy rzeki Brdy, 
a sama rzeka Brda i grobla przy Wluzie 
połocone s> poza granicami planu. 
W granicach objCtych opracowaniem planu 
potencjalnie mógłby być zatem usytuowany 
jeden z przyczółków projektowanej kładki.  

5. Uwaga wniesiona do 
planu dotyczyła 
uwzglCdnienia w 
zapisach planu załoceM 
programu rewitalizacji 
„BRDA-OKOLE” 
opracowanego dla 
Wycszej Szkoły 
Gospodarki 

Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Władze uczelni zgłaszaj>c wnioski do 
miejscowego planu nie przedłocyły dokumentu 
opracowanego dla potrzeb Wycszej Szkoły 
Gospodarki pn. „Załocenia do programu 
rewitalizacji „BRDA-OKOLE” . Nie było 
zatem mocliwe odniesienie siC w planie do 
przyjCtych w dokumencie zapisów. 
Ustalenia planu dotycz>ce przeznaczenia 
nieruchomoWci  połoconej przy ul. Garbary 6 
na cele zabudowy usługowej z zakresu nauki 
i szkolnictwa wycszego (1.UN), stanowi> 
realizacjC oczekiwaM władz Wycszej Szkoły 
Gospodarki, wyraconych w prowadzonej 
korespondencji. 

 
Zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XV/267/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 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 „Okole-Grottgera” w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.), 
Rada Miasta Bydgoszczy okreWla nastCpuj>cy sposób 
realizacji i finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 
8 marca 1990 r. o 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 
a) w miarC potrzeb modernizacja i rozbudowa 

istniej>cej sieci dróg publicznych, 
b) realizacja ci>gu pieszo-rowerowego w liniach 

rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego symbolem 
3.KPX-R, 

c) w miarC potrzeb biec>ca realizacja w zakresie 
utrzymania zieleni urz>dzonej w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego symbolem 
6.ZP, 

d) realizacja, modernizacja infrastruktury kanalizacji 
deszczowej (teren 7.IKd) oraz kanalizacji sanitarnej 
(teren 8.IKs). 
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2. Sposób realizacji inwestycji: 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
- 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. 

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

- Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia 
budcetu miasta na 2011 rok. 

- Uchwała Nr LXXIV/1111/10 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 29 wrzeWnia 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 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 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, 
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. 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 wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póan. zm.), 
ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Gminy 
zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
 

Zał>cznik nr 4 
do uchwały nr XV/267/11 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 
 

UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
„Okole Grottgera” w Bydgoszczy 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Okole-Grottgera” w Bydgoszczy sporz>dzono w zwi>zku 
z realizacj> Uchwały Nr LXIV/1220/06 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 r. o przyst>pieniu do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Plan został opracowany na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.). 

Granice obszaru opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj> teren 
o powierzchni ok. 1.8 ha, połocony na osiedlu Okole, 
przy ul. Grottgera, w bezpoWrednim s>siedztwie rzeki 
Brdy.  

Granice planu obejmuj> czCWć terenu, dla którego 
obowi>zuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „BRDA CENTRUM”, przyjCtego 
Uchwał> Nr XXIV/737/2000 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 26 kwietnia 2000 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 

Nr 52 poz. 433 z dnia 17 sierpnia 2000 r.). Ustalenia 
planu, sprzeczne z planami inwestycyjnymi właWcicieli 
nieruchomoWci, nie s> realizowane. OkreWlone 
w obowi>zuj>cym planie warunki kształtowania 
zabudowy ograniczaj> mocliwoWć optymalnego 
wykorzystania terenów oraz realizacji obiektów 
kubaturowych o planowanych gabarytach i formie 
architektonicznej. 

Zgodnie z ustaleniami planu teren objCty jego 
granicami przeznaczony jest na cele zabudowy 
usługowej z zakresu nauki i szkolnictwa wycszego oraz 
zabudowy mieszkaniowej z uzupełniaj>cymi funkcjami 
usługowymi. Zgodnie z przyjCtymi załoceniami, plan 
miejscowy stanowić bCdzie podstawC dla realizacji 
inwestycji, które wpłyn> na aktywizacjC omawianego 
obszaru i jego zagospodarowanie w sposób 
odpowiadaj>cy współczesnym potrzebom, w nawi>zaniu 
do istniej>cych uwarunkowaM a w szczególnoWci 
s>siedztwa rzeki. Jako dokument prawa miejscowego 
bCdzie skutecznym instrumentem przeciwdziałania 
wielu niekorzystnym zjawiskom degraduj>cym 
przestrzeM Wródmiejsk> (m.in. takim jak chaotyczne 
umieszczanie reklam, sytuowanie tymczasowych 
obiektów budowlanych itp.), a takce słuc>cym poprawie 
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warunków funkcjonowania terenów i minimalizacji 
konfliktów przestrzennych. 
Ustalone w aktualnie opracowywanym planie warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu pozwol> na 
atrakcyjne i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie 
przestrzeni, z przeznaczeniem terenu dla atrakcyjnych 
funkcji miejskich, co niew>tpliwie przyczyni siC do 
ocywienia terenów nadrzecznych i skupieniu nad Brd> 
cycia miejskiego.  

Uchwalaj>c plan miejscowy stwierdza siC, 
ce przedmiot i zakres planu jest zgodny z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bydgoszczy przyjCtego Uchwał> 
Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 
2009 roku, w myWl którego obszar opracowania planu 
połocony jest w strefie Wródmiejskiej „C”, w granicach 
obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, 
regionalnych i krajowych – centrum. 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. 
o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz.1227, z póan. zm.) w trakcie sporz>dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Okole-Grottgera” w Bydgoszczy przeprowadzono 
postCpowanie w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na Wrodowisko. 
Przy opracowaniu planu zapewniono mocliwoWć udziału 
społeczeMstwa w postCpowaniu w sprawie oceny 
oddziaływania na Wrodowisko skutków realizacji planu 
miejscowego. 

Sporz>dzona na potrzeby planu miejscowego 
prognoza oddziaływania na Wrodowisko została 
opracowana zgodnie z wymogami okreWlonymi w art. 51 
ust. 2 w/w ustawy, a zakres i stopieM szczegółowoWci 
informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 
uzgodniono z PaMstwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Vrodowiska w Bydgoszczy. 
Ponadto zgodnie z art. 54 ust. 1 w/w ustawy projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Okole-Grottgera” w Bydgoszczy wraz z prognoz> 
został pozytywnie zaopiniowany przez w/w organy. 

Zgodnie z art. 17 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. 
zm.) podano do publicznej wiadomoWci o przyst>pieniu 
do opracowania projektu planu i mocliwoWci składania 
wniosków do w/w dokumentu. Wnioski, które wpłynCły 
w okresie zbierania wniosków do planu, tj. od 21 lutego 
do 31 marca 2006 r. zostały rozpatrzone przez 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy w ustawowym terminie.  

Zgodnie z art. 17, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 

o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko podano do 
publicznej wiadomoWci informacjC o wyłoceniu do 
publicznego wgl>du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Okole-Grottgera” 
w Bydgoszczy wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko oraz o mocliwoWci składania uwag.  

 
W trakcie wyłocenia, w dniach 10-30 sierpnia 2011 r. 

oraz w okresie zbierania uwag do projektu planu, tj. do 
13 wrzeWnia 2011 r. wpłynCły pisma zawieraj>ce uwagi 
odnosz>ce siC do terenów oznaczonych symbolami 
1.UN i 2.MW/U. Uwagi uwzglCdnione dotyczyły 
mocliwoWci zagospodarowania na potrzeby zimowego 
siedliska łabCdzia niemego i innych dziko 
wystCpuj>cych gatunków ptaków, terenów połoconych 
w bezpoWrednim s>siedztwie istniej>cego siedliska 
w celu poprawy warunków zimowania ptactwa, 
nieznacznego obnicenia wskaaników minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej w granicach 
terenu 2.MW/U oraz dopuszczenia na terenie 1.UN 
funkcji usługowych z zakresu kultury, turystyki i opieki 
zdrowotnej. 

Nie uwzglCdniono m.in. uwag złoconych do 
projektu planu dotycz>cych mocliwoWci przeznaczenia 
nieruchomoWci połoconej na terenie 1.UN (na obszarze 
kampusu WSG) na cele zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, ograniczenia parametrów 
wysokoWciowych zabudowy planowanej w rejonie 
ul. Grottgera 4 a takce wydzielenia odrCbnym 
ustaleniem ci>gu pieszo-rowerowego, zlokalizowanego 
nad rzek> Brd>. 

Lista wszystkich nieuwzglCdnionych uwag, które 
wpłynCły w trakcie wyłocenia projektu planu 
miejscowego do publicznego wgl>du, zawarta jest 
w zał>czniku nr 2 do uchwały. Rada Miasta uchwalaj>c 
plan jednoczeWnie rozstrzygnie o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzglCdnionych uwag do projektu planu. Zmiany, 
które wprowadzono w zwi>zku z uwzglCdnieniem uwag 
do projektu planu nie wymagały ponowienia czynnoWci 
okreWlonych w art. 17 i 19 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.). 

 
Wobec spełnienia wymogów formalnych w myWl 

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) zaistniały 
okolicznoWci prawne pozwalaj>ce na uchwalenie planu 
i zakoMczenie procedury formalno-prawnej 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
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