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Uchwała Nr XLIV/1366/2001
Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Eskulapa w jednostce
Fordon w Bydgoszczy.

(Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2002 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999
r. nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.)

Rada Miasta
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Eskulapa w jednostce Fordon w Bydgoszczy,
w granicach okre�lonych na rysunku w skali 1:2000, stanowi�cym zał�cznik do niniejszej uchwały. Z
ustale� planu wył�cza si� działk� nr 6/13 oznaczon� graficznie na rysunku planu, poło�on� w granicach
obszaru oznaczonego symbolem S.28.Mn.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona lokalnych i ogólnomiejskich interesów publicznych w zakresie komunikacji drogowej i

sieciowego uzbrojenia terenu,
2) umo�liwienie podj�cia inwestycji w zakresie budownictwa wielorodzinnego i usługowego przy

jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów,
3) stworzenie podstaw do prowadzenia działalno�ci realizacyjnej na obszarze obj�tym planem.

§ 2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru obj�tego planem,
2) linie ci�głe rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i ró�nych zasadach zagospodarowania,
3) linie przerywane rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie u�ytkowania (przebieg tych linii mo�e by�

zmieniony poprzez ich przesuni�cie na odległo�� do 5 metrów, pod warunkiem zachowania okre�lonej
rysunkiem planu zasady podziału funkcjonalnego terenu),

4) nieprzekraczalne i obowi�zuj�ce linie zabudowy,
5) wymagania dotycz�ce kształtowania elewacji budynków,
6) wn�trza urbanistyczne i ci�gi piesze urz�dzone zieleni� nie dost�pne dla ruchu kołowego,
7) symbole identyfikacji terenów, składaj�ce si� z oznacze� cyfrowych i literowych,

§ 3. Ilekro� w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:2000,

stanowi�cy zał�cznik do niniejszej uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu w formie
graficznej,

2) przepisach szczególnych i odr�bnych - nale�y przez to rozumie� przepisy ustaw wraz z aktami
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wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenu, wynikaj�ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

3) terenie- nale�y przez to rozumie� teren o okre�lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi, posiada oznaczenie- symbol,
oraz tekst planu,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to rozumie� takie przeznaczenie, które powinno
przewa�a� na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi i jest okre�lone symbolem oraz
tekstem planu,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniaj�cym) - nale�y przez to rozumie� przeznaczenie inne ni�
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim sprzeczne,

6) nieuci��liwym charakterze usług - rozumie si� przez to działalno�� która nie powoduje uci��liwo�ci dla
�rodowiska lub osób trzecich, a w szczególno�ci hałasu, wibracji, zakłóce� elektrycznych,
promieniowania, a tak�e zanieczyszcze� powietrza, wody i gleby. Na terenach tych obowi�zuje zakaz
lokalizowania działalno�ci produkcyjno-usługowej zaliczanej przepisami szczególnymi do inwestycji
mog�cych pogorszy� stan �rodowiska,

7) adaptacji istniej�cych obiektów - nale�y przez to rozumie� zgod� na ich przebudowy, modernizacje,
remonty i rozbudowy pod warunkiem zachowania przy rozbudowie okre�lonych w rysunku planu linii
zabudowy. W przypadku wymiany budynku, obiekt nale�y sytuowa� zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy,

8) zakazie lokalizowania wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y - rozumie si� przez to zakaz
zabudowy nie zwi�zanej bezpo�rednio z budynkiem zasadniczym,

9) obszarze zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej - rozumie si� przez to obszar, na którym
działalno�� inwestycyjna realizowana jest w oparciu o jeden, obejmuj�cy cały teren projekt
zagospodarowania terenu i koncepcj� zabudowy obejmuj�c� cały obszar wyznaczony granicami takiej
działalno�ci a przewidywane do realizacji obiekty posiadaj� jednolity charakter zabudowy. Dopuszcza
si� etapowanie inwestycji,

10) liczbie kondygnacji - nale�y przez to rozumie� liczb� kondygnacji nadziemnych budynku (np. parter
budynku, pi�tro, poddasze u�ytkowe), z wyj�tkiem piwnic, suteren, antresoli,

11) jednolitym charakterze zabudowy - rozumie si� przez to wymóg realizacji obiektów o podobnych
walorach architektonicznych, charakteryzuj�cych si� analogicznymi parametrami (np. proporcje i skala
obiektu, rodzaj dachu - płaski, pochyły, - k�t nachylenia dachu, rodzaj i kolorystyka zastosowanych
materiałów wyko�czeniowych pokrycia dachowego i elewacji),

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to rozumie� lini�, w której mo�e by� umieszczona
�ciana frontowa budynku, (za wyj�tkiem takich elementów architektonicznych jak balkon, wykusz,
gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego),

13) obowi�zuj�cej linii zabudowy - nale�y przez to rozumie� lini�, w której obowi�zkowo nale�y usytuowa�
�cian� frontow� budynku, (za wyj�tkiem takich elementów architektonicznych jak balkon, wykusz,
gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego), lub co najmniej 60%
jej długo�ci i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj�cej ulicy,

14) ochronie istniej�cego zadrzewienia - rozumie si� przez to nakaz wkomponowania istniej�cego
zadrzewienia w projektowane zagospodarowanie terenu, zakaz wycinki drzew iglastych i li�ciastych,
dopuszcza si� wycink� drzew stanowi�cych zagro�enie dla ludzi, konstrukcji istniej�cych obiektów
budowlanych i prawidłowej eksploatacji sieci infrastruktury technicznej,

15) funkcji parku le�nego - rozumie si� przez to działania ograniczone do utrzymania istniej�cych terenów
zadrzewionych, słu��cych celom wypoczynkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, estetycznym i
izolacyjnym, z niezb�dnymi do ich funkcjonowania urz�dzeniami sportu i rekreacji, mał� architektur�
oraz urz�dzeniami infrastruktury technicznej; obowi�zuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych,

16) ochronie istniej�cego cieku, oczka wodnego - rozumie si� przez to zakaz zasypywania i kanalizowania
istniej�cych cieków i oczek wodnych, obowi�zek ich rekultywacji i wkomponowania w
zagospodarowanie terenu.

§ 4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale�y okre�li�
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według zasad ustalonych w§ 5, z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych ustale� ogólnych:
1) ustala si� zakaz wprowadzania funkcji sprzecznych z przeznaczeniem terenu,
2) w zakresie infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej sieci infrastruktury nie zwi�zanej z obsług�, z warunkiem
uwzgl�dnienia jej w projektowanym urz�dzeniu terenu i udost�pnienia słu�bom eksploatacyjnym i
konserwuj�cym na zasadach okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach,

b) zaopatrzenie w wod� z miejskiej sieci wodoci�gowej znajduj�cej si� w ulicach przyległych na
warunkach okre�lonych przez gestora. Sie� wodoci�gow� projektowa� w ulicach dojazdowych w
układzie pier�cieniowym,

c) odprowadzenie �cieków sanitarnych i deszczowych do istniej�cej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na warunkach okre�lonych przez gestorów sieci,

d) zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci �redniego ci�nienia,
e) w zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� ustala si�:

– zasilanie osiedla z istniej�cej i projektowanej sieci elektroenergetycznej po rozbudowie punktu
zasilania (PZ) "O�rodek Szkół Wy�szych" OSW do układu głównego punktu zasilania (GPZ),

– dla zasilania projektowanych obiektów wybudowa� siedem stacji transformatorowych
parterowych (w tym trzy dwutransformatorowe) na geodezyjnie wydzielonych działkach z
dost�pem do drogi publicznej, lokalizacja stacji wg ustale� szczegółowych dla poszczególnych
obszarów,

– zasilanie stacji transformatorowych z projektowanych ci�gów kablowych �redniego napi�cia
relacji PZ "OSW" -GPZ "Bydgoszcz Wschód" i PZ "OSW" - GPZ "Jasiniec",

– adaptacja stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie obj�tym planem, oraz linii
kablowych �redniego napi�cia, zasilaj�cych te stacje,

– docelowo likwidacja stacji transformatorowej słupowej "Czarnówko I", zlokalizowanej na terenie S
27 Mn,

– docelowo likwidacja linii napowietrznych �redniego napi�cia, przebiegaj�cych przez tereny
oznaczone symbolami: S 01-Mn, S 21-UO, S 22-Mw, S 23-ZU, S 25-Mw, S 14-Ms, S 13-Mn; S
27-Mn, S 28-Mn, S 29-Mn, S 41-Mn, S 43 Mn, S 44-Mn, S 45-EL; oraz S 25-Mw,

– dla zasilania w energi� elektryczn� projektowanych obiektów wybudowa� linie kablowe niskiego
napi�cia w układzie wrzecionowym i pier�cieniowym z projektowanych siedmiu stacji
transformatorowych oraz istniej�cej stacji słupowej "Czarnówko III".

f) w zakresie przebiegu linii najwy�szych i wysokich napi�� ustala si�:
– wyznacza si� pas terenu w �rodkowej cz��ci osiedla na przebieg istniej�cych i projektowanych

linii NN i WN wraz z ich strefami ograniczonego u�ytkowania, zgodnie z przepisami szczególnymi;
w pasie tym zakłada si�:
- adaptacj� linii NN-220 kV relacji P�tnów - Bydgoszcz Jasiniec - Gda�sk,
- cz��ciow� adaptacj� linii NN-220 kV relacji P�tnów - Bydgoszcz Jasiniec - Grudzi�dz z

mo�liwo�ci� jej przebudowy na lini� dwutorow� oraz budow� nowego odcinka linii dwutorowej
NN do Grudzi�dza tras� równoległ� do trzech istniej�cych linii NN i WN; docelowo likwidacja
odcinka linii NN przebiegaj�cego przez obszary S.11. Mn/U, S.27 Mn, S.28. Mn i S.29 Mn,

- adaptacj� dwóch linii WN-110 kV relacji Bydgoszcz Jasiniec -�wiecie i Bydgoszcz Jasiniec -
Kotomierz z mo�liwo�ci� ich przebudowy na linie dwutorowe,

- adaptacj� linii dwutorowej WN-110 kV relacji Bydgoszcz Jasiniec - Fordon II, przebiegaj�cej we
wschodniej cz��ci osiedla; obowi�zuje strefa ograniczonego u�ytkowania zgodnie z przepisami
szczególnymi.

g) w zakresie obrony cywilnej:
– o�wietlenie zewn�trzne i wewn�trzne nale�y zaprojektowa� i wykona� z mo�liwo�ci�

przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
– na etapie projektowania budownictwa wielorodzinnego, nale�y uzyska� z Wydziału Zarz�dzania

Kryzysowego Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych Kujawsko -Pomorskiego Urz�du
Wojewódzkiego szczegółowe przedsi�wzi�cia obrony cywilnej,

– na terenie oznaczonym symbolem S 25 Mw nale�y zlokalizowa� studni� awaryjn� dla
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zaopatrzenia ludno�ci w wod� na wypadek unieruchomienia wodoci�gu komunalnego,
h) zaopatrzenie w energi� ciepln� z miejskiej sieci ciepłowniczej na warunkach okre�lonych przez

gestora sieci oraz z lokalnych kotłowni zasilanych gazem ziemnym,
i) podł�czenie do sieci telekomunikacyjnej na warunkach okre�lonych przez gestora,

3) plan ustala ogólne zasady w zakresie komunikacji:
a) ustala si� nast�puj�ce funkcje ulic:

– układ podstawowy - ulice główne KG i zbiorcze KZ,
– układ obsługuj�cy - ulice lokalne KL, ulice dojazdowe KD,

b) na terenach komunikacji publicznej dopuszcza si� przebieg sieci uzbrojenia technicznego przy
zachowaniu priorytetu pełnego programu podstawowego,

c) ustala si� obowi�zek lokalizacji zatok postojowych w liniach rozgraniczaj�cych dróg zgodnie z
wytycznymi projektowania ulic,

d) ustala si� nakaz realizacji miejsc postojowych w granicach działek zabudowy jednorodzinnej w
liczbie 1- 2 miejsca na mieszkanie a dla terenów handlu i usług 15-20 miejsc na 1000 m2

powierzchni u�ytkowej, dla zabudowy wielorodzinnej obowi�zuje wska�nik parkingowy min. 1
miejsca parkingowego na mieszkanie,

e) w pasach drogowych zaleca si� lokalizacj� zieleni wysokiej,
f) lokalizacja zabudowy od kraw�dzi jezdni - w przypadku gdy nie wyznaczono w rysunku planu innych

linii zabudowy -w odległo�ci nie mniejszej ni� podana w ustawie o drogach publicznych,
g) wszystkie ulice klasy L i D przewiduje si� jako ulice w strefach ruchu uspokojonego, oznacza to

realizacj� urz�dze� technicznych i stosowanie rozwi�za� projektowych charakterystycznych dla
tego typu stref, maj�cych na celu obni�enie pr�dko�ci jazdy i popraw� bezpiecze�stwa wszystkich
u�ytkowników ulicy; w szczególno�ci zaleca si� stosowanie progów zwalniaj�cych, przew��e�
jezdni lub pasa jezdnego, małej architektury ulicznej i zieleni o wysokich walorach kompozycyjnych,

h) ustala si� przeznaczenie podstawowe pasów drogowych na cele komunikacji kołowej i pieszej,
i) lokalizacja sieci infrastruktury w pasach drogowych nie mo�e kolidowa� z obowi�zuj�cym i

zalecanym w planie programem i odbywa� si� mo�e wył�cznie za zgod� i na warunkach zarz�du
drogi.

4) z zakresu ochrony konserwatorskiej i archeologicznej:
wszelkie prace ziemne projektowane w obszarach stref "W" ochrony archeologicznej winny by�
uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5) z zakresu ochrony krajobrazu:
na terenie obszaru chronionego krajobrazu wprowadza si� nast�puj�ce zasady gospodarowania:
a) działalno�� gospodarcza nie mo�e doprowadzi� do degradacji wyst�puj�cych walorów

krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,
b) wszelka działalno�� musi prowadzi� do stopniowego podnoszenia walorów krajobrazowo -

estetycznych,
c) przewidywane do realizacji obiekty winny posiada� staranne opracowane projekty architektoniczne

nawi�zuj�ce stylem do specyfiki regionalnej z uwzgl�dnieniem potrzeb ochrony �rodowiska.
6) pod zabudow� mo�e by� wykorzystane nie wi�cej ni� 35% powierzchni terenu b�d� działek

poło�onych w obr�bie terenu przeznaczonego pod zabudow�, przy czym co najmniej 35% zwartej
powierzchni terenu lub działki nale�y przeznaczy� pod ziele� wypoczynkow� lub u�ytkow� z
cz��ciowym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 5. Uchwala si� przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolami:
1) S. 01. Mn Teren szeregowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
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a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
c) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
d) obsługa komunikacyjna wył�cznie z ulicy oznaczonej symbolem S.64.KD,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowej niskiego napi�cia, wyprowadzonej z projektowanej

stacji transformatorowej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem S.21.UO, wspólnie z
zasilaniem obszarów S.02.Mn i S.03.Mn.

2) S. 02. Mn Teren szeregowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
c) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
d) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.64.KD, S.65.KD,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowej niskiego napi�cia, wyprowadzonej z projektowanej

stacji transformatorowej, zlokalizowanej na obszarze S.21. UO, wspólnie z zasilaniem obszarów,
S.01. Mn i S.03. Mn.,

3) S. 03. Mn Teren szeregowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
c) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
d) obsługa komunikacyjna wył�cznie z ulicy oznaczonej symbolem S.65.KD,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowej niskiego napi�cia, wyprowadzonej z projektowanej

stacji transformatorowej, zlokalizowanej na obszarze S.21. UO, wspólnie z zasilaniem obszarów,
S.01. Mn i S.02. Mn.

4) S. 04. Mn/Ro Teren wolno stoj�cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogrodnictwa:
a) dopuszcza si� likwidacj� funkcji ogrodnictwa, podział terenu na działki budowlane i realizacj�

zabudowy jednorodzinnej,
b) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
c) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
d) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
e) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
f) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.61.KL, S.66.KD, S.60.KL,
g) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowej niskiego napi�cia, wyprowadzonej z projektowanej

stacji transformatorowej, zlokalizowanej na obszarze S.21.UO, wspólnie z zasilaniem obszaru S.05.
Mn; kabel wprowadzi� na istniej�c� lini� napowietrzn�, zasilan� ze stacji słupowej "Czarnówko 3".

5) S. 05. Mn Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj�cej i szeregowej:
a) dopuszcza si� podział na działki budowlane wg zasad okre�lonych na rysunku planu, dopuszcza si�

scalenia działek,
b) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
c) w parterach budynków wolnostoj�cych dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym

charakterze,
d) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie - nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
e) w zwartej zabudowie szeregowej, dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
f) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.61.KL, S.66.KD, S.60.KL, S.67.KD,
g) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowej niskiego napi�cia, wyprowadzonej z projektowanej

stacji transformatorowej, zlokalizowanej na obszarze S.21.UO, wspólnie z zasilaniem obszaru S.04.
Mn/RO; kabel wprowadzi� na istniej�c� lini� napowietrzn�, zasilan� ze stacji słupowej "Czarnówko
3".
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6) S. 06. Mn Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i wolnostoj�cej:
a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
c) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
d) w zwartej zabudowie szeregowej, dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
e) dla nowo projektowanej zabudowy obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.67.KD,

S.68.KD,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych ze stacji

transformatorowej "Czarnówko 3".
7) S. 07. Mn Teren szeregowej i wolno stoj�cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
c) w parterach budynków wolno stoj�cych dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym

charakterze,
d) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
e) w zwartej zabudowie szeregowej, dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
f) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.61.KL, S.68.KD, S.60.KL,
g) zasilanie w energi� elektryczn� z istniej�cej linii kablowej niskiego napi�cia oraz z projektowanej,

wyprowadzonej z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w północnej cz��ci obszaru
S.25.Mw, wspólnie z zasilaniem obszarów S.08. Mn/U i S.09. U.

8) S. 08. Mn/U Teren wolno stoj�cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) dopuszcza si� wprowadzenie usług towarzysz�cych o nieuci��liwym charakterze,
b) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
c) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
d) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.69.KD, S.60.KL, S.61.KL,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowej niskiego napi�cia, wyprowadzonej z projektowanej

stacji transformatorowej zlokalizowanej w północnej cz��ci obszaru S.25.Mw, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.08. Mn/U i S.09. U.

9) S. 09. U Teren usług o nieuci��liwym charakterze:
a) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
b) dopuszcza si� wprowadzenie towarzysz�cej funkcji mieszkaniowej,
c) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
d) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.69.KD, S.60.KL, S.61.KL
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w północnej cz��ci obszaru S.25.Mw,
wspólnie z zasilaniem obszarów S.07.Mn i S.08.Mn/U.

10) S.10.ZU
Teren zieleni urz�dzonej. Strefa ograniczonego u�ytkowania powodowana przebiegiem linii wysokiego
napi�cia. Dopuszcza si� uprawy ogrodnicze, urz�dzanie: szkółek le�nych, parkingów w poziomie
terenu z zielon� nawierzchni� zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi. Obowi�zuje zakaz
realizacji wolnostoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y.

11) S 11.Mn/U,
Teren wolno stoj�cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzysz�cych. W strefie
ograniczonego u�ytkowania powodowanego przebiegiem projektowanej linii wysokiego napi�cia
obowi�zuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz innych przeznaczonych na pobyt ludzi
zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi
a) dopuszcza si� zamienne wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji
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nadziemnych,
c) wymagany jednolity charakter zabudowy i wysoki standard architektoniczny elewacji,
d) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
e) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami: S.70.KL, S.62.KL i S.71.KD, obowi�zuje

zakaz wł�czenia do ulic oznaczonych symbolami S.50.KG, S.51.KZ i S.60.KL,
f) w granicach obszaru projektowana stacja transformatorowa parterowa, zlokalizowana na

geodezyjnie wydzielonej działce o wymiarach minimum 8x8 metrów z dost�pem do drogi publicznej;
zasilanie stacji z projektowanej linii kablowej �redniego napi�cia relacji PZ "OSW" - GPZ "Wschód",

g) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z
projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem S.25.Mw.

12) S.12.ZU
Teren zieleni urz�dzonej. Strefa ograniczonego u�ytkowania powodowana przebiegiem linii wysokiego
napi�cia. Dopuszcza si� uprawy ogrodnicze, urz�dzanie: szkółek le�nych, parkingów w poziomie
terenu z zielon� nawierzchni�, zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi. Obowi�zuje zakaz
realizacji wolnostoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y.

13) S.13.Mn
Teren szeregowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obszar zorganizowanej działalno�ci
inwestycyjnej
a) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
b) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.73.KD, S.72.KD,
c) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w południowej cz��ci obszaru S.25. Mw,
wspólnie z zasilaniem cz��ci obszaru S.14 Ms,

14) S.14.Ms Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej- obszar zorganizowanej działalno�ci
inwestycyjnej:
a) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
c) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej),
d) obowi�zuje ochrona istniej�cego zadrzewienia i ochrona istniej�cego oczka wodnego znajduj�cego

si� na północno-zachodniej granicy terenu,
e) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.63.KL, S.73.KD, S.74.KD,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w południowej cz��ci obszaru S.25. Mw;
jedna z linii zasila� b�dzie wspólnie teren S.13 Mn.

15) S.15.Mn
Teren szeregowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
c) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
d) obowi�zuje ochrona istniej�cego zadrzewienia i ochrona istniej�cego oczka wodnego znajduj�cego

si� przy północno-wschodniej granicy terenu,
e) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.75.KD,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarze S.25. Mw, wspólnie z
zasilaniem terenu S.16. Mn i S.17. Mn.

16) S.16.Mn
Teren wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cych budynków,
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b) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
c) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
d) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy
e) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.63.KL, S.75.KD, S.74.KD, S.76.KD,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.25. Mw, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.15.Mn i S.17.Mn.

17) S.17.Mn
Teren wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
c) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
d) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
e) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.77.KL, S.63.KL, S.76.KD. Obowi�zuje

zakaz obsługi z ulicy oznaczonej symbolem S.51.KZ,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych ze stacji

zlokalizowanej na obszarze S.25. Mw, wspólnie z zasilaniem terenów S 16 Mn i S.15 Mn;
18) S.18.Ms

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej- obszar zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej
a) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
c) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej),
d) dopuszcza si� realizacj� ekranów akustycznych i ogrodze� pełnych od strony ulic oznaczonych

symbolami S.51.KZ, S.51.KZ,
e) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.63.KL, S.59.KL, S.77.KL. Obowi�zuje

zakaz obsługi z ulicy oznaczonej symbolem S.51.KZ,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji dwutransformatorowej zlokalizowanej w zachodniej cz��ci obszaru S.25. Mw.
19) S.19.ZU

Teren zieleni urz�dzonej. Strefa ograniczonego u�ytkowania powodowana przebiegiem linii wysokiego
napi�cia. Dopuszcza si� realizacj� ogrodu osiedlowego, uprawy ogrodnicze, urz�dzanie: szkółek
le�nych, parkingów w poziomie terenu z zielon� nawierzchni zgodnie z przepisami szczególnymi i
odr�bnymi. Obowi�zuje zakaz realizacji wolnostoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y.

20) S.21.UO
Teren usług o�wiaty - szkoła podstawowa
a) dopuszcza si� wprowadzenie funkcji towarzysz�cych z zakresu sportu i rekreacji, ochrony zdrowia,

opieki społecznej,
b) wysoko�� zabudowy nie mo�e przekracza� 4 kondygnacji nadziemnych,
c) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.61.KL, S.63.KL, S.59.KL,
d) w granicach obszaru projektowana stacja transformatorowa parterowa; zlokalizowana na

geodezyjnie wydzielonej działce o wymiarach minimum 8x8 metrów z dost�pem do drogi publicznej;
zasilanie stacji z projektowanej linii kablowej �redniego napi�cia relacji PZ "OSW" - GPZ "Wschód",

e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej na przedmiotowym obszarze.

21) S.22.Mw
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
a) dopuszcza si� zamienne wprowadzenie funkcji zwi�zanej z ochron� zdrowia lub opiek� społeczn�,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 4 kondygnacji
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nadziemnych,
c) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,

d) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
e) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.61.KL,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w zachodniej cz��ci obszaru S.25.Mw,
wspólnie z zasilaniem obszaru S.24.UK.

22) S.23.ZU
Teren zieleni urz�dzonej z ci�giem pieszym.

23) S.24.UK
Teren usług kultu religijnego - ko�ciół
a) dopuszcza si� zamienne wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy usługowej z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 4

kondygnacji nadziemnych, nie ogranicza si� wysoko�ci zabudowy ko�cioła,
c) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg odpowiednich wska�ników,
d) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.63.KL,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w zachodniej cz��ci obszaru S.25.Mw,
wspólnie z zasilaniem obszaru S.22 Mw.

24) S.25.Mw
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obszar zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej
a) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 4 kondygnacji

nadziemnych,
c) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,

d) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
e) w granicach terenu na osi wschód-zachód nale�y wykona� ci�g pieszy urz�dzony zieleni�,

niedost�pny dla lokalnego ruchu kołowego, poprowadzony równolegle do ulicy oznaczonej
symbolem S 61-KL, - zgodnie z rysunkiem planu. W ci�gu pieszym zabezpieczy� tras� dla sieci
ciepłowniczej z rur preizolowanych,

f) w granicach terenu nale�y wykona� awaryjn� studni� publiczn�,
g) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.61.KL, S.63.KL,
h) w granicach terenu przewidzie� lokalizacj� trzech stacji transformatorowych parterowych, w tym

dwóch dwutransformatorowych (w południowej cz��ci obszaru) zlokalizowanych na geodezyjnie
wydzielonych działkach z dost�pem do drogi publicznej; zasilanie stacji z projektowanej linii
kablowej �redniego napi�cia relacji PZ "OSW" - GPZ "Wschód"; dodatkowo ze stacji zlokalizowanej
w północnej cz��ci obszaru wyprowadzi� lini� kablow� SN dla zasilania stacji słupowej "Czarnówko
III", zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu,

i) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z trzech
projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze.

25) S.26.EL
Las. Obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu, istniej�ce, nie zalesione działki przeznaczone do
zalesienia.

26) S.26.a.SU
Strefa ograniczonego u�ytkowania powodowana przebiegiem linii wysokiego napi�cia 110, 220 i 400
kV. Dopuszcza si� realizacj� sieciowego uzbrojenia terenu, urz�dzanie: szkółek le�nych, miejsc
składowania drewna, parkingów zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi. Obowi�zuje zakaz
realizacji obiektów kubaturowych.



Kujaw.02.25.482 - tekst pierwotny

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ("OMEGA") 8/2005

27) S.27.Mn
Teren wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istniej�ca strefa
ograniczonego u�ytkowania powodowana przebiegiem linii wysokiego napi�cia dost�pna dla
zabudowy dopiero po zlikwidowaniu linii wysokiego napi�cia
a) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
b) dopuszcza si� scalenia działek,
c) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
d) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
e) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
f) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
g) dopuszcza si� ogrodnicze u�ytkowanie terenu z wył�czeniem upraw warzyw i owoców,
h) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.83.KD, S.79.KL, S.60.KL. Obowi�zuje

zakaz obsługi z ulicy oznaczonej symbolem S.50.KG,
i) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.32.Ms, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.28 Mn, S.31 Mn i cz��ciowo S.29 Mn; ze zł�cza kablowego na terenie S.27 Mn
wyprowadzi� kabel na istniej�c� lini� napowietrzn� n.n.

28) S.28.Mn
Teren wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istniej�ca strefa
ograniczonego u�ytkowania powodowana przebiegiem linii wysokiego napi�cia dost�pna dla
zabudowy dopiero po zlikwidowaniu linii wysokiego napi�cia.
a) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
b) dopuszcza si� scalenia działek,
c) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
d) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
e) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
f) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
g) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.83.KD, S.79.KL, S.84.KD. Obowi�zuje

zakaz obsługi z ulicy oznaczonej symbolem S.50.KG,
h) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.32.Ms, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.27 Mn, S.31 Mn i cz��ciowo S.29 Mn.

Z ustale� wył�cza si� działk� nr 6/13 oznaczon� na rysunku planu cyframi 1-7.
29) S.29.Mn

Teren wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istniej�ca strefa
ograniczonego u�ytkowania powodowana przebiegiem linii wysokiego napi�cia dost�pna dla
zabudowy dopiero po zlikwidowaniu linii wysokiego napi�cia.
a) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cej zabudowy,
b) dopuszcza si� scalenia działek,
c) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
d) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
e) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
f) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
g) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.80.KD, S.81.KD, S.82.KD i S.84.KD.

Obowi�zuje zakaz obsługi z ulicy oznaczonej symbolem S.50.KG,
h) zasilanie w energi� elektryczn� cz��ci terenu z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych

z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.32. Ms, wspólnie z
zasilaniem obszarów S.27 Mn, S.28 Mn i S.31 MN; zasilanie pozostałej cz��ci terenu z linii
kablowych n.n., wyprowadzonych równie� z tej stacji, wspólnie z zasilaniem obszaru S.30 Mn.
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30) S. 30. Mn
Teren projektowanej wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) dopuszcza si� scalenia działek,
b) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
c) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
d) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
e) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
f) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.80.KD, S.81.KD, S.82.KD i S.79.KL,
g) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.32. Ms/U, wspólnie z
zasilaniem cz��ci obszaru S.29 Mn.

31) S. 31. Mn
Teren istniej�cej i projektowanej wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
a) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
c) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
d) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
e) obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu i cieku wodnego znajduj�cego si� na wschodniej

granicy terenu,
f) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.60.KL, S.79.KL, S.86.KL,
g) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.32. Ms/U, wspólnie z
zasilaniem obszarów S.27 Mn, S.28 Mn i cz��ciowo S.29 Mn

32) S.32. Ms/U
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług towarzysz�cych - obszar
zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej
a) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
b) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,

c) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
d) obowi�zuje ochrona istniej�cego zadrzewienia oraz cieku i oczka wodnego znajduj�cego si� przy

wschodniej granicy terenu,
e) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.85.KL, S.79.KL, S.86.KL,
f) w granicach obszaru przewidzie� lokalizacj� stacji transformatorowej parterowej; zlokalizowanej na

geodezyjnie wydzielonej działce o wymiarach minimum 6x8 metrów z dost�pem do drogi publicznej;
zasilanie stacji z projektowanej linii kablowej �redniego napi�cia relacji PZ "OSW" - GPZ "Jasiniec",

g) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wspólnie z zasilaniem obszaru
S.33 Ms, wyprowadzonych z projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych na
przedmiotowym obszarze i na obszarze S.35. Mw/U.

33) S.33.Ms
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obszar zorganizowanej działalno�ci
inwestycyjnej
a) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji

nadziemnych,
b) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
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c) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
d) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.86.KL, S.87.KL, S.90.KD,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarach S.32. Ms/U i S.35. Mw/U,
wspólnie z zasilaniem obszaru S.32 Ms/U.

34) S.34. Mw/U
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług towarzysz�cych - obszar
zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej:
a) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 4 kondygnacji

nadziemnych,
b) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,

c) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji
d) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.79.KL, S.85.KL, S.88.KL S.87.KL,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.40. KP.
35) S.35.Mw/U

Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług towarzysz�cych - obszar
zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej
a) w strefie ograniczonego u�ytkowania powodowanej przebiegiem linii wysokiego napi�cia

obowi�zuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz innych przeznaczonych na pobyt ludzi,
zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi,

b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 4 kondygnacji
nadziemnych,

c) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e
podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,

d) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
e) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.88.KL, S.87.KL,
f) w granicach obszaru projektowana stacja transformatorowa parterowa; zlokalizowana na

geodezyjnie wydzielonej działce z dost�pem do drogi publicznej; zasilanie stacji z projektowanej linii
kablowej �redniego napi�cia relacji PZ "OSW" - GPZ "Jasiniec",

g) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z
projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarach S.35. Mw/U i S.40. KP.

36) S.36.EP
Park le�ny. Obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu.

37) S 37. Ms
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej -obszar zorganizowanej działalno�ci
inwestycyjnej
a) w strefie ograniczonego u�ytkowania powodowanej przebiegiem linii wysokiego napi�cia

obowi�zuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz innych przeznaczonych na pobyt ludzi,
zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi,

b) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług towarzysz�cych o nieuci��liwym
charakterze,

c) wysoko�� zabudowy - z wyj�tkiem dominanty architektonicznej- z u�ytkowym poddaszem wł�cznie-
nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji nadziemnych,

d) na osi ulicy oznaczonej symbolem S 87- KL dominanta architektoniczna,
e) do czasu realizacji inwestycji dopuszcza si� dotychczasowe u�ytkowanie terenu i istniej�cych

obiektów,
f) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e

podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
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wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y
g) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
h) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.90.KD, S.87.KL, S.89.KL,
i) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.35. Mw/U, wspólnie z
zasilaniem obszarów S.38 Mw i S.39 Mw.

38) S 38. Mw
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obszar zorganizowanej działalno�ci
inwestycyjnej
a) w strefie ograniczonego u�ytkowania powodowanej przebiegiem linii wysokiego napi�cia

obowi�zuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz innych przeznaczonych na pobyt ludzi,
zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi,

b) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług towarzysz�cych o nieuci��liwym
charakterze,

c) wysoko�� zabudowy- z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 4 kondygnacji
nadziemnych,

d) do czasu realizacji inwestycji dopuszcza si� dotychczasowe u�ytkowanie terenu i istniej�cych
obiektów,

e) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e
podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y

f) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
g) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami S.89.KL, S.87.KL,
h) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.35. Mw, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.37.Ms i S.39.Mw

39) S 39. Mw
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obszar zorganizowanej działalno�ci
inwestycyjnej
a) w strefie ograniczonego u�ytkowania powodowanej przebiegiem linii wysokiego napi�cia

obowi�zuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz innych przeznaczonych na pobyt ludzi,
zgodnie z przepisami szczególnymi i odr�bnymi,

b) w parterach budynków dopuszcza si� wprowadzenie usług towarzysz�cych o nieuci��liwym
charakterze,

c) wysoko�� zabudowy- z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 4 kondygnacji
nadziemnych,

d) do czasu realizacji inwestycji dopuszcza si� dotychczasowe u�ytkowanie terenu i istniej�cych
obiektów,

e) nale�y zapewni� miejsca parkingowe wg wska�nika 1 m.p. na mieszkanie (zaleca si� gara�e
podziemne lub wbudowane, parkingi o nawierzchni a�urowo-trawiastej), obowi�zuje zakaz realizacji
wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y

f) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji,
g) obsługa komunikacyjna wył�cznie z ulicy oznaczonej symbolem S.87.KL, obowi�zuje zakaz obsługi

z ulicy oznaczonej symbolem S.52.KZ,
h) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.35. Mw/U, wspólnie z
zasilaniem obszarów S.37.Ms i S.38 Mw.

40) S.40. KP
Projektowany parking o nawierzchni a�urowo - trawiastej. Dla ka�dych pi�ciu miejsc parkingowych
przewidzie� wysepki z nasadzeniami drzew. Obsługa komunikacyjna wył�cznie z ulicy oznaczonej
symbolem S.87.KL. W granicach obszaru projektowana stacja dwutransformatorowa parterowa;
zlokalizowana na geodezyjnie wydzielonej działce o wymiarach minimum 8x10 metrów z dost�pem do



Kujaw.02.25.482 - tekst pierwotny

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ("OMEGA") 8/2005

drogi publicznej; zasilanie stacji z projektowanej linii kablowej �redniego napi�cia relacji PZ "OSW" -
GPZ "Jasiniec".

41) S.41. Mn
Teren projektowanej wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 2 kondygnacji

nadziemnych,
c) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
d) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.94.KD, obowi�zuje zakaz obsługi z ulicy

oznaczonej symbolem S.52.KZ,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.40. KP, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.42 Mn, S.43 Mn i S.44 Mn.

42) S.42. Mn
Teren projektowanej bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 2 kondygnacji

nadziemnych,
c) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
d) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S 94-KD, za po�rednictwem terenu

oznaczonego symbolem S 42.a.SU,
e) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.40. KP, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.41.Mn, S.43.Mn i S.44.Mn

43) S.42.a.SU
Teren sieciowego uzbrojenia terenu. Dopuszcza si� u�ytkowanie terenu przez władaj�cych terenem
bezpo�rednio przyległym.

44) S.43. Mn
Teren projektowanej wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 2 kondygnacji

nadziemnych,
c) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
d) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
e) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.93.KD, obowi�zuje zakaz obsługi z ulicy

oznaczonej symbolem S.52.KZ,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych z

projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.40. KP, wspólnie z zasilaniem
obszarów S.41.Mn, S.42.Mn i S.44.Mn

45) S.43.a.SU
Teren sieciowego uzbrojenia terenu. Dopuszcza si� u�ytkowanie terenu przez władaj�cych terenem
bezpo�rednio przyległym.

46) S. 44. Mn
Teren projektowanej wolno stoj�cej lub bli�niaczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) dopuszcza si� wprowadzenie usług o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy - z u�ytkowym poddaszem wł�cznie- nie mo�e przekracza� 2 kondygnacji

nadziemnych,
c) obowi�zuje zakaz realizacji wolno stoj�cych obiektów gospodarczych i gara�y,
d) dla wszystkich obiektów wymagany jednolity charakter zabudowy,
e) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.93.KD,
f) zasilanie w energi� elektryczn� z linii kablowej niskiego napi�cia, wyprowadzonej z projektowanej

stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze S.40. KP, wspólnie z zasilaniem obszarów
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S.41 Mn, S.42 Mn i S.43 Mn
47) S.45.EP

Park le�ny. Obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu.
47) S.46.UZ

Usługi z zakresu specjalistycznej słu�by zdrowia - adaptacja istniej�cych budynków, z niezb�dnym do
ich funkcjonowania zapleczem technicznym, doj�ciami, dojazdami, miejscami postojowymi
infrastruktur� techniczn�
a) dopuszcza si� adaptacj� istniej�cych budynków, ich rozbudow� i nadbudow�,
b) wysoko�� zabudowy nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji nadziemnych,
c) dopuszcza si� podział terenu wg zasad okre�lonych na rysunku planu,
d) obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu,
e) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.55.KL, dopuszcza si� utrzymanie

istniej�cego wjazdu z ulicy oznaczonej symbolem S.50.KG, w miejscu oznaczonym na rysunku
planu, wył�cznie na zasadzie prawoskr�tów,

f) adaptacja stacji transformatorowych wbudowanych "Szpital Onkologii i "Kotłownia Onkologii"
zasilanie w energi� elektryczn� z istniej�cych linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych ze
stacji transformatorowych "Szpital Onkologiczny" i "Kotłownia Szpitala Onkologicznego",
zlokalizowanych na terenie.

48) S.47.UO
Usługi z zakresu o�wiaty i wychowania - adaptacja istniej�cych budynków, z niezb�dnymi do ich
funkcjonowania doj�ciami, dojazdami, miejscami postojowymi infrastruktur� techniczn�
a) dopuszcza si� wprowadzenie innych funkcji o nieuci��liwym charakterze,
b) wysoko�� zabudowy nie mo�e przekracza� 3 kondygnacji nadziemnych,
c) obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu,
d) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem S.55.KL,
e) adaptacja stacji transformatorowej wbudowanej "O�rodek Dzieci Głuchych", zasilanie w energi�

elektryczn� z istniej�cych linii kablowych niskiego napi�cia, wyprowadzonych ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej na terenie

49) S.48.EP
Park le�ny. Obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu.

50) S.48.a.UT
Stacja redukcyjna gazu. Adaptacja istniej�cych obiektów i urz�dze�.

51) S.49.EP
Park le�ny. Obowi�zuje ochrona istniej�cego drzewostanu.

52) S.50. KG
Teren komunikacji publicznej - ulica główna (Matki Teresy z Kalkuty) cz��ciowo zrealizowana. Na
odcinku od ul. Akademickiej do ul. zbiorczej- przekrój 1 x 4 i szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych
45,0 m. Pozostały, projektowany odcinek - przekrój 2 x 2, szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 50,0
m. Dost�pno�� poprzez skrzy�owania.

53) S.51. KZ
Teren komunikacji publicznej -projektowana ulica zbiorcza (przedłu�enie ulicy Twardzickiego).
Przekrój 1 x 2. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 30,0 m. Dost�pno�� poprzez skrzy�owania.

54) S.52. KZ
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica zbiorcza (przedłu�enie ulicy Twardzickiego).
Przekrój 1 x 2. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 30,0 m. Dost�pno�� poprzez skrzy�owania.

55) S.53. KL
Teren komunikacji publicznej - ulica lokalna (przedłu�enie ulicy Wojciecha Korfantego). Szeroko�� w
liniach rozgraniczaj�cych 20,0 m.

56) S.54. KZ
Teren komunikacji publicznej - ulica zbiorcza (istniej�ca ulica Wojciecha Korfantego). Przekrój 1 x
2.Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 34,0 m Dost�pno�� poprzez skrzy�owania.

57) S.55. KL



Kujaw.02.25.482 - tekst pierwotny

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ("OMEGA") 8/2005

Teren komunikacji publicznej - ulica lokalna (istniej�ca ulica Izabeli Romanowskiej). Szeroko�� w
liniach rozgraniczaj�cych zmienna, nie mniejsza ni� 18,0 m.

58) S.56. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (istniej�ca ulica Roentgena). Szeroko�� w liniach
rozgraniczaj�cych 9,0 m.

59) S.57. KL
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12
m.

60) S.58. KL
Teren komunikacji publicznej - ulica lokalna (istniej�ca ulica Suczy�ska), przewidziana do likwidacji po
zrealizowaniu ulicy oznaczonej symbolem S 57-KL. Strefa ograniczonego u�ytkowania powodowana
przebiegiem linii wysokiego napi�cia 110, 220 i 400 kV.

61) S.59. KL
Teren komunikacji publicznej -ulica lokalna (istniej�ca ulica Jasiniecka). Szeroko�� w liniach
rozgraniczaj�cych 20 m.

62) S.60. KL
Teren komunikacji publicznej -ulica lokalna (istniej�ca ulica Pod Skarp�). Szeroko�� w liniach
rozgraniczaj�cych zmienna, nie mniejsza ni� 12 m. Do czasu realizacji inwestycji, dopuszcza si�
dotychczasowe u�ytkowanie istniej�cych obiektów, remonty, konserwacje, i modernizacje.
Obowi�zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy.

63) S.61. KL
Teren komunikacji publicznej - ulica lokalna (projektowana ulica Sybiraków). Szeroko�� w liniach
rozgraniczaj�cych 15 m.

64) S.62. KL
Teren komunikacji publicznej -ulica lokalna (projektowana ulica Sybiraków). Szeroko�� w liniach
rozgraniczaj�cych 20 m.

65) S.63. KL
Teren komunikacji publicznej ulica lokalna (projektowana ulica Sybiraków). Szeroko�� w liniach
rozgraniczaj�cych 15 m.

66) S.64. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

67) S.65. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (istniej�ca ulica Antoniego J�druszka). Szeroko�� w
liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

68) S.66. KD
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica dojazdowa z zieleni� towarzysz�c�. Obowi�zuje
ochrona istniej�cego cieku wodnego. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 19 m.

69) S.67. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (istniej�ca ulica Feliksa Stamma). Szeroko�� w liniach
rozgraniczaj�cych 10 m.

70) S.68. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (istniej�ca ulica Romana Kaczmarczyka). Szeroko��
w liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

71) S.69. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12 m.

72) S.70. KL
Teren komunikacji publicznej - ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 20 m.

73) S.71. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12 m.

74) S.72. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12 m.
Obowi�zuje zakaz wł�czenia do ulicy oznaczonej symbolem S 51-KZ.
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75) S.73. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12 m.

76) S.74. KD
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych
12 m. Dopuszcza si� jedno wł�czenie na zasadzie prawoskr�tów do ulicy oznaczonej symbolem
S.51.KZ (ul. Stefana Ciszewskiego).

77) S.75. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

78) S.76. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (istniej�ca ulica Michała Czerskiego). Szeroko�� w
liniach rozgraniczaj�cych 10 m. Obowi�zuje zakaz wł�czenia do ulicy oznaczonej symbolem S 51-KZ.

79) S.77. KL
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica lokalna ł�cz�ca ulice oznaczone symbolami S
51-KZ i S 63-KL. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 15 m.

80) S.78.SU
Teren sieciowego uzbrojenia terenu. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

81) S.79. KL
Teren komunikacji publicznej - ulica lokalna (projektowana ulica Władysława 	emojtela). Szeroko�� w
liniach rozgraniczaj�cych 15 m.

82) S.80. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

83) S.81. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (projektowana ulica Bernarda Chrzanowskiego).
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

84) S.82. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m.

85) S.83. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (istniej�ca ulica Michała Grobelskiego). Szeroko�� w
liniach rozgraniczaj�cych 10 m. Obowi�zuje zakaz wł�czenia do ulicy oznaczonej symbolem S 50-KG.

86) S.84. KD
Teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa (istniej�ca ulica Wojciecha Staszewskiego).
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m. Obowi�zuje zakaz wł�czenia do ulicy oznaczonej
symbolem S 50-KG.

87) S.85. KL
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12
m.

88) S.86. KL
Teren komunikacji publicznej. -projektowana ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12
m.

89) S.87. KL
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12
m.

90) S.88. KL
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12
m.

91) S.89. KL
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12
m.

92) S.90. KD
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych
12 m. Obowi�zuje zakaz wł�czenia do ulicy oznaczonej symbolem S 60-KL (ul. Pod Skarp�).

93) S.91. SU
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Teren sieciowego uzbrojenia terenu. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych zmienna.
94) S.92. KL

Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica lokalna. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12
m.

95) S.93. KD
Teren komunikacji publicznej - projektowana ulica dojazdowa. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych
10 m.

96) S.94. KD
Teren komunikacji publicznej - jednoprzestrzenny ci�g pieszo-jezdny o funkcji dojazdowej. Szeroko��
w liniach rozgraniczaj�cych 6 m.

Rozdział III

Przepisy ko�cowe

§ 6. Uchwala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci:

- dla gruntów przeznaczonych na cele publiczne - w wysoko�ci 0%
- dla pozostałych gruntów- w wysoko�ci 30%.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Miasta Bydgoszczy.

§ 8. W odniesieniu do obszaru obj�tego niniejszym planem trac� moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m. Bydgoszczy, zatwierdzony uchwał� nr

LIII/538/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 25 maja 1994 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. nr 17, poz. 248 z
pó�n. zm.),

2) miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego osiedla Eskulapa zatwierdzony
uchwał� nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 1994 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. nr
19, poz. 304).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
obowi�zuje po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

ZAŁ�CZNIK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA ESKULAPA W
JEDNOSTCE FORDON W BYDGOSZCZY

(grafik� pomini�to)


