
Kujaw.04.74.1273 - tekst pierwotny

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ("OMEGA") 4/2005

Kujaw.04.74.1273

UCHWAŁA Nr XXV/632/04
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomi�dzy
Kanałem Bydgoskim, ulic� Srebrn� i Podmiejsk� w Bydgoszczy.

(Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2004 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)

Rada Miasta
uchwala, co nast�puje:

§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomi�dzy
Kanałem Bydgoskim, ulic� Srebrn� i Podmiejsk� w Bydgoszczy w granicach okre�lonych na rysunku
planu w skali 1:1000, stanowi�cym zał�cznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - nale�y przez to rozumie� plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� Rady Miasta Bydgoszczy, stanowi�c�

ustalenia planu;
3) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:1.000,

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

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

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

6) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to rozumie� takie przeznaczenie, które powinno
przewa�a� na danym terenie;

7) przeznaczeniu uzupełniaj�cym (dopuszczalnym) - nale�y przez to rozumie� przeznaczenie inne ni�
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, nie jest z nim sprzeczne i
zajmuje nie wi�cej ni� 30% terenu zainwestowanego i obiektów funkcji podstawowej;

8) przeznaczeniu zamiennym - nale�y przez to rozumie� przeznaczenie, które mo�e by� realizowane
tylko i wył�cznie w zamian za funkcje lub obiekty przewidziane jako przeznaczenie podstawowe;

9) liniach orientacyjnych - nale�y przez to rozumie� linie, których przebieg mo�e by� zmieniony je�eli
b�dzie to uzasadnione projektem zagospodarowania działki lub terenu, o ile z tre�ci ustale� planu
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nie wynika inaczej, powy�sza zmiana nie mo�e powodowa� ogranicze� w realizacji podstawowego
przeznaczenia terenów/działek rozgraniczonych tak� lini�;

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

11) wysoko�ci budynku - nale�y przez to rozumie� wysoko�� mierzon� od poziomu terenu do kalenicy
dachu;

12) zieleni izolacyjnej - nale�y przez to rozumie� zespoły zieleni wielowarstwowej - utworzonej przez
krzewy i drzewa, tłumi�cej hałas oraz neutralizuj�cej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;

13) ogrodzeniu proekologicznym - nale�y przez to rozumie� ogrodzenie a�urowe o ł�cznej powierzchni
prze�witów min.40% powierzchni ogrodzenia, które w przypadku zastosowania podmurówki - od
strony Kanału i cieku Flis winno posiada� u podstawy ogrodzenia przepusty o �rednicy min 10 cm
dla drobnych zwierz�t, w ilo�ci min. 1 przepust na 20 mb ogrodzenia.

§ 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu
nast�puje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, okre�lone w Rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu, okre�lone w Rozdziale 3 uchwały.

2. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oznaczono w tek�cie i na rysunku planu
symbolem "*".

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne planu

§ 4. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami:
1) granica obszaru obj�tego planem;
2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania -
�ci�le okre�lone;

3) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania -
orientacyjne;

4) linie podziału terenów na działki budowlane - �ci�le okre�lone,
5) linie podziału terenów na działki budowlane - orientacyjne;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków nowych i rozbudowywanych;
7) linia przebiegu ogrodzenia;
8) oznaczenie kierunku nasadze� drzew;
9) oznaczenie miejsca sytuowania przejazdu przez ciek Flis;

10) symbol identyfikacji i podstawowego przeznaczenia terenu;
11) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych.

Rozdział 3

Ustalenia planu

Podrozdział 1 

Ogólne ustalenia planu

§ 5. Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obszar obj�ty granic� strefy "B" ochrony konserwatorskiej. Obowi�zuj� rygory w zakresie

utrzymania zasadniczych elementów istniej�cej substancji o warto�ciach kulturowych oraz
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charakteru i skali zabudowy. Lokalizacje nowych obiektów, zmiany układu przestrzennego oraz
ziemne inwestycje liniowe wymagaj� uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków;

2) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne nale�y
wstrzyma� do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6. Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wod� z miejskiej sieci wodoci�gowej znajduj�cej si� w ulicach przyległych, na

warunkach okre�lonych przez gestora sieci. Sie� wodoci�gow� projektowa� w ci�gach
komunikacyjnych w układzie pier�cieniowym;

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych do istniej�cych kolektorów zlokalizowanych w ulicach
przyległych na warunkach okre�lonych przez gestora sieci, z docelowym odprowadzeniem na
oczyszczalni� �cieków O.S. Osowa Góra. Kanalizacj� sanitarn� projektowa� w ci�gach
komunikacyjnych, w systemie rozdzielczym;

3) odprowadzenie wód deszczowych - obowi�zuje rozdział �cieków deszczowych z połaci dachowych
i z powierzchni utwardzonych z mo�liwo�ci� retencjonowania i wtórnego ich wykorzystania. W
przypadku konieczno�ci utwardzenia terenu (budowy np. parkingów, gara�y, du�ych powierzchni
zadaszonych), a przez to zwi�kszenia współczynnika spływu powy�ej warto�ci przyj�tych w
opracowaniu "Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy",
inwestor zobowi�zany jest do retencjonowania wód deszczowych w ilo�ciach zapewniaj�cych
odpływ jak dla zało�onych współczynników. �cieki deszczowe przed wł�czeniem do miejskiej
kanalizacji deszczowej powinny by� podczyszczone zgodnie z obowi�zuj�cymi normami.
Kanalizacj� deszczow� projektowa� w ci�gach komunikacyjnych w systemie rozdzielczym;

4) zaopatrzenie w gaz z istniej�cych gazoci�gów w ulicach przyległych, po przeanalizowaniu
ekonomicznej efektywno�ci inwestycji. Dopuszcza si� ogrzewanie budynków z lokalnych kotłowni
gazowych na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci;

5) zaopatrzenie w energi� ciepln� - ogrzewanie budynków i zaopatrzenie w ciepł� wod� u�ytkow� z
istniej�cej miejskiej sieci ciepłowniczej rozbudowanej o niezb�dne fragmenty sieci na warunkach
gestora lub ze �ródeł własnych w oparciu o paliwa i/lub technologie proekologiczne;

6) zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z istniej�cych urz�dze� energetycznych po ich dostosowaniu
do zwi�kszonego poboru mocy. Rozprowadzenie sieci energetycznych liniami kablowymi;

7) o�wietlenie zewn�trzne i wewn�trzne nale�y zaprojektowa� i wykona� z mo�liwo�ci�
przystosowania do potrzeb obrony cywilnej;

8) gospodarka odpadami stałymi - zgodnie z przepisami szczegółowymi;
9) sieci uzbrojenia technicznego lokalizowa� z zachowaniem niezb�dnych odległo�ci technicznych w

mo�liwie zwartym, uporz�dkowanym przebiegu, dopuszcza si� lokalizacj� w pasie drogowym w
uzgodnieniu z zarz�dc� drogi;

10) obowi�zuje wykorzystanie istniej�cych lokalnych i ponadlokalnych układów sieci i urz�dze�
technicznych oraz ich uwzgl�dnienie przy zagospodarowaniu terenu zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami szczegółowymi.

Podrozdział 2 

Szczegółowe ustalenia planu

§ 7. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 1 U:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren zabudowy usługowej, obowi�zuje zakaz lokalizacji funkcji o uci��liwo�ci
przekraczaj�cej granice działki budowlanej,

b) uzupełniaj�ce: dopuszczalna zabudowa usługowo-produkcyjna i mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:

a) lokalizacja zabudowy w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
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b) zabudow� usługow� i usługowo-produkcyjn� lokalizowa� w układzie zwartym, w jednej bryle,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zespolonej z budynkiem usługowym lub

usługowo-produkcyjnym albo w formie wolno stoj�cej,
d) w przypadku lokalizacji wi�cej ni� jednego budynku na działce budowlanej obowi�zuje

zharmonizowanie formy architektonicznej obiektów,
e) funkcje mieszkaniowe lokalizowa� w południowej cz��ci działek, od strony Kanału Bydgoskiego,
f) obowi�zuje kształtowanie elewacji z naturalnych materiałów, o wysokich warto�ciach

estetycznych zwłaszcza od strony Kanału Bydgoskiego oraz od terenu 19KUz*,
g) wysoko�� zabudowy do 9 m od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
h) dachy spadziste o nachyleniu 35-45°, pokryte materiałami ceramicznymi,
i) budynki od strony Kanału ustawione równolegle do Kanału,
j) działalno�� usługowa lub usługowo-produkcyjna ograniczona do kubatury obiektu, zakaz

tworzenia na terenie działki placów składowych,
k) istniej�c� zabudow� zlokalizowan� poza nieprzekraczalnymi liniami przeznacza si� do rozbiórki,

dla pozostałych budynków dopuszcza si� mo�liwo�� adaptacji, ewentualna rozbudowa,
przebudowa zgodnie z warunkami planu;

2a) do czasy realizacji docelowej zabudowy dopuszcza si� modernizacj� istniej�cego budynku
mieszkalnego przy ul. Mi�skiej 128, zgodnie z warunkami planu, z prawem ograniczonej
rozbudowy o 6 m2 od strony północnej, bez prawa nadbudowy;

3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
a) podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu, w układzie prostopadłym do

terenu 19 KUz* i Kanału Bydgoskiego. Dopuszcza si� ł�czenie działek wydzielonych liniami
orientacyjnymi oraz przesuni�cia proponowanych podziałów z zastrze�eniem, �e powierzchnia
działki budowlanej nie mo�e by� mniejsza ni� 2000 m2, dopuszcza si� wł�czenie w granice
ustalenia terenu oznaczonego symbolem 15 TKd, jako uzupełnienia działki budowlanej, w
przypadku okre�lonym w § 19 pkt 1b,

b) min 50% powierzchni działki zagospodarowa� zieleni�, teren zlokalizowany poza liniami
zabudowy od strony Kanału Bydgoskiego w cało�ci zagospodarowa� zieleni� z udziałem zieleni
wysokiej. Stref� szeroko�ci 3 m nad ciekiem Flis zagospodarowa� zieleni� w sposób
umo�liwiaj�cy konserwacj� cieku,

c) w granicach ka�dej działki budowlanej zapewni� min. 3 miejsca parkingowe na 100 m2

powierzchni u�ytkowej obiektu usługowego lub usługowo-produkcyjnego oraz min 1 miejsce na
mieszkanie,

d) ogrodzenie od terenu 19 KUz* lokalizowa� w linii wyznaczonej rysunkiem planu, od strony
Kanału Bydgoskiego oraz od terenu 19 KUz* stosowa� ogrodzenie proekologiczne, z
wykluczeniem ogrodze� betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:
a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych,

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; obsługa komunikacyjna od drogi 19 KUz* poprzez teren 2
W/Z, przejazdami o szeroko�ci do 7 m ka�dy, przejazdy realizowa� w formie umo�liwiaj�cej
swobodny przepływ wód cieku Flis. Wskazane ł�czenie wjazdów na s�siaduj�ce działki, obsługa
komunikacyjna działki s�siaduj�cej z drog� 16 KUd* z tej drogi;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 8. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 2 W/Z:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: wody płyn�ce - ciek Flis wraz z zieleni� towarzysz�c�,
b) uzupełniaj�ce: lokalizacja poł�cze� komunikacyjnych mi�dzy terenami 1U i 19 KUz*;

2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy -obowi�zuje zakaz zabudowy;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
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a) dopuszczalna lokalizacja urz�dze� niezb�dnych dla potrzeb utrzymania i konserwacji cieku
wodnego,

b) szeroko�� przejazdów dla obsługi terenu 1U - do 7 m - dla ka�dej działki budowlanej,
c) dopuszcza si� lokalizacj� liniowych urz�dze� infrastruktury technicznej;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska
kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dost�pno�� z drogi 19 KUz*.

§ 9. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 3 TK3:
1) przeznaczenie:

a) podstawowe: teren urz�dze� kanalizacji sanitarnej - przepompownia �cieków, zakaz lokalizacji
funkcji o uci��liwo�ci przekraczaj�cej granice działki budowlanej,

b) uzupełniaj�ce: dopuszczalna lokalizacja stacji transformatorowej;
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:

a) dopuszcza si� przebudow�, lub rozbudow� w nieprzekraczalnych liniach zabudowy okre�lonych
na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) min 30% powierzchni działki zagospodarowa� zieleni� izolacyjn�,
b) w granicach terenu zapewni� min. 2 miejsca postojowe,
c) stosowa� ogrodzenia a�urowe o ł�cznej powierzchni prze�witów min. 40% powierzchni

ogrodzenia, z wykluczeniem ogrodze� betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych,
d) dopuszcza si� wł�czenie w granice ustalenia terenu 14 TKd, w przypadku okre�lonym w § 18

pkt 1b,
e) w północnej cz��ci terenu, w projektowanych liniach rozgraniczaj�cych dopuszcza si�

wydzielenie działki pod stacj� transformatorow�;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:

a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji, obsługa komunikacyjna z drogi 16 KUd*;
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 10. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 4 U:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren zabudowy usługowej, obowi�zuje zakaz lokalizacji funkcji o uci��liwo�ci
przekraczaj�cej granice działki budowlanej,

b) uzupełniaj�ce: dopuszczalna zabudowa usługowo-produkcyjna i mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:

a) lokalizacja zabudowy w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) zabudow� usługow� i usługowo-produkcyjn� lokalizowa� w układzie zwartym, w jednej bryle,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zespolonej z budynkiem usługowym lub

usługowo-produkcyjnym albo w formie wolno stoj�cej,
d) w przypadku lokalizacji wi�cej ni� jednego budynku na działce budowlanej obowi�zuje

zharmonizowanie formy architektonicznej obiektów,
e) funkcje mieszkaniowe lokalizowa� w południowej cz��ci działek, od strony Kanału Bydgoskiego,
f) obowi�zuje kształtowanie elewacji z naturalnych materiałów, o wysokich warto�ciach

estetycznych, zwłaszcza od strony Kanału Bydgoskiego oraz od terenu 19 KUz*,
g) wysoko�� zabudowy do 9 m, od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
h) dachy spadziste o nachyleniu 35-45°, pokryte materiałami ceramicznymi,
i) budynki od strony Kanału ustawione równolegle do Kanału,
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j) działalno�� usługowa lub usługowo-produkcyjna ograniczona do kubatury obiektu, zakaz
tworzenia na terenie działki placów składowych;

3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
a) podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu, w układzie prostopadłym do

terenu 19 KUz* i Kanału Bydgoskiego,
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1500 m2,
c) dopuszcza si� ł�czenie wydzielonych liniami orientacyjnymi działek, oraz przesuni�cia

proponowanych podziałów z zastrze�eniem �e powierzchnia działki budowlanej nie mo�e by�
mniejsza ni� 1500 m2,

d) min 50% powierzchni działki zagospodarowa� zieleni�, w tym teren zlokalizowany poza liniami
zabudowy od strony Kanału Bydgoskiego w cało�ci zagospodarowa� zieleni� z udziałem zieleni
wysokiej,

e) od strony Kanału Bydgoskiego oraz od terenu 19 KUz* stosowa� ogrodzenie proekologiczne, z
wykluczeniem ogrodze� betonowych, blaszanych i z tworzyw sztucznych,

f) w granicach ka�dej działki budowlanej zapewni� min. 3 miejsca parkingowe na 100 m2

powierzchni u�ytkowej obiektu usługowego lub usługowo-produkcyjnego oraz min 1 miejsce na
mieszkanie;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:
a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: obsługa komunikacyjna z terenu 19 KUz* poprzez teren 6
W/Z, przejazdami o szeroko�ci do 7 m. Dla działek 1/8 i 1/9 oraz 1/11 i 1/10 - ustala si� realizacj�
wspólnego przejazdu obsługuj�cego dwie działki budowlane - zgodnie z rysunkiem planu;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 11. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 5U:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren zabudowy usługowej, obowi�zuje zakaz lokalizacji funkcji o uci��liwo�ci
przekraczaj�cej granice działki budowlanej,

b) uzupełniaj�ce: dopuszczalna zabudowa usługowo-produkcyjna i mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:

a) lokalizacja zabudowy w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) zabudow� usługow� i usługowo-produkcyjn� lokalizowa� w układzie zwartym w jednej bryle,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zespolonej z budynkiem usługowym lub

usługowo- produkcyjnym albo w formie wolno stoj�cej,
d) w przypadku lokalizacji wi�cej ni� jednego budynku na działce budowlanej obowi�zuje

zharmonizowanie formy architektonicznej obiektów,
e) funkcje mieszkaniowe lokalizowa� w południowej cz��ci działek, od strony Kanału Bydgoskiego,
f) obowi�zuje kształtowanie elewacji z naturalnych materiałów, o wysokich warto�ciach

estetycznych zwłaszcza od strony Kanału Bydgoskiego oraz od terenu 19 KUz*,
g) wysoko�� zabudowy do 9 m, od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
h) dachy spadziste o nachyleniu 35-45°, pokryte materiałami ceramicznymi,
i) budynki od strony Kanału ustawione równolegle do Kanału,
j) działalno�� usługowa lub usługowo-produkcyjna ograniczona do kubatury obiektu, zakaz

tworzenia na terenie działki placów składowych;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu, w układzie prostopadłym do
terenu 19 KUz* i Kanału Bydgoskiego,

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 2500 m2,
c) dopuszcza si� ł�czenie wydzielonych liniami orientacyjnymi działek w jedn� działk� budowlan�,
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lub przesuni�cia proponowanych podziałów z zastrze�eniem, �e powierzchnia działki budowlanej
nie mo�e by� mniejsza ni� 2500 m2,

d) istniej�ca na terenie kanalizacja deszczowa w zale�no�ci od potrzeb inwestora do wykorzystania
lub likwidacji,

e) min 50% powierzchni działki zagospodarowa� zieleni�, w tym teren zlokalizowany poza liniami
zabudowy od strony Kanału Bydgoskiego w cało�ci zagospodarowa� zieleni� z udziałem zieleni
wysokiej,

f) od strony Kanału Bydgoskiego oraz od terenu 19 KUz* stosowa� ogrodzenia proekologiczne, z
wykluczeniem ogrodze� betonowych, blaszanych i tworzyw sztucznych,

g) w granicach ka�dej działki budowlanej zapewni� min. 3 miejsca parkingowe na 100 m2

powierzchni u�ytkowej obiektu usługowego lub usługowo-produkcyjnego oraz min 1 miejsce na
mieszkanie;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:
a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; obsługa komunikacyjna z terenu 17 KUd* oraz 19 KUz*
poprzez teren 6W/Z. Obsługa komunikacyjna działki s�siaduj�cej z drog� 17 KUd* z tej drogi. Dla
obsługi pozostałych dwóch działek ustala si� lokalizacj� dwóch przejazdów przez teren 6W/Z, o
szeroko�ci do 7 m ka�dy, przejazdy realizowa� w formie umo�liwiaj�cej swobodny przepływ wód
cieku Flis;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 12. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 6 W/Z:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: wody płyn�ce - ciek Flis wraz z zieleni� towarzysz�c�,
b) uzupełniaj�ce: lokalizacja przejazdów mi�dzy terenami 4 U i 5U a terenem 19 KUz*;

2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy - obowi�zuje zakaz zabudowy;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalna lokalizacja urz�dze� niezb�dnych dla potrzeb utrzymania i konserwacji cieku
wodnego,

b) ustala si� wymóg realizacji przejazdów ł�cz�cych tereny 4 U i 5U z terenem 19KUz*; dla terenu
4U ustala si� lokalizacj� trzech przejazdów w tym dla działek 1/8 i 1/9 oraz 1/11 i 1/10 -
przejazdy wspólne. Dla terenu 5U ustala si� mo�liwo�� realizacji do trzech przejazdów.
Szeroko�� pojedynczego przejazdu do 7 m,

c) dopuszcza si� lokalizacj� liniowych urz�dze� infrastruktury technicznej;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:

a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych,

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; obsługa komunikacyjna z terenu 19 KUz*.

§ 13. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 7 U:
1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, usługowo-produkcyjnej, magazynowej, obowi�zuje

zakaz lokalizacji funkcji o uci��liwo�ci przekraczaj�cej granice działki budowlanej;
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:

a) lokalizacja nowej zabudowy w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) modernizacja, wymiana, w tym przebudowa i rozbudowa zgodnie z przepisami szczególnymi i z

zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy okre�lonej na rysunku planu; obowi�zuje
waloryzacja istniej�cej zabudowy z wymogiem kształtowania elewacji z naturalnych materiałów
elewacyjnych o wysokich warto�ciach estetycznych od strony Kanału Bydgoskiego i od drogi 19
KUz*,
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c) dla obiektów nowobudowanych, rozbudowywanych ustala si� wysoko�� zabudowy do 9 m od
poziomu gruntu do kalenicy dachu,

d) dachy spadziste o nachyleniu 35-45°, pokryte materiałami ceramicznymi,
e) budynki od strony Kanału ustawione równolegle do Kanału,
f) działalno�� usługowa lub usługowo-produkcyjna i magazynowa ograniczona do kubatury

obiektu, zakaz tworzenia na terenie działki placów składowych;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) obowi�zuje zakaz wtórnych podziałów istniej�cych działek budowlanych i dróg wewn�trznych -
si�gaczy,

b) dopuszcza si� ł�czenie istniej�cych działek budowlanych,
c) zagospodarowanie terenu zieleni�: stref� brzegow� cieku Flis tj. 3 m od kraw�dzi skarpy

zagospodarowa� zieleni� w sposób umo�liwiaj�cy konserwacj� cieku, wskazane wprowadzenie
�ywopłotów wzdłu� ogrodze� oraz pn�czy na elewacje budynków i ogrodzenia,

d) od drogi 19 KUz*, stosowa� ogrodzenia a�urowe lokalizowane w odległo�ci min. 1,5m od linii
brzegowej cieku Flis, od strony Kanału Bydgoskiego obowi�zuje waloryzacja ogrodze� z
wymogiem podniesienia ich estetyki, wyklucza si� ogrodzenia betonowe, blaszane i tworzyw
sztucznych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:
a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; obsługa komunikacyjna z terenu 19 KUz*, poprzez teren
zieleni 8W/Z, wewn�trznym układem komunikacyjnym, zgodnie z rysunkiem planu;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 14. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem: 8 W/Z:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: wody płyn�ce - ciek Flis wraz z zieleni� towarzysz�c�,
b) uzupełniaj�ce: lokalizacja przejazdów mi�dzy terenami 7U a 19 KUz*;

2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy -obowi�zuje zakaz zabudowy;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalna lokalizacja urz�dze� niezb�dnych dla potrzeb utrzymania i konserwacji cieku
wodnego,

b) ustala si� lokalizacj� przejazdów przez ciek Flis zgodnie z rysunkiem planu, szeroko��
pojedynczego przejazdu do 7 m,

c) dopuszczalna lokalizacja podziemnych urz�dze� infrastruktury technicznej,
d) mo�liwa adaptacja istniej�cych kładek pieszych,
e) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:
a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; obsługa z terenu 19 KUz*.

§ 15. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 9 TE3:
1) przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa;
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy - dopuszcza si� przebudow� lub rozbudow�

obiektów w nieprzekraczalnych liniach zabudowy okre�lonych na rysunku planu;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu - zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:

a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: obsługa komunikacyjna z ulicy 18 KUd*;
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6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 16. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 10 W/Z:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: wody płyn�ce - ciek Flis wraz z zieleni� towarzysz�c�,
b) uzupełniaj�ce: przejazd mi�dzy terenami 11 TE2 a 19KUz*,

2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy - obowi�zuje zakaz zabudowy;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) obowi�zuje utrzymanie cieku Flis w formie zakrytej lub otwartej,
b) poza niezb�dnymi do utrzymania wła�ciwego stanu technicznego cieku urz�dzeniami

hydrotechnicznymi teren w cało�ci do zagospodarowania zieleni�,
c) kierunek przebiegu cieku Flis podkre�li� nasadzeniami ro�linno�ci,
d) szeroko�� przejazdu przez ciek Flis do 7 m,
e) dopuszczalna lokalizacja podziemnych urz�dze� infrastruktury technicznej,
f) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:
a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: obsługa z terenu 19 KUz*.

§ 17. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 11 TE2:
1) przeznaczenie terenu: lokalizacja urz�dze� elektroenergetycznych - GPZ Osowa Góra;
2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:

a) lokalizacja niezb�dnych obiektów technologicznych w granicach wyznaczonych
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) wysoko�� zabudowy do dwóch kondygnacji,
c) obowi�zuje ukształtowanie elewacji o wysokich warto�ciach estetycznych od strony Kanału

Bydgoskiego oraz od drogi 19 KUz*;
3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) teren poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od strony Kanału Bydgoskiego i drogi 19 KUz*

zagospodarowa� zieleni�,
c) obowi�zuje waloryzacja ogrodzenia z wymogiem podniesienia jego estetyki od drogi 19 KUz* i

od Kanału Bydgoskiego, z wykluczeniem materiałów betonowych, blaszanych i tworzyw
sztucznych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:
a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; obsługa komunikacyjna z terenu 19KUz* i 18 KUd*;
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 18. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych
w planie symbolami 12 TKd, 13 TKd, 14 TKd:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren urz�dze� kanalizacji deszczowej, zakaz lokalizacji funkcji o uci��liwo�ci
przekraczaj�cej granice działki budowlanej,

b) zamienne: w przypadku realizacji urz�dze� kanalizacji deszczowej na terenie 16 KUd*
dopuszcza si� wł�czenie terenu 14 TKd w granice ustalenia 3TK3;

2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy - obowi�zuje zakaz realizacji obiektów
kubaturowych;

3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
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a) lokalizacja urz�dze� zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) min 30% powierzchni działki zagospodarowa� zieleni� izolacyjn�,
c) stosowa� ogrodzenia a�urowe o ł�cznej powierzchni prze�witów min. 40% powierzchni

ogrodzenia, z wykluczeniem materiałów betonowych, blaszanych i tworzyw sztucznych;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:

a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy dojazdowej;
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 19. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 15 TKd:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren urz�dze� kanalizacji deszczowej, zakaz lokalizacji funkcji o uci��liwo�ci
przekraczaj�cej granice działki budowlanej,

b) zamienne: w przypadku realizacji urz�dze� kanalizacji deszczowej w rejonie przeprawy
mostowej przez Kanał Bydgoski, na przedłu�eniu ul. Podmiejskiej, dopuszcza si� wł�czenie
terenu w granice ustalenia 1 U;

2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy - obowi�zuje zakaz lokalizacji obiektów
kubaturowych;

3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja urz�dze� zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) min 30% powierzchni działki zagospodarowa� zieleni� izolacyjn�,
c) dopuszcza si� mo�liwo�� u�ci�lenia orientacyjnej linii rozgraniczaj�cej tereny na podstawie

projektu budowlanego inwestycji drogowej okre�lonej w ustaleniu 20 KUz*,
d) dopuszcza si� zagospodarowanie czasowe terenu na potrzeby funkcji 1U z wył�czeniem

mo�liwo�ci lokalizacji trwałych form zagospodarowania,
e) stosowa� ogrodzenia a�urowe o ł�cznej powierzchni prze�witów min. 40% powierzchni

ogrodzenia, z wył�czeniem materiałów betonowych, blaszanych i tworzyw sztucznych;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:

a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5,
b) zdrowia ludzi: w zakresie przepisów szczególnych i odr�bnych;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; obsługa komunikacyjna docelowo z drogi 20 KUz*, do
czasu realizacji drogi 20 KUz* obsługa komunikacyjna z terenu 19 KUz* lub 21 I*;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej jak w ustaleniach ogólnych § 6.

§ 20. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych
w planie symbolami: 16KUd*, 17KUd*, 18KUd*:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: droga dojazdowa,
b) uzupełniaj�ce: lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego, dla terenu 16KUd* dopuszcza si�

lokalizacj� urz�dze� przewidzianych w ustaleniu 14 TKd;
2) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12-25 m zgodnie z rysunkiem planu,
b) zalecana szeroko�� jezdni 5 m, dopuszcza si� lokalizacj� zatok postojowych,
c) teren nie wykorzystany pod potrzeby komunikacyjne zagospodarowa� zieleni�, w tym

wprowadzi� nasadzenia zieleni wysokiej w układzie wskazanym na rysunku planu,
d) obowi�zuje zachowanie cieku Flis w formie otwartej lub w formie cieku podziemnego, z

wymogiem zachowania wła�ciwej przepustowo�ci,
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony:

a) �rodowiska kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5;
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6;
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5) inne / szczególne: teren dla realizacji celu publicznego.

§ 21. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 19 KUz*:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren komunikacji - ulica zbiorcza,
b) uzupełniaj�ce: lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego;

2) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
a) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 20-25 m,
b) zalecana szeroko�� jezdni 7 m, lokalizacja zatok autobusowych i parkingowych,
c) teren nie wykorzystany pod potrzeby komunikacyjne zagospodarowa� zieleni�;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska
kulturowego: jak w ustaleniach ogólnych § 5;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6;
5) inne/szczególne: teren dla realizacji celu publicznego.

§ 22. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 20 KUz*:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren komunikacji - ulica zbiorcza - rezerwa pod rozbudow� ul. Podmiejskiej,
b) uzupełniaj�ce: lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego, i urz�dze� okre�lonych w § 19 ust. 1a,

2) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
a) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) dopuszcza si� mo�liwo�� u�ci�lenia orientacyjnej linii rozgraniczaj�cej ustalenia na podstawie

projektu budowlanego inwestycji drogowej,
c) obowi�zuje wydzielenie dojazdu do terenu 15 TKd,
d) dopuszcza si� realizacj� urz�dze� kanalizacji deszczowej wskazanych w ustaleniu 15TKd o ile

nie b�d� kolidowa� z inwestycj� drogow�,
e) dopuszcza si� lokalizacj� sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczaj�cych ustalenia,
f) obowi�zuje zachowanie cieku Flis w formie otwartej lub w formie cieku podziemnego, z

wymogiem zachowania wła�ciwej przepustowo�ci,
g) teren nie wykorzystany pod potrzeby komunikacyjne zagospodarowa� zieleni�,
h) dopuszcza si� zagospodarowanie czasowe terenu na potrzeby funkcji 1U z wył�czeniem

mo�liwo�ci lokalizacji trwałych form zagospodarowania;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska

kulturowego - jak w ustaleniach ogólnych § 5;
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6;
5) inne/szczególne: teren dla realizacji celu publicznego.

§ 23. Ustala si� przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego w
planie symbolem 21 I*:
1) przeznaczenie terenu: teren budowli hydrotechnicznych - nabrze�e kanału wraz z ci�giem

pieszo-rowerowym z dopuszczeniem ruch kołowego zwi�zanego z obsług� Kanału;
2) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� dla obsługi technicznej Kanału Bydgoskiego w tym
słu��cych umocnieniu brzegów kanału,

b) wyznacza si� ci�g pieszo-rowerowy o szeroko�ci 3 m, o nawierzchni umo�liwiaj�cej ruch
pojazdów obsługi technicznej Kanału,

c) dopuszcza si� lokalizacj� sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczaj�cych ustalenia,
d) dla terenu 15 TKd dopuszcza si� mo�liwo�� obsługi komunikacyjnej z terenu 21 I* do czasu

realizacji ustale� 20 KUz*,
e) pozostały teren zb�dny dla potrzeb komunikacji i urz�dze� obsługi technicznej kanału



Kujaw.04.74.1273 - tekst pierwotny

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ("OMEGA") 4/2005

zagospodarowa� zieleni�, w tym stosowa� nasadzenia zieleni wysokiej, nie koliduj�ce z
istniej�cymi sieciami uzbrojenia technicznego,

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska
kulturowego - jak w ustaleniach ogólnych § 5;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji; dost�pno�� od drogi 19KUz* poprzez układ dróg
dojazdowych KUd oraz istniej�ce nad kanałem ci�gi komunikacyjne;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: jak w ustaleniach ogólnych § 6;
6) inne/szczególne: teren dla realizacji celu publicznego.

Rozdział 5

Przepisy ko�cowe

§ 24. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat z tytułu wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

§ 26. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZAŁ�CZNIK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZAWARTEGO
POMI�DZY KANAŁEM BYDGOSKIM, ULIC� SREBRN� I PODMIEJSK�W BYDGOSZCZY

(grafik� pomini�to)


