
UCHWA A NR XXXII/610/16

RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Brdyuj!cie � Wi!lana" w Bydgoszczy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w zwi zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pa!stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), uchwala si" co nast"puje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno#ci z ustaleniami Studium uwarunkowa! i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego Uchwa$  Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 

2009 r. uchwala si" miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego �Brdyuj#cie � Wi#lana� w Bydgoszczy o 

powierzchni ok. 96 ha w granicach okre#lonych na rysunku planu.

2. Integralnymi cz"#ciami uchwa$y s :

1) za$ cznik nr 1 � rysunek planu w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowa! i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy stanowi cym za$ czniki nr 1/1a i 1/1b;

2) za$ cznik nr 2 � rozstrzygni"cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale%  do zada! w$asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Rozdzia# 1.

Ogólne ustalenia planu

§ 2. 1. Nast"puj ce oznaczenia przedstawione na rysunku planu s  ustaleniami planu:

1) granice obszaru obj"tego planem;

2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró%nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granice strefy "B" ochrony konserwatorskiej;

5) granice stref "W" ochrony archeologicznej;

6) o# odcinka magistrali wodoci gowej dn 300 mm do likwidacji;

7) symbole identyfikuj ce tereny o ró%nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach zagospodarowania zdefiniowane 

liczb  � numerem porz dkowym oraz oznaczeniem literowym okre#laj cym przeznaczenie terenu.

2. Nast"puj ce oznaczenia przedstawione na rysunku planu nie s  ustaleniami planu, stanowi c elementy 

informacyjne:

1) granice terenu zamkni"tego;

2) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków;

3) zasi"g ogranicze! w s siedztwie obszaru kolejowego;

4) granice obszaru szczególnego zagro%enia powodzi ;

5) obszar szczególnego zagro%enia powodzi ;

6) o# projektowanej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV;

7) o# istniej cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV;

8) osie projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV;

9) o# napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV do likwidacji;

10) osie napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV do likwidacji;
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11) osie istniej cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV;

12) o# projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;

13) o# linii elektroenergetycznej 15 kV do likwidacji;

14) strefy potencjalnego oddzia$ywania napowietrznych linii elektroenergetycznych;

15) o# gazoci gu wysokiego ci#nienia;

16) o# gazoci gu #redniego ci#nienia;

17) linie wyznaczaj ce powierzchni" ograniczaj c  wysoko#& zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie 

lotniska;

18) orientacyjne granice dzia$ek budowlanych;

19) orientacyjny uk$ad jezdni.

§ 3. Zasady ochrony i kszta$towania $adu przestrzennego:

1) obowi zuje sytuowanie zabudowy z uwzgl"dnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, poza którymi nie 

mo%e by& sytuowana zabudowa, z wy$ czeniem:

a) podziemnych cz"#ci budynku znajduj cych si" ca$kowicie poni%ej poziomu terenu,

b) grubo#ci warstw izolacji termicznej, tynków lub ok$adzin zewn"trznych,

c) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, podokienników oraz innych detali wystroju architektonicznego 

elewacji, które mog  wykracza& poza lini" zabudowy nie wi"cej ni% 0,8 m,

d) daszków nad wej#ciami, balkonów, galerii, tarasów, wykuszy, schodów zewn"trznych, pochylni, ramp, które 

mog  wykracza& poza lini" zabudowy nie wi"cej ni% 1,5 m,

e) miejsc do czasowego gromadzenia odpadów sta$ych,

f) obiektów i urz dze! infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza si" przebudowy istniej cej zabudowy zgodnej lub dostosowanej do przeznaczenia terenu znajduj cej 

si" poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) zasady lokalizowania no#ników reklam:

a) zakaz umieszczania no#ników reklam:

- na terenach cmentarza,

- na terenach zieleni urz dzonej,

- na dzia$kach przeznaczonych pod zabudow" mieszkaniow  w granicach których nie jest prowadzona 

dzia$alno#& us$ugowa,

b) maksymalna powierzchnia no#ników reklam na elewacjach budynków mieszkalnych i mieszkalno-

us$ugowych � 20% powierzchni elewacji.

§ 4. Zasady ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w zakresie ochrony przed ha$asem w rozumieniu przepisów o ochronie #rodowiska tereny o oznaczeniach 

literowych:

a) MW wskazuje si" jako tereny przeznaczone pod zabudow" mieszkaniow  wielorodzinn ,

b) MN-U wskazuje si" jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-us$ugowe;

2) obowi zuje uwzgl"dnienie obszarów stref, w których wyst"puje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

oddzia$ywania pola elektromagnetycznego;

3) w granicach terenów oznaczonych symbolami 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U 

obowi zuje zakaz lokalizacji us$ug zwi zanych ze zbieraniem, sk$adowaniem, magazynowaniem i 

przetwarzaniem odpadów oraz napraw , demonta%em i obs$ug  pojazdów (lakiernie, blacharnie, stacje kontroli, 

warsztaty, wulkanizatornie, myjnie, stacje paliw, stacje gazu p$ynnego);
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4) dla indywidualnych 'róde$ ciep$a wykorzystuj cych paliwa wymagane jest stosowanie urz dze! o wysokiej 

sprawno#ci w procesie spalania.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó$czesnej:

1) ustala si" strefy ochrony konserwatorskiej:

a) stref" �B� ochrony konserwatorskiej dla nieczynnego cmentarza ewangelickiego, w granicach której:

- obowi zuje konserwacja z dopuszczeniem rewaloryzacji cmentarza,

- obowi zuje zakaz lokalizacji przewodów i urz dze! infrastruktury technicznej niezwi zanych 

bezpo#rednio z przeznaczeniem terenu,

b) strefy �W� ochrony archeologicznej w granicach których znajduj  si" zabytki archeologiczne,

c) stref" �OW� obserwacji archeologicznej obejmuj c  ca$y obszar obj"ty planem z wy$ czeniem stref �W� 

ochrony archeologicznej � w strefie �OW� mog  znajdowa& si" zabytki archeologiczne;

2) wymagana jest konserwacja i rewaloryzacja budynków historycznych wpisanych do ewidencji zabytków 

realizowana przez remonty konserwatorskie z:

a) zachowaniem lub odtworzeniem historycznych pokry& dachów, stolarki i tynków,

b) zachowaniem i konserwacj  elewacji ceglanych,

c) obowi zkiem stosowania stolarki drewnianej w formie historycznej z zachowaniem podzia$ów i kszta$tu oraz 

zakazem stosowania stolarki PCV.

§ 6. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta$towania przestrzeni publicznych � nie ustala si".

§ 7. Wska'niki zagospodarowania terenów:

1) minimalna liczba miejsc do parkowania:

a) dla samochodów:

- 1 miejsce przypadaj ce na jedno mieszkanie,

- 2 miejsca przypadaj ce na 100 m2 powierzchni u%ytkowej biur i urz"dów,

- 7 miejsc przypadaj cych na 100 uczniów i zatrudnionych w szko$ach i uczelniach,

- 1 miejsce przypadaj ce na 4 miejsca noclegowe w hotelach i kempingach,

- 12 miejsc przypadaj cych na 1000 m2 powierzchni u%ytkowej pozosta$ych obiektów us$ugowych nie 

wymienionych w tiret drugie, trzecie i czwarte,

- 2 miejsca przypadaj ce na 10 osób zatrudnionych w zak$adach produkcyjnych, sk$adach i magazynach,

- 1 miejsce do parkowania przypadaj ce na 1200 m2 powierzchni cmentarza,

- 2% ogólnej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kart" parkingow , nie mniej 

jednak ni% jedno miejsce,

b) dla rowerów � 1 miejsce przypadaj ce na 100 m2 powierzchni u%ytkowej obiektów us$ugowych;

2) sposób realizacji miejsc do parkowania:

a) obowi zuje zapewnienie miejsc do parkowania w granicach dzia$ki,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 17.ZC, 18.ZC dopuszcza si" bilansowanie miejsc do parkowania w 

granicach terenów oznaczonych symbolami 19.ZP, 21.ZP, 32.KSp, 33.KSp, 41.KDL.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr"bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak%e obszarów szczególnego zagro%enia powodzi  

oraz terenów zagro%onych osuwaniem si" mas ziemnych � obowi zuj  ograniczenia sposobu zagospodarowania 

terenu oznaczonego symbolem 21.ZP zwi zane z obszarem szczególnego zagro%enia powodzi .

§ 9. Szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci � nie ustala si" granic obszarów 

wymagaj cych przeprowadzenia scale! i podzia$u nieruchomo#ci.
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§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy:

1) w rejonie lotniska w Bydgoszczy obowi zuj  ograniczenia dotycz ce obiektów budowlanych i naturalnych;

2) obowi zuj  ograniczenia w sytuowaniu budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywaniu robót 

ziemnych w s siedztwie obszaru kolejowego;

3) w granicach terenów oznaczonych symbolami 5.MN-U, 6.MN-U, 9.MW, 13.P-U, 17.ZC, 18.ZC, 19.ZP, 

23.IG, 27.IE, 31.IPT, 35.KK, 37.KDG obowi zuje uwzgl"dnienie stref kontrolowanych od gazoci gów 

#redniego i wysokiego ci#nienia.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) wymagane jest zapewnienie ci g$o#ci powi za! elementów pasa drogowego, w tym jezdni, #cie%ek 

rowerowych, chodników oraz infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, z zewn"trznym uk$adem 

transportowym;

2) dopuszcza si" etapowanie budowy i rozbudowy ulic.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) system infrastruktury technicznej tworz  przewody i urz dzenia wodoci gowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne, ciep$ownicze, gazowe i telekomunikacyjne;

2) ustala si" powi zanie istniej cych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej z systemem zewn"trznym;

3) nowe i rozbudowywane przewody i urz dzenia infrastruktury technicznej lokalizowa& w granicach terenów 

przeznaczonych w planie pod drogi lub infrastruktur" techniczn , a w sytuacjach szczególnych w granicach 

innych terenów z uwzgl"dnieniem § 5 pkt 1 lit. a tiret drugie;

4) dopuszcza si" utrzymanie, remonty, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki istniej cych przewodów i urz dze! 

infrastruktury technicznej, w tym tak%e niezwi zanych z obs$ug  terenu z uwzgl"dnieniem § 5 pkt 1 lit. a tiret 

drugie;

5) obowi zuje likwidacja odcinka magistrali wodoci gowej dn 300 mm, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 

planu;

6) nowe, rozbudowywane i przebudowywane sieci elektroenergetyczne #rednich i niskich napi"& realizowa& pod 

powierzchni  terenu;

7) nowe, rozbudowywane i przebudowywane sieci telekomunikacyjne realizowa& pod powierzchni  terenu.

§ 13. W granicach planu wyznacza si" tereny, dla których nie definiuje si" szczegó$owych ustale! planu, o 

nast"puj cym przeznaczeniu:

1) 19.ZP, 20.ZP, 21.ZP, 22.ZP :

a) tereny zieleni urz dzonej,

b) w granicach terenów 19.ZP, 21.ZP dopuszcza si" realizacj" miejsc do parkowania;

2) 24.IKd � teren infrastruktury kanalizacji deszczowej;

3) 25.IKs � teren infrastruktury kanalizacji sanitarnej;

4) 31.IPT :

a) teren infrastruktury technicznej � pas techniczny,

b) dopuszcza si" realizacj" przej#& pieszych i ci gów pieszo-jezdnych;

5) 32.KSp, 33.KSp :

a) tereny parkingów powierzchniowych,

b) obowi zuje powi zanie terenów cmentarza z uk$adem drogowym realizowane w formie wjazdów i przej#& 

pieszych,

c) na terenie oznaczonym symbolem 33.KSp wzd$u% granicy z terenem 39.KDZ obowi zuje realizacja pasa 

zieleni izoluj cej o szeroko#ci min. 6 m;
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6) 34.KK, 35.KK, 36.KK :

a) tereny transportu kolejowego � bocznica kolejowa,

b) w granicach terenu 35.KK dopuszcza si" realizacj" przej#& pieszych i ci gów pieszo-jezdnych.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u%ytkowania terenów � nie ustala si".

§ 15. Stawki procentowe s$u% ce naliczeniu op$aty z tytu$u wzrostu warto#ci nieruchomo#ci � 30%.

§ 16. Nie okre#la si" ustale! dla terenu zamkni"tego.

Rozdzia# 2.

Szczegó#owe ustalenia planu

§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1.U, 2.U, 4.U :

1) przeznaczenie � tereny zabudowy us$ugowej;

2) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 2,8,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 60%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 10%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 12,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°,

3) szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

a) minimalna szeroko#& frontu dzia$ki � 17,0 m,

b) minimalna powierzchnia dzia$ki � 500 m2,

c) k t po$o%enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego � od 80° do 100°,

d) wymienione w lit. a, b, c parametry nie dotycz  wydzielanych dzia$ek pod drogi i infrastruktur" techniczn .

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 3.U :

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy us$ugowej,

b) dopuszcza si" lokalizacj" funkcji zamieszkania zbiorowego;

2) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 4,6,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 60%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 25%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 24,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°;

3) szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

a) minimalna szeroko#& frontu dzia$ki � 20,0 m,

b) minimalna powierzchnia dzia$ki � 2000 m2,

c) k t po$o%enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego � od 70° do 110°,

d) wymienione w lit. a, b, c parametry nie dotycz  wydzielanych dzia$ek pod drogi i infrastruktur" techniczn .

§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 5.MN-U, 6.MN-U :
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1) przeznaczenie � tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy us$ugowej (funkcje te mog  

wyst"powa& samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach);

2) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 2,2,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 40%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 30%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 12,0 m,

f) geometria dachów:

- dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°,

- w przypadku nadbudowy i rozbudowy dopuszcza si" realizacj" dachów o nachyleniu po$aci dachowych w 

nawi zaniu do geometrii dachów istniej cych;

3) szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

a) minimalna szeroko#& frontu dzia$ki � 10,0 m,

b) minimalna powierzchnia dzia$ki � 500 m2,

c) k t po$o%enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego � od 80° do 100°,

d) wymienione w lit. a, b, c parametry nie dotycz  wydzielanych dzia$ek pod drogi i infrastruktur" techniczn .

§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 7.MN-U, 8.MN-U :

1) przeznaczenie:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy us$ugowej (funkcje te mog  wyst"powa& 

samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach),

b) dopuszcza si" przebudow" istniej cych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

2) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 2,2,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 40%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 30%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 12,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych powy%ej 25°;

3) szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

a) minimalna szeroko#& frontu dzia$ki � 20,0 m,

b) minimalna powierzchnia dzia$ki � 500 m2,

c) k t po$o%enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego � od 70° do 110°,

d) wymienione w lit. a, b, c parametry nie dotycz  wydzielanych dzia$ek pod drogi i infrastruktur" techniczn .

§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 9.MW, 10.MW, 11.MW :

1) przeznaczenie:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) dopuszcza si" lokalizacj" us$ug stanowi cych maksymalnie 25% ca$kowitej powierzchni budynku;

2) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 1,6,
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b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 50%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 25%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 12,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°;

3) szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

a) minimalna szeroko#& frontu dzia$ki � 20,0 m,

b) minimalna powierzchnia dzia$ki � 600 m2,

c) k t po$o%enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego � od 85° do 95°,

d) wymienione w lit. a, b, c parametry nie dotycz  wydzielanych dzia$ek pod drogi i infrastruktur" techniczn .

§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 12.P-U, 13.P-U, 14.P-U, 15.P-U, 16.P-U :

1) przeznaczenie - tereny obiektów produkcyjnych, sk$adów i magazynów oraz zabudowy us$ugowej (funkcje te 

mog  wyst"powa& samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach),

2) zasady ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) zakaz lokalizacji przedsi"wzi"& mog cych zawsze znacz co oddzia$ywa& na #rodowisko, z wy$ czeniem 

lokalizacji inwestycji infrastruktury technicznej,

b) zakaz lokalizacji zak$adów stwarzaj cych zagro%enie wyst pienia powa%nych awarii,

c) obowi zuje zakaz zbierania, sk$adowania, magazynowania i przetwarzania odpadów poza budynkami;

3) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 3,0,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 80%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 10%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 20,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°;

4) szczegó$owe zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

a) minimalna szeroko#& frontu dzia$ki � 20,0 m,

b) minimalna powierzchnia dzia$ki � 1000 m2,

c) k t po$o%enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego � od 70° do 110°,

d) wymienione w lit. a, b, c parametry nie dotycz  wydzielanych dzia$ek pod drogi i infrastruktur" techniczn .

§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami: 17.ZC, 18.ZC :

1) przeznaczenie:

a) tereny cmentarza,

b) dopuszcza si" realizacj" zabudowy us$ugowej zwi zanej z funkcj  terenów � kostnica, dom pogrzebowy, 

spopielarnia zw$ok, kaplica, obiekty kultu religijnego oraz handlu;

2) zasady ochrony i kszta$towania $adu przestrzennego:

a) dopuszcza si" powi zanie terenów poprzez tereny 31.IPT, 35.KK w formie przej#& pieszych i pieszo-

jezdnych,

b) na terenie oznaczonym symbolem 18.ZC wzd$u% granicy z terenem 13.P-U obowi zuje realizacja pasa 

zieleni izoluj cej o szeroko#ci 10 m oraz zakaz lokalizacji grobów w tym pasie;
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3) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 0,6,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu � 20%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu � 30%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 25,0 m,

f) geometria dachów � ze wzgl"du na specyfik" terenów nie wprowadza si" ogranicze! geometrii dachów.

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 23.IG :

1) przeznaczenie � teren infrastruktury gazowniczej;

2) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 1,5,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 60%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 10%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 12,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°.

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 26.IE :

1) przeznaczenie � teren infrastruktury elektroenergetycznej � g$ówny punkt zasilania;

2) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 1,5,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 60%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � 10%,

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 12,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°.

§ 26. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 27.IE, 28.IE, 29.IE, 30.IE :

1) przeznaczenie � tereny infrastruktury elektroenergetycznej � stacje transformatorowe;

2) zasady ochrony i kszta$towania $adu przestrzennego � dopuszcza si" sytuowanie obiektów stacji 

transformatorowych w odleg$o#ci 1,5 m od linii rozgraniczaj cych tereny lub bezpo#rednio przy tych liniach;

3) parametry i wska'niki kszta$towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna intensywno#& zabudowy � 0,8,

b) minimalna intensywno#& zabudowy � nie okre#la si",

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki � 80%,

d) minimalny udzia$ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki � nie ustala si",

e) maksymalna wysoko#& zabudowy � 4,0 m,

f) geometria dachów � dachy o nachyleniu po$aci dachowych do 12°.

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 37.KDG :

1) przeznaczenie � teren drogi publicznej � ulica klasy g$ównej;

2) parametry zagospodarowania terenu:
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a) ulica dwujezdniowa oraz fragment w"z$a drogowego z infrastruktur  publicznego transportu zbiorowego, z 

chodnikami i #cie%kami rowerowymi,

b) szeroko#& w liniach rozgraniczaj cych � od 7,8 do 254,6 m.

§ 28. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 38.KDZ, 39.KDZ, 40.KDZ :

1) przeznaczenie � tereny dróg publicznych:

a) tereny 38.KDZ, 39.KDZ � ulice klasy zbiorczej,

b) teren 40.KDZ � fragment ulicy klasy zbiorczej;

2) parametry zagospodarowania terenów:

a) ulice jednojezdniowe z obustronnymi chodnikami i #cie%kami rowerowymi,

b) szeroko#& w liniach rozgraniczaj cych:

- dla terenu 38.KDZ � od 45,5 do 63,3 m,

- dla terenu 39.KDZ � od 7,7 do 35,6 m,

- dla terenu 40.KDZ � od 3,8 do 16,3 m.

§ 29. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 41.KDL, 42.KDL :

1) przeznaczenie � tereny dróg publicznych � ulice klasy lokalnej;

2) parametry zagospodarowania terenów:

a) ulice jednojezdniowe z obustronnymi chodnikami i zatokami parkingowymi,

b) szeroko#& w liniach rozgraniczaj cych:

- dla terenu 41.KDL � od 7,6 do 41,0 m,

- dla terenu 42.KDL � od 20,0 do 66,0 m.

§ 30. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 43.KDD, 44.KDD, 45.KDD, 46.KDD, 47.KDD :

1) przeznaczenie � tereny dróg publicznych � ulice klasy dojazdowej;

2) parametry zagospodarowania terenów:

a) ulice jednojezdniowe z obustronnymi chodnikami, dopuszcza si" przekrój jednoprzestrzenny,

b) szeroko#& w liniach rozgraniczaj cych:

- dla terenu 43.KDD � od 10,0 do 15,1 m,

- dla terenu 44.KDD � od 9,7 do 35,3 m,

- dla terenu 45.KDD � od 10,0 do 12,2 m,

- dla terenu 46.KDD � od 10,0 do 12,0 m,

- dla terenu 47.KDD � od 10,0 do 14,0 m.

§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 48.KDW :

1) przeznaczenie � teren drogi wewn"trznej;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, dopuszcza si" przekrój jednoprzestrzenny,

b) szeroko#& w liniach rozgraniczaj cych � nie mniej ni% 9,0 m.

§ 32. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 49.KPX, 50.KPX :

1) przeznaczenie � tereny publicznie dost"pnych ci gów pieszych;

2) parametry zagospodarowania terenów � szeroko#& w liniach rozgraniczaj cych:

- dla terenu 49.KPX � 3,0 m,
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- dla terenu 50.KPX � od 4,5 do 13,0 m.

Rozdzia# 3.

Przepisy ko$cowe

§ 33. Uchwa$a wchodzi w %ycie po up$ywie 30 dni od dnia og$oszenia w Dzienniku Urz"dowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicz cy Rady Miasta

dr Zbigniew Soboci$ski
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