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Kujaw.00.52.433
Uchwała Nr XXIV/737/2000
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami
Marszałka Focha, Królowej Jadwigi i rzek Brd w obszarze ródmie cia Bydgoszczy - Brda
Centrum.
(Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2000 r.)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
1999 r. Nr 15, poz.139 z pó n. zm.)
Rada Miasta Bydgoszczy
uchwala, co nast puje:
§ 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Marszałka Focha, Królowej Jadwigi i rzek Brd w obszarze ródmie cia Bydgoszczy - Brda Centrum,
zwany dalej planem.
2. Integraln cz ci ustale planu, które stanowi tre niniejszej uchwały, jest rysunek planu w skali
1:500, stanowi cy zał cznik do uchwały.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2. Przedmiotem ustale planu s :
teren mieszkalno-usługowy, oznaczony na rysunku planu symbolem MU,
tereny usług centrotwórczych, oznaczone na rysunku planu symbolami UC 1-6,
tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami U 1-2,
teren usług kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem UK,
tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami EP 1-4,
tereny urz dze energetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami EE 1-3,
teren przepompowni cieków oraz separatora cieków deszczowych, oznaczony na rysunku planu
symbolem NO,
8) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolami K 1-6,
9) 9ereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku planu symbolami Kx 1-2,
10) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym i jednakowym przeznaczeniu,
11) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wska niki zaspokojenia potrzeb parkingowych,
12) zasady ochrony warto ci kulturowych i przyrodniczych ,
13) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 3. Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
1) przeznaczeniu podstawowym - nale y przez to rozumie takie przeznaczenie, które winno przewa a
na danym terenie, okre lonym liniami rozgraniczaj cymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale y przez to rozumie rodzaje przeznaczenia inne ni
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podstawowe, nie koliduj ce z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełnia lub wzbogaca
podstawowe funkcje terenu,
3) usługach nieuci liwych - nale y przez to rozumie - zgodnie z art. 3, pkt. 6 ustawy o rodowiska stany nie utrudniaj ce ycie lub niedokuczliwe dla rodowiska,
4) usługach centrotwórczych - nale y przez to rozumie centralne funkcje miejskie, gdzie preferuje si
utrzymanie, rozwój i lokalizacj funkcji z zakresu administracji, ubezpiecze , bankowo ci, kultury,
nauki, turystyki, wypoczynku, handlu, gastronomii itp. o znaczeniu ogólnomiejskim,
5) dost pno ci ogólnej - nale y przez to rozumie nieograniczony i swobodny dost p do terenu (m.in.
zakaz budowy ogrodze ),
6) obowi zuj cej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy - dotyczy to głównej bryły obiektów, z wył czeniem
podcieni i zamkni tych przestrzeni niekomercyjnych,
7) przepisach obowi zuj cych i szczególnych - nale y przez to rozumie przepisy ustawy wraz z aktami
wykonawczymi,
8) zamkni te przestrzenie publiczne, niekomercyjne - nale y przez to rozumie ogólnodost pne obiekty
kubaturowe, przeszklone, klimatyzowane, pełni ce funkcj
rekreacyjn
całoroczn
(miejsca
odpoczynku w otoczeniu zieleni urz dzonej i elementów małej architektury z zakazem działalno ci
komercyjnej),
9) obszarze zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej - nale y przez to rozumie obszar, na którym
działalno inwestycyjna jest realizowana kompleksowo w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
i koncepcj zabudowy obejmuj ce co najmniej cały obszar wyznaczony granicami takiej działalno ci,
10) zabudowie historycznej o znaczeniu kulturowym - nale y przez to rozumie zabudow powstał do
roku 1945, wyró niaj c si wysokimi walorami architektonicznymi w zakresie formy, proporcji i
zastosowanego detalu, tworz c klimat całego zespołu, predysponowan do zachowania i obj cia
nadzorem słu b ochrony zabytków.
§ 4. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowi zuj cymi ustaleniami planu:
- przeznaczenie terenów,
- linie rozgraniczaj ce poszczególne tereny o ró nym przeznaczeniu - obowi zuj ce,
- linie rozgraniczaj ce poszczególne tereny o ró nym przeznaczeniu - postulowane, (do u ci lenia na
etapie opracowania projektu budowlanego),
- linie rozgraniczaj ce tereny o jednakowym przeznaczeniu - obowi zuj ce,
- linie zabudowy obowi zuj ce, nieprzekraczalne i historyczne,
- obiekty zabytkowe,
- obiekty adaptowane i do likwidacji,
- ci gi elewacyjne wymagaj ce szczególnego opracowania,
- akcenty architektoniczne i plastyczne,
- podcienie i przejazdy bramowe,
- pasa kryty główny (na terenie UC 3 - na osi ul. K cik),
- ilo kondygnacji,
- parkingi podziemne,
- główne wej cia do obiektów,
- główne ci gi piesze,
- osie i punkty widokowe,
- przystanki komunikacji autobusowej i tramwajowej,
- ziele wysoka adaptowana,
- nawierzchnie ulic do zachowania.
§ 5. Ustala si nast puj ce ogólne zasady zagospodarowania dotycz ce całego obszaru obj tego
planem:
1) główn funkcj obszaru stanowi usługi centrotwórcze, komercyjne o znaczeniu krajowym,
regionalnym i ogólnomiejskim,
2) obszar podlega ochronie konserwatorskiej polegaj cej na zachowaniu zasadniczych elementów
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istniej cej substancji o warto ciach kulturowych w zakresie charakteru i skali zabudowy,
3) zachowanie istniej cych obiektów zabytkowych wpisanych w Rejestr Zabytków: budynki przy ul.
Królowej Jadwigi 2 i 4 oraz ul. Garbary 2,
4) obszar poło ony w strefie ochrony archeologicznej - rozpocz cie prac ziemnych nale y zgłosi
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Archeologicznych, zabezpieczaj c na koszt inwestora
nadzór archeologiczny i badania ratunkowe,
5) kontynuacja bulwaru wzdłu rzeki Brdy b d cego cz ci składow Miejskiego Systemu
Ekologicznego (MSE) jako przedłu enie ci gu spacerowego na odcinku od mostu Bernardy skiego do
ul. Mostowej,
6) otwarcie projektowanego układu funkcjonalno-przestrzennego w stron rzeki Brdy,
7) projektowana zabudowa powinna gabarytami i skal nawi zywa do zabudowy historycznej o
warto ciach kulturowych, nawi zuj c w rozwi zaniach przestrzennych i architektonicznych do
najnowszych trendów w dziedzinie twórczo ci architektonicznej,
8) obrysy projektowanych obiektów kubaturowych maj charakter postulatywny jako zasada ogólna
kompozycji architektoniczno-przestrzennej, z wył czeniem fragmentów na odcinkach obowi zuj cej
lub historycznej linii zabudowy,
9) obsług komunikacyjn zewn trzn obszaru stanowi b dzie ci g komunikacyjny ul. Marszałka Focha
jako ulica zbiorcza oraz ul. Królowej Jadwigi jako ulica lokalna (poło one poza obszarem planu),
10) obsług komunikacj zbiorow przez przystanki autobusowe na ul. Królowej Jadwigi przy
skrzy owaniu z ul. Garbary, przystanki tramwajowe na ul. M. Focha przy skrzy owaniu z ul.
Kordeckiego i ul. Naruszewicza (kierunek ul. M. Focha) i przystanek autobusowo-tramwajowy przy ul.
Naruszewicza (kierunek ul. Dworcowa),
11) zasad lokalizacji parkingów na samochody osobowe w cz ci podpiwniczonej projektowanych
obiektów, przyjmuj c wska nik min.10 stanowisk postojowych na 1000 m2 powierzchni u ytkowej, z
dopuszczeniem lokalizacji parkingów wielopoziomowych oraz mo liwo ci urz dzenia parkingów
podziemnych poza obrysem projektowanych obiektów kubaturowych,
12) zasad dost pno ci ogólnej terenów z wył czeniem projektowanej przepompowni cieków na terenie
oznaczonym symbolem NO,
13) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych w liniach zabudowy tworz cych pierzeje ulic,
14) zachowanie linii brzegowej głównego koryta rzeki Brdy, z dopuszczeniem modernizacji dla potrzeb
funkcji bulwarowej i umocnienia technicznego nabrze a,
15) obiekty przeznaczone do likwidacji oznaczono graficznie na rysunku planu,
16) wykorzystanie zatok na rzece Brdzie dla funkcji rekreacyjnej,
17) zakaz lokalizacji stacji paliw.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 6. Dla terenu mieszkalno-usługowego oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, o którym
mowa w § 2, ust.1 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne nieuci liwe,
3) lokalizacj usług przede wszystkim w parterach istniej cych i projektowanych obiektów,
4) obowi zek zachowania obiektów zabytkowych przy ul. Królowej Jadwigi 2 i 4,
5) adaptuje si pozostałe obiekty o walorach kulturowych obj tych ochron konserwatorsk , dopuszcza
si ich remonty i modernizacje pod warunkiem spełnienia ustale zawartych w © 5, ust.2,
6) dopuszcza si zabudow uzupełniaj c , pod warunkiem utrzymania historycznej linii zabudowy i skali
zabudowy oraz spełnienia ustale zawartych w § 5 ust.7,
7) wysoko zabudowy uzupełniaj cej: 3©4 kondygnacje,
8) obowi zek zapewnienia przejazdów bramowych do cz ci podwórzowej projektowanych obiektów,
9) nakaz uporz dkowania zabudowy oficyn i budynków gospodarczych w celu poprawy warunków
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sanitarnych, po arowych i estetycznych,
10) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej.
§ 7. Dla terenu usług centrotwórczych, oznaczonego na rysunku planu symbolem UC1, o którym
mowa w § 2, ust.2 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze, komercyjne, gara wielopoziomowy,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuci liwe,
3) istniej ca zabudowa przeznaczona do likwidacji,
4) wysoko
zabudowy: max. 4 kondygnacje, postuluje si strefowanie wysoko ci zabudowy od 4
kondygnacji od strony projektowanej ulicy K4 do 2 kondygnacji od strony rzeki Brdy,
5) pojemno ci gara u min. 300 stanowisk postojowych na samochody osobowe,
6) obowi zuj c lini zabudowy drugiej kondygnacji w nawi zaniu do budynku mieszkalnego poło onego
przy ul. Królowej Jadwigi 21,
7) mo liwo urz dzenia podcienia w poziomie parteru od strony ul. Królowej Jadwigi i cz ciowo od
strony rzeki Brdy,
8) elewacja od strony rzeki Brdy wymaga szczególnego opracowania pod wzgl dem architektonicznym z
uwzgl dnieniem akcentu architektonicznego,
9) zasad obsługi komunikacyjnej obiektu z projektowanej ulicy lokalnej K4,
10) dopuszcza si mo liwo wspólnego wjazdu do parkingu podziemnego z ul. Naruszewicza dla terenu
UC1 i UC2,
11) dopuszcza si wspólne zainwestowanie terenów UC1 i UC2,
12) zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenu,
13) obszar zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej.
§ 8. Dla terenu usług centrotwórczych, oznaczonego na rysunku planu symbolem UC2, o którym
mowa w § 2, ust.2 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze, komercyjne,
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo, usługi hotelarskie,
3) istniej ca zabudowa przeznaczona do likwidacji,
4) zasad realizacji projektowanych obiektów według ustale zawartych w § 5 ust.7,
5) obowi zek kontynuacji zabudowy pierzejowej w nawi zaniu do istniej cej zabudowy przy ul.
Naruszewicza, oraz mo liwo lokalizacji projektowanej zabudowy na granicy z terenem oznaczonym
symbolem MU,
6) ogólnodost pne przej cie piesze ł cz ce ul. Królowej Jadwigi z ul. Naruszewicza w poziomie terenu,
7) przeznaczenie cz ci ul. Naruszewicza na urz dzenie wjazdu do parkingu podziemnego,
8) obowi zek urz dzenia parkingu podziemnego na samochody osobowe wg ustale zawartych w § 5,
ust.11,
9) dopuszcza si mo liwo wspólnego wjazdu do parkingu podziemnego z ul. Naruszewicza dla terenu
UC1 i UC2,
10) zasad obsługi komunikacyjnej obiektów wył cznie z ul. Naruszewicza,
11) dopuszcza si wspólne zainwestowanie terenów UC1 i UC2
12) zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenu,
13) obszar zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej.
§ 9. Dla terenu usług centrotwórczych, oznaczonego na rysunku planu symbolem UC3, o którym
mowa w § 2, ust. 2 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze, komercyjne,
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo na ostatnich kondygnacjach,
3) zakaz lokalizowania wielkoprzestrzennych obiektów handlowych typu hiper-market,
4) istniej ce obiekty przewidziane do likwidacji,
5) wysoko zabudowy: 4 kondygnacje,
6) zasad dost pno ci do obiektów z placu głównego wej ciowego krytym pasa em na plac wyj ciowy
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od strony rzeki Brdy,
7) zasad realizacji projektowanych obiektów według ustale zawartych w § 5 ust. 7,
8) zasad urz dzenia zamkni tych przestrzeni publicznych, niekomercyjnych na placu głównym
wej ciowym i placu wyj ciowym,
9) obowi zek urz dzenia podcieni w poziomie parteru wzdłu elewacji ul. Naruszewicza, przy
zachowaniu wolnego prze witu od poziomu chodnika o wysoko ci skrajni drogowej,
10) elewacje od strony placu wej ciowego oraz rzeki Brdy wymagaj szczególnego opracowania pod
wzgl dem architektonicznym,
11) zasad obsługi komunikacyjnej wył cznie z ul. Naruszewicza i ul. Garbary,
12) obowi zek urz dzenia parkingu podziemnego na samochody osobowe wg ustale zawartych w § 5,
ust.11,
13) place reprezentacyjne (wej ciowy i wyj ciowy) wymagaj szczególnego opracowania w zakresie
urz dzenia elementów małej architektury,
14) akcent plastyczny na osi ul. Naruszewicza (ulica K5),
15) lokalizacj fontanny na placu głównym wej ciowym,
16) obszar zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej,
17) postuluje si realizacj zainwestowania terenu ł cznie z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem EP1,
18) zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenu,
19) obszar zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej,
20) warunkiem realizacji inwestycji na terenie UC3 jest uruchomienie projektowanej ul. Naruszewicza.
§ 10. Dla terenu usług centrotwórczych, oznaczonego na rysunku planu symbolem UC4, o którym
mowa w § 2, ust. 2 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze, komercyjne,
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo,
3) zakaz lokalizowania wielkoprzestrzennych obiektów handlowych typu hiper-market,
4) wysoko zabudowy: 4 kondygnacje,
5) zasad obsługi komunikacyjnej z projektowanych ulic Naruszewicza,
6) obowi zek urz dzenia parkingu podziemnego na samochody osobowe wg ustale zawartych w § 5,
ust.11,
7) elewacja od strony naro nika ul. Królowej Jadwigi i M. Focha wymaga szczególnego opracowania pod
wzgl dem architektonicznym z uwzgl dnieniem akcentu architektonicznego,
8) konieczno
przeło enia uzbrojenia podziemnego biegn cego obok likwidowanego odcinka ul.
Królowej Jadwigi,
9) dopuszcza si mo liwo
adaptacji istniej cego budynku mieszkalnego 3-kondygnacyjnego
poło onego przy ul. Garbary 9, pozostałe obiekty od strony projektowanej ulicy K1 przewidziane do
likwidacji,
10) mo liwo powi zania funkcjonalnego projektowanego obiektu przej ciem pieszym na estakadzie z
projektowanym obiektem na terenie UC5,
11) zasad realizacji projektowanych obiektów według ustale zawartych w § 5 ust.7,
12) obowi zek urz dzenia podcieni w poziomie parteru wzdłu projektowanej ul. Naruszewicza, przy
zachowaniu wolnego prze witu od poziomu chodnika o wysoko ci skrajni drogowej,
13) warunkiem inwestowania na terenie UC4 jest likwidacja odcinka ul. Królowej Jadwigi i dokonanie
zmiany organizacji ruchu według ustale planu,
14) obszar zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej.
§ 11. Dla terenu usług centrotwórczych, oznaczonego na rysunku planu symbolem UC5, o którym
mowa w § 2, ust.2 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze,
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo, usługi hotelarskie,
3) zakaz lokalizowania wielkoprzestrzennych obiektów handlowych typu hipermarket,
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4) zasad realizacji projektowanych obiektów według ustale zawartych w § 5 ust. 7,
5) wysoko zabudowy: 4 kondygnacje,
6) elewacje wymagaj szczególnego opracowania pod wzgl dem architektonicznym od strony
projektowanego placu głównego i od strony ul. M. Focha,
7) zasad obsługi komunikacyjnej w poziomie terenu z ul. K cik i proj. ul. Naruszewicza,
8) obowi zek urz dzenia parkingu podziemnego na samochody osobowe wg ustale zawartych w § 5,
ust. 11, z wjazdem z ul. Naruszewicza,
9) mo liwo powi zania funkcjonalnego projektowanego obiektu przej ciem pieszym na estakadzie z
projektowanym obiektem na terenie UC4,
10) dopuszcza si dotychczasowy sposób u ytkowania terenu bez mo liwo ci rozbudowy, do czasu
realizacji ustale planu,
11) obowi zek urz dzenia podcieni w poziomie parteru wzdłu projektowanej ul. Naruszewicza, przy
zachowaniu wolnego prze witu od poziomu chodnika o wysoko ci skrajni drogowej,
12) warunkiem inwestowania na terenie UC5 jest uruchomienie odcinka projektowanej ul. Naruszewicza,
13) dopuszcza si mo liwo lokalizacji stacji transformatorowej przy zachowaniu ustale zawartych w §
5, ust. 13,
14) obszar zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej.
§ 12. Dla terenu usług centrotwórczych, oznaczonego na rysunku planu symbolem UC6, o którym
mowa w § 2, ust. 2 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze, komercyjne, usługi nauki i szkolnictwa,
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo,
3) zakaz lokalizowania wielkoprzestrzennych obiektów handlowych typu hipermarket
4) adaptuje si cz
zabudowy o warto ciach kulturowych, dopuszcza si jej moder nizacj pod
warunkiem spełnienia ustale zawartych w § 5,ust.2,
5) budynki przy ul. Grottgera 1 i 3 oraz cz
zabudowa od strony ul. M. Focha przeznacza si do
likwidacji,
6) zasad realizacji projektowanych obiektów według ustale zawartych w § 5 ust. 7,
7) wysoko zabudowy: 4 kondygnacje,
8) obowi zek urz dzenia dla projektowanej zabudowy parkingu podziemnego, wg ustale zawartych w §
5, ust.11, z podł czeniem do ul. Grottgera,
9) projektowane obiekty powinny spełnia wysokie wymagania architektoniczne w zakresie kształtowania
ci gów elewacyjnych od strony ul. M. Focha i ul. Grottgera, z uwzgl dnieniem akcentu
architektonicznego,
10) mo liwo
urz dzenia pasa u krytego w oparciu o istniej c zabudow , według propozycji
przedstawionej na rysunku planu.
§ 13. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem U1, o którym mowa w § 2, ust. 4
ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki, zwi zane funkcjonalnie z placem reprezentacyjnym na
terenie EP1,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu np. kultury, wystawiennictwa, gastronomii itp. zwi zane
funkcjonalnie z terenem UK,
3) adaptuje si istniej cy budynek jako obiekt podlegaj cy ochronie konserwatorskiej do zachowania;
dopuszcza si modernizacj budynku pod warunkiem spełnienia ustale zawartych w § 5, ust.2.
§ 14. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem U2, o którym mowa w § 2, ust. 4
ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi hotelarskie oraz turystyki i rekreacji / m.in. muzeum, przysta
eglugi ródl dowej, przysta kajakowa, o rodek informacji turystycznej, itp.,
2) przeznaczenie dopuszczalne: warsztat szkutniczy, mała gastronomia,
3) adaptuje si istniej cy budynek mieszkalny przy ul. Grottgera 4 obj ty ochron konserwatorsk dla
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potrzeb funkcji podstawowej, dopuszcza si modernizacj budynku pod warunkiem spełnienia ustale
zawartych w § 5, ust. 2,
4) pozostałe obiekty kubaturowe przeznaczone do likwidacji,
5) mo liwo
wykorzystania istniej cego wyci gu torowego dla eksploatacji i ekspozycji jednostek
pływaj cych,
6) wysoko zabudowy: maksymalnie 4 kondygnacje,
7) zasad realizacji projektowanych obiektów według ustale zawartych w § 5 ust. 7,
8) elewacja od strony rzeki Brdy wymaga szczególnego opracowania pod wzgl dem architektonicznym z
akcentem architektonicznym,
9) postuluje si urz dzenie krytej pergoli do projektowanej przystani ,
10) lokalizacja ci gu spacerowego ogólnodost pnego od strony rzeki Brdy,
11) dopuszcza si mo liwo urz dzenia parkingu podziemnego,
12) zachowa istniej cy drzewostan,
13) wykonanie zabezpieczenia technicznego brzegów rzeki Brdy oraz dostosowanie ich do funkcji
bulwarowej,
14) brzeg od strony zatoki poło onej przy ul. M. Focha przystosowa do celów rekreacyjno-sportowych,
15) zakaz wtórnych podziałów terenu.
§ 15. Dla terenu usług kultury, oznaczonego na rysunku planu symbolem UK, o którym mowa w § 2,
ust.3 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultury,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nauki i szkolnictwa,
3) obiekt zabytkowy ul. Garbary 2 - willa Bucholtza, wpisany w rejestrze zabytków, obj ty ochron
konserwatorsk ; dopuszcza si modernizacj i remonty pod warunkiem spełnienia ustale zawartych
w § 5, ust. 2,
4) istniej cy obiekt magazynowy od strony rzeki Brdy przeznacza si do likwidacji,
5) zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenu.
§ 16. Dla terenu zieleni publicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem EP1, o którym mowa w
§ 2, ust.5 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: ziele publiczna ogólnodost pna stanowi ca element Miejskiego
Systemu Ekologicznego /MSE/, o którym mowa w § 5, ust. 5,
2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny rekreacyjne tarasu dolnego zwi zane z bulwarem nad rzek
Brd , powi zane funkcjonalnie z projektowanymi terenami usługowymi poło onymi na tarasie górnym,
lokalizacja obiektów wzbogacaj cych funkcj podstawow jak: plac reprezentacyjny, akcenty
plastyczne, punkt widokowy, skarpy, pochylnie i schody terenowe, ci gi piesze, cie ki rowerowe itp.,
3) wymóg trwałego in ynieryjnego zabezpieczenia brzegów rzeki Brdy i dostosowania ich do funkcji
bulwarowej,
4) dopuszcza si przebieg projektowanej linii tramwajowej na estakadzie z przej ciem pieszym w
poziomie terenu, prze wit przej cia pieszego min. 2,5 m w wietle,
5) zasad kształtowania skarpy terenowej pomi dzy tarasem dolnym a górnym na zasadach okre lonych
na rysunku planu,
6) mo liwo urz dzenia siedzisk stałych, tarasowych w zatoce rzeki Brdy,
7) obowi zek wykonania kolektora deszczowego nawadniaj cego doprowadzaj cego wod z rzeki Brdy
do zatoki w celu jej oczyszczenia,
8) mo liwo wykonania wodotrysku w zatoce rzeki Brdy,
9) obowi zek zachowania istniej cego drzewostanu oraz postuluje si mo liwo ci jego uzupełnienia, pod
warunkiem zachowania odpowiednich widoków na krajobraz obrze a Brdy ze strony dominant i innych
szczególnych elementów architektury zarówno istniej cych jak i projektowanych poło onych w
s siedztwie,
10) istniej ce obiekty kubaturowe przewidziane do likwidacji,
11) dopuszcza si mo liwo lokalizacji szaletu publicznego podziemnego wkomponowanego w elementy
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małej architektury i skarpy terenowe,
12) zakaz lokalizacji urz dze mog cych pogorszy stan rodowiska przyrodniczego,
13) mo liwo
lokalizacji w oznaczonych miejscach sezonowych rozbieralnych 7parterowych obiektów
małej gastronomii o pow. u ytkowej max. 150 m2 ka dy.
§ 17. Dla terenów zieleni publicznej oznaczonych na rysunku planu symbolami EP 2©4, o których
mowa w § 2, ust. 5 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: ziele publiczna ogólnodost pna jako cz
Miejskiego Systemu
Ekologicznego (MSE), o którym mowa w § 5, ust. 5,
2) przeznaczenie dopuszczalne: mo liwo
lokalizacji studni publicznej na terenie EP2 i akcentu
plastycznego na terenie EP3,
3) adaptacj urz dze infrastruktury technicznej oraz mo liwo lokalizacji nowych sieci w ograniczonym
zakresie,
4) obowi zek zachowania istniej cego drzewostanu oraz mo liwo ci jego uzupełnienia, pod warunkiem
nie przysłaniania widoków w kierunku brzegów Brdy ze strony dominant i innych szczególnych
elementów architektury zarówno istniej cych jak i projektowanych poło onych w s siedztwie,
5) istniej ce obiekty kubaturowe przewidziane do likwidacji,
6) zakaz lokalizacji obiektów i urz dze mog cych wpłyn negatywnie na rodowisko przyrodnicze,
7) in ynieryjne zabezpieczenie brzegu rzeki Brdy na terenie EP4 z dostosowaniem brzegów rzeki do
funkcji przystani i bulwaru nadbrze nego.
§ 18. Dla terenu przepompowni cieków sanitarnych i separatora cieków deszczowych, oznaczonego
na rysunku planu symbolem NO ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: przepompownia cieków sanitarnych, separator cieków deszczowych,
2) przeznaczenie dopuszczalne: oraz szalet publiczny, ziele izolacyjna,
3) uci liwo projektowanej przepompowni cieków winna zamyka si w strefie uci liwo ci o zasi gu
max. 30,0 m od obiektu,
4) obiekty o których mowa w ust.1 i 2 nale y projektowa i realizowa wył cznie jako podziemne,
usytuowane w skarpie terenowej wraz z elementami małej architektury.
§ 19. Dla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych symbolami K 1- 5, o których mowa w § 2, ust.
6 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny miejskiego układu komunikacji drogowej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: przestrzenie dla lokalizacji liniowych urz dze
podziemnych
infrastruktury technicznej,
3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wył czeniem niezb dnych obiektów obsługi komunikacji
miejskiej i parkingów podziemnych,
4) zasad lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej,
5) adaptacj cz ci istniej cej oraz projektowan ul. Naruszewicza klasy L oznaczon symbolem K1 o
szeroko ci 35,0 m w liniach rozgraniczaj cych o przekroju dwujezdniowym po 2 pasy ruchu.
Dopuszcza si torowisko tramwajowe 2-torowe zlokalizowane w pasie dziel cym jezdni o konstrukcji
zapewniaj cej nisk emisj hałasu, umo liwiaj ce prowadzenie komunikacji autobusowej. Torowisko
oddzielone od jezdni pasami zieleni o szeroko ci min. 3,0 m ze szpalerem drzew. Zakaz podł czenia
jezdni zachodniej do ul. M. Focha. Pod powierzchni terenu dopuszcza si lokalizacje parkingu
podziemnego. Dopuszcza si realizacj ulicy K1 etapowo, w układzie jednojezdniowym. Dopuszcza
si mo liwo urz dzenia parkingu w pasie dziel cym w przypadku odst pienia od projektu realizacji
linii tramwajowej. Nawierzchnia ulicy do zachowania, z dopuszczeniem jej rekonstrukcji i modernizacji
w dostosowaniu do aktualnych potrzeb.
6) adaptowana ul. Garbary klasy L, oznaczon symbolem K2 o szeroko ci 12,0 m w liniach
rozgraniczaj cych w tym wjazdy do parkingów podziemnych, z ruchem jednokierunkowym na odcinku
pomi dzy ul. Naruszewicza i ul. Grottgera. Nawierzchnia ulicy do zachowania, z dopuszczeniem jej
rekonstrukcji i modernizacji w dostosowaniu do aktualnych potrzeb.
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7) adaptowan ul. Grottgera klasy L oznaczon symbolem K3 o szeroko ci 10,0-16,0 m w liniach
rozgraniczaj cych o ruchu jednokierunkowym od ul. Garbary, na skrzy owaniu z ul. M. Focha
dopuszcza si wył cznie relacje prawoskr tne. Zakaz lokalizacji wjazdów do parkingów podziemnych.
Nawierzchnia ulicy do adaptacji, z dopuszczeniem jej rekonstrukcji i modernizacji w dostosowaniu do
aktualnych potrzeb.
8) projektowan ulic klasy L (przedłu enie ul.Łokietka) oznaczon symbolem K4 o szeroko ci min. 15,0
m w liniach rozgraniczaj cych; pełne wł czenie do ul. Królowej Jadwigi na skrzy owaniu sterowanym
sygnalizacj wietln ,
9) adaptowan ul. K cik klasy D oznaczon symbolem K5 o szeroko ci 10,0 m w liniach
rozgraniczaj cych; przekrój jednoprzestrzenny z elementami uspokojenia ruchu (ulica pieszo-jezdna),
10) adaptowany odcinek ul. Naruszewicza klasy D oznaczony symbolem K6 o szeroko ci 12,0 m w liniach
rozgraniczaj cych, wraz z wjazdem do parkingu poziemnego obsługuj cego projektowane obiekty
poło one na terenach oznaczone symbolami UC1 i UC2. Odcinek od strony ul. Królowej Jadwigi
stanowi ci g pieszy,
11) mo liwo
realizacji pochylni wjazdowych do parkingów podziemnych poło onych w liniach
rozgraniczaj cych ulic na zasadach okre lonych przez zarz dc drogi,
12) lokalizacja sieci liniowych infrastruktury technicznej wymaga zachowania wymaga okre lonych w
przepisach szczególnych i po uzyskaniu zgody zarz dcy drogi.
§ 20. Dla terenów komunikacji pieszej, oznaczonych na rysunku planu symbolami Kx 1- 2, o których
mowa w © 2, ust. 9 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: ci gi piesze wydzielone, o szeroko ci min. 6 m w liniach
rozgraniczaj cych,
2) przeznaczenie dopuszczalne: cie ki rowerowe,
3) dopuszcza si mo liwo
lokalizacji liniowych urz dze infrastruktury technicznej, pod warunkiem
zachowania wymaga okre lonych w przepisach szczególnych i po uzyskaniu zgody zarz dcy drogi,
4) istniej ce obiekty kubaturowe przewidziane do likwidacji.
§ 21. Ustala si nast puj ce zasady realizacji infrastruktury technicznej:
1) tereny istniej cej i projektowanej zabudowy musz by podł czone do miejskich sieci uzbrojenia w
zakresie infrastruktury technicznej,
2) wszelkie urz dzenia infrastruktury technicznej projektowa jako podziemne,
3) adaptuje si istniej ce urz dzenia podziemne infrastruktury technicznej i dopuszcza ich rozbudow
lub modernizacj ,
4) sieci infrastruktury technicznej lokalizowa przede wszystkim w liniach rozgraniczaj cych ulic z
dopuszczeniem lokalizacji w obr bie terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, które wynika z
racjonalnych przesłanek technicznych,
5) sieci infrastruktury technicznej lokalizuje si w uzgodnieniu z dysponentami sieci, zgodnie z wymogami
okre lonymi w przepisach szczególnych, za zgod i na warunkach okre lonych przez zarz dc drogi,
6) obowi zek zainstalowania separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Brdy i Kanału
Bydgoskiego,
7) linie elektroenergetyczne nale y realizowa jako linie kablowe prowadzone w ziemi,
8) podziemne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 KV na terenie o wymiarach minimum 7x4 m z
mo liwo ci dojazdu ci kim sprz tem,
9) dopuszcza si alternatywne lokalizacje stacji transformatorowych na warunkach okre lonych w © 5
ust. 13,
10) o wietlenie wewn trzne i zewn trzne nale y zaprojektowa i wykona z mo liwo ci przystosowania
dla potrzeb obrony cywilnej.
Rozdział 3
Przepisy ko cowe
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§ 22. Ustala si nast puj ce stawki procentowe słu ce do naliczania opłat z tytułu wzrostu warto ci
nieruchomo ci:
1) dla terenów przeznaczonych na cele publiczne w wysoko ci 0%,
2) dla pozostałych terenów w wysoko ci 30%.
§ 23. W zakresie uregulowanym § 1 niniejszej uchwały trac moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy uchwalony uchwał Nr
LIII/538/94 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 1994r. w sprawie miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 17 poz. 248 z
pó n. zm.)
2) miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego
ródmie cia w Bydgoszczy
zatwierdzony Zarz dzeniem Nr 8/81 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 marca 1981 r. w
sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
ródmie cia
Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1981 r. Nr 2, poz. 18, z 1991 r. Nr 1 poz. 3 z pó n. zm.).
§ 24. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Miasta Bydgoszczy.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
obowi zuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
ZAŁ CZNIK
BRDA - CENTRUM
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Marszałka
Focha, Królowej Jadwigi i rzek Brd w obszarze ródmie cia Bydgoszczy
(grafik pomini to)
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