
 

Uchwała Nr … 

Rady Miasta Bydgoszczy  

z dnia ……………….. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„Fordon: osiedle Eskulapa – Jasiniecka” w Bydgoszczy  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021r. poz. 741, 784 i 922) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Fordon: osiedle Eskulapa – Jasiniecka” 
w Bydgoszczy, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego Uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009r. 
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 36 ha, który w granicach określonych na rysunku planu zawiera teren 

w rejonie ulic: Pod Skarpą, Jasinieckiej, Stefana Ciszewskiego, Romana Kaczmarczyka oraz Niemierzy 
w Bydgoszczy.  

3. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1; 
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy – załącznik nr 1/1a 

i 1/1b; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu – załącznik nr 2; 
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy – załącznik nr 3; 
5) dane przestrzenne dla planu w formie pliku GML – załącznik nr 4.  

 

Rozdział 1  
Przepisy ogólne 

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3) obowiązująca linia zabudowy, 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
5) nieprzekraczalna linia sytuowania pomieszczeń mieszkalnych w zabudowie, 
6) ogólnodostępny ciąg pieszo- rowerowy (przebieg proponowany, orientacyjny), 
7) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej,  
8) granica strefy konserwatorskiej „W” ochrony archeologicznej, 
9) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2.  Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, nie są obowiązującymi ustaleniami planu 
i stanowią elementy informacyjne planu: 

1) granica Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, 
2) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy, 
3) granica obszaru o średnim stopniu zagrożenia ruchami masowymi,  
4) orientacyjna granica działek budowlanych, 
5) orientacyjne usytuowanie budynku, 
6) orientacyjny przebieg cieku wodnego, 
7) linia elektroenergetyczna WN wraz ze strefą, 
8) orientacyjny układ jezdni, chodników oraz zieleni przydrożnej. 
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Rozdział 2  
Ogólne ustalenia planu 

§ 3. Ogólne ustalenia planu obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.  

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) obowiązuje kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu z zachowaniem ustaleń planu i przepisów odrębnych,  
2) nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią granicę obszaru, na którym dopuszcza się sytuowanie zabudowy, w tym 

także bezpośrednio przy tej granicy; 
3) obowiązujące linie zabudowy stanowią granicę obszaru na którym dopuszcza się sytuowanie zabudowy i co najmniej 

50% długości frontowej ściany budynku, będzie usytuowana bezpośrednio przy tejże granicy, 
4) linie zabudowy określone na rysunku planu nie odnoszą się do: 

a) podziemnych części budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu w stanie naturalnym, 
b) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, podokienników, warstw ocieplających ściany budynków, detali wystroju 

architektonicznego itp., które mogą wykraczać poza linie zabudowy o nie więcej niż 1,0m, o ile ich obrys nie 
przekracza linii rozgraniczającej, 

c) części budynku, takich jak balkony, tarasy, wykusze, które mogą wykraczać poza linię zabudowy: 
o nie więcej niż: 1,5m, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczającej, 

d) części budynku -  schody zewnętrzne, które mogą wykraczać poza linię zabudowy: 
- w granicach terenów 9.MN, 10.MN, 11.MN, 14.MN, 16.MN i 17.MN - o nie więcej niż 5,0m o ile ich obrys nie 

przekracza linii rozgraniczającej, 
- w graniach terenów nie wymienionych w tiret 1 - o nie więcej niż 2,0m, o ile ich obrys nie przekracza linii 

rozgraniczającej, 
e) miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych (zadaszonych osłon), 
f) urządzeń infrastruktury technicznej,  
g) pochylni, zjazdów do garaży usytuowanych w budynkach, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczającej, 
h) remontowanych, przebudowywanych oraz nadbudowywanych budynków usytuowanych poza linią zabudowy, o ile 

zakres przeprowadzonych robót budowlanych nie wykracza poza obrys istniejącego budynku w części, która jest 
usytuowana poza tą linią; 

5) w przypadku, gdy na rysunku planu nie określono linii zabudowy, obowiązuje budowa budynków z zachowaniem ustaleń 
planu i przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków, 

6) pomieszczenia mieszkalne w zabudowie należy sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii sytuowania 
pomieszczeń mieszkalnych w zabudowie, o ile ją wyznaczono na rysunku planu, 

7) obowiązuje zakaz sytuowania usług związanych z przechowywaniem/ spopielaniem zwłok, 
8) sytuowanie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym z zakresu łączności publicznej (takiej jak anteny), 

w szczególności wskazane jest w granicach terenów 28.U i 30.UKR. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu: 
1) północna część obszaru planu, oznaczona na rysunku planu, objęta jest granicami Nadwiślańskiego Parku 

Krajobrazowego, dla którego obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony krajobrazu i przyrody, 
2) zachodnia część obszaru planu, oznaczona na rysunku planu, objęta jest granicami Obszary Chronionego Krajobrazy 

Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy, dla którego obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony 
krajobrazu i przyrody, 

3) w rozumieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, tereny 
oznaczone poszczególnymi symbolami, należy kwalifikować: 

a) tereny MN, MN-U, MW i MW-U, jak tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,  
b) pozostałe tereny, jak miejsca dostępne dla ludności; 

4) w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przed hałasem, tereny oznaczone poszczególnymi symbolami, należy 
kwalifikować: 

a) tereny MN, jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) tereny MW, jak tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
c) tereny U-MZ, jak tereny zamieszkania zbiorowego, 
d) teren UO, jak tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
e) tereny ZP, ZN, jak tereny rekreacyjno- wypoczynkowe; 
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5) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz  przedsięwzięć 
mogących zawsze potencjalnie oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji zgodnych z przeznaczeniem 
terenu oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu sieci uzbrojenia terenu, które mogą być realizowane na 
warunkach określonych w planie i przepisach odrębnych; 

6) cały obszar planu położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 Subzbiornik Bydgoszcz. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) w północno- wschodniej części obszaru objętego planem ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, obejmującą 
teren byłego cmentarza, dla którego obowiązują warunki zagospodarowania określone w §25 pkt 2 b),  

2) w zachodniej i wschodniej części obszaru objętego planem ustala się strefy konserwatorskie „W” ochrony 
archeologicznej, w granicach których znajdują się zabytki archeologiczne podlegające ochronie zgodnie z przepisami 
o ochronie zabytków; 

3) przebieg granic stref, o których mowa w pkt 1 i 2, określono na rysunku planu. 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) obowiązuje kształtowanie atrakcyjnego i reprezentacyjnego charakteru przestrzeni publicznie dostępnych, a także 

otoczenia obiektów użyteczności publicznej, poprzez aranżację nawierzchni, wprowadzenie zieleni i oświetlenia, przy 
zachowaniu wysokiego poziomu kompozycyjno- estetycznego miejsca; 

2) przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy stosować rozwiązania, materiały i elementy wykończeniowe 
o szczególnie wysokim standardzie estetycznym i jakościowym.  

§ 8. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  
1) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w planie, odnoszą się 

do nowych, rozbudowywanych, nadbudowywanych, odbudowywanych i wymienianych budynków, oraz do działek 
i terenów, które nie zostały jeszcze zagospodarowane zgodnie z ustaleniami planu,  

2) obowiązuje urządzenie miejsc do parkowania samochodów osobowych dla obsługi zabudowy, w granicach działki 
budowlanej, na której usytuowana jest obsługiwana zabudowa chyba, że z ustaleń szczegółowych planu wynika inaczej,  

3) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania samochodów osobowych: 
a) na powierzchni terenu, 
b) w kondygnacji budynku i/lub w jego części,  

4) obowiązuje zakaz stosowania na powierzchni terenu konstrukcji systemów parkowania wielopoziomowego, o ile nie 
zostanę one usytuowane w budynku, 

5) do bilansu, wymaganej zapisami planu minimalnej liczby miejsc do parkowania samochodów osobowych dla danej 
funkcji, nie wlicza się miejsc parkingowych, które nie zapewniają niezależnego od innych użytkowników, sposobu ich 
wykorzystania, 

6) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów osobowych w granicach terenów oznaczonych symbolem: 
a) MN oraz MN-U: 

- 1 miejsce przypadające na 1 mieszkanie, 
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej nie handlowej, 
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej- handlu. 

b) MW oraz MW-U:  
- 1,5 miejsca przypadające na 1 mieszkanie, 
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej nie handlowej, 
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej- handlu 

c) U:  
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej nie handlowej, 
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej- handlu, 
- 1 miejsce przypadające na 1 mieszkanie, 
- 1 miejsce przypadające na 5 łóżek w budynku zamieszkania zbiorowego, 

d) U-MZ: 
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej nie handlowej, 
- 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej- handlu, 
- 1 miejsce przypadające na 1 mieszkanie, 
- 1 miejsce przypadające na 5 łóżek w budynku zamieszkania zbiorowego, 

e) UO: 7 miejsc przypadających na 100 zatrudnionych i uczniów, 
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f) UKR: 4 miejsca, 
7) minimalna liczba miejsc dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 1 miejsce przypadające na każdy rozpoczęty 

przedział 50 miejsc do parkowania samochodów osobowych, o ile łączna liczba miejsc do parkowania samochodów 
osobowych, wyznaczonych zgodnie z pkt 6, jest większa niż 10, 

8) minimalna liczba miejsc do parkowania rowerów w granicach terenów oznaczonych symbolem: 
a) U, UZ-UP, U-MZ: 1 miejsce przypadające na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, 
b) UO: 8 miejsc przypadających na 100 zatrudnionych i uczniów, 

9) pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi planu. 

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania: 
1) terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów – dla celów informacyjnych, na 

rysunku planu, określa się granicę Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz granicę Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy,   

2) terenów górniczych – nie określa się, ze względu na niewystępowanie w granicach obszaru objętego planem; 
3) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – nie określa się, ze względu na niewystępowania w granicach obszaru 

objętego planem; 
4) obszarów osuwania się mas ziemnych  - nie określa się, ze względu na niewystępowanie w granicach obszaru objętego 

planem; dla celów informacyjnych, na rysunku planu, określa się granicę obszaru o średnim stopniu zagrożenia ruchami 
masowymi; 

5) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania województwa – 
nie określa się, ze względu na brak audytu krajobrazowego oraz nie wyznaczenie takiego krajobrazu w planach 
zagospodarowania województwa.  

§ 10.  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) w granicach obszaru objętego planem, nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 

i podziałów nieruchomości; 
2) w przypadku przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w oparciu o przepisy odrębne, ustala się: 

a) minimalną szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalenia i podziału nieruchomości – 20,0 m, 
b) minimalną powierzchnię działki uzyskanej w wyniku scalenia i podziału nieruchomości – 800 m2, 
c) kąt położenia granicy w stosunku do pasa drogowego – od 60º do 120º. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:  

1) na rysunku planu określono strefę wyznaczoną w sąsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w obrębie 
której może występować potencjalne oddziaływanie linii elektroenergetycznej, oraz dla której zgodnie z przepisami 
odrębnymi mogą obowiązywać szczegółowe wymagania i warunki zagospodarowania terenu, w tym ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu i wykonywaniu robót budowlanych; 

2) zasięg oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV wymaga uściślenia w oparciu o pomiary 
rzeczywistego oddziaływania tej linii.  

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu transportowego: 
1) system transportowy tworzą: 

a) drogi publiczne, w tym: 
- ulica klasy głównej  - KDG, 
- ulica klasy zbiorczej – KDZ, 
- ulice klasy lokalnej – KDL, 
- ulice klasy dojazdowej – KDD, 

b) tereny dróg wewnętrznych – KDW; 
2) ustala się wymóg zachowania ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicach planu,  z zewnętrznym 

układem transportowym; 
3) dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy dróg. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
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1) system infrastruktury technicznej tworzą istniejące i projektowane przewody oraz urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, melioracyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazowe i telekomunikacyjne zlokalizowane w granicach 
obszaru objętego planem, w tym tereny oznaczone symbolem IE, 

2) dopuszcza się budowę oraz utrzymanie, rozbudowę, przebudowę i remonty sieci uzbrojenia terenu, w tym 
niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu przez który przebiegają, 

3) nowe i rozbudowywane przewody i urządzenia infrastruktury technicznej należy lokalizować w granicach terenów 
przeznaczonych w planie pod drogi lub infrastrukturę techniczną, a w sytuacjach szczególnych, dopuszcza się ich 
sytuowanie w granicach terenów o innym przeznaczeniu, 

4) przewody infrastruktury technicznej należy lokalizować pod powierzchnią  terenu, 
5) podstawowy system: zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, wodę, telekomunikację, oprowadzenia ścieków 

komunalnych, stanowią odpowiednie dla danego systemu, sieci uzbrojenia terenu powiązane z systemem zewnętrznym 
sieci zbiorczych; 

6) sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych muszą stanowić odrębny system w stosunku do sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

7) system odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 
a) podstawową zasadą odprowadzenia wód opadowych i roztopowych niewymagających oczyszczenia lub 

odpowiednio oczyszczonych, jest maksymalne ich zagospodarowania w miejscu występowania, poprzez ich: 
- retencjonowanie z możliwością wykorzystania istniejących lub urządzenie nowych zbiorników i cieków wodnych, 

przede wszystkim w granicach terenów zieleni urządzonej oraz zieleni objętej formą ochrony przyrody zgodnie 
z przepisami o ochronie przyrody, lub w granicach działki budowlanej, 

- odprowadzenie do ziemi, z uwzględnieniem warunków gruntowo- wodnych, 
- wykorzystanie do drugorzędnych potrzeb gospodarczych, 
- stopniowe uwalnianie nadmiaru z odpływem do zbiorczej kanalizacji deszczowej, 

b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg do zbiorczej kanalizacji deszczowej, 
8) system zaopatrzenia w energię cieplną stanowią zbiorcze sieci ciepłownicze; dopuszcza się indywidualne systemy 

grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. poprzez zastosowanie 
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła) oraz inne paliwa, z zastosowaniem instalacji i urządzeń 
wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania. 

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – do czasu 
zagospodarowania zgodnego z planem, dopuszcza się zagospodarowanie terenów zielenią albo ich 
wykorzystywanie w sposób dotychczasowy. 

§ 15. Stawka procentowa na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w granicach terenów: 

1) dróg publicznych oraz terenów oznaczonych symbolem ZN, ZP, WS, UO, UZ-UP – 5%, 
2) nie wymienionych w pkt 1) – 30% wzrostu wartości nieruchomości.   

 

Rozdział 3  
Szczegółowe ustalenia planu 

§ 16. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 
11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN i 18.MN, ustala się: 

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) w granicach terenów oznaczonych symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN i 15.MN 
obowiązuje budowa budynków w zabudowie wolno stojącej, 

b) w granicach terenów oznaczonych symbolami 9.MN, 10.MN, 11.MN, 14.MN, 16.MN i 17.MN obowiązuje budowa 
budynków w zabudowie szeregowej, 

c) w granicach terenów oznaczonych symbolami 12.MN i 13.MN obowiązuje budowa budynków w zabudowie wolno 
stojącej lub bliźniaczej, 

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 18.MN dopuszcza się budowę budynków w zabudowie wolno stojącej, 
bliźniaczej lub szeregowej, 

e) w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, dopuszcza 
się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi, bezpośrednio przy granicy działki, przy zachowaniu 
linii zabudowy określonych na rysunku planu, 
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f) dopuszcza się wykonywanie robót budowlanych dotyczących istniejących budynków usługowych/warsztatowych, 
usytuowanych w granicach terenów 12.MN, 13.MN i 18.MN 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) intensywność zabudowy, w granicach terenów oznaczonych symbolami: 

- 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN i 15.MN od 0,06 do 0,6, 
- 12.MN i 13.MN od 0,1 do 0,6, 
- 9.MN, 10.MN, 11.MN, 14.MN, 16.MN, 17.MN i 18.MN od 0,3 do 1,4. 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, w granicach 
terenów oznaczonych symbolami:  
- 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN i 8.MN - 60%, 
- 1.MN, 2.MN, 12.MN, 13.MN, 15.MN i 18.MN - 45%, 
- 9.MN, 10.MN, 11.MN, 14.MN, 16.MN i 17.MN  - 25%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, w granicach terenów 
oznaczonych symbolami: 
- 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN i 8.MN - 25%, 
- 1.MN, 2.MN, 12.MN, 13.MN, 15.MN i 18.MN - 30%, 
- 9.MN, 10.MN, 11.MN, 14.MN, 16.MN i 17.MN  - 45%. 

d) maksymalna wysokość zabudowy, w granicach terenów oznaczonych symbolami: 
- 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 

16.MN, 17.MN i 18.MN - 8,5 m, 
- 9.MN, 10.MN, 11.MN, 14.MN, 16.MN i 17.MN – 11 m. 

e) geometria dachów: 
- obowiązuje budowa dachów dwu- lub wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych od 20o do 40o, 
- na budynkach garażowo-gospodarczych dopuszcza się budowę dachów jedno- lub wielospadowych o pochyleniu 

połaci dachowych do 20o, 
f) kolorystyka pokrycia dachowego: 

- w granicach terenów 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 11.MN, 12.MN, 18.MN oraz 10.MN (dla 
budynków usytuowanych w granicach działek budowlanych przylegających do terenu 52.KDD) obowiązuje 
kolorystyka w odcieniach grafit, czarny, antracyt, 

- w granicach terenów 5.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, oraz 10.MN (dla budynków usytuowanych 
w granicach działek budowlanych przylegających do terenu 51.KDD) obowiązuje kolorystyka w odcieniach brązu, 

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych, w granicach terenów oznaczonych symbolami: 
- 4.MN – 1000 m2, 
- 6.MN, 7.MN i 8.MN – 1400 m2, 
- 3.MN i 5.MN – 2500 m2, 
- dla terenów nie wymienionych w tiret 1-3 – nie określa się.  

§ 17. Dla terenów oznaczonych symbolami: 19.MN-U, 20.MN-U i 21.MN-U ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej; 

a) w przypadku sytuowania funkcji usługowej, dopuszcza się wyłącznie usługi z zakresu: 
- pozaszkolnych form edukacji, usług oświaty, informacji i komunikacji, finansowych, ubezpieczeniowych, 

pocztowych, obsługi rynku nieruchomości, administrowania i usługi wspierające, profesjonalne, naukowe 
i techniczne,  

- usług naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, 
- usług kosmetycznych i opieki zdrowotnej, handlu, 

b) funkcje określone w pkt 1 mogą występować samodzielnie, lub w dowolnym udziale,   
c) obowiązuje zakaz funkcji usługowych związanych demontażem pojazdów, obsługą pojazdów (stacja paliw, stacja 

kontroli/obsługi pojazdów, warsztatów, blacharni, lakierni, wulkanizacji, myjni), stolarni, prosektoriów i krematoriów, 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: w przypadku sytuowania budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych obowiązuje ich budowa w zabudowie wolno stojącej, 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%, 
d) maksymalna wysokość zabudowy w granicach terenu: 

- 19.MN-U i 20.MN-U – 9,5 m, 
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- 21.MN-U – 8,5 m, 
e) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego w granicach terenu: 

- 19.MN-U i 20.MN-U –  dachy w kolorze grafit, czarny, antracyt, o nachyleniu połaci dachowych do 10o, , 
- 21.MN-U – dachy w kolorze grafit, czarny, antracyt,  dwu- lub wielospadowe o pochyleniu połaci dachowych od 

20o do 40o, z dopuszczeniem budowy dachów jedno- lub wielospadowych o pochyleniu połaci dachowych do 20o 
na budynkach garażowo-gospodarczych. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolami: 22.MW i 23.MW ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: w granicach terenu 23.MW obowiązuje zakaz sytuowania 

wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych, z wyłączeniem wiat/osłon miejsc gromadzenia odpadów, 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) intensywność zabudowy od 0,5 do 1,0, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej – 25%, 
d) maksymalna wysokość zabudowy w granicach terenów oznaczonych symbolami: 

- 22.MW – 10,5 m, 
- 23.MW – 13,5 m, 

e) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego: 
- 22.MW – dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30o do 45o, w kolorystyce brązu, 
- 23.MW - dachy o nachyleniu połaci dachowych do 10o, w kolorze grafit, czarny, antracyt. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 24.MW-U ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej; 

a) w przypadku sytuowania funkcji usługowej, dopuszcza się wyłącznie usługi z zakresu: 
- pozaszkolnych form edukacji, usług oświaty, informacji i komunikacji, finansowych, ubezpieczeniowych, 

pocztowych, obsługi rynku nieruchomości, administrowania i usługi wspierające, profesjonalne, naukowe 
i techniczne,  

- usług naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, 
- usług kosmetycznych i opieki zdrowotnej, handlu, 

b) funkcje określone w pkt 1 mogą występować samodzielnie, lub w dowolnym udziale, 
c) obowiązuje zakaz funkcji usługowych związanych demontażem pojazdów, obsługą pojazdów (stacja paliw, stacja 

kontroli/obsługi pojazdów, warsztatów, blacharni, lakierni, wulkanizacji, myjni), stolarni, prosektoriów i krematoriów, 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje utrzymanie co najmniej 20% istniejącego drzewostanu, poprzez wkomponowanie w projektowane 
zagospodarowanie terenu,   

b) obowiązuje zakaz sytuowania wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych, z wyłączeniem wiat/osłon 
miejsc gromadzenia odpadów, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) intensywność zabudowy od 0,5 do 1,85, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej – 30%, 
d) maksymalna wysokość zabudowy – 13,5m, 
e) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego: dachy o nachyleniu połaci dachowych do 10o, w kolorze 

grafit, czarny, antracyt. 

§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami: 25.U-MZ, 26.U-MZ i 27.U-MZ  ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej, zamieszkania zbiorowego; 

a) w przypadku sytuowania funkcji usługowej, dopuszcza się wyłącznie usługi z zakresu: 
- opieki zdrowotnej, opieki społecznej, 
- oświaty, pozaszkolnych form edukacji, administrowania, profesjonalnych, naukowych i technicznych, informacji 

i komunikacji, finansowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, gastronomicznych, handlu, 
b) dopuszcza się funkcję mieszkaniową,   
c) obowiązuje zakaz funkcji usługowych związanych demontażem pojazdów, obsługą pojazdów (stacja paliw, stacja 

kontroli/obsługi pojazdów, warsztatów, blacharni, lakierni, wulkanizacji, myjni), stolarni, prosektoriów i krematoriów, 
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2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) w granicach terenu 26.U-MZ obowiązuje,  
- utrzymanie co najmniej 20% istniejącego drzewostanu, poprzez wkomponowanie w projektowane 

zagospodarowanie terenu, 
- urządzenie, co najmniej wskazanego na rysunku planu, ogólnodostępnego ciągu pieszo- rowerowego, 

zapewniającego ciągłość układu komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy terenami zlokalizowanymi na jego 
zakończeniach, 

b) funkcję mieszkaniową należy sytuować jako wbudowaną w budynek usługowy/ zamieszkania zbiorowego, 
c) maksymalny udział funkcji mieszkaniowej – 20% powierzchni całkowitej zabudowy funkcji usługowej albo funkcji 

zamieszkania zbiorowego, 
d) intensywność zabudowy od 0,2 do 1,3, 
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej/terenu - 40%, 
f) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%, 
g) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m,  
h) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego: 

- 27.U-MZ - dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20o do 40o, w kolorystyce brązu,  
- 25.U-MZ, 26.U-MZ - dachy o nachyleniu połaci dachowych do 10o, w kolorze grafit, czarny, antracyt. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami: 28.U, 29.U ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej; 

a) w granicach terenów 28.U obowiązuje zakaz funkcji usługowych związanych demontażem pojazdów, obsługą 
pojazdów (stacja paliw, stacja kontroli/obsługi pojazdów, warsztatów, blacharni, lakierni, wulkanizacji, myjni), 
stolarni, prosektoriów i krematoriów, 

b) w granicach teren 29.U obowiązuje zakaz funkcji usługowych związanych demontażem pojazdów, obsługą 
pojazdów (warsztatów, blacharni, lakierni, wulkanizacji), stolarni, prosektoriów i krematoriów, 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) w granicach terenu 29.U obowiązuje:  
- utrzymanie co najmniej 20% istniejącego drzewostanu, poprzez wkomponowanie w projektowane 

zagospodarowanie terenu, 
- urządzenie, co najmniej wskazanego na rysunku planu, ogólnodostępnego ciągu pieszo- rowerowego, 

zapewniającego ciągłość układu komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy terenami zlokalizowanymi na jego 
zakończeniach, w północnej części terenu, 

b) intensywność zabudowy od 0,5 do 1,75, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej/terenu - 30%, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej – 50%, 
e) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m,  
f) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego w granicach terenów oznaczonych symbolami: 

- 28.U - dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20o do 40o, w kolorze grafit, czarny, 
antracyt 

- 29.U - dachy o nachyleniu połaci dachowych do 10o, w kolorze grafit, czarny, antracyt, 
3)  dla terenu 28.U obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, zgodnie 

z §11. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 30.UKR ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej – usługi kultu religijnego; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dopuszcza się funkcje towarzyszące usługom kultu 

religijnego (funkcja mieszkaniowa, funkcja zamieszkania zbiorowego, opieki społecznej, usług zdrowia), 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny łączny udział funkcji dopuszczonych w pkt 2 – 25% powierzchni całkowitej zabudowy usługowej – 
usług kultu religijnego, 

b) intensywność zabudowy od 0,3 do 1,75, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%, 
e) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m, z dopuszczeniem dominanty o wysokości do 30 m,  
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f) geometria dachów: dachy o nachyleniu połaci dachowych do 45o. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 31.UO ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej – usługi oświaty; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się usługi sportu i rekreacji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, 
b) obowiązuje utrzymanie co najmniej 20% istniejącego drzewostanu, poprzez wkomponowanie w projektowane 

zagospodarowanie terenu,  
c) obowiązuje urządzenie, co najmniej wskazanego na rysunku planu, ogólnodostępnego ciągu pieszo- rowerowego, 

zapewniającego ciągłość układu komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy terenami zlokalizowanymi na jego 
zakończeniach, 

d) dopuszcza się sytuowanie poza nieprzekraczalną linią zabudowy określoną na rysunku planu, szatni oraz obiektów 
stanowiących zaplecze techniczne boisk szkolnych, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) intensywność zabudowy od 0,3 do 1,2, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej – 30%, 
d) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m,  
e) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego: dachy o nachyleniu połaci dachowych do 10o, w kolorze 

grafit, czarny, antracyt,  

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 32.UZ-UP  ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej- usługi zdrowia, usługi publiczne; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje utrzymanie co najmniej 20% istniejącego drzewostanu, poprzez wkomponowanie w projektowane 

zagospodarowanie terenu, 
b) intensywność zabudowy od 0,2 do 1,3, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej/terenu - 40%, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej – 40%, 
e) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m,  
f) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego: dachy o nachyleniu połaci dachowych do 10o, w kolorze grafit, 

czarny, antracyt. 

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 33.ZN, 34.ZN, 35.ZN i 36.ZN ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zieleni objęty formą ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  wymagane zachowanie i ochrona mozaikowatości krajobrazu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej, w tym 
poprzez: 
- kształtowanie różnorodnych form użytkowania gruntów, 
- zakaz wprowadzania obcych gatunków roślin, 
- dopuszczenie kształtowania zieleni, w tym wycinki drzew i krzewów w celach: sanitarnych, kompozycyjnych, 

ochrony siedlisk, bezpieczeństwa ludzi i mienia, budowy i utrzymania infrastruktury technicznej, 
- zachowanie i utrzymanie cieków wodnych/rowów oraz zbiorników wodnych, z dopuszczeniem rozbudowy i 

regulacji ich przebiegów oraz zwiększania powierzchni retencji wodnej, 
b) obowiązuje urządzenie, co najmniej wskazanych na rysunku planu, ogólnodostępnych ciągów pieszo- rowerowych, 

zapewniających ciągłość układu komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy terenami zlokalizowanymi na ich 
zakończeniach, 

c) w granicach terenu 35.ZN wskazuje się obiekt wpisany do ewidencji zabytków – teren nieczynnego cmentarza 
objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej, dla którego: 
- obowiązuje upamiętnienie byłego cmentarza poprzez usytuowanie tablicy pamiątkowej/ obelisku, 
- obowiązuje urządzenie zieleni w sposób zachowujący i wskazujący na historyczną kompozycję cmentarza, 
- obowiązuje utrzymanie starodrzewu cmentarnego, z dopuszczeniem wycinki drzew i krzewów w celach: 

sanitarnych, kompozycyjnych, ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia,  
- zakazuje się sytuowania zabudowy kubaturowej. 
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§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 37.ZL ustala się: 
1) przeznaczenie – teren lasu; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

odrębnymi w zakresie gospodarki leśnej. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 38.ZP, 39.ZP, 40.ZP: 
1) przeznaczenie – teren zieleni urządzonej; 
2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zachowanie ogólnodostępnego charakteru terenu, 
b) dopuszcza się kształtowanie różnych form zieleni, 
c) dopuszcza się urządzenie cieków, zbiorników i urządzeń wodnych związanych z retencją wód opadowych 

i roztopowych, 
d) obowiązuje urządzenie, co najmniej wskazanych na rysunku planu, ogólnodostępnych ciągów pieszo- rowerowych, 

zapewniających ciągłość układu komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy terenami zlokalizowanymi na ich 
zakończeniach,  

e) obowiązuje utrzymanie co najmniej 60% istniejącego drzewostanu, poprzez wkomponowanie w projektowane 
zagospodarowanie terenu, 

f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 70%, 
g) obowiązuje zakaz budowy dojazdów do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych. 

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolami 41.WS i 42.WS: 
1) przeznaczenie – teren wód powierzchniowych śródlądowych, 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje ogólnodostępny charakter terenów, 
b) dopuszcza się budowę zbiorników wodnych o charakterze retencyjnym (mała retencja) oraz regulacje cieków, 
c) do regulacji cieków/rowów i budowy zbiorników wodnych, należy stosować rozwiązania i wykorzystywać materiały 

naturalne lub zbliżone do naturalnych, a celem takich działań powinna być retencja wody i wykorzystywanie jej do 
zasilania terenów zieleni, zwiększanie bioróżnorodności oraz jako elementu zagospodarowania terenu pełniącego 
funkcje estetyczne i rekreacyjne, 

d) w przypadku skrzyżowania cieku z ciągami pieszo- rowerowymi, należy wybudować obiekty inżynierskie w postaci 
mostków/ kładek, 

e) dopuszcza się lokalizacje urządzeń niezbędnych dla potrzeb prawidłowo prowadzonej gospodarki wodnej oraz 
utrzymanie i konserwacji cieku wodnego, w tym przepusty i zastawki.  

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 43.KDG: 
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – ulica klasy głównej; 
2) zasady i parametry zagospodarowania terenu: 

a) ulica dwujezdniowa z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, 
b) dopuszcza się budowę infrastruktury dla publicznego transportu zbiorowego, 
c) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania -  

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 40,0m. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 44.KDZ: 
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej; 
2) zasady i parametry zagospodarowania terenu: 

a) ulica jednojezdniowa z chodnikami, ścieżkami rowerowymi,  
b) dopuszcza się budowę infrastruktury dla publicznego transportu zbiorowego, 
c) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania -  

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 45,5m. 

§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolami 45.KDL, 46.KDL, 47.KDL, 48.KDL, 49.KDL i 50.KDL: 
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – ulica klasy lokalnej; 
2) zasady i parametry zagospodarowania terenu: 

a) ulica jednojezdniowa z chodnikami,  
b) dopuszcza się budowę infrastruktury dla publicznego transportu zbiorowego,  
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c) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania -  
zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż: 
- dla terenu 45.KDL – 17,0 m, 
- dla terenu 46.KDL – 8,5  m, 
- dla terenu 47.KDL – 17,5 m, 
- dla terenów 50.KDL, 48.KDL i 49.KDL – 15,0 m. 

§ 32. Dla terenów oznaczonych symbolami 51.KDD, 52.KDD, 53.KDD, 54.KDD, 55.KDD, 56.KDD, 57.KDD, 58.KDD, 
59.KDD: 

1) przeznaczenie – teren drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej; 
2) zasady i parametry zagospodarowania terenu: 

a) ulica jednojezdniowa z chodnikami, z dopuszczeniem układu jednoprzestrzennego, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania -  

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż: 
- dla terenu 53.KDD – 7,0 m, 
- dla terenów 51.KD, 52.KD, 54.KD, 55.KD, 58.KD i 59.KDD – 10,0 m, 
- dla terenu 57.KD – 10,5 m, 
- dla terenu 56.KD – 12,0 m, 

§ 33. Dla terenów oznaczonych symbolami 60.KDW, 61.KDW, 62.KDW, 63.KDW, 64.KDW i 65.KDW: 
1) przeznaczenie – teren drogi wewnętrznej; 
2) zasady i parametry zagospodarowania terenu: 

a) ulica jednojezdniowa z chodnikami z dopuszczeniem układu jednoprzestrzennego,  
b) szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania -  

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż: 
- dla terenu 61.KDW – 6,0 m,  
- dla terenów 62.KDW i 63.KDW -  7,0 m, 
- dla terenu 60.KDW -  8,0 m,  
- dla terenu 65.KDW – 10,7 m,  
- dla terenu 64.KDW – 16,0 m.  

§ 34. Dla terenów oznaczonych symbolami 66.IE, 67.IE i 68.IE: 
1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej, stacja elektroenergetyczna, 
2) zasady i parametry zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się budowę i przebudowę stacji transformatorowych, 
b) obowiązuje zakaz budowy słupowych stacji transformatorowych, 
c) dopuszcza się sytuowanie obiektu stacji transformatorowej ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych 

w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, 
d) obsługę transportową zapewniają tereny przyległych dróg publicznych, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,9, 
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 5%, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej – 90%, 
d) maksymalna wysokość zabudowy - 4,0 m,   
e) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego: dachy o nachyleniu połaci dachowych do 20o, w kolorze 

grafit, czarny, antracyt. 
 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 35. Tracą moc 
1) w części Uchwała Nr XLIV/1366/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Eskulapa w Bydgoszczy – w granicach obszaru objętego uchwałą,  
2) w części Uchwała Nr LXVIII/1059/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański – Bystrzycka” w Bydgoszczy  – w granicach obszaru objętego 
uchwałą. 
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§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego. 


