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Bydgoszcz

miasto nad dwiema rzekami



Bydgoszcz jest miastem o specyficznym położeniu nad dwiema rzekami.
Wynika stąd wiele uwarunkowań, które zarówno ograniczają pewne
możliwości kształtowania przestrzeni, jak i tworzą nowe możliwości.
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Plan miejscowy jest 
aktem prawa 

miejscowego. Zawarte 
w nim regulacje nie 

mogą wykraczać poza 
kompetencje ustalone 

w przepisach 
nadrzędnych.



Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wymaganego
zakresu projektu w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003 Nr 164 poz. 1587), które ustala
wymogi dotyczące zawartości tego dokumentu, w planie
miejscowym „zapewnia się warunki utrzymania
równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę
zasobami środowiska oraz właściwe proporcje w
strukturze wykorzystania terenu, pozwalające na
zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia”.



W planie miejscowym określa się obowiązkowo*:

 przeznaczenie terenów

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

 zasady ochrony środowiska, przyrody, ochrony i 
kształtowania  krajobrazu

 zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu (intensywność zabudowy , 
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, 
wysokość zabudowy, liczbę miejsc do parkowania)

 granice i sposoby zagospodarowania terenów 
chronionych, zagrożonych powodzią, obszarów osuwania 
się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych

 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej

*Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Art. 15. Dz.U.2017.1073 t.j.

W planie miejscowym określa się w 
zależności od potrzeb:

 granice obszarów wymagających 
przekształceń lub rekultywacji;

 granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych ;

 minimalną powierzchnię nowo 
wydzielonych działek 
budowlanych.



 Art. 15. Dz.U.2017.1073 t.j.

W planie miejscowym 
określa się w zależności od potrzeb:

 granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

 granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych ;

 minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.



W planie miejscowym można:
• przeznaczyć teren pod funkcję zieleni
• wprowadzić zakaz zabudowy 

(w uzasadnionych przypadkach)
• ustalić minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej
• ustalić możliwość realizacji zbiorników 

wodnych
• dopuścić realizację zielonych dachów
• dopuścić retencjonowanie wód opadowych

Nie ma podstaw prawnych, aby w planie  
zobligować inwestora do:
• retencjonowania wód deszczowych
• odprowadzenia wód opadowych do gruntu
• zagospodarowania powierzchni 

biologicznie czynnej  zielenią
• realizacji zielonego dachu, ogrodu 

deszczowego, studni chłonnej, 
nawierzchni przepuszczalnej



1. zalecana jest budowa, rozbudowa i modernizacja odrębnego od systemu kanalizacji 
deszczowej, systemu odprowadzania i/lub retencjonowania wód opadowych i 
roztopowych nie wymagających oczyszczania np. z odwodnienia budynków (dachy i 
tarasy), w celu ich wykorzystania dla drugorzędowych potrzeb gospodarczych lub 
wprowadzania do gruntu, z zachowaniem przepisów odrębnych, 

2. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych stanowiących ścieki w rozumieniu 
przepisów odrębnych, do zlewni kolektorów deszczowych poprzez istniejące i 
projektowane kanały deszczowe, po uprzednim podczyszczeniu do rzeki Brdy,

dopuszcza się budowę odrębnego systemu odprowadzenia i/lub retencjonowania 
wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dachów, tarasów w celu 
wykorzystania ich do drugorzędnych potrzeb gospodarczych lub odprowadzenia do 
gruntu lub do wód,

urządzenia do oczyszczania oraz do retencjonowania wód opadowych i roztopowych 
realizowanych dla potrzeb poszczególnych nieruchomości należy lokalizować w 
granicach własnej działki budowlanej;



3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych stanowiących ścieki w rozumieniu odrębnych 
przepisów, do zlewni kolektorów deszczowych poprzez istniejące i projektowane kanały 
deszczowe,

dopuszcza się budowę odrębnego systemu odprowadzenia i/lub retencjonowania wód 
opadowych i roztopowych z odwodnienia dachów, tarasów w celu wykorzystania ich do 
drugorzędnych potrzeb gospodarczych lub odprowadzenia do gruntu;

4. 1) wskaźnik intensywności zabudowy: od 1.0 do 2.0;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej,

3) wysokość zabudowy: od 10 do 20 m;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1800m2;

5) powierzchnia zabudowy nie większa niż - 70% powierzchni działki budowlanej

5. a) intensywność zabudowy, jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej,  od 0,1 do  0,5,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 30%, 

c) wysokość zabudowy od  6,0 do 9,5 m,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej - 40%,
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Udział procentowy łącznej powierzchni 
terenów szczególnie przydatnych do 
retencjonowania wód deszczowych
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Udział procentowy powierzchni terenów 
zwartej zabudowy o marginalnym znaczeniu 

dla retencjonowania wód deszczowych

Źródło danych: http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012/view
opracowanie: własne

http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012/view


Źródło danych: http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/view
opracowanie: własne
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Źródło: Błękitne aspekty zielonej infrastruktury; 
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii 
pod auspicjami UNESCO, PAN 

Regeneracja cyklu wodnego w mieście 
przez metody ekohydrologii

Cykl wodny w środowisku naturalnym

Cykl wodny w środowisku miejskim 
przy tradycyjnej kanalizacji deszczowej



• Nawadnianie kropelkowe
• Ogrody deszczowe
• Zielone dachy
• Zielone ściany
• Kurtyny wodne

• Sadzawki parkowe
• Poidełka dla ptaków
• Parki buforowe
• Zastawki 
• Zbiorniki retencyjne



Studium:

System terenów 
i ciągów zieleni

Wytyczne w zakresie: 

•gospodarowania wodami 
opadowymi

•obiektów miejskiej retencji

Plan miejscowy:

Decyzje administracyjne 

rozwiązania szczegółowe

Ograniczenie zabudowy 
na terenach przydatnych 
do realizacji niebiesko –
zielonej infrastruktury

Zachowanie 
terenów 
zieleni

Dopuszczenie:

• Obiektów małej retencji

• Zielonych dachów

• Ogrodów deszczowych

Ustalenie:
• minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej
• maksymalnej 

intensywności 
zabudowy 



motywowanie – systemy dopłat/ulg 
dla mieszkańców retencjonujących
wody deszczowe na terenie własnej 
działki

edukacja/świadomość — edukacja obywateli i 
kampanie informacyjne na temat alternatyw dla 
zagospodarowania wód opadowych;

planowanie i zarządzanie — planowanie roślinności, 
zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych i 
odłączanie ich od kanalizacji deszczowej, 



obsługa i utrzymanie systemów kanalizacji 
deszczowej — czyszczenie studzienek i wpustów 
kanalizacyjnych, przepłukiwanie systemu kanalizacji, 
utrzymanie dróg i mostów, utrzymanie kanałów 
burzowych oraz rowów i cieków wodnych;

Kontrola i zapobieganie emisji zanieczyszczeń -
kontrola szczelności kanalizacji sanitarnej i szamb, 
zapobieganie nielegalnym przyłączeniom do 
kanalizacji deszczowej, ich wykrywanie i likwidacja

ponowne wykorzystanie wód opadowych —
wykorzystanie wód opadowych do celów 
niekonsumpcyjnych (np. spłukiwania toalet, 
podlewanie zieleni miejskiej).



Dziękuję za uwagę


