
UCHWAŁA NR XXIX/656/20 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 
393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471), uchwala 
się co następuje: 

§ 1.  Odmawia się ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniem przystosowanym do prowadzenia punktu przedszkolnego, 
z garażem podziemnym oraz wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, elektryczną, wodociągowo-
kanalizacyjną i wentylacji oraz zewnętrznymi instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi i elektrycznymi, 
w granicach działki nr 6/2 obręb 393 (KW BY1B/00122635/8), położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa 
Twardzickiego. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Monika Matowska - Gulczyńska 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2
obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego

1.Przedmiot regulacji

Przedmiotem regulacji jest odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w granicach działki nr 6/2 obręb 393, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego, polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniem przystosowanym do prowadzenia punktu
przedszkolnego, z garażem podziemnym oraz wewnętrznymi instalacjami c.o., elektryczną, wod.-kan.
i wentylacji oraz zewnętrznymi instalacjami wod.-kan. i elektrycznymi, niezależnie od ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Przylesie – Pawła z Łęczycy” w Bydgoszczy, uchwalonego uchwałą
Nr LXVIII/1297/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. [8ZP – teren zieleni publicznej
urządzonej]. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1231 z dnia 9 czerwca 2006r.).

2.Podstawa prawna

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwały o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (zwanej dalej specustawą mieszkaniową), w przypadku
realizacji inwestycji mieszkaniowej, inwestor występuje za pośrednictwem prezydenta miasta, z wnioskiem
o ustalenie lokalizacji inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy.

Wnioskodawca złożył stosowny wniosek w dniu 13 lipca 2020 r. (zwany dalej wnioskiem), a Prezydent
Miasta Bydgoszczy przeprowadził procedurę formalno-prawną określoną w przepisach ustawy z dnia 5 lipca
2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
i przekazał go Radzie Miasta Bydgoszczy wraz z projektem uchwały, z opiniami i uwagami oraz wynikiem
dokonanych uzgodnień, a także ze względu na położenie działki nr 6/2 obręb 393 w granicach obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedłożył również Opracowanie ekofizjograficzne
i Prognozę oddziaływania na środowisko, sporządzone na potrzeby tego planu.

3.Konsultacje wymagane przepisami prawa

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 przy
ul. Twardzickiego w Bydgoszczy został złożony w dniu 13 lipca 2020 r.

Stosownie do art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, po stwierdzeniu że ww. Wniosek spełnia
wymagania formalne, Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 15 lipca 2020 r. zamieścił go wraz z dołączonymi
dokumentami, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy (WAB.II.7637.3.2020.MPB), określając
formę, miejsce i termin składania uwag do wniosku. Uwagi można było wnosić w postaci papierowej lub
elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia
wniosku w BIP tj. do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Wypełniając zapisy art. 7 ust. 12 ww. ustawy, Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 16 lipca 2020 r.
(WAB.II.7637.3.2020.MPB), powiadomił stosowne organy o możliwości przedstawienia opinii do złożonego
wniosku. Wystąpienie w tym zakresie skierowano do: Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy jako organu prowadzącego kataster nieruchomości,
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

Ponadto stosownie do art. 7 ust. 14 ww. ustawy, Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 16 lipca
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2020r. (WAB.II.7637.3.2020.MPB), wystąpił do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z pismem o uzgodnienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach
działki nr 6/2 obręb 393. Termin przekazania opinii lub uzgodnienia wniosku określono na 21 dni od daty
otrzymania wystąpienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.07.2020 r. Nieprzedstawienie opinii w ww.
terminie jest uznawane za brak zastrzeżeń. Nieprzedstawienie stanowiska w ww. terminie uznaje się za
uzgodnienie wniosku.

Prezydent Miasta na bieżąco przekazywał Inwestorowi wszystkie otrzymane opinie i uzgodnienia/stanowiska
w przedmiotowej sprawie tj. w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.

OPINIE do wniosku

Organ
opiniujący

Data otrzymania
korespondencji
dotyczącej

wniosku przez
organ opiniujący

Stanowisko
organu

Data
określająca
termin

wniesienia
opinii

Data wpływu
opinii do

Urzędu Miasta
Bydgoszczy

Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej
w Bydgoszczy 21.07.2020

Komisja zgłasza
zastrzeżenia dotyczące:

- niespełnienia
wymogu

niesprzeczności
zamierzenia

inwestycyjnego ze
Studium UiKZPmB,

- błędnej interpretacji
ustaleń Studium w
przedłożonej przez
Inwestora opinii
urbanistycznej

pomijającej zapisy
dotyczące obszaru

zieleni towarzyszącej
terenom

zainwestowanym

11.08.2020 11.08.2020

Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 21.07.2020

Nie wnosi uwag do
inwestycji

mieszkaniowej
jednocześnie informuje

o konieczności
uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dla
odprowadzania wód

opadowych i
roztopowych do gruntu

11.08.2020 10.08.2020

Miejska Pracownia Geodezyjna w
Bydgoszczy jako organ prowadzący

kataster nieruchomości

20.07.2020 nieprzedstawienie
opinii uznaje się za
brak zastrzeżeń

10.08.2020 brak wpływu

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

20.07.2020

Wniosek nie wymaga
opinii Wojewody ze
względu na brak

ustawowych przesłanek
do jej wydania (opinia
może dotyczyć tylko
inwestycji położonych

poza granicami
obowiązujących

planów
zagospodarowania
przestrzennego, a

przedmiotowy wniosek
jest położony w

10.08.2020 27.07.2020
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granicach m.p.z.p.)

Marszałek
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

20.07.2020 nieprzedstawienie
opinii uznaje się za
brak zastrzeżeń

10.08.2020 brak wpływu

Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego

21.07.2020 nieprzedstawienie
opinii uznaje się za
brak zastrzeżeń

11.08.2020 brak wpływu

Regionalny
Dyrektor
Ochrony

Środowiska
w Bydgoszczy

20.07.2020

Opinia neutralna.
Teren znajduje się poza
obszarami poddanymi
ochronie prawnej na
podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody.

W przypadku
konieczności wycinki
drzew, stanowiących
potencjalne siedlisko
lęgowe chronionych
gatunków ptaków,
zaleca się jej

przeprowadzenie poza
okresem lęgowym,

a w innym terminie, po
potwierdzeniu przez

specjalistę przyrodnika
braku rozrodu dziko
występujących

zwierząt

10.08.2020 27.07.2020

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki Państwowej

Straży Pożarnej

21.07.2020 nieprzedstawienie
opinii uznaje się za
brak zastrzeżeń

11.08.2020 brak wpływu

Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Bydgoszczy

20.07.2020 Opinia pozytywna ze
względu na brak
sprzeczności z

wymogami sanitarnymi

10.08.2020 24.07.2020

Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Bydgoszczy

20.07.2020 Pozytywne
zaopiniowanie wniosku
ze względu na brak
kolizji z potrzebami

obronności i
bezpieczeństwa

państwa

10.08.2020 24.07.2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy powiadomił 10 instytucji o możliwości przedstawienia opinii do wniosku.
Otrzymał 6 opinii zwrotnych, z czego jedna jest negatywna (MKUA). Cztery instytucje nie przedstawiły opinii,
co zgodnie z art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uznaje się za brak zastrzeżeń.

.

UZGODNIENIA do wniosku

Organ
uzgadniający

Data
otrzymania

wniosku przez
organ, do

uzgodnienia

Stanowisko
organu
Wyniki

dokonanych
uzgodnień

Data
określająca
termin

wniesienia
uzgodnienia

Data wpływu uzgodnienia do
Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zarząd Dróg pozytywne
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Miejskich
i Komunikacji
Publicznej

w Bydgoszczy

20.07.2020 uzgodnienie
wniosku przez
ZDMiKP zawiera
warunki zarządcy
drogi

10.08.2020 30.07.2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy wystąpił o uzgodnienie wniosku, do 1 instytucji (ZDMiKP) i otrzymał
stanowisko w sprawie. Zostało ono zakwalifikowane jako uzgodnienie wniosku w trybie art. 7 ust.14
pkt 3 ustawy z dnia z 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących.

UWAGI do wniosku

Zgłaszający uwagę Data wniesienia uwagi Treść uwagi

Stowarzyszenie Społeczny
Rzecznik Pieszych
w Bydgoszczy

05.08.2020
za pomocą środków

komunikacji elektronicznej

1. Planowana inwestycja zablokuje dotychczasowe
ciągi piesze mieszkańców osiedla i jej realizacja
przewidziana jest na terenie zieleni służącym rekreacji
mieszkańców;
2. Inwestycja wpłynie za wzrost oczekiwań co do usług
społecznych osiedla, pogarszając warunki życia
mieszkańców względem dotychczasowych standardów
(ilość miejsc w szkołach, przedszkolach, ilość miejsc
parkingowych, zapotrzebowanie na komunikację
publiczną);
3. Nieruchomość objęta planowaną inwestycją stanowi
korytarz powietrzny służący wentylacji ze środka
osiedla na zewnątrz, co latem sprzyja obniżeniu
temperatury, a zimą wywiewa zanieczyszczenia.
Istniejąca zieleń daje schronienie drobnym zwierzętom,
ptakom i owadom.

Rada Osiedla Nowy Fordon 04.08.2020

1. Rada Osiedla Nowy Fordon negatywnie ocenia
planowaną inwestycję;
2. Zieleń w Fordonie jest cechą szczególną mającą
wpływ na charakter dzielnicy;
3. W miejscu planowanej inwestycji zostanie wycięta
cała roślinność;
4. Park, o który dbali mieszkańcy i  pielęgnowany był
przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniowa, liczne
siedliska zwierząt, ptaków, zostaną zlikwidowane;
5. Zlikwidowane zostanie zaufanie do obowiązujących
zapisów regulujących zagospodarowanie przestrzenne
a tym samym do instytucji państwa.

W okresie od 16 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. zgłoszone zostały uwagi do wniosku. Uwagi zgłosiła
Rada Osiedla Nowy Fordon oraz Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy. Uwagi do wniosku zawierają
sprzeciw wobec zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie przeznaczonym pod zieleń osiedlową
towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej.

4.Uzasadnienie merytoryczne

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmuje działkę nr 6/2 obręb 393 przy
ul. Twardzickiego w Bydgoszczy.
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Powyższa nieruchomość, o powierzchni 2013 m2 jest własnością osoby fizycznej. Działka położona jest
w centralnej części osiedla Przylesie, w Fordonie, w Bydgoszczy, i stanowi fragment terenu otwartego,
o układzie pasmowym (w tym górka saneczkowa), który swój początek na północy bierze u podnóża skarpy
fordońskiej, i jako niezabudowany, ciągnie się na południe, do ulicy Twardzickiego. Powyższy teren stanowi
odcinek pasa przyrodniczo-rekreacyjnego o charakterze osiedlowym, który jako teren zieleni jest uzupełniony
punktowo ekstensywną zabudową, w tym usługami oświaty, której towarzyszą tereny zieleni i boisk
sportowych. Pasmo to, na południu, dochodzi do terenów kampusu Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego przy ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego, i dalej aż do doliny Wisły.

Działka nr 6/2 obręb 393 przy ul. Tawrdzickiego była objęta analogicznym wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej na podstawie wniosku z dnia 19.08.2019 r. składanego przez tego samego
Wnioskodawcę. Ówczesny wniosek został poddany pełnej procedurze wynikającej z przepisów specustwy
mieszkaniowej i ostatecznie podlegał ocenie Rady Miasta Bydgoszczy, która w dniu 30 października 2019 r.
podjęła Uchwałę nr XVII/342/19 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego. Podstawową
przesłanką do odmowy ustalenia ww. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, była szeroko uzasadniona
sprzeczność zamierzenia inwestycyjnego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego miasta Bydgoszczy, przyjętym uchwałą nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca
2009r., a także uchybienia w odniesieniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018r.
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz
w Uchwale Nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych
standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy.

Uchwała nr XVII/342/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odmowy
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy
przy ulicy Józefa Twardzickiego, została zaskarżona za pośrednictwem Rady Miasta Bydgoszczy do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (skargę złożono 25.11.2019 r.).

W odpowiedzi na skargę dotyczącą uchwały podjętej przez Radę Miasta Bydgoszczy, przygotowano
i przekazano do sądu szerokie uzasadnienie, obrazujące przeprowadzone w sprawie czynności, oraz
przedstawiono uwarunkowania, przesłanki, analizy i argumenty, które posłużyły do podjęcia uchwały w sprawie
odmowy lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy
ulicy Józefa Twardzickiego.

Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał
wyrok o sygnaturze II SA/Bd 1119/19 z dnia 9 marca 2020 r., oddalając skargę na uchwałę Rady Miasta
Bydgoszczy w przedmiotowej sprawie.

Wnioskodawca w dniu 1 lipca 2020r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego o kasację wyroku
Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Bydgoszczy, ale jednocześnie złożył w dniu 13 lipca 2020 r. nowy
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393.

Analiza w zakresie kluczowej kwestii dotyczacej sprzeczności/niesprzeczności inwestycji mieszkaniowej
z obowązującym Studium, wykonana w oparciu o aktualną treść wniosku (z 2020 r.), wykazała, że nie różni się
on niczym w tej kwestii, od wcześniejszego wniosku (z 2019 r.). Nowy wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej jest nadal sprzeczny ze Studium. W tej sytuacji Rada Miasta Bydgoszczy, mając na
uwadze wyniki powtórnej analizy oraz swoje stanowisko z dnia 30 października 2019r. w analogicznej sprawie
dotyczącej lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2 obręb 393, jako sprzecznej ze Studium,
co dodatkowo potwierdził wyrok WSA w Bydgoszczy, pozostaje w pełnym przekonaniu, co do zasadności
utrzymania dotychczasowego stanowiska, także w odniesieniu do nowego wniosku ( z 2020r. ).

Wniosek z 2020 r., w stosunku do tego z 2019 r. został zmieniony jedynie w kwestii m.in. zasad podłączenia
planowanego budynku do sieci infrastruktury technicznej, wyznaczenia mieszkania przystosowanego do
prowadzenia punktu przedszkolnego oraz wskazania nieruchomości dla których możliwe byłoby ograniczenie
korzystania z nich, przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej, o ile ich
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomosci, nie wyraża na to zgody. Ponadto odstąpiono od grodzenia
działki nr 6/2 obręb 393, jako całej nieruchomości (ogrodzone pozostają ogródki/tarasy) oraz przewidziano
dodatkowe nasadzenia roślinne.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, analiza złożonego wniosku obejmowała poniższe kwestie
i zagadnienia:

- (A) badanie zawartość i treść wniosku w odniesieniu do obowiązujących przepisów ww. ustawy oraz
Uchwały Nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych
standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy,

- (B) badanie czy inwestycja mieszkaniowa lub inwestycja towarzysząca, nie jest sprzeczna ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- (C) analiza stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeb i możliwości
rozwoju gminy wynikających z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 przy ul.
Twardzickiego w Bydgoszczy został złożony w dniu 13 lipca 2020 r.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w ramach czynności poprzedzających analizę złożonego
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Wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, stwierdzono, że działka nr 6/2 obręb 393,
nie obejmuje terenów :

- podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów
(art. 5 ust.1 i 2 specustawy mieszkaniowej – np. tereny lasów, otulin form ochrony przyrody, rodzinnych
ogrodów działkowych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią),

- przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (art. 7 ust. 2 specustawy
mieszkaniowej)

- wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, wynikającej
z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze względu na położenie w granicach administracyjnych
miasta (art. 7 ust. 3 specustawy mieszkaniowej),

- które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług
pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane, co zwalnia z zachowanie dla tych
terenów warunku niesprzeczności realizowanej inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących ze
Studium (art. 5 ust. 4 specustawy mieszkaniowej),

- objętych uchwałą o utworzeniu parku kulturowego (art. 5 ust. 3 specustawy mieszkaniowej).

(A) Badanie zawartości i treści wniosku w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustawy z dnia
5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących oraz Uchwały Nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie
określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta
Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w Uchwale Nr
V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych standardów
urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy (zwanej dalej uchwałą), Wniosek
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393, zawierał:

1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub
w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać, w skali 1:1000 lub większej - [art. 7 ust. 7 pkt 1) Ustawy]

Granice terenu objętego wnioskiem zawierają się w granicach działki geodezyjnej nr 6/2, obręb 393,
położonej w Bydgoszczy przy ul. Twardzickiego. Obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać zawiera się
w granicach działek o nr 6/1, obręb 393, nr 6/3, obręb 393, nr 111, obręb 392, nr 73 obręb 393, nr 5 obręb 393,
nr 28/3 obręb 337, nr 211/21 obręb 337, nr 211/22 obręb 337 oraz dz. nr 27 obręb 337. Granice terenu
przedstawiono na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 3.[do wniosku]

2) Określenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań - [art. 7 ust. 7 pkt 2)
Ustawy]

Planowana minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań - 28 m2

Planowana maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkań - 75 m2

3) Określenie planowanej minimalnej i maksymalnej liczby mieszkań - [art. 7 ust. 7 pkt 3) Ustawy]

Planowana minimalna liczba mieszkań - 39 Planowana maksymalna liczba mieszkań - 40

4) Określenie zakresu inwestycji przeznaczonego na działalność handlową lub usługową - [art. 7 ust. 7 pkt 4)
Ustawy]

Jedno z mieszkań przystosowano do prowadzenia punktu przedszkolnego.

5) Określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu - [art. 7 ust. 7 pkt 5)
Ustawy]

W związku z planowaną inwestycją planuje się zagospodarowanie działki w postaci wykonania zieleni
urządzonej, chodników, utwardzonego placu pod śmietniki, wewnętrznych dróg komunikacyjnych oraz
zewnętrznych sześciu miejsc postojowych.
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Teren przeznaczony pod inwestycję mieszkaniową w chwili obecnej jest niezabudowany, wzdłuż
zachodniego boku działki przebiega gazociąg g l50. Teren nie jest w jakikolwiek sposób urządzony i jest
terenem porośniętym dziką rosnącą roślinnością. Brak na nim drzew i roślinności wysokiej. Teren przebiega ze
spadkiem w kierunku południowym.

Planowana zmiana polegać będzie na ukształtowaniu terenu w sposób umożliwiający sytuowanie budynku
poprzez stosowanie skarp i murów oporowych, wzdłuż zachodniej i wschodniej strony posadzone zostaną
drzewa zimozielone, a teren zostanie obsiany trawą. Na poziome gruntu, od frontu, projektuje się miejsce
gromadzenia odpadów.

6) Analizę powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu - [art. 7 ust. 7 pkt 6) Ustawy];

Inwestycja projektowana jest na terenie, na którym wzdłuż zachodniej granicy biegnie sieć gazowa oraz
elektroenergetyczna, a wzdłuż południowej granicy sieć telekomunikacyjna.

Uzbrojenie terenu niezbędne do realizacji inwestycji takie jak sieć wodociągowa i kanalizacyjna, znajduje się
bezpośrednio w przylegajacej działce drogowej w ciągu ulicy Twardzickiego. Przyłącze sieci ciepłowniczej
prowadzone będzie przez działkę budowlaną nr 111 obręb 392. Przyłącze energetyczne przebiegać będzie przez
działki nr 73 obręb 393, nr 5 obręb 393, nr 28/3 obręb 337, nr 211/21 obręb 337, nr 211/22 obręb 337, nr
27 obręb 337.

7) Charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującą określenie:

1) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych
potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, niezbędnej liczby miejsc postojowych, jak również sposobu
zagospodarowywania odpadów - [art. 7 ust. 7 pkt7) lit a) Ustawy]

• Zapotrzebowanie na ciepłą i zimną wodę użytkową realizowane z miejskiej sieci wodociągowej wynosi
53,9 dm3/s , kanalizacja 8,5 dm3/s.

• Zapotrzebowanie na energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej - 102 kW - moc
przyłączeniowa.

• Zapotrzebowanie na energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej - 136 kW, zapotrzebowanie na energię
cieplną dla ciepłej wody użytkowej 31,2 kW.

• Wody opadowe i roztopowe, zagospodarowane zostaną w granicach własnych działki - odprowadzenie do
gruntu.

• Na działce przebiega fragment sieci gazowej g l50, inwestycja projektowana jest w sposób nie naruszający
w/w sieci.

• Odpady planuje się składować w zamkniętych kontenerach ustawionych na placu wydzielonym
w południowo zachodniej części działki.

• Dla inwestycji projektuje się 6 miejsc postojowych zewnętrznych oraz 42 miejsca postojowe w garażu
podziemnym, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Przyjęty współczynnik ilości mieszkań do miejsc
postojowych wynosi 1,2 miejsca parkingowego na mieszkanie.

2) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania
terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej
i graficznej - [art. 7 ust. 7 pkt 7) lit. b) Ustawy]

W celu harmonijnego nawiązania do sąsiedniej zabudowy projektowany budynek jest obiektem
wolnostojącym z czterema nadziemnymi kondygnacjami mieszkalnymi i garażem podziemnym. Budynek
zaprojektowano w sposób uniemożliwiający wpływ na sąsiednie nieruchomości w postaci zacieniania lub
przesłaniania.

Teren przeznaczony pod inwestycję mieszkaniową w chwili obecnej jest niezabudowany. Teren nie jest
w jakikolwiek sposób urządzony i jest terenem porośniętym dziko rosnącą roślinnością. Brak na nim drzew
i roślinności wysokiej. Teren przebiega ze spadkiem w kierunku południowym. Planowana zmiana polegać
będzie na ukształtowaniu terenu w sposób umożliwiający sytuowanie budynku poprzez stosowanie skarp
i murów oporowych oraz poprzez utworzenie chodników, utwardzonego placu pod śmietniki, wewnętrznych
dróg komunikacyjnych oraz zewnętrznych sześciu miejsc postojowych. W związku z planowaną inwestycją
planuje się zagospodarowanie działki poprzez posadzenie wzdłuż zachodniej i wschodniej strony drzew
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zimozielonych oraz obsianie terenu trawą. Na poziome gruntu, od frontu, projektuje się miejsce gromadzenia
odpadów.

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 713 m2, powierzchnia biologicznie czynna wynosi
752,5 m2 ( powierzchnia nasadzeń na gruncie wraz z powierzchnią nasadzeń na stropodachu garażu wynosi
1006 m2 ), a wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,42.

Formę graficzną przedstawia koncepcja urbanistyczno-architektoniczna stanowiąca załącznik nr 1.

3) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych charakteryzujących
jej wpływ na środowisko - [art. 7 ust. 7 pkt 7) lit. c) Ustawy]

szerokość budynku (elewacja frontowa) .... 15 m

długość budynku ......................... 47,53 m

wysokość budynku do attyki ...... 12,5 m

powierzchnia mieszkalna ........... 2194,9 m2

kubatura ..................................... 12 603 m3

powierzchnia działki objętej opracowaniem ................ 2013,0 m2

powierzchnia zabudowy - projektowany budynek ...... 713 m2

powierzchnia utwardzona - kostka brukowa ............... 313 m2

powierzchnia biologicznie czynna .............................. 752,5 m2

wskaźnik intensywności zabudowy ........................... 1,42

Powierzchnia zabudowy 713 m2 stanowi 35,5% powierzchni działki.

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 752,5m2 stanowi 37,4% powierzchni działki.

Odpady komunalne na potrzeby gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej - przyjęto
100 dm3/mieszkanie/tydzień.

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pole
elektromagnetyczne i inne zakłócenia.

Analiza hałasu

Teren objęty opracowaniem to teren zabudowy wielorodzinnej, dla których dopuszczalny poziom hałasu,
określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826) wynosi:

dla pory dnia LAeq D = 55 [dB(A)],

dla pory nocy LAeq N = 45 [dB(A)].

Na terenie objętym opracowaniem oraz na terenach sąsiednich brak urządzeń oraz infrastruktury mogącej
wytwarzać hałas przekraczający wartości dopuszczalne.

Po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu od źródeł zlokalizowanych na terenie
projektowanego obiektu nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach, na
których ten poziom jest normowany.

Projekt nie wpływa na istniejący drzewostan.

Obiekty posadowione będą powyżej zwierciadła wód podziemnych.

Na podstawie dokonanego rozpoznania środowiska gruntowo - wodnego i danych dotyczących warunków
technicznych planowanych obiektów budowlanych oraz charakteru ich użytkowania stwierdza się, że wpływ
inwestycji na ww. środowisko i ewentualnie zachodzące w nim zmiany w trakcie realizacji i eksploatacji
przyszłych obiektów będzie nikły i pomijalnie mały.

Wykonawstwo głębokich robót budowlanych nie będzie ingerowało i zmieniało warunków wodnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019, z późniejszymi zmianami projektowana
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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8) Wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona,
na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniową - [art. 7 ust. 7 pkt 8) Ustawy]

Obiekt objęty inwestycją mieszkaniową ma zostać zlokalizowany na niżej oznaczonej nieruchomości: działka
nr 6/2, obręb 393,objęta księgą wieczystą nr BY1B/00122635/8

9) Wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona,
w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek,
o którym mowa w art. 35 ust. 1 - [art. 7 ust. 7 pkt 9) Ustawy]

Decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 35 ust. 1, wzgledem działek: nr 111 obręb 392 nr księgi wieczystej BY1B/00068712/5, nr 211/21 obręb
337 nr księgi wieczystej BY1B/00067290/3 i nr 27 337 nr księgi wieczystej BY1B/00105760/8, nr 211/22
obręb 337 nr księgi wieczystej BY1B/00067290/3, nr 28/3 obręb 337 nr ksiegi wieczystej BY1B/00107514/3.

10) Wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1, według katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, jeżeli została założona - [art. 7 ust. 7 pkt 10) Ustawy]

Nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1: działka nr 73, obręb 393, nr księgi wieczystej
BY1B/00140637/4 oraz działka nr 5, obręb 393, nr księgi wieczystej BY1B/00067290/3.

11) Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na terenie, dla którego
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - [art. 7 ust. 7 pkt 11) Ustawy]

Planowana inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami szczegółowymi 8ZP planu miejscowego - Uchwała Nr
LXVIII/1297/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla "Przylesie - Pawła z Łęczycy" w Bydgoszczy.

Ustalenia szczegółowe w/w planu 8ZP, z którymi nie jest zgodna planowana inwestycja - "podstawowe - teren
zieleni publicznej, urządzonej (...) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, stanowiących
uzupełnienie podstawowego przeznaczenia, w tym założeń wodnych, lamp oświetleniowych, placów zabaw,
itp.,”

12) Wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, z wyłączeniem terenów, o których mowa w art. 5 ust. 4, oraz nie jest
sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego - [art. 7 ust. 7 pkt 12) Ustawy]

Planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bydgoszcz oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bydgoszcz planowana
inwestycja mieszkaniowa położona jest w obszarze mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy
z dominującym budownictwem wielorodzinnym. Potwierdzająca to opinia urbanistyczna stanowi załącznik nr
4.[do wniosku]

13) Wykazanie, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa w art. 17 Ustawy
i Uchwale nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych
standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy (dalej Standardy
Urbanistyczne) - [art. 7 ust. 7 pkt 13) Ustawy]

Inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa w art. 17 Ustawy oraz Standardom
Urbanistycznym. Zostało to dokładnie wskazane w punkcie 17.

14) Informację, że inwestycja mieszkaniowa ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w tym
poprzez zjazd albo dostęp pośredni poprzez drogę wewnętrzną, której parametry zapewniają wymagania
dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach odrębnych, przy czym minimalna szerokość
drogi nie może być mniejsza niż 6 m - [art. 17 ust. 1 pkt 1) Ustawy]

Inwestycja mieszkaniowa ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej z ul. Twardzickiego,
z działki o nr 73, obręb 393. Pismo od zarządcy drogi potwierdzające możliwość obsługi komunikacyjnej z ul.
Twardzickiego stanowi załącznik nr 5.[do wniosku]

15) Stwierdzenie, że inwestycja mieszkaniowa ma zapewniony, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) - [art. 17 ust. 1 pkt 2) Ustawy]
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Inwestycja mieszkaniowa ma zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Warunki
przyłączenia określa załącznik nr 6.[do wniosku]

16) Stwierdzenie, że inwestycja mieszkaniowa ma zapewniony, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci
elektroenergetycznej - [art. 17 ust. 1 pkt 3) Ustawy]

Inwestycja mieszkaniowa ma zapewniony dostęp do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia określa
załącznik nr 7.[do wniosku]

17) Stwierdzenie, że inwestycja mieszkaniowa jest zlokalizowana:

1) w odległości nie większej niż 250 m od przystanku komunikacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - [art. 17 ust. 2 pkt 1) Ustawy zmieniony
poprzez § 2 ust. 1 pkt 1) Standardów Urbanistycznych]

Inwestycja mieszkaniowa jest zlokalizowana w odległości 178 m i 89 m od przystanków komunikacyjnych
linii 69, 75, 83, 89 i 32N. Zostało to pokazane graficznie i zwymiarowane na mapie zasadniczej stanowiącej
załącznik nr 8.[do wniosku]

2) w odległości nie większej niż:

a) 750 m od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej
nie mniej niż 10 % planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej - [art. 17 ust. 2 pkt 2) lit. a)
Ustawy zmieniony poprzez § 2 ust. 1 pkt 2) Standardów Urbanistycznych]

Inwestycja mieszkaniowa jest zlokalizowana w odległości nie większej niż 750, to jest w odległości 550 m,
od Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów
w liczbie stanowiącej nie mniej niż 10 % planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej, to jest
8 dzieci. Potwierdza to Zaświadczenie nr 1/2020 z dnia 29.06.2020 r. stanowiące załącznik nr 9 oraz wskazanie
graficzne i zwymiarowanie na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik nr 8.[do wniosku]

18) Stwierdzenie, że iwestycję mieszkaniową wielorodzinną lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp
do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn
planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. Zapewnienie dostępu następuje poprzez
lokalizację inwestycji mieszkaniowej w odległości nie większej niż 750 metrów od tych terenów -
[art. 17 ust. 4 Ustawy zmieniony poprzez § 2 ust. 2 Standardów Urbanistycznych]

Inwestycja mieszkaniowa jest zlokalizowana na terenie zapewniającym dostęp zarówno do urządzonych
terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni większej niż iloczyn planowanej liczny
mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. Planowana ilość mieszkańców (maksymalna) wynosi 79 osób
co warunkuje by tereny rekreacyjne o powierzchni minimum 316 m2 znajdowały się
w odległości nie większej niż 750 m. W przypadku niniejszej inwestycji mieszkaniowej warunek ten jest
spełniony. Łączna powierzchnia urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu ma ponad 5239,9
m2, jest zatem znacząco większa od wymaganej powierzchni wynoszącej 316 m2, a jej odległość od inwestycji
mieszkaniowej wynosi 443 m. Zostało to pokazane graficznie i zwymiarowane na mapie zasadniczej
stanowiącej załącznik nr 8 [do wniosku].

19) Informację, że budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż 7 kondygnacji
nadziemnych - [art. 17 ust. 6 pkt 2) i ust. 7 Ustawy zmieniony poprzez § 3 Standardów Urbanistycznych]

Planowany budynek w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej posiada 4 kondygnacje nadziemne (3
piętra). Zostało to przedstawione w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stanowiącej załącznik nr 1 [do
wniosku].

20) Informację, że liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych niezbędnych dla obsługi
realizowanej inwestycji mieszkaniowej, określa się przyjmując, iż na 1 lokal mieszkalny winno przypadać: 1)
dla strefy Al (centrum) 1 miejsce parkingowe, 2) dla strefy A2 (śródmieście) 1,2 miejsca parkingowego, 3) dla
strefy B (zabudowa intensywna) nie mniej niż 1,2 miejsca parkingowego, 4) dla strefy C (zabudowa
ekstensywna) nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego - [art. 19 ust. 3 Ustawy dookreślony poprzez §
4 ust. 2 Standardów Urbanistycznych]

Realizowana inwestycja mieszkaniowa znajduje się w strefie zabudowy intensywnej B i przyjmuje nie mniej
niż 1,2 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny, co łącznie wynosi 48 miejsc parkingowych. Zostało to
przedstawione w koncepcji urbanistyczno- architektonicznej stanowiącej załącznik nr 1[do wniosku].
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21) Informację, że dla realizacji inwestycji mieszkaniowej ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do sieci
ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne -
[art. 19 ust. 3 Ustawy dookreślony poprzez § 5 Standardów Urbanistycznych]

Realizowana inwestycja mieszkaniowa ma zapewniony dostęp do sieci ciepłowniczej na zasadach
wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Warunki przyłączenia określa
załącznik nr 10.[do wniosku]

22) Informację, iż wymogi, o których mowa w pkt 17 i 18 niniejszego wniosku spełniono w oparciu
o infrastrukturę istniejącą w dniu składania wniosku - [art. 17 ust. 5 Ustawy]

23) Informację, że miasto Bydgoszcz na dzień składania wniosku ma ponad 100 000 mieszkańców. Liczbę
mieszkańców przyjęto na podstawie danych udostępnianych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
według stanu ostatniej publikacji danych zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego w dniu złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej - [art. 17 ust. 2 i 4
Ustawy]

24) Informację, że planowaną liczbę mieszkańców ustalono jako iloraz planowanej maksymalnej
powierzchni użytkowej mieszkań i wskaźnika wynoszącego 28 m2 - [art. 17 ust. 9 Ustawy]

25) Informację, że odległości, o których mowa w pkt 17 i 18 niniejszego wniosku, ustalono licząc od granicy
terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo- jezdnym, do którego
ma być zapewniony dostęp - [art. 17 ust. 10 Ustawy]

26) Informację, że wszystkie obiekty, o których mowa w pkt 17 i 18 niniejszego wniosku, położone są
w gminie, w której będzie realizowana inwestycja - [art. 17 ust. 11 Ustawy]

Zgodnie z art. 7 ust. 8 Ustawy do wniosku dołączono :

1) koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, o której mowa w art. 6 Ustawy - (załącznik nr 1 do wniosku);

2) Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami,
o których mowa w art. 4 pkt 1-12 Ustawy - (załącznik nr 2 do wniosku);

3) uzgodnienie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy, w przypadku realizacji inwestycji na terenach,
o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy - nie dotyczy;

4) uzgodnienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lub 2 Ustawy, w przypadku realizacji inwestycji na
terenach, o których mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy - nie dotyczy;

5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - nie dotyczy, nie jest wymagana;

6) porozumienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, o ile zostało zawarte – nie dotyczy.

Pozostałe załączniki Wniosku:

1) kopia mapy zasadniczej określająca granice terenu objętego wnioskiem - (załącznik nr 3);

2) opinia urbanistyczna - (załącznik nr 4);

3) pismo od zarządcy drogi - (załącznik nr 5);

4) warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - (załacznik nr 6);

5) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - (załacznik nr 7);

6) kopia mapy zasadniczej określająca odległości od przystanków, szkoły i urządzonych terenów
wypoczynku oraz rekreacji lub sportu - (załącznik nr 8);

7) zaświadczenie nr 1/2020 z dnia 29.06.2020 r. - (załącznik nr 9);

8) warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej - (załącznik nr 10).

Treść i parametry zawarte we Wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki
nr 6/2 obręb 393, były analizowane w zakresie ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018r.
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także
uchwały Nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych
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standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy, którą to uchwałę
Rada Miasta Bydgoszczy, podjęła w oparciu o art. 19 ust. 1-3 ww. ustawy.

Wnioskodawca określił granice terenu objętego Wnioskiem poprzez wskazanie działki gruntu nr 6/2 obręb
393 i przedstawił je na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 wraz z obszarem, na którym planowana
inwestycja będzie oddziaływać. Wnioskodawca określił: planowaną minimalną i maksymalną powierzchnię
użytkową mieszkań, planowaną minimalną i maksymalną liczbę mieszkań, wskazał zakres inwestycji
przeznaczony na działalność usługową w formie mieszkania przystosowanego do prowadzenia punktu
przedszkolnego, określił zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz
wykonał analizę powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu.

Wnioskodawca zawarł charakterystykę inwestycji mieszkaniowej obejmującą określenie: zapotrzebowania na
wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie
uzbrojenia terenu, niezbędnej liczby miejsc postojowych, jak również sposobu zagospodarowywania odpadów;
planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,
w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, co przedstawił w formie opisowej i graficznej;
a także charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych
charakteryzujących jej wpływ na środowisko. Ponadto we Wniosku zawarto: wskazanie nieruchomości, według
katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją
mieszkaniową (6/2 obr. 393 KW BY1B/00122635/8), a także wskazanie nieruchomości (dz. nr 73 i 5 obr. 393),
w granicach dróg publicznych, przez które sieci uzbrojenia terenu wymagają przeprowadzenia do terenu
inwestycji mieszkaniowej.

Sieci uzbrojenia terenu będą wymagały prowadzenia także przez inne nieruchomości niedrogowe, które
nie stanowią własności Inwestora, stąd wskazano je we wniosku jako te dla których, zgodnie
z art. 35 ust. 1 specustawy mieszkaniowej, możliwe będzie zastosowanie trybu ograniczania sposobu
korzystania z nich przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie infrastruktury technicznej,
niezbędnej do korzystania z inwestycji mieszkaniowej, o ile właściciele lub użytkownicy wieczyści
nieruchomości, nie wyrażą na to zgody. Ewentualne ograniczenia w tym zakresie ustala się w decyzji
o pozwoleniu na budowę.

Wnioskodawca wskazał także, że planowana inwestycja mieszkaniowa nie uwzględnia ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Przylesie – Pawła z Łęczycy” w Bydgoszczy, uchwalonego uchwałą
Nr LXVIII/1297/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006r. (8ZP – teren zieleni publicznej
urządzonej).

Wnioskodawca wykazał, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym w zakresie posiadania bezpośredni dostęp do drogi
publicznej, dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej.

Odnosząc się do standardów urbanistycznych zawartych w uchwale Nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji
mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy, dotyczących zachowania odległości nie większych niż:

1) 250 m od przystanku komunikacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym;

2) 750 m od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej
niemniej niż 10 % planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej;

3) 750 m od przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie
stanowiącej niemniej niż 5 % planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej,

Inwestor w zakresie spełnienia lokalnego standardu urbanistycznego w odniesieniu do odległości inwestycji
mieszkaniowej od przystanku komunikacyjnego, przedłożył stosowną analizę potwierdzając spełnienie
wymaganej odległości (178 m i 89 m przy dopuszczalnej odległości 250m).

W celu potwierdzenia spełnienia standardu odległości i możliwości przyjęcia do szkoły podstawowej nowej
grupy dzieci, Inwestor przedłożył zaświadczenie Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta
Bydgoszczy (z upoważnienie Prezydenta Miasta) nr 1/2020 z dnia 29.06.2020 r. o dostępności usług
oświatowych w standardzie określonym w uchwale Rady Miasta.
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Jednocześnie, w związku z faktem, iż na dzień oceny wniosku Inwestora, w świetle obecnie obowiązującego
prawa nie ma już ustawowego wymogu dotyczącego zachowania odległości od przedszkoli, gdyż ten standard
urbanistyczny został uchylony na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r., poz. 1309), przy ocenie przedmiotowego
Wniosku nie brano pod uwagę oceny odległości planowanej inwestycji mieszkaniowej od przedszkola,
określonej w uchwale Nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia
lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy.

Wnioskodawca wykazał, że inwestycja mieszkaniowa planowana jako budynek liczący 4 kondygnacje
nadziemne, nie narusza lokalnych standardów urbanistycznych, które określają że budynki nie mogą być
wyższe niż 7 kondygnacji nadziemnych, dokonał wyliczeń potwierdzających spełnienie standardów w zakresie
wyznaczenia miejsc postojowych w granicach planowanej inwestycji mieszkaniowej (strefa B - 1,2 m.p. na
lokal, co daje wymóg 48 m.p., w sytuacji gdy zaprojektowano 6 m.p. na terenie i 42 m.p. w hali garażowej).

Inwestor, przedkładając pismo KPEC z dnia 01.07.2020 r. znak RC/KD/625/5164/2020, potwierdził
możliwość spełnienia obowiązku zapewnienia dostępu inwestycji mieszkaniowej do sieci ciepłowniczej, przy
czym ww. pismo nie wskazuje miejsca i warunków tego podłączenia.

Ponadto Wnioskodawca przedłożył oświadczenie, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1-12 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzn. o braku kolizji
z inwestycjami realizowanymi w trybie innych specustaw – art. 7, ust. 8 pkt 2 – Ustawy).

Wnioskodawca nie przedłożył uzgodnienia o możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej na obszarze
kolejowym, na obszarze portów i przystani morskich, ponieważ planowana inwestycja nie obejmuje takiego
obszaru (art. 7, ust. 8 pkt 3 i 4 specustawy mieszkaniowej). Wnioskodawca nie przedłożył decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ planowana inwestycja mieszkaniowa, zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie wymaga takiej decyzji.
Wnioskodawca nie przedłożył także porozumienia z gminą określającego sposób realizacji inwestycji
towarzyszących (art. 7 ust. 8 pkt 6 specustawy mieszkaniowej), ponieważ takich inwestycji nie przewidziano
(inwestycje towarzyszące stanowią: przebudowa sieci uzbrojenia terenu, dróg publicznych, obiektów
infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad
dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych
domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów
zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą
obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej).

Do wniosku załączono koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która zawierała informacje w zakresie:

- struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych
funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;

- układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji
podstawowej;

- przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych
dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

- etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

- powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

Analizując treść i parametry zawarte we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w granicach działki nr 6/2 obręb 393, stwierdzono że występują zagadnienia, które powodują istotne
zastrzeżenia, w kontekście regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, oraz w uchwale Nr
V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych standardów
urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy, co ma zasadnicze znaczenie dla
rozstrzygnięcia rady gminy, w przedmiocie złożonego wniosku.

Do najistotniejszych w tym względzie, należą kwestie :

- lokalizacji planowanej inwestycji na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku
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oraz rekreacji lub sportu,

- badanie, czy inwestycja mieszkaniowa objęta wnioskiem, nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, inwestycję mieszkaniową lokalizuje się na terenie
zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, o powierzchni
stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2.
Zapewnienie dostępu następuje poprzez lokalizację inwestycji mieszkaniowej, w miastach w których liczba
mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców (w tym Bydgoszcz), w odległości nie większej niż 1500 m.
Przepis ten, w myśl art. 19 ust. 1 – 3 ww. ustawy, został dookreślony przez § 2 ust. 2 uchwały Nr V/31/18 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla
inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy, co spowodowało że odległość 1500m, zmniejszono
do 750 m.

Zgodnie ze „specustawą mieszkaniową” i ww. uchwałą rady gminy, w kwestii badania spełnienia standardów
urbanistycznych w omawianym zakresie, mamy do czynienia z dwiema, odrębnymi kategoriami terenów.

Są to tereny: wypoczynku oraz rekreacji lub sportu.

Pod pojęciem „wypoczynku”, należy rozumieć regenerację i odzyskiwanie sił w czasie wolnym od pracy,
które łączą się z otwartą przestrzenią, a zwłaszcza z terenami zieleni.

Z kolei „rekreacja” to forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami
zawodowymi, która wyróżnia się większą aktywnością, zwłaszcza fizyczną, od ww. „wypoczynku”.
„Sport” to z kolei wszelkie formy aktywności fizycznej, które wpływają na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej.

Ponieważ rekreację i sport wyróżnia wspólna cecha, którą jest znacząca aktywność fizyczna, zostały one
połączone, i w specustawie mieszkaniowej, stanowią jedną grupę terenów, czyli – tereny rekreacji lub sportu.

Tak więc zgodnie ze „specustawą mieszkaniową” i ww. uchwałą rady gminy, Wnioskodawca jest
zobowiązany do wskazania terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, które nie będą oddalone od
planowanej inwestycji o więcej niż 750 m.

We wniosku, wbrew jego treści (pkt. 18 i załącznik nr 8), nie wskazano jednak terenów rekreacji lub sportu
oraz wypoczynku, ale teren obiektu oświaty, który jest ogrodzonym terenem Szkoły Podstawowej nr 66,
położonej przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 3. Wskazane we wniosku boisko do gier
zespołowych, boisko do piłki nożnej, plac zabaw i miasteczko ruchu rowerowego, stanowią integralną część
wyposażenia szkoły podstawowej i służą edukacji szkolnej. Powyższe obiekty od lat są wykorzystywane
w procesie dydaktycznym dzieci i młodzieży, w tym dla potrzeb klas sportowych. Oznacza to, że przy ok.
816 uczniach Szkoły Podstawowej nr 66, zaczynających naukę od godziny 8.00 i kończących ok. godziny 15.00
lub 17.00 (klasy sportowe), wskazane obiekty nie są dostępne dla osób postronnych, w tym np. dla
mieszkańców sąsiadujących budynków wielorodzinnych. Budynki te, zarządzane w większości przez Fordońską
Spółdzielnię Mieszkaniową, posiadają w swoim otoczeniu własne place zabaw, boiska i tereny zieleni
parkowej, które służą ich mieszkańcom.

W tej sytuacji, ustawowy wymóg zapewnienie dostępu planowanej liczby mieszkańców (z działki 6/2 obręb
393) do terenów rekreacji lub sportu, nie został spełninony, ponieważ wskazane tereny są terenami oświaty,
a ich dostępność jest znacząco ograniczona. A przecież wymagane ustawą zapewnienie dostępu, to przede
wszystkim możliwość dotarcia i korzystania bez ograniczeń czasowych, funkcjonalnych i przestrzennych.
W ocenie organu, tereny wskazane we wniosku, nie spełniają warunku dostępności, o którym mowa
w specustawie mieszkaniowej i uchwale rady gminy, koniecznego do spełnienia standardów urbanistycznych.

Wskazane we wniosku boisko do gier zespołowych, boisko do piłki nożnej, plac zabaw i miasteczko ruchu
rowerowego, poza tym że są terenami oświaty, nie wypełniają definicji pojęcia terenów wypoczynku, których
wskazanie jest wymagane przepisami specustawy mieszkaniowej, i które stanowią odrębną kategorię terenów
w odróżnieniu od terenów rekreacji lub sportu. Terenami wypoczynku, dla przykładu mogą być tereny
zagospodarowane zielenią o charakterze parkowym.

Brak wskazania terenów wypoczynku, w stosownej odległości od terenu inwestycji mieszkaniowej, należy
uznać za ewidentne niewypełnienie obligatoryjnego obowiązku, wynikajacego z przepisów specustawy
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mieszkaniowej i uchwały rady gminy.

W związku z brakiem wskazania wymaganych specustawa mieszkaniową terenów wypoczynku oraz
wskazując tereny szkoły/oświaty wykorzystywane dla celów dydaktycznych, jako tereny rekreacji lub sportu,
które miałyby służyć mieszkańcom planowanego w granicach działki 6/2 obręb 393 budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej nie spełnia § 2 ust. 2 uchwały Nr
V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych standardów
urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy.

Przeprowadzając dodatkową analizę w zakresie dostępności terenów rekreacji lub sportu, dla nowych
mieszkańców planowanej inwestycji, należy wspomnieć, że w odległości 750 m dojścia pieszego do terenów
położonych przy Szkole Podstawowej nr 66, jest zameldowanych aż 8786 osób. Oznacza to, że biorąc pod
uwagę również boisko do gier zespołowych, boisko do piłki nożnej, plac zabaw i miasteczko ruchu rowerowego
położone przy Szkole Podstawowej nr 66 (o pow. 5400m2), oraz inne tereny tego typu
(o pow. 1500m2) położone w omawianej strefie, na jednego mieszkańca aktualnie zameldowanego na tym
obszarze osiedla, przypada zaledwie 0,79 m2 terenów wyposażonych w urządzenia sportowe lub rekreacyjne.
Niewliczając do tego bilansu terenów oświatowych, powyższy wskaźnik będzie jeszcze niższy. Analiza
niezbicie dowodzi, że wskazane we wniosku 316m2 - jakoby terenów sportu lub rekreacji usytuowanych na
terenie szkoły podstawowej, które miałyby służyć nowym mieszkańcom planowanej inwestycji, jest zabiegiem
czysto statystycznym, ponieważ przy tak znaczącym braku tak wyposażonych terenów, te wskazane na obszarze
szkoły, nie będą w rzeczywistości gwarantowały wskaźnika 4 m2 terenu sportu lub rekreacji na nowego
mieszkańca planowanego budynku, skoro w obecnym stanie, na jednego mieszkańca osiedla przypada zaledwie
niespełna 1 m2 takich terenów. Dostępność do boiska do gier zespołowych, boiska do piłki nożnej, placu zabaw
i miasteczka ruchu rowerowego, staje się jeszcze trudniejsza, gdy uwzglednimy fakt, że są one wykorzystywane
w procesie dydaktycznym.

Logika bilansowania terenów rekreacji lub sportu przedstawiona we wniosku, przeczy powszechnej zasadzie
wypełniania standardów urbanistycznych, ponieważ ten sam teren, został wskazany we wniosku jako
zaspakający potrzeby potencjalnie nowej grupy użytkowników – tj. z działki 6/2 obręb 393, w sytuacji gdy jest
on już wykorzystywany przez uczniów szkoły podstawowej i obecnych mieszkańców. W ten sposób,
teoretycznie można wykazać, że wykonany we wniosku bilans ilości nowych mieszkańców i rzekomo
pozostających w ich dyspozycji terenów rekreacji lub sportu, jest zgodny ze wzorem wyliczeń zawartym
w specustawie mieszkaniowej, ale trzeba mieć świadomość, że powyższy bilans jest niezgodny ze stanem
faktycznym w zakresie spełnienia standardów urbanistycznych, i przeczy wykonywanym w tym zakresie od lat,
bilansom oraz osiąganym wskaźnikom i standardom, które ilustrują stan zaspakajania potrzeb mieszkańców
w poszczególnych częściach miasta. Tak więc zamiast utrzymywać, a w rzeczywistości podnosić, określone
standardy urbanistyczne dotyczące wyposażenia osiedla mieszkaniowego w funkcje sportu lub rekreacji, a więc
funkcje wpływające na jakość zamieszkania obecnych mieszkańców, przedmiotowy teren, w którego skład
wchodzą już wykorzystywane: boisko do gier zespołowych, boisko do piłki nożnej, plac zabaw i miasteczko
ruchu rowerowego, został ponownie włączony do innego bilansu (w ramach złożonego wniosku), który ma
wykazać spełnienie określonych standardów dla zupełnie nowej grupy dzieci i młodzieży, bez uwzglednienia
stopnia ich obecnego wykorzystania. Co więcej, kierując się powyższą logiką, teren ten będzie mógł być
wskazywany przy okazji składania kolejnych wniosków dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowych
w trybie „specustawy mieszkaniowej”, jako spełniający standardy urbanistyczne dla zupełnie innej inwestycji,
i zupełnie nowej grupy mieszkańców.

„Dokładanie” kolejnej grupy użytkowników takich terenów, bez uwzględnienia aktualnego ich
„obciążenia/nasycenia” przez dotychczasowych użytkowników, z pewnością nie oznacza poprawy aktualnych
standardów wyposażenia osiedla w tym zakresie, i wskazuje że nowi, potencjalni mieszkańcy osiedla (z działki
6/2), nie będą mieli zapewnionego standardu w zakresie rekreacji lub sportu, na poziomie który określa
i wymaga „specustawa mieszkaniowa” tj. 4m2 na osobę, w odległości 750m od planowanej zabudowy, skoro ze
wskazanego terenu, korzystają już inne osoby.

Paradoks sytuacji jest tym większy, że planowana w trybie „specustawy mieszkaniowej” zabudowa
wielorodzinna w granicach działki 6/2 obręb 393, miałaby powstać w granicach obszarów zieleni towarzyszącej
terenom zainwestowanym, wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy oraz zieleni publicznej ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego „Przylesie – Pawła z Łęczycy” w Bydgoszczy, czyli w granicach terenów wypoczynku oraz
rekreacji lub sportu, ograniczając w ten sposób powierzchnię takich terenów w granicach dużego osiedla
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mieszkaniowego.

Należy tu także podkreślić, że specustawa mieszkaniowa wprowadza pojęcie „inwestycji towarzyszącej”
(Art. 2 pkt 3), które swoją ustawową definicją obejmuje m.in. budowę terenów zieleni urządzonej oraz
obiektów sportu i rekreacji, o ile służą obsłudze mieszkańcom budynków będących przedmiotem inwestycji
mieszkaniowej, i które, jako pojęcie prawne, może służyć Inwestorowi do właściwego kształtowania przestrzeni
osiedla, tak aby spełnić wymagane standardy urbanistyczne, np. w zakresie zapewnienia dostępu do terenów
wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, we własnym zakresie, podobnie jak to funkcjonuje na terenie sąsiadniej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (FSM).

Inwestor jednak nie wykazał się porozumieniem, o którym mowa w Art. 22 ust. 5 specustawy mieszkaniowej
– „W przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym
realizowana będzie inwestycja towarzysząca [m.in. obiekty sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej –
art. 2 pkt3] porozumienie w sprawie zasad nabycia nieruchomości zawierane jest również z właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości”.

(B) Badanie, czy inwestycja mieszkaniowa objęta Wnioskiem, nie jest sprzeczna ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.

Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą,
realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod
warunkiem że nie są sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

Kluczowe w tej sprawie są więc zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy, i analiza czy inwestycja mieszkaniowa w granicach działki nr 6/2 obręb
393, nie jest sprzeczna ze Studium.

Ustawodawca przewidział, że Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, musi zawierać
wskazanie (art. 7 ust. 7 pkt 12 Ustawy), że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z wyłączeniem terenów, o których mowa w art. 5 ust. 4
specustawy mieszkaniowej, oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Oznacza to, iż
na potrzeby złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wystarczające jest
samo oświadczenie Inwestora w tym zakresie, które potem podlegałoby ocenie. Inwestor ma bowiem zgodnie
z art. 7 ust. 7 pkt 12 Ustawy, "wskazać", że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium, a nie "wykazać",
jak to ma miejsce w art. 7 ust. 7 pkt. 13 cyt. specustawy mieszkaniowej, który dotyczy standardów
urbanistycznych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem planistycznym,
określającym politykę przestrzenną gminy, na który stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, składają się zarówno uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego gminy (m.in. geograficzne, demograficzne, przyrodnicze, ekonomiczne), jak
i kierunki polityki przestrzennej gminy (wskazania dotyczące kierunków i działań oraz zmian w strukturze
przestrzennej, a także w przeznaczeniu terenu).

Badając wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2 obr. 393,
w zakresie wypełnienia wymogu zawartego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzn. że inwestycja
mieszkaniowa nie jest sprzeczna ze Studium, należy zważyć, że ustawodawca przyjmując zapisy ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w oparciu o które sporządzane są Studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, nie mógł przewidzieć, że ten dokument
i jego zapisy, które zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy, nie są aktem prawa miejscowego, będą jednak podstawą
do przyjmowania wiele lat później, uchwał rad gmin i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie
„specustawy mieszkaniowej” tzn. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Analiza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2 obr. 393,
w zakresie wypełnienia wymogu zawartego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli wskazania że
inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium, musi dotyczyć zarówno części tekstowej jak i graficznej tego
dokumentu. Obligatoryjny zakres Studium określa art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma to istotne znaczenie w sprawie, ponieważ Wnioskodawca wskazując że
planowana inwestycja mieszkaniowa jakoby nie jest sprzeczna ze Studium, zasadniczo odnosił się wyłącznie do
części graficznej tego dokumentu, pomijając kierunki polityki przestrzennej miasta, zawarte w części tekstowej
Studium.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy,
przyjętym uchwałą nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009r., działka nr 6/2 obręb
393 znajduje się w granicach strefy mieszkaniowej M8, na obszarze zieleni towarzyszącej terenom
zainwestowanym, którymi są obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym
budownictwem wielorodzinnym. Powyższe wskazanie oparto o analizę polegającą na nałożeniu mapy
zasadniczej wskazującej granice działki 6/2, na rysunek Studium. Nie ma więc wątpliwości, że ww. działka
objęta Wnioskiem o realizację inwestycji mieszkaniowej w trybie „specustawy”, jest położona w obszarze
„zielonego szrafu”, czyli zgodnie z oznaczeniami – legendą, umieszczonymi na rysunku Studium, na obszarze
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, którymi są obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności
zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym (brązowe tło).
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Fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy,
2009 r.

Badanie braku sprzeczności inwestycji mieszkaniowej, dotyczy także badania części tekstowej Studium.
Stosownie do zapisów Studium (tom II str. 94, punkt 2, wyróżnienie obszaru nr 4), w granicach obszarów
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, ustala się :

- zachowanie oraz ochronę istniejących i projektowanych terenów zieleni parkowej i krajobrazowej oraz
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym,

- utrzymanie ciągłości i zwartości systemu przyrodniczego,

- obowiązuje zachowanie istniejącej i wprowadzanie nowej zieleni urządzonej i krajobrazowej na terenach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji,
zwłaszcza jako przedłużenie układu naturalnych dolinek i rozcięć erozyjnych Skarpy Północnej, np. w rejonie
(…) Pawła z Łęczycy – Chłodzińskiego (…),

- kształtowanie osiedlowych ciągów przyrodniczych, pieszych i rowerowych, stanowiących elementy
miejskiego systemu przyrodniczego, w tym połączeń relacji skarpa – rzeka.

Ponadto Studium określa wymóg kształtowania miejskiego systemu przyrodniczego (tom II str. 35, punkt 3.2
wyróżnienie nr 7) w formie zapewniającej ciągłość przestrzenno-funkcjonalną obszarów środowiska
naturalnego i zieleni w strefach zurbanizowanych, w tym poprzez:

- powiększanie powierzchni czynnych biologicznie,

- realizację ciągów zieleni (korytarzy ekologicznych) o kierunku prostopadłym do istniejących form
naturalnych: zieleni krajobrazowej na Skarpie Północnej i Południowej, zieleni przybrzeżnej rzek oraz
otaczających lasów podmiejskich, według zasad określonych na rysunku Studium.

Trzeba także z całą mocą wskazać, że w zapisach Studium dotyczących obszaru mieszkalnictwa o wysokiej
intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym (tom II str. 93, punkt 2, wyróżnienie
obszaru nr 1, akapit 22), zapisano kierunki kształtowania osiedlowych ciągów przyrodniczych, pieszych
i rowerowych, stanowiących elementy miejskiego systemu przyrodniczego, poprzez zachowanie, ochronę
i rozwój: istniejących, wydzielonych terenów zieleni osiedlowej np. parków o charakterze leśnym z terenowymi
urządzeniami sportu i rekreacji, kompleksów leśnych, zieleni wzdłuż Skarpy Północnej wraz z ciągami pieszymi
(promenada podskarpowa), ścieżkami rowerowym oraz boiskami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, stanowiącej ciągi przyrodniczo-rekreacyjne zwłaszcza te
prostopadłe do Skarpy Północnej i do koryta rzeki Wisły.

Analiza i odniesienie przedłożonego Wniosku oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
przewidujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w granicach działki 6/2 obręb 393, do
zapisów Studium, które z kolei określają że ww. działka znajduje się na obszarze zieleni towarzyszącej
terenom zainwestowanym, jednoznacznie prowadzi do stwierdzenia, że nie można wskazać
niesprzeczności planowanej inwestycji mieszkaniowej ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, przyjętym uchwałą nr L/756/09 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009r., co oznacza że jest ona sprzeczna z tym Studium.

Planowana inwestycja mieszkaniowa, realizowana w formie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych i intensywności zabudowy (1,42 – znacząco wyższej niż
intensywność na terenach otaczającej zabudowy wielorodzinnej) w granicach terenów zieleni towarzyszącej
terenom zainwestowanym, nieodwracalnie przekształci je w tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, pozostając w ten sposób w sprzeczności z kierunkami zagospodarowania przestrzennego,
określonymi w Studium, które ustalają wymóg zachowania oraz ochrony istniejących i projektowanych terenów
zieleni parkowej i krajobrazowej oraz zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym. Planowana lokalizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dz. 6/2), istotnie ograniczy powierzchnię, ciągłość i zwartość systemu
przyrodniczego, na naturalnym ciągu kształtowanym pomiędzy ul. Pawła z Łęczycy i Chłodzińskiego,
nie pozwoli na obowiązkowe zachowanie istniejącej i wprowadzanie nowej zieleni urządzonej i krajobrazowej
w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako osiedlowego ciągu przyrodniczego, wraz
z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji oraz z połączeniami pieszymi i rowerowymi, co
ewidentnie stoi w sprzeczności ze Studium.

W kwestii sprzeczności planowanej inwestycji mieszkaniowej lokalizowanej w granicach działki 6/2 obręb
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393 z zapisami Studium, szeroko wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
w uzasadnieniu do wyrok o sygnaturze II SA/Bd 1119/19 z dnia 9 marca 2020 r., oddalającym skargę na
uchwałę nr XVII/342/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy
Józefa Twardzickiego (do wniosku z dnia 19.08.2019r.). W uzasadnieniu do wyroku sądu czytamy:

"Przesądzenie czy planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium wymaga w pierwszej kolejności
określenia treści tegoż Studium w zakresie odnoszącym się do terenu, na którym zlokalizowana jest
przedmiotowa działka nr [...].

Zgodnie z rysunkiem Studium wskazany teren oznaczony jest kolorem brązowym (nazywanym też przez Strony
na rozprawie "łososiowym"), będącym tłem dla pionowych, zielonych kresek ("zielonych szraf"). Według opisu
(legendy) rysunku Studium teren koloru brązowego to ""obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności
zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym", natomiast teren z zielonymi szrafami to "obszary
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym". Trzeba przy tym zaznaczyć, że wzór oznaczania za pomocą
szraf w legendzie rysunku Studium ma tło białe – a jak wynika ze Studium (i co przyznano w uchwale), tło szraf
może być różnego koloru – w zależności jakiego rodzaju "terenom zainwestowanym"mają "towarzyszyć""obszary
zieleni"(np. zieleń może także "towarzyszyć"zabudowie usługowej).

Przy odczytywaniu treści Studium odnośnie tak oznaczonego terenu Sąd nie podziela stanowiska Skarżącego,
że oznaczenie to powinno być odczytywane w ten sposób, że funkcja tego terenu to zarówno "obszary zieleni
towarzyszącej terenom zainwestowanym"jak też "obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy
z dominującym budownictwem wielorodzinnym". Nawet gdyby oprzeć się wyłącznie na treści rysunku Studium
(co zdaniem Sądu jest niedopuszczalne), to należy stwierdzić, że realizacja w pełni przeznaczenia terenu
opisanego jako "obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem
wielorodzinnym" jest sprzeczne z możliwością realizacji funkcji "obszary zieleni towarzyszącej terenom
zainwestowanym". Trudno uznać, że nawet obszar mieszkalnictwa o wysokiej intensywności ma być pozbawiony
jakiejkolwiek zieleni, ma być w całości zajęty pod zabudowę i tereny utwardzone. Należałoby zatem przyjąć, że
nawet na takich obszarach przy zabudowie będą istnieć pewne obszary zieleni – będą "towarzyszyć"zabudowie.
Przy takim rozumieniu sposobu zagospodarowania "obszaru mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy
z dominującym budownictwem wielorodzinnym"zbędnym byłoby wprowadzanie – jako odrębnego typu obszaru
– "obszaru zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym". Jeżeli zatem wprowadzono takie oznaczenie – to
znaczy że teren ten winien być inaczej zainwestowany niż teren oznaczony jako "obszary mieszkalnictwa
o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym". Skoro tak, skoro są to
obszary o różnym sposobie zagospodarowania, z których zrealizowanie w pełni jednego wyklucza możliwość
zrealizowania drugiego – to są one ze sobą sprzeczne.

Choćby z tego powodu słuszne jest stanowisko Organu, że przy odczytaniu treści Studium należy odwoływać
się nie tylko do rysunku Studium, ale też do jego części tekstowej. To, że Studium obejmuje nie tylko część
graficzną, ale także tekstową wynika także z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (por. art. 9 ust. 2 u.p.z.p. stwierdzający, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza
studium zawierające część tekstową i graficzną oraz art. 12 ust. 1 u.p.z.p. stwierdzający, że studium uchwala
rada gminy oraz że tekst i rysunek studium stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium).

Słusznie zatem w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały Organ, określając jaką treść należy przypisać
oznaczeniu terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja (działka nr [...]) dokonał także analizy
zapisów części tekstowej Studium (str. 16 – 26 uzasadnienia uchwały). Z analizy tej wynika, że w tekście
Studium (tom II od str. 94, punkt 2; wyróżnienie obszaru 4 – na str. 96) dla terenów "obszarów zieleni
towarzyszącej terenom zainwestowanym" wśród "kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz
w przeznaczeniu terenu" ustalono w szczególności "zachowanie oraz ochronę istniejących i projektowanych
terenów (...) zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym". Tak jak wskazano w uzasadnieniu zaskarżonej
uchwały (str. 18 – 19) zgodny z tym zapisem jest zapis w Studium odnoszący się do "obszaru mieszkalnictwa
o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym" (obszar ten należy do
"obszarów mieszkaniowych"), w którym to zapisie wśród "kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz
w przeznaczeniu terenu" ustalono w szczególności "kształtowanie osiedlowych ciągów przyrodniczych (...)
stanowiących elementy miejskiego systemu przyrodniczego, poprzez zachowanie, ochronę i rozwój:
istniejących, wydzielonych terenów zieleni osiedlowej: (...) zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym"(tom
II, str. 93 - 95, pkt 2 na str. 94, akapit 22 - przedostatni na str. 95).

Z zapisów Studium wynika zatem, że tam, gdzie oznaczony na brązowo (łososiowo) obszar mieszkaniowy
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zostaje "zaszrafowany"zielonymi szrafami – obowiązuje inne przeznaczenie terenu, niż tam, gdzie brak owych
szraf. Obszar ten nie jest już obszarem, gdzie dopuszczalna jest intensywna zabudowa mieszkaniowa, ale jest to
obszar, w którym występuje zieleń towarzysząca owej zabudowie mieszkaniowej. Zieleń - która ma być
zachowana, zieleń - która ma być chroniona, zieleń - której "należy zapewnić rozwój". Słusznie wskazano
w uzasadnieniu uchwały, że uwzględniając wyliczony w dla planowanej inwestycji wskaźnik intensywności
zabudowy (1,42 – wyższy niż wskaźnik dla już istniejącej w sąsiedztwie już zabudowy wielorodzinnej)
zrealizowanie planowanej przez Skarżacego inwestycji nieodwracalnie przekształci "tereny zieleni towarzyszącej
terenom zainwestowanym"w teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Zaistnienie tego rodzaju zmiany
wykazano w uzasadnieniu uchwały także poprzez odniesienie innych parametrów planowanej inwestycji
mieszkaniowej (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia dojść, dojazdów
i parkingów – por. str. 23 – 24 uzasadnienia zaskarżonej uchwały)

Należy zauważyć, że w przepisach specustawy mieszkaniowej, w szczególności w art. 5 ust. 3 ustawy,
nie zostało zdefiniowane pojęcie "sprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy". Słownik języka polskiego (https://sjp.pwn.pl/sjp/) pojęcie "sprzeczność"definiuje jako:

1. stosunek zachodzący między zjawiskami, myślami, poglądami, interesami sprzecznymi względem siebie,

2. rzecz sprzeczna z czymś,

3. log. stosunek między dwoma zdaniami lub nazwami, z których jedno jest negacją drugiego.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy zatem przyjąć, że według literalnego znaczenia
sprzeczność to sytuacja, kiedy zrealizowanie jednego zamierzenia neguje (wyklucza) możliwość zrealizowania
innego zamierzenia.

Słusznie zatem przyjęto w zaskarżonej uchwale, że realizacja planowanej inwestycji mieszkaniowej jest
sprzeczna ze Studium, gdyż jej realizacja wykluczy możliwość zrealizowania zamierzenia określonego
w Studium dla przedmiotowego terenu tj. zachowanie, ochronę i rozwój zieleni towarzyszącej terenom
zainwestowanym.

Stwierdzenie, że planowana przez Skarżąca inwestycja mieszkaniowa jest sprzeczna ze Studium powoduje, że
niezależnie od innych kwestii rozważanych w zaskarżonej uchwale i podnoszonych w skardze – nie było
możliwe podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Jak wynika bowiem
z art. 5 ust. 3 specustawy mieszkaniowej realizacji inwestycji mieszkaniowej możliwa jest tylko wówczas, gdy
nie jest ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.„

Wnioskodawca ponownie składając w dniu 13 lipca 2020 r. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393, nie odniósł się w żaden sposób do wyroku i uzasadnienia
WSA w Bydgoszczy, i nadal twierdził, że: ”Planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bydgoszcz oraz nie jest sprzeczna z uchwałą
o utworzeniu parku kulturowego."i że "W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bydgoszcz, planowana inwestycja mieszkaniowa położona jest w obszarze mieszkalnictwa o wysokiej
intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym”.

Do ponownie składanego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2
obręb 393, dołączono także opinię urbanistyczną z dnia 07 lipca 2020 r. dotyczącą oceny braku sprzeczności
planowanej inwestycji ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy. Powyższa opinia nie jest wiążąca, gdyż w świetle obowiązującego prawa, to organy dokonują
wykładni zapisów aktów planistycznych, takich jak Studium czy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, na potrzeby zbadania zgodności danej inwestycji z zawartymi w tych aktach postanowieniami.

Trzeba tu także nadmienić, że wykładnia zapisów Studium, podobnie jak miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, nabiera istotnego znaczenia w procesie budowlanym, którego częścią stała
się teraz także ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, i nie może być dokonywana w sposób subiektywny (np. przez
Wnioskodawcę). To organ powinien dokonywać wykładni zapisów Studium na potrzeby zbadania braku
sprzeczności danej inwestycji z zawartymi w nim postanowieniami. Z kolei ocena tej wykładni, może
następować wyłącznie w postępowaniu sądowym.

W zakresie działki 6/2 obręb 393 i wnioskowanej w jej granicach lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, tak
właśnie się stało. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w uzasadnieniu do wyrok o sygnaturze II
SA/Bd 1119/19 z dnia 9 marca 2020 r., oddalającym skargę na uchwałę nr XVII/342/19 Rady Miasta
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Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego (do wniosku
z dnia 19.08.2019r.), jednoznacznie odniósł sie do kwestii sprzeczności składanego wniosku w odniesieniu do
treści ustaleń Studium, jak i do samego faktu dostarczenia przez Wnioskodawcę/Skarżącego, zamówionej przez
siebie opinii urbanistycznej, wykonanej przez autora koncepcji urbanistyczno-architektonicznej załączonej do
składanego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2 obręb 393.
W uzasadnieniu do ww. wyroku czytamy:

"Odnośnie wskazywanej przez Skarżącego opinii mgr. inż. arch B. K. o braku sprzeczności planowanej
inwestycji ze Studium – należy zauważyć, że żaden przepis specustawy mieszkaniowej nie przewiduje
wydawania tego rodzaju opinii oraz nie określa, aby rada gminy miałaby być w jakikolwiek sposób związana
taką opinią. Można by co najwyżej uznać tego rodzaj opinię za opinię amicus curiae – gdyby nie okoliczność,
że autor tej opinii był także projektantem koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przedłożonej przez
Skarżącego. Opinię tę należy zatem traktować jako przedstawienie prywatnej opinii wzmacniającej
argumentację Skarżącego."

Pomimo jednoznacznie negatywnej oceny sądu co do "wartości dowodowej" opinii złożonej do wniosku
w 2019r., Wnioskodawca w roku 2020 przedkłada ponownie opinię tego samego autorstwa i analogicznej treści,
całkowicie ignorując wyrok sądu administracyjnego.

Opinia z 7 lipca 2020r. nadal jest obarczona istotnym brakami i błędami formalnym oraz merytorycznymi.

Z treści pierwszego akapitu opinii wynika, że jakoby działka nr 6/2 obręb 393 jest położona w obszarze
mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym, i przez to
zamiar realizacji w jej granicach inwestycji mieszkaniowej w formie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, nie jest sprzeczny ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonym Uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009r.

Powyższe twierdzenie nie ma jednak oparcia w faktach.

Działka nr 6/2 obręb 393 znajduje się w granicach strefy mieszkaniowej M8, na obszarze zieleni
towarzyszącej terenom zainwestowanym, którymi są obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności
zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym. Obszar ten został w Studium wyodrębniony,
posiada swoje oznaczenie w legendzie rysunku Studium, i opis - w jego części tekstowej.
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Fragment rysunku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, 2009 r.

Analizując zapisy Studium, nie ma wątpliwości, że działka 6/2 jest położona w obszarze zieleni
towarzyszącej terenom zainwestowanym, tzn. w obszarze oznaczonym na rysunku Studium, zieloną szrafurą,
która występuje na brązowym tle, ilustrującym funkcję terenu, której towarzyszy owa zieleń. W tym przypadku,
zieleń towarzyszy obszarom mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym
budownictwem wielorodzinnym, ale zgodnie ze Studium, może ona także, jak w innych częściach miasta,
towarzyszyć np. zabudowie usługowej (zielona szrafura na czerwonym tle symbolizującym zabudowę
usługową) itp.

Gdyby działka nr 6/2, tak jak to określono w dostarczonej opinii, była zlokalizowana w obszarze
mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym, musiałaby
znaleźć się wyłącznie na obszarze oznaczonym kolorem ciemno-brązowym, bez jakiejkolwiek szrafury. Ta
istotna różnica, co do określenia położenia działki nr 6/2 na rysunku Studium w granicach danego obszaru, ma
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zasadnicze znaczenie przy określaniu, czy omawiana inwestycja mieszkaniowa, jest lub nie jest sprzeczna ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Powyższa kwestia ma kluczowe
znaczenia dla faktycznej i prawnej kwalifikacji wniosku, i prowadzi do wydania opinii, że nie można
stwierdzić, że planowana inwestycja mieszkaniowa nie jest sprzeczna ze Studium.

Skoro w Studium wyznaczono różne obszary, i każdy z nich odrębnie oznaczono, oraz odrębnie opisano,
wskazując kierunki zmian w ich strukturze przestrzennej oraz w ich przeznaczeniu, to nie ma wątpliwości, że
w odniesieniu do działki nr 6/2 obręb 393, należy stosować zapisy dotyczące obszarów zieleni towarzyszącej
terenom zainwestowanym, a także te dotyczące osiedlowych ciągów przyrodniczych, pieszych i rowerowych,
stanowiących elementy miejskiego systemu przyrodniczego, zawarte w opisie dla obszaru mieszkalnictwa
o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym. Sugestia zawarta
w przedłożonym wniosku oraz załączonej opinii, że jakoby działka 6/2 położona jest li tylko w obszarze
mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym lub
w obszarze o mieszanym charakterze funkcjonalnym, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w zapisach
Studium. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu poszczególnych terenów zostały
określone w Studium, odrębnie dla obszarów mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy
z dominującym budownictwem wielorodzinnym (kolor ciemno-brązowy i opis Studium – tom II str. 92, punkt
2 wyróżnienie obszaru nr 1), i odrębnie dla obszarów zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym (zielona
szrafura na tle koloru określającego funkcję terenu, którym towarzyszy owa zieleń - opis Studium - tom II str.
94, punkt 2, wyróżnienie obszaru nr 4 ). Pomimo tego posiadają one część wspólną, która dotyczy utrzymania,
kształtowania i ochrony elementów miejskiego systemu przyrodniczego, oznaczonego w studium m.in.
zielonym szrafem, jako obszary zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym.

Analiza przedłożonej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej jednoznacznie wskazuje na to, że jej
założenia funkcjonalno-przestrzenne i parametry planowanej zabudowy, wprost nawiązują do kierunków
określonych w Studium jak dla obszarów mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym
budownictwem wielorodzinnym (wyłącznie kolor ciemny brązowy), w tym np. intensywnością zabudowy
(1,42), czy powierzchnią zabudowy, przy jednoczesnym całkowitym pominięciu takich zagadnień wynikających
z zapisów Studium, dla terenu objętego zieloną szrafurą, jak :

- zachowanie oraz ochrona istniejących i projektowanych terenów zieleni parkowej i krajobrazowej oraz
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym,

- utrzymanie ciągłości i zwartości systemu przyrodniczego,

- obowiązuje zachowanie istniejącej i wprowadzanie nowej zieleni urządzonej i krajobrazowej na terenach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji,
zwłaszcza jako przedłużenie układu naturalnych dolinek i rozcięć erozyjnych Skarpy Północnej, np. w rejonie
(…) Pawła z Łęczycy – Chłodzińskiego (…),

- kształtowanie osiedlowych ciągów przyrodniczych, pieszych i rowerowych, stanowiących elementy
miejskiego systemu przyrodniczego, w tym połączeń relacji skarpa – rzeka.

Opinia urbanistyczna z 07 lipca 2020r. zawiera także sprzeczności wewnętrzne, co wskazywano już przy
ocenie jej wersji z 2019r. Pomimo uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o odmowie lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej w granicach działki 6/2 obręb 393 i wyroku WSA w tej sprawie, zasadnicza treść obecnej opinii,
jest powieleniem tej z roku 2019.

O ile w pierwszym akapicie pada stwierdzenie że działka nr 6/2, obręb 393 „… położona jest w obszarze
mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym i nie jest
sprzeczne z uchwałą nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.”, o tyle już w kolejnym
akapicie stwierdzono że „Przedmiotowa działka nr 6/2, obręb 393 położona jest na obszarze o mieszanym
charakterze funkcjonalnym: obszarze mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym
budownictwie wielorodzinnym oraz obszarze zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym”, a jeszcze
w dalszej części opinii stwierdzono że „Tereny zieleni towarzyszące obszarom zainwestowanym, dotyczą
orientacyjnej lokalizacji terenów zieleni pośród zabudowy. W praktyce oznacza to zmniejszenie nasycenia
inwestycji w stosunku do terenów zielonych. Wobec tego można przyjąć, że dopuszczalna jest lokalizacja
nowych inwestycji na obszarach oznaczonych jako obszary zieleni towarzyszącej pod warunkiem utrzymania
takich parametrów tych inwestycji aby nie dopuścić do całkowitego zainwestowania tych obszarów poprzez
inwestycje wielkopowierzchniowe” .
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Ta dowolność i zmienność ustaleń autora opinii, w zakresie położenia działki 6/2 obręb 393 w granicach
różnych obszarów wyznaczonych w Studium, nie daje podstaw do przyjęcia jej treści jako zgodnej z faktami
oraz jako wiarygodnego dokumentu w postępowaniu dotyczącym badania wniosku o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej. Potwierdził to także WSA w Bydgoszczy w swoim wyroku II SA/Bd 1119/19 z dnia
9 marca 2020 r.

Podsumowując należy stwierdzić, że ewentualna realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
zgodnie z przedłożoną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną, spowodowałaby zmniejszenie terenu
przeznaczonego pod zieleń, wprowadziłaby intensywną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na tereny
otwarte stanowiące obszar zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, i w ten sposób powiększyłaby
typowe obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym budownictwem
wielorodzinnym, wbrew kierunkom określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy. Zgodnie ze Studium, bez wątpienia, działkę nr 6/2 obręb 393 obejmują
kierunki przypisane do obszarów zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym. Obszary tej zieleni mają
towarzyszyć zabudowie mieszkaniowej o wysokiej intensywności, a nie być taką zabudową. Realizacja
przedmiotowej zabudowy zgodnie z przedłożonym Wnioskiem, nie pozwala na wykazanie niesprzeczności ze
Studium. Inwestycja jest sprzeczna ze Studium poprzez planowane działania i ich efekty, które są sprzeczne
z ustaleniami i kierunkami wyznaczonymi w tym dokumencie. Ich skutkiem, wbrew Studium, będzie
powiększenie terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a nie zachowanie oraz ochrona
istniejących i projektowanych terenów zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, a w konsekwencji
odstąpienie od utrzymania ciągłości i zwartości systemu przyrodniczego w rejonie (…) Pawła z Łęczycy –
Chłodzińskiego.

Przedłożona opinia próbuje także wykazać, że położenie działki 6/2 zgodnie ze Studium w granicach obszaru
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, musi oznaczać występowanie określonej zabudowy w jej
granicach.

Odnosząc się do tej kwestii, należy wskazać, że w ww. opinii przytaczane są dwa miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego : „Przylesie – Pawła z Łęczycy” w Bydgoszczy oraz „Fordon – Osiedle
Bohaterów 2” w Bydgoszczy, których granice wkraczają, na określone w Studium, obszary zieleni
towarzyszącej terenom zainwestowanym.

W pierwszej kolejności należy wskazać na błąd formalny, który pojawił się w ww. opinii. Otóż ww.
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchwalone, odpowiednio w 2006 i 2007 roku, to
znaczy na kilka lat przed uchwaleniem obowiązującego aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy (Uchwała Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
15 lipca 2009r.). Z tych przyczyn, Studium z 2009 roku, nie może mieć bezpośredniego związku z oceną
uchwalonych w roku 2006 i 2007, ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, co następuje.

Zgodnie z uzasadnieniem do opinii załączonej do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w granicach działki 6/2 obręb 393, jej autor stwierdza „Tereny zieleni towarzyszące obszarom zainwestowanym,
dotyczą orientacyjnej lokalizacji terenów zieleni pośród zabudowy, w praktyce oznacza to zmniejszenie
nasycenia inwestycji w stosunku do terenów zielonych. Wobec tego można przyjąć, że dopuszczalna jest
lokalizacja nowych inwestycji na obszarach oznaczonych jako obszary zieleni towarzyszącej pod warunkiem
utrzymania takich parametrów tych inwestycji aby nie dopuścić do całkowitego zainwestowania tych obszarów
poprzez inwestycje wielkopowierzchniowe” .

Po pierwsze, powyższe stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu do złożonej opinii, jednoznacznie i bez
wątpienia, potwierdza że działka 6/2 znajduje się w granicach obszaru zieleni towarzyszącej terenom
zainwestowanym, czemu zaprzeczano w początkowej części przedmiotowej opinii, która głosi że działka 6/2
obręb 393 „położona jest w obszarze mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy z dominującym
budownictwem wielorodzinnym i nie jest sprzeczna z uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
15 lipca 2009r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy”.

Ta oczywista sprzeczność w samej treści opinii, potwierdza poprawność wykładni zapisów Studium,
dokonanej przez organ, tzn. że działka nr 6/2 obręb 393 jest położona w granicach obszarów zieleni
towarzyszącej terenom zainwestowanym.

Analizując stwierdzenia zawarte w ww. opinii, a mianowicie że „… można przyjąć, że dopuszczalna jest
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lokalizacja nowych inwestycji na obszarach oznaczonych jako obszary zieleni towarzyszącej pod warunkiem
utrzymania takich parametrów tych inwestycji aby nie dopuścić do całkowitego zainwestowania tych obszarów
poprzez inwestycje wielkopowierzchniowe”, należałoby wskazać że właściwym w tej sytuacji byłoby
opracowanie wniosku i koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, których główną i dominującą osią
kompozycji funkcjonalno-przestrzennej - jest teren urządzonej zieleni (obszar zieleni towarzyszącej terenom
zainwestowanym), a nie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Tak jednak nie jest.

Koncepcja zabudowy dołączona do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach
działki 6/2 obręb 393, zakłada realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który swoimi parametrami
zabudowy i zagospodarowania terenu, przewyższa parametry i wskaźniki, istniejącej w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, określonej w Studium jako obszary mieszkalnictwa o wysokiej intensywności
zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym (kolor ciemny brązowy).

O ile, istniejącą w sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położoną przy ul. Bartłomieja
z Bydgoszczy 8 i 9, czy Kazimierza Hofmana 1 i 3, można opisać parametrami, jak w poniższej tabeli, o tyle
inwestycja planowana w granicach działki 6/2, osiąga parametry na dużo wyższym poziomie:
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Nie ma więc mowy, w przypadku złożonego wniosku i koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, że
przewidują one w granicach działki 6/2 (2013 m2) :

- zachowanie oraz ochronę istniejących i projektowanych terenów zieleni parkowej i krajobrazowej oraz
zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym,

- utrzymanie ciągłości i zwartości systemu przyrodniczego,

- obowiązkowe zachowanie istniejącej i wprowadzanie nowej zieleni urządzonej i krajobrazowej na terenach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji,
zwłaszcza jako przedłużenie układu naturalnych dolinek i rozcięć erozyjnych Skarpy Północnej, np. w rejonie
(…) Pawła z Łęczycy – Chłodzińskiego (…),

- kształtowanie osiedlowych ciągów przyrodniczych, pieszych i rowerowych, stanowiących elementy
miejskiego systemu przyrodniczego, w tym połączeń relacji skarpa – rzeka, [zgodnie ze Studium]

a parametry tej zabudowy [obniżone], nie dopuszczą „do całkowitego zainwestowania tych obszarów
poprzez inwestycje wielkopowierzchniowe”. [zgodnie z opinią dołączoną do Wniosku.]
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Co więcej, symboliczne skrawki elementarnej zieleni przewidzianej w projekcie zagospodarowania terenu
wokół budynku wielorodzinnego planowanego w granicach działki 6/2, mają charakter niewielkiej opaski.
Część tej zieleni, ma zostać jeszcze rozdzielona pomiędzy poszczególnych właścicieli mieszkań
zlokalizowanych na parterze planowanego budynku – jako prywatne, wygrodzone ogródki (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu) lub tarasy (zgodnie z przekrojem budynku), wykluczając możliwość korzystania
z niej, pozostałym mieszkańcom. Ta znikoma zieleń, będąca w zasadzie „wypełnieniem” przestrzeni pomiędzy
budynkiem a utwardzonymi ciągami pieszymi i dojazdami, zgodnie z § 39, w związku z §
3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stanowi "teren biologicznie czynny„ który na działkach
budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, musi zostać urządzony na co najmniej 25 %
powierzchni takiej działki. Zatem urządzony teren "biologicznie czynny” stanowi część terenu zabudowy
mieszkaniowej (działki budowlanej), a nie wskazanego w Studium - obszaru zieleni towarzyszacej zabudowie
mieszkaniowej, o charakterze osiedlowym/systemowym. Przedłożona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
nie kształtuje zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej przebiegającej przez obszar całego osiedla, jak
tego wymagają kierunki określone w Studium (zielony szraf), a sprowadza się jedynie do urządzenia opaskowej
zieleni w otoczeniu budynku. Przedłożony projekt nie pozwala na wprowadzanie nowej zieleni urządzonej
i krajobrazowej w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako osiedlowego ciągu
przyrodniczego, wraz z towarzyszącymi, terenowymi urządzeniami sportu i rekreacji oraz z połączeniami
pieszymi i rowerowymi. W związku z tym nie można stwierdzić, że nie jest on niesprzeczny ze Studium.
Przedłożony projekt, w zakresie elementów kształtowania systemu zieleni, określonych w kierunkach Studium,
po prostu ich nie zawiera, bo jest projektem typowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o wysokich
wskaźnikach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opinia załączona do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, próbuje także wywieść, że
w granicach obszarów zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, wyznaczonych na rysunku Studium,
dopuszczono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (bloki) na podstawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego „Przylesie – Pawła z Łęczycy” w Bydgoszczy oraz „Fordon – Osiedle
Bohaterów 2” w Bydgoszczy.

Pomijając chronologię terminów przyjęcia ww. aktów planistycznych (plany miejscowe uchwalono w 2006
i 2007, a Studium do którego zostały one odniesione, dopiero w 2009r.), należy stwierdzić że podjęte w opinii
do wniosku porównanie typu: Studium – plan miejscowy – planowana inwestycja mieszkaniowa w trybie
„specustawy mieszkaniowej”, nie ma żadnego umocowania w zapisach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Ww. ustawa nakłada wyłącznie wymóg badania (art. 5 ust. 3), czy realizowana inwestycja mieszkaniowa
nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustawa
nie zawiera żadnej delegacji do oceny zgodności uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy z ustaleniami ww. Studium. Powyższą kwestię regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzając tę kompetencję radzie gminy i organom
nadzorczym. Podkreślił to także WSA w swoim uzasadnieniu do wyroku II SA/Bd 1119/19 z dnia 9 marca
2020 r.
Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga fakt, że żaden z ww. planów miejscowych nie doprowadził
do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie budynku o 4 kondygnacjach (wys. 12,5m, szer.15,0m, dł.
47,5m), na obszarze zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, wyznaczonym w Studium za pomocą
zielonej szrafury.

Za nietrafione należy także uznać tezy zawarte w ww. opinii urbanistycznej, że sytuacja formalno-prawna
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2 obręb 393 (ul.
Twardzickiego), jest analogiczna do sytuacji związanej z innym wnioskiem procedowanym dla działki nr 18/21
obręb 338 (ul. Igrzyskowa).

Po pierwsze, dla działki 6/2 obręb 393 zostało już podjęte jedno rozstrzygnięcie w formie uchwały nr
XVII/342/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa
Twardzickiego (do wniosku z dnia 19.08.2019r.), której zgodność z prawem potwierdził WSA w Bydgoszczy
wydając wyrok II SA/Bd 1119/19 z dnia 9 marca 2020 r., i oddalający skargę o jej uchylenie. Opinia
urbanistyczna z 7 lipca 2020r. w żaden sposób nie odniosła się do uzasadnienia skarżonej uchwały Rady Miasta
oraz do orzeczenia WSA w tej sprawie, ale jednocześnie próbuje porównywać wniosek dla działki 6/2 obręb
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393 (ul. Twardzickiego), z procedurą ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 18/21
obręb 338 (ul. Igrzyskowa). Przytaczając ten przykład, jako rzekomo analogiczny, pominięto fakt że obie
porównywane nieruchomości mają odmienny stan formalno-prawny. Działka nr 6/2 obręb 393 (ul.
Twardzickiego) zgodnie ze Studium, w całości jest położona w granicach wyłącznie obszaru zieleni
towarzyszącej terenom zainwestowanym (zielony szraf), a zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 8ZP – teren zieleni
publicznej urządzonej (co wyklucza zabudowę), w sytuacji gdy działka nr 18/21 obręb 338 (ul.
Igrzyskowa), w części znajduje się w wyznaczonym w Studium - obszarze mieszkalnictwa o wysokiej
intensywności zabudowy z dominującym budownictwem wielorodzinnym (wyłącznie kolor brązowy), a tylko
w części w obszarze zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym. Zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, działka 18/21 obręb 338, jest przeznaczona pod zabudowę usługową
o wysokości do dwóch kondygnacji - 62.U.

Te zasadnicze różnice formalno-prawne nie pozwalają na porównanie obu przypadków i uznanie ich za
analogiczne.

Nie można także uznać za trafny argument, w którym przytoczono zapisy Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy z 2009r. z jego części 3.3 zatytułowanej: "Kierunki
i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów", które brzmią „Określenie standardów
urbanistycznych w niniejszym Studium nie jest równoznaczne z obowiązkiem ścisłego zastosowania ich
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przyjęte parametry i wskaźniki winny być pomocne
w dążeniu do osiągnięcia strategicznych celów przyjetych w polityce przestrzennej samorządu miejskiego,
w tym zasadniczego - poprawy jakości życia mieszkańców".

Powyższy zapis Studium odwołuje się i dotyczy wyłącznie procedury sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), i z tych przyczy nie może być stosowany rozszerzajaco na inne procedury, w tym na ustalanie
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ponadto zapis ten dotyczy wyłącznie
standardów urbanistycznych, czyli parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu, a nie
zmieny jego przeznaczenia i funkcji, do czego sprowadza się usytuowanie intensywnej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w granicach obszaru zieleni towarzyszacej terenom zainwestowanym. Co
więcej, określanie standardów urbanistycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
z możliwością przyjmowania pewnych odchyleń od wartości ustalonych w Studium, jest dopuszczalne o ile
prowadzi do osiągnięcia strategicznych celów przyjetych w polityce przestrzennej samorządu miejskiego,
w tym zasadniczego - poprawy jakości życia mieszkańców". W tym kontekście, zabudowywanie osiedlowych
ciągów przyrodniczych (w granicach działki 6/2), wyznaczonych w dokumencie Studium (zielony szraf) oraz
w planie zagospodarowania przestrzennego - pod zieleń, do takich działań z pewnością nie należy.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki 6/2 oraz zamiar realizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie ze złożoną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną, są
niezgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pawła
z Łęczycy” w Bydgoszczy, uchwalonego Uchwałą Nr LXVIII/1297/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
26 kwietnia 2006r. w zakresie przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu.
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rys. Fragment rysynku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pawła z Łęczycy”
w Bydgoszczy.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 7 ust. 17 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Radzie Miasta
przedłożono opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko, sporządzone na
potrzeby tego planu.

(C) Stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie Bydgoszczy, a także potrzeby i możliwości
rozwoju gminy wynikające z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego gminy.

Zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające
z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ustawodawca nie określił jednak kryteriów, zgodnie z którymi zadawalający, bądź niezadawalający stan
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy, może mieć wpływ, albo jest zobowiązujący dla rady
gminy, przy podejmowaniu uchwały o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej.

Nie ma wątpliwości, że potrzeby mieszkaniowe, co do zasady, nigdy nie zostaną zaspokojone w 100%, co
pozwala wywieść tezę, że mimo takiego stanu rzeczy (ciągłej niedoskonałości w tej kwestii), radzie gminy
przysługuje prawo do odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Tezę taką należy oprzeć na
twierdzeniu, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i ocena ich stanu, nie jest wypadkową li tylko liczby
mieszkań, w tym oddawanych do użytku, ale jest także pochodną standardów zamieszkania, w tym np. liczby
mieszkań na 1000 mieszkańców, liczby osób przypadających na mieszkanie, przeciętnej powierzchni
mieszkania, przeciętnej powierzchni użytkowej na osobę, przeciętnej liczby izb w mieszkaniu, przeciętnej
liczby izb przypadającej na osobę, ale także wyposażenia zabudowy w tereny wypoczynku, rekreacji lub sportu,
dostępu i wielkości terenów publicznej zieleni wypoczynkowej, ale także dostępność do podstawowych usług
o charakterze społecznym oraz możliwość podjęcia pracy - zatrudnienia, określanych mianem - jakość życia.

Głównym celem polityki przestrzennej gminy jest racjonalne i efektywne gospodarowanie jej zasobami,
w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Przy wyznaczaniu kierunków rozwoju miasta brane są pod uwagę
przesłanki dotyczące faktycznych potrzeb rozwoju gminy, wynikających z uwarunkowań środowiskowych,
społeczno-ekonomicznych i demograficznych. Zapotrzebowanie na nową zabudowę w mieście jest określane na
podstawie założonej docelowej liczby ludności i prognozowanych wskaźników zamieszkania oraz chłonności
potencjalnych terenów inwestycyjnych pod przyszły rozwój funkcji miejskich, a w szczególności budownictwa
mieszkaniowego.

Punktem wyjścia dla określenia potrzeb rozwoju miasta jest docelowa liczba ludności. Aktualna liczba
mieszkańców Bydgoszczy została określona na podstawie danych GUS (350178 osób - 2018r.), a jej zmienność
w kolejnych latach została oszacowana na podstawie dostępnych prognoz demograficznych, a także przesłanek
dotyczących potencjału rozwojowego miasta.

Dla celów praktyki gospodarczej, najbardziej prawdopodobne prognozy ustalane są na okres nie dłuższy niż
15 lat, ponieważ tylko w takim okresie można stosunkowo dokładnie przewidzieć zmiany w stanie i strukturze
ludności. Według prognoz GUS w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat liczba ludności w mieście będzie
spadać. W perspektywie 15-letniej GUS przewiduje, że w 2030 roku Bydgoszcz będzie liczyła ok. 320 tysięcy
mieszkańców, w sytuacji gdy obecnie w Bydgoszczy mieszka ok. 350 tysięcy osób. Trwające procesy
migracyjne, a przede wszystkim spadek liczby urodzeń, spowodują dość istotne zmiany proporcji
w ekonomicznych grupach wieku. Według prognoz największy ubytek liczby ludności nastąpi w grupie
ludności w wieku przedprodukcyjnym (w 1995 roku grupa ta stanowiła 24%, w 2006 – 17%, w 2015 – 15,5%,
a w 2030 najprawdopodobniej będzie liczyć 14%). Liczba osób w wieku poprodukcyjnym już przewyższyła
liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym, a prognoza demograficzna nie przewiduje tendencji zmian w tej
strukturze. Niestety, stan taki powoduje zagrożenie braku zastępowalności pokoleń i recesji demograficznej.
Wielkości te mogą ulec niewielkim zmianom w związku z utrzymującymi się tendencjami do przesuwania
momentu przejścia na emeryturę, poza wiek określony w przepisach prawa.
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Zasoby i standardy mieszkaniowe

W ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy,
uchwalonego Uchwałą Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009r., w zakresie tematyki
dotyczącej potrzeb i możliwości rozwoju gminy, zebrano liczne dane i wykonano szeregu analiz, w tym analizę
zasobów mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe są mierzone liczbą mieszkań, powierzchnią użytkową
i liczbą izb w mieszkaniu. W roku 2009, ważniejsze dane dla miasta Bydgoszczy, odnośnie zasobów
mieszkaniowych, zestawiono w poniższej tabeli.

Zasoby mieszkaniowe w Bydgoszczy w latach 1994-2006

Wyszczególnienie 1994 1998 2002 2006
Mieszkania 123 021 126 863 128 629 136 500
Izby 419 876 432 532 445 416 468 634
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 6 615 488 6 860 285 7 331 918 7 785 942
wskaźniki:
• liczba izb w mieszkaniu 3,41 3,41 3,46 3,43

• powierzchnia mieszkania 53,78 54,08 57,00 57,04
• liczba mieszkań/1000 mieszkańców 318,9 327,9 345,7 375,5

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Z powyższych danych wynikało, że wzrost zasobów mieszkaniowych w mieście, jaki dokonał się w  ciągu
czterech lat (2002-2006), wyniósł ok. 7 871 mieszkań, co stanowi ok. 6,1% wzrostu, w porównaniu z rokiem
2002. Analizując jednak dokładniej liczbę mieszkań oddanych do użytku w poszczególnych latach badanego
okresu, można było zauważyć wyraźną cykliczność okresów koniunktury na mieszkania i jej załamania.
Świadczyło to o niestabilności i nieprzewidywalności bydgoskiego rynku mieszkaniowego. W porównaniu
z latami boomu mieszkaniowego (2001, 2002), przyrost nowych mieszkań w Bydgoszczy do roku 2009, miał
tendencję malejącą, choć przez ostatnie sześć lat, utrzymywał się na średnim poziomie 800-900 mieszkań
rocznie.

Z dalszych analiz wynikało, że w stosunku do lat poprzednich na korzyść zmieniła się przeciętna liczba izb
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w mieszkaniu i średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w mieście. Porównując te wyniki z przeciętną
powierzchnią mieszkań w innych miastach wojewódzkich można stwierdzić, że mieszkania w Bydgoszczy
(57,04 m2), miały taką samą wielkość jak w Kielcach i Olsztynie, ale były mniejsze niż w Poznaniu (63,6 m2),
Opolu (63,0 m2), Rzeszowie (62,8 m2), Zielonej Górze (60,7 m2) i Szczecinie (60,3 m2). Pomimo to wskaźnik
nasycenia mieszkań, charakteryzujący się liczbą mieszkań przypadających na 1000 ludności faktycznie
zamieszkałej, wynosił w Bydgoszczy 375 i był lepszy niż dla województwa – 324 i Polski – 335.

Warunki mieszkaniowe ludności oceniane w skali całego miasta ulegały zatem ciągłej poprawie, co
odzwierciedlają wskaźniki zagęszczenia mieszkań.

Wskaźniki zagęszczenia mieszkań w Bydgoszczy

Wyszczególnienie 1994 1998 2002 2006
liczba osób zameldowanych/mieszkanie 3,04 3,00 2,86 2,64
liczba osób zameldowanych/izbę 0,89 0,88 0,83 0,77
powierzchnia użytkowa/osobę zameldowaną w m2 17,68 18,03 19,92 21,62

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy – NSP2002 i GUS

Przyrost ogólnej liczby mieszkań oraz malejąca liczba mieszkańców, dały w efekcie dość wyraźną poprawę
warunków zamieszkania. Owe wskaźniki w Bydgoszczy są na podobnym poziomie jak w Lublinie, Opolu,
Białymstoku i Kielcach – w granicach 21,5 m2/ osobę i 0,8 osób/izbę. Wśród miast wojewódzkich najlepsze
jednak wskaźniki mają Poznań i Warszawa – w granicach 25,7m2/osobę i 0,7 osób/izbę.

Z kolei, w porównaniu z innymi miastami, przeciętne mieszkania w Bydgoszczy - były mniejsze, ale też
mniej zagęszczone, ze względu na mniejszą liczebność rodzin.

Obok wskaźników zagęszczenia, o warunkach mieszkaniowych świadczy również, jakość mieszkań, która
często jest wprost proporcjonalna do czasu ich użytkowania. W Bydgoszczy mieszkania wybudowane przed
1945r. zlokalizowane głównie w Śródmieściu, stanowiły 18,4% zasobów, a 81,6% to zasoby powojenne.
Budynki zrealizowane przed 1945 r. to obiekty najbardziej wyeksploatowane, często o niskim wyposażeniu
technicznym, wymagające podjęcia szybkich działań remontowych i modernizacyjnych. Procentowo najwięcej
mieszkań w mieście pochodziło z lat 1971-1988 (ponad 31,7%). Był to okres, w którym budynki wielorodzinne
(i nie tylko), budowano głównie w oparciu o technologię wielkiej płyty. Mieszkania te często nie spełniały
obowiązujących w latach późniejszych, norm technicznych, szczególnie związanych z ochroną cieplną
budynków. Mieszkania wybudowane w latach 1989-2006 stanowiły 18,71% ogółu mieszkań w mieście. Ich
stan techniczny był na ogół lepszy.

Analizując potrzeby mieszkaniowe w mieście w ramach prac nad Studium 2009r., uwzględniano takie
procesy zachodzące w strukturze demograficznej jak: spadek ogólnej liczy ludności w mieście, długookresowa
tendencja do wzrostu udziału małych gospodarstw domowych i spadku dużych, znaczny wzrost udziału osób
starszych oraz wzrost zapotrzebowania na mieszkanie wśród ludzi młodych niewchodzących w związki
małżeńskie. Ponadto, prognozując zapotrzebowania na mieszkania brano pod uwagę: poziom likwidacji
istniejących zasobów mieszkaniowych oraz liczbę mieszkań stanowiących rezerwę miasta, a także stan obecny
i prognozowany poziom deficytu mieszkań.

Analizując wskaźniki w zakresie mieszkalnictwa, stwierdzono że nastąpiła poprawa sytuacji na rynku
mieszkaniowym w Bydgoszczy, co do wielkości metrażu i liczby mieszkań przypadających na mieszkańca.
Biorąc pod uwagę tendencje na rynku nieruchomości założono, że nadal trwać będzie duży potencjalny popyt
na małe mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, ponieważ w strukturze gospodarstw domowych wzrastać
będzie udział gospodarstw 1- i 2-osobowych. Przewidywano, że udział ten wzrośnie z 53,5% w 2002 r. do ok.
60% w 2015 r., a udział gospodarstw domowych 5- i więcej osobowych obniży się z 7,4% do ok. 6,0%.

Udział budownictwa jednorodzinnego w ogólnej puli realizowanych mieszkań w okresie do 2010 r. będzie
prawdopodobnie zbliżony do przeciętnego z lat 1998-2002 i wyniesie ok. 11-12%. W okresie do 2015 r.
założono, że zwiększy się maksymalnie do 15%.

Mimo wyraźnej poprawy warunków mieszkaniowych, zakładano ubytek 6430 mieszkań, tj. w granicach
7,5% zasobów mieszkaniowych zbudowanych do 1978r. Kryterium likwidacji istniejących zasobów
mieszkaniowych obejmuje konieczność wykonania niezrealizowanych wyburzeń budynków zagrażających
życiu i mieniu, wyburzeń urbanistycznych związanych z modernizacją struktury funkcjonalno-przestrzennej
miasta, w tym szczególnie substandardowych enklaw zabudowy mieszkaniowej.
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Zgodnie ze Studium z 2009r. zakładano, że liczba mieszkańców miasta w 2015 r. wyniesie wg prognozy ok.
346 500, a przy jednoczesnym utrzymaniu liczby mieszkań stale zamieszkałych na poziomie 130 000, deficyt
mieszkaniowy będzie zahamowany.

Aby liczba mieszkań była odpowiednia do popytu oraz amortyzowała zdegradowane zasoby mieszkaniowe,
szacuje się, że liczba nowych lokali mieszkalnych powinna wzrastać corocznie o co najmniej 1,5 tys., co dałoby
przyrost w ciągu całego okresu prognozy 10,5 tys. mieszkań.

W ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy
z 2009r., wykonano także m.in. analizy kierunków rozwoju mieszkalnictwa w granicach miasta. Wynikiem
przeprowadzonych analiz, było m.in. określenie rezerw terenów pod zabudowę mieszkaniową w granicach
Bydgoszczy. Analizy te wykonano według stanu na dzień 1 stycznia 2009r.

Ustalono wówczas, że w latach 2009-2015, istnieje możliwość realizacji w granicach miasta ok.
31 300 mieszkań. Łącznie rezerwy terenów budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, były
wówczas o około 21 300 mieszkań większe, od prognozowanych potrzeb. Dawało to szanse zachowania na lata
późniejsze, rezerw terenowych na obszarze miasta i wybór kolejności realizacji budownictwa mieszkaniowego.
Zbiorcze zestawienie rezerw terenowych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej, wg stanu na 1.01.2009r.
ilustruje poniższa tabela.

Rezerwy terenów mieszkaniowych – opracowanie zbiorcze wg stanu na dzień 1.01.2009r.

Obszary
Mieszkania

Zabudowa
jednorodzinna

(około)

Zabudowa
wielorodzinna

(około)

Razem
(około)

Tereny objęte obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
(wg stanu 01.01.09) 988 4400 5388
Tereny dla których opracowywane są
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
(wg stanu 01.01.09)

991 1150 2141

Strategiczne obszary rozwoju
budownictwa mieszkaniowego
wyznaczone w Studium 2009

7738 13504 21242

Zabudowa plombowa i uzupełniająca

2500 100 2600

OGOŁEM 31371

Sporządzając Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy
w roku 2009, zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
nie precyzowały kryteriów i zakresu problematyki związanej z uwarunkowaniami dotyczącymi potrzeb
i możliwości rozwoju gminy. W tej sytuacji analizy wykonywane dla potrzeb Studiów miast i gmin na terenie
całego kraju, prowadzone były z uwzględnieniem różnych danych, kryteriów, metodologii, standardów czy
szczegółowości. Dopiero zmiana ww. ustawy w październiku 2015 roku, określiła zakres analizowanej
problematyki.

Mając aktualnie (2020) ustawowe regulacje w zakresie problematyki potrzeb i możliwości rozwoju gminy
określanych w Studium, które nie istniały w roku 2009, a także zdając sobie sprawę z upływu blisko 11 lat od
chwili dokonania poprzednich analiz, oraz mając na uwadze, że dokonano ich w perspektywie czasowej, która
nie przekraczała roku 2015, ponowiono aktualnie analizy w omawianym zakresie.

Zarówno w statystyce, jak i w planowaniu przestrzennym zasoby mieszkaniowe mierzone są na podstawie
wskaźników określających: liczbę mieszkań, powierzchnię użytkową i ilość izb w mieszkaniu. Dla miasta
Bydgoszczy ważniejsze dane odnośnie zasobów mieszkaniowych zestawiono w poniższej tabeli.

Zasoby mieszkaniowe w Bydgoszczy w latach 1995-2016 - tabela

Id: CB416FDC-9BD0-4934-BFFA-4805A972DD2C. Podpisany Strona 34



  Zasoby mieszkaniowe 1995 2000 2005 2010 2015 2016

mieszkania 123 957 128 577 135 893 143 192 148055 148 901

izby 422 780 437 933 466 610 494 593 509112 511 524

powierzchnia użytkowa mieszkań 6 671 497 6 968 950 7 739 927 8 265 146 8 572 122 8 621 736

Wskaźniki:

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 321 342 371 392 416 421

liczba osób na mieszkanie 3,11 2,92 2,69 2,55 2,40 2,38

przeciętna powierzchnia mieszkania 53,82 54,2 56,96 57,72 57,90 57,90

przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę 17,28 18,55 21,14 22,68 24,10 24,4

przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,41 3,41 3,43 3,45 3,44 3,44

przeciętna liczba izb na osobę 1,1 1,17 1,27 1,36 1,43 1,45

źródło: opracowanie MPU wg danych GUS

Zasoby mieszkaniowe w Bydgoszczy w latach 1995-2016 - wykres

źródło: opracowanie MPU wg danych GUS

Z powyższych danych wynika, że wzrost zasobów mieszkaniowych w mieście, jaki dokonał się od
2010 roku, wyniósł ok. 5,7 tys. mieszkań, co stanowi przyrost o 4%. Dla Bydgoszczy wskaźnik nasycenia
mieszkaniami, wyrażony liczbą lokali w przeliczeniu na 1000 osób, systematycznie wzrasta i wyniósł
421 mieszkań w 2016 roku (z 392 w 2010 r.). Wynik ten jest lepszy o blisko 19%, w porównaniu z danymi dla
województwa kujawsko-pomorskiego. Znacznie poprawiła się samodzielność zamieszkania (dane dostępne
tylko za lata spisowe). Wskaźnik ten wyrażony jest ilością gospodarstw domowych przypadających na
100 mieszkań. Ostatnie dostępne dane dotyczące samodzielności zamieszkania dla Bydgoszczy pokazały, że
wskaźnik ten wynosił 107,2 gospodarstw domowych na 100 mieszkań w 2002 roku i 101,2 gospodarstw
domowych na 100 mieszkań w 2011 roku. Pozwala to optymistycznie patrzeć na sytuację rynku
mieszkaniowego w mieście w zakresie samodzielności zamieszkania rodzin.

.

Liczba mieszkań oddawanych do użytku w Bydgoszczy na przestrzeni ostatnich 10 lat waha się w granicach
od 860 do ponad 1500 rocznie. Największą liczbę mieszkań oddano w 2008 roku, był to tzw. „boom
budowlany” (ostatni rok przed kryzysem gospodarczym). Po kilku latach zastoju, nastąpiło ożywienie rynku
nieruchomości i większy przyrost liczby oddawanych mieszkań. W 2017 roku liczba ta wyniosła 1431.
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Liczba mieszkań oddawanych do użytku w Bydgoszczy w latach 2000-2017 - wykres

źródło: opracowanie MPU wg danych GUS

Liczba mieszkań oddawanych do użytku w Bydgoszczy w latach 1995 - 2017 - tabela

mieszkania
oddane
do użytkowania

1995 2000 2005 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017

ogółem
mieszkania 942 675 505 1512 996 1044 1225 940 864 1431
izby 2929 2125 1812 4761 3404 3260 3564 2808 2493 4196
powierzchnia
użytkowa m2 56313 43946 36432 99284 69973 72205 73427 59752 51359 90628

W stosunku do lat poprzednich, na korzyść zmieniły się warunki zamieszkania na terenie Bydgoszczy.
Zauważalny jest systematyczny wzrost wskaźników dotyczących powierzchni użytkowej oraz liczby pokoi
w przeliczeniu na mieszkańca.

Liczba mieszkań w budownictwie wielo- i jednorodzinnym, dla których zostały wydane pozwolenia na
budowę w latach 2010 - 2017 - wykres
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źródło: opracowanie MPU wg danych WAB UM Bydgoszczy

Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową

Dla określenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w Bydgoszczy, przyjęto założenia
dotyczące demografii miasta oraz docelowych standardów zamieszkania.

Od 1999 roku liczba mieszkańców Bydgoszczy systematycznie maleje. Sytuacja ta jest typowa dla
większości dużych miast w Polsce. Wynika ona zarówno z migracji mieszkańców na tereny gmin sąsiednich,
emigracji za granicę, jak i z ujemnego przyrostu naturalnego. W ciągu ostatniego dwudziestolecia najwyższa
liczba mieszkańców miasta została odnotowana w 1998 roku, i wynosiła 386 855 osób.

W ostatnich latach, na liczbę mieszkańców miasta, mają coraz większy wpływ migracje wewnątrz kraju,
w tym w strefie funkcjonalnej miasta, gdzie w promieniu 50 km od jego centrum, zamieszkuje 1,1 mln. osób.
Proces migracji do Bydgoszczy jest bezpośrednio związany z dostępnością miejsc pracy na terenie miasta
(stopa bezrobocia 08.2019 Bydgoszcz 3,2%, powiat bydgoski 4,8%, województwo kuj.-pom. 7,7%, Polska
5,2%), ale nie w pełni jest on odzwierciedlony w ogólnej liczbie mieszkańców.

W 2018 roku miasto zamieszkiwało 350 178 osób. Liczba mieszkańców Bydgoszczy w docelowym układzie
rozwoju miasta, została oszacowana na podstawie dostępnych prognoz demograficznych, a także przesłanek
dotyczących potencjału rozwojowego miasta, i została określona na 360 tys. mieszkańców.

Dla określenia zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową dokonano także analizy trendów w zakresie
standardów zamieszkania w dużych miastach polskich oraz krajów europejskich. Badania te wskazują na
systematyczny wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na osobę. Tendencje te obserwuje się
również w Bydgoszczy, gdzie w latach 1995-2015 wskaźnik ten wzrósł z 17,28 do 24,1 m2/ os. Dane te
pozwalają założyć, że w dalszym ciągu mieszkańcy Bydgoszczy będą dążyć do poprawy swoich warunków
mieszkaniowych, czego wynikiem będzie systematyczny wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania
na osobę.

Proces ten będzie następował stopniowo, jako wynik kilku niezależnych działań tj.:

·zmniejszania się liczby osób przypadających na gospodarstwo domowe,

·częściowej wymiany zabudowy,

·częściowej przebudowy istniejącej zabudowy (łączenie lokali itp.)

·budowy nowej zabudowy mieszkaniowej.
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Prognozowanym skutkiem powyższych tendencji będzie m.in. zwiększenie średniej wielkości mieszkania,
przy jednoczesnym zmniejszeniu przeciętnej liczby osób przypadających na lokal. Zmiany te wpłyną również
na wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w przeliczeniu na mieszkańca. Na podstawie
przeprowadzonej analizy, przyjęto odpowiednio: dla zabudowy jednorodzinnej 50 m2 oraz dla zabudowy
wielorodzinnej 30 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na osobę. Wartość średniego wskaźnika dla zabudowy
mieszkaniowej określono na 33,6 m2 przy założeniu, że udział mieszkańców Bydgoszcz zamieszkujących
w zabudowie jednorodzinnej, stanowić będzie nadal ok. 16,5% (17%). Wskaźnik ten jest nieco niższy od
aktualnie notowanych w miastach zachodniej Europy (średnio ok. 40 m2 p.u.m. na os.) oraz porównywalny
z przyjętymi w podobnych analizach w innych miastach polskich, o zbliżonej liczbie ludności (wskaźnik ten
waha się od ok 30m2 do 47 m2 p.u.m. na os.).

Dla porównania w innych polskich miast przyjęto:

Poznań - 29,3 m2/osoba (średnio) Gdańsk- 43,5 m2/osoba (średnio)

Gdynia - 32 m2/osoba (średnio) Wrocław - 47 m2/osoba (średnio)

Przyjęte powyższe założenia rozwoju miasta (tj. 360 tys. mieszkańców i standard 33,6 m2 powierzchni
użytkowej mieszkania na osobę, 17% mieszkańców Bydgoszczy będzie zamieszkiwać w zabudowie
jednorodzinnej) pozwalają prognozować, iż w perspektywie najbliższych 30 lat, należałoby zwiększyć
powierzchnię użytkową mieszkań z dotychczasowej wynoszącej ok. 8 570 tys. m2 do ok. 12 000 tys. m2.
Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową szacuje się zatem na ok. 3 500 tys. m2 powierzchni
użytkowej.

Chłonność terenów nowej zabudowy

Przyszłe możliwości rozwoju nowych terenów zabudowy, analizowano w podziale na funkcje mieszkaniowe,
usługowe oraz przemysłowe. Chłonności poszczególnych terenów rezerw oszacowano zgodnie ze wzorem:

CH = Prez* uc/up * int.
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gdzie:

CH - chłonność terenów rezerwowych wyrażona w m2 powierzchni użytkowej

Prez - powierzchnia rezerwy (w ha)

uc//up - wskaźnik przeliczeniowy powierzchnia ogólnej zabudowy na powierzchnię użytkową (przyjęto dla
zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 0,57 a dla zabudowy przemysłowych i aktywności gospodarczej - 0,7)

int. - wskaźnik intensywności zabudowy, przyjęty według średniego poziomu tego wskaźnika w zależności
od rodzaju funkcji i typu zabudowy według poniższej tabeli
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Bilans terenów nowej zabudowy mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej

Na potrzeby bilansu zbadano wszystkie dostępne tereny stanowiące rezerwy możliwej lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej. Zebrane dane liczbowe zostały zamieszczone na poniższym kartodiagramie oraz tabeli.
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Według zebranych i przeanalizowanych danych, w obszarze wykształconej, zwartej struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta, wyodrębniono ok. 250 ha potencjalnych terenów rozwojowych, co daje możliwość
zamieszkania blisko 38 tys. osób, na ok. 1 250 000 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Większość z tych
terenów (ok. 188 ha), objęta jest ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obszarami największych uzupełnień w zwartej strukturze przestrzennej będą tereny: Śródmieścia, Bocianowa,
Okola, Czyżkówka, Szwederowa, Kapuścisk oraz Fordonu, głównie w obszarach jednostek strukturalnych
Akademickie, Park Akademicki, Nad Wisłą, Zofin-Niepodległości. W większości są to tereny planowanej
zabudowy wielorodzinnej. Szczególnym obszarem wskazanym do przekształceń w kierunku nowoczesnej
dzielnicy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności jest teren położony w jednostce Bydgoszcz
Wschód - Fordońska, gdzie średni przyrost liczby mieszkańców szacuje się na blisko 8 tys. osób.

Poza obszarami zwartej zabudowy, na terenach objętych obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, wyodrębniono kolejne 280 ha terenów przeznaczonych pod funkcje
mieszkaniowe. Są to głównie obszary rezerw zabudowy jednorodzinnej koncentrujące się w takich rejonach
miasta jak: Prądy-Lisia, Piaski, Zamczysko, Zofin-Niepodległości, Grochol, Opławiec, Jachcice, Czyżkówko,
Smukała-Baranowskiego. Znaczącą rezerwą zabudowy mieszkaniowej w granicach obowiązującego planu
miejscowego jest również teren zlokalizowany w jednostce Fordon - Eskulapa, gdzie możliwy jest rozwój
wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego dla niemal 4,5 tys. potencjalnych mieszkańców.
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Dodatkowo, na terenie miasta wyznaczono ok. 550ha rezerw pod przyszłą zabudowę mieszkaniową, z czego
ok. 400ha stanowi strategiczne obszary perspektywicznej zabudowy mieszkaniowej, które powinny być
uruchamiane stopniowo, w miarę potrzeb, a ich udostępnienie dla zabudowy mieszkaniowej wymaga podjęcia
określonych działań.

Obszary perspektywicznej zabudowy mieszkaniowej są skoncentrowane w trzech obszarach miasta:

- teren w jednostce Bydgoszcz Wschód – Las Gdański, w rejonie ul. Inwalidów stanowiący ok. 42 ha
(możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej o powierzchni użytkowej mieszkań szacowanej na ok. 263 tys.
m2)

- teren w jednostce Jachcice, w którym wyznaczono około 150 ha rezerwy pod zabudowę jedno-
i wielorodzinną, dające możliwość osiedlenia blisko 12 tys. osób (możliwość realizacji zabudowy
mieszkaniowej o powierzchni użytkowej mieszkań szacowanej na ok. 680 tys. m2),

- obszar nowej dzielnicy mieszkaniowej, zlokalizowany w jednostkach Fordon - Górny Taras, Mariampol
oraz Jastrzębie, gdzie wyznaczono ok. 60 ha pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (ponad 12 tys.
mieszkańców) i ok. 155 ha pod jednorodzinną (ok. 5 700 mieszkańców) - możliwość realizacji zabudowy
mieszkaniowej o powierzchni użytkowej mieszkań szacowanej na ok. 745 tys. m2)

W celu zbilansowania zapotrzebowania na nową powierzchnię mieszkaniową, z terenami rezerwowanymi
pod zabudowę mieszkaniową, przeanalizowano chłonność istniejącej zabudowy mieszkaniowej, dla której
przyjęto docelowe standardach zamieszkania tzn. powierzchnia użytkowa mieszkalna: 50 m2/os - w zabudowie
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jednorodzinnej i 30 m2/os – w zabudowie wielorodzinnej. Pozwoliło to na określenie, że w istniejącej
zabudowie (zasobach mieszkaniowych), przy wyższych standardach zamieszkania, będzie mogło zamieszkiwać
ok. 254 tys. mieszkańców, przy zakładanej, docelowej liczbie mieszkańców Bydgoszczy określonej na 360 tyś.

Wyznaczone w niniejszej analizie, rezerwy terenów mieszkaniowych, przy spełnieniu założonych standardów
urbanistycznych, pozwalają na zrealizowanie ok. 3 917 000 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, w której
może zamieszkać ok. 109 tys. nowych mieszkańców. Nadwyżka szacowanej powierzchni użytkowej w stosunku
do przyjętych założeń wynosi 391 tys. m2 (118 ha), co w przybliżeniu stanowi ok. 11% całości
zapotrzebowania.

Istniejące zasoby mieszkaniowe oraz rezerwy terenów pod nową zabudowę mieszkaniową, umożliwiają
osiągnięcie wskaźników w zakresie powierzchni użytkowej, powyżej zakładanych 30 m2/os w zabudowie
wielorodzinnej, tj. 31,25 m2/os .W przeliczeniu dla całego miasta umożliwia to osiągnięcie średniego
wskaźnika powierzchni użytkowej w zabudowie mieszkaniowej na poziomie ok. 35 m2/os.
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Potencjalną chłonność zabudowy mieszkaniowej w jednostkach strukturalnych przedstawiono w poniższej
tabeli:
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Dysponując nadwyżką rezerw terenowych dla potrzeb rozwoju funkcji mieszkaniowej o podwyższonych
standardach, wskazane wcześniej strategiczne obszary rezerwowe należy uruchamiać stosownie do
zapotrzebowania, a zwłaszcza dopiero po wykorzystaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, zlokalizowanych na zwartym obszarze miasta. W pierwszej kolejności powinno następować
wykorzystywanie dla nowej zabudowy, obszarów położonych w zwartej strukturze przestrzennej Bydgoszczy
przeznaczonych pod taką zabudowę oraz tych, które zostały objęte obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Nie ma więc w tej sytuacji potrzeby wkraczania z zabudową mieszkaniową na tereny przeznaczone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod parkową zieleń publiczną, z czym mamy do
czynienia we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393,
położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego, polegającej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z mieszkaniem przystosowanym do prowadzenia punktu przedszkolnego, z garażem
podziemnym oraz wewnętrznymi instalacjami c.o., elektryczną, wod.-kan. i wentylacji oraz zewnętrznymi
instalacjami wod.-kan. i elektrycznymi, niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Przylesie – Pawła z Łęczycy” w Bydgoszczy, uchwalonego uchwałą Nr LXVIII/1297/06 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006r. [8ZP – teren zieleni publicznej urządzonej]. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. Nr 72, poz. 1231 z dnia 9 czerwca 2006r.).

Konieczności wkraczania na tereny przewidziane w planach miejscowych pod zieleń i funkcje z nią związane
(wypoczynek, sport, rekreacja), nie potwierdza demografia, która wskazuje na trend spadkowy w zakresie
liczby ludności w mieście. Z kolei wszystkie analizowane dane i wskaźniki dotyczące zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych, a także potrzeb i możliwości rozwoju miasta, wskazują na systematyczną poprawę
poszczególnych parametrów wpływających na podnoszenie standardu zamieszkania.

Uszczuplanie terenów zieleni oraz podnoszenie liczby mieszkańców na osiedlach, w granicach których
niespełnione są standardy zaopatrzenia mieszkańców np. w urządzone tereny sportu i rekreacji (osiedla
Przylesie 0,79m2 terenów rekreacji lub sportu na jednego mieszkańca, w sytuacji gdy nowy mieszkaniec ma być
wyposażony w teren wypoczynku o powierzchni 4,0m2), prowadzi do wniosku, że konieczne jest podnoszenie
powierzchni terenów zieleni, wypoczynku, sportu i rekreacji oraz docelowe obniżenie liczby mieszkańców na
danym terenie, po to aby uzyskiwać lepsze (zrównoważone) wskaźniki zamieszkania i wyposażenia osiedli
w określone funkcje, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ewentualna realizacja inwestycji mieszkaniowej
w trybie „specustawy” zgodnie ze złożonym Wnioskiem, dogęszczającym zabudowę istniejących osiedli
intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeczy tej zasadzie i byłaby działaniem sprzecznym
z kierunkami wyznaczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy.

Warto także wspomnieć, że działania mające na celu utrzymanie terenów zieleni na terenach intensywnej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wpisują się w Plan adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do
roku 2030, który został przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy, uchwałą nr XIV/287/19 z dnia 4 września
2019r.

5.Ocena finansowa skutków regulacji oraz wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Przedmiotowa uchwała nie wywołuje skutków finansowych.
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