
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/734/16 

RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 r., 

poz. 446) i art. 8 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1-3 oraz art. 11 ust. 1-5 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1777, zm. z 2016 r. poz. 1020 i 1250.) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) obszarze zdegradowanym - należy przez to rozumieć obszar gminy, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 r. poz. 1777, zm. z 2016 r. poz. 1020 i 1250); 

2) obszarze rewitalizacji - należy przez to rozumieć obszar gminy, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 r. poz. 1777, zm. z 2016 r. poz. 1020 i 1250); 

3) paliwach stałych - należy przez to rozumieć paliwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2014 r. poz. 1728). 

 

§ 2. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy, w granicach 

określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Na obszarze rewitalizacji ustanawia się zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany 

sposobu zagospodarowania terenu polegającej na: 

1) budowie obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, z indywidualnymi 

instalacjami grzewczymi na paliwo stałe; 

2) zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymagającej przebudowy 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, posiadającego indywidualną instalację grzewczą na paliwo 

stałe, nie obejmującej zmiany tej instalacji. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

  

 Wiceprzewodniczący  

Rady Miasta 

Jan Szopiński 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 4631



załącznik  

do uchwały nr XXXVII/734/16 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy 
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