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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

OSIELSKO 
OSIELSKO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i jednorodzinnej (80%), tereny 

usługowe, handlowe, tereny oświaty 

zabudowa historyczna, zabudowa współczesna, 

istotny rozwój zabudowy po 2000 roku, dominuje 

nowoczesna architektura, teren zagospodarowany w 

95% 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



3 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

NIEMCZ 
OSIELSKO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług 

zabudowa historyczna, zabudowa współczesna, 

istotny rozwój zabudowy po 2000 roku, najstarsza 

część wsi z zabudowaniami poniżej standardów 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ŻOŁĘDOWO 
OSIELSKO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (50%), tereny rolnictwa 

zabudowa z drugiej połowy XX wieku, stopniowy  

rozwój zabudowy po 2000 roku, ogródki działkowe 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



5 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

DOBRCZ 
DOBRCZ bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (70%), tereny usług 

zabudowa z drugiej połowy XX wieku, stopniowy  

rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



6 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KOTOMIERZ 
DOBRCZ bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



7 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

WUDZYN 
DOBRCZ bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (50%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



8 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

SAMOCIĄŻEK 
KORONOWO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (40%), zabudowa zagrodowa, liczne 

budynki gospodarcze, tereny ogródków działkowych 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



9 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KORONOWO 1 
KORONOWO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  tereny komunikacji i usług, w pełni 

zagospodarowany 

zabudowa wielowiekowa centrum miasta, zabudowa 

II połowy XX wieku, niewielki odsetek nowej 

zabudowy 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

 

  



10 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KORONOWO 2 
KORONOWO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

tereny produkcyjne, magazynowe i składowe, 

tereny otwarte,  

zabudowa kubaturowa produkcji, zabudowa 

usługowa, główny rozwój w II poł XX wieku 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   



11 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

SICIENKO 
SICIENKO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   



12 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KRUSZYN 
SICIENKO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zespół średnio zwartej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (50%), zabudowa zagrodowa, liczne 

budynki gospodarcze, tereny rolnicze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



13 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

OSÓWIEC 
SICIENKO bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy wsi, zabudowa zagrodowa, 

liczne budynki gospodarcze, zabudowa produkcyjna,  

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



14 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

LUBOSTROŃ 
ŁABISYN żniński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy wsi, liczne budynki 

gospodarcze, garaże i wiaty, ogródki działkowe, 

zabudowa produkcyjna, zabudowa wielorodzinna  

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej, zabudowa 

zakładowa zakładu rolnego 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



15 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

WŁADYSŁAWOWO 
ŁABISZYN żniński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, zabudowa zagrodowa, 

niewielka intensywność zabudowy (50%) 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: umiarkowana 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: 

wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



16 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

NOWE DĄBIE 
lokalizacja lewa 

ŁABISZYN żniński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (50%), ogródki działkowe. 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku,  potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



17 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

NOWE DĄBIE 
lokalizacja prawa 

ŁABISZYN żniński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), zabudowa zagrodowa, liczne 

budynki gospodarcze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

Data opracowania: Uwagi: 

09.12.2019  

  



18 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

DĄBROWA 

CHEŁMIŃSKA 

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

 



19 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

CZARŻE 
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, zabudowa 

zagrodowa, niewielka intensywność zabudowy (50%) 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



20 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

OSTROMECKO 
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (90%), liczne budynki gospodarcze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku,  potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



21 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

RYNARZEWO 
SZUBIN nakielski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej,  tereny komunikacji i 

usług, w pełni zagospodarowany 

zabudowa wielowiekowa centrum wsi, zabudowa II 

połowy XX wieku, znaczący odsetek nowej 

zabudowy nowoczesnej 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



22 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ZAMOŚĆ 
SZUBIN nakielski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tereny komunikacji i usług, w pełni 

zagospodarowany 

zabudowa wielowiekowa centrum wsi, zabudowa II 

połowy XX wieku, znaczący odsetek nowej 

zabudowy nowoczesnej 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



23 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

SZUBIN 
SZUBIN nakielski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej,  tereny 

komunikacji i usług, w pełni zagospodarowany 

zabudowa II połowy XX wieku, znaczący odsetek 

nowej zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



24 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

SOLEC KUJAWSKI 1 SOLEC KUJAWSKI bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  w pełni zagospodarowany 

zabudowa II połowy XX wieku, znaczący odsetek 

nowej zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

 



25 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

SOLEC KUJAWSKI 2 SOLEC KUJAWSKI bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  w pełni zagospodarowany 

zabudowa II połowy XX wieku, znaczący odsetek 

nowej zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



26 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

SOLEC KUJAWSKI 3 SOLEC KUJAWSKI bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  tereny komunikacji i usług, w pełni 

zagospodarowany 

zabudowa wielowiekowa centrum miasta, zabudowa 

II połowy XX wieku, niewielki odsetek nowej 

zabudowy 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



27 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KĄKOL 
WIELKA NIESZAWKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, zabudowa 

zagrodowa, niewielka intensywność zabudowy (50%) 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, z 

udziałem zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



28 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

CIERPICE 
WIELKA NIESZAWKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, zabudowa 

zagrodowa, niewielka intensywność zabudowy 

(50%), usługi oświaty 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, z 

udziałem zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



29 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

MAŁA NIESZAWKA WIELKA NIESZAWKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny rolne i pojedyncze 

zabudowania zagrodowe (20%), 

zabudowa z lat 80. XX wieku (50%), pozostała część 

zabudowy powstawała w latach od 2000 do czasów 

współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



30 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

BIAŁE BŁOTA BIAŁE BŁOTA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



31 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ŁOCHOWO BIAŁE BŁOTA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



32 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KRUSZYN KRAJEŃSKI BIAŁE BŁOTA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, oraz 

produkcyjna, niewielka intensywność zabudowy 

(50%), tereny leśne i tereny otwarte 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



33 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

BRZOZA BYDGOSKA NOWA WIEŚ WIELKA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



34 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

NOWA WIEŚ WIELKA 1 NOWA WIEŚ WIELKA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



35 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

NOWA WIEŚ WIELKA 2 NOWA WIEŚ WIELKA bydgoski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej, tereny rolne, 

tereny zamknięte - kolejowe 

zabudowa częściowo z lat 60. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

1980 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



36 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

NAKŁO NAD NOTECIĄ 1 NAKŁO NAD NOTECIĄ nakielski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



37 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

NAKŁO NAD NOTECIĄ 2 NAKŁO NAD NOTECIĄ nakielski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



38 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

WYSTĘP NAKŁO NAD NOTECIĄ nakielski 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



39 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ZŁAWIEŚ WIELKA ZŁAWIEŚ WIELKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



40 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ZŁAWIEŚ MAŁA ZŁAWIEŚ WIELKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, zabudowa 

zagrodowa, niewielka intensywność zabudowy 

(50%), nowoczesna zabudowa mieszkaniowa 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

znaczący udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



41 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

GÓRSK ZŁAWIEŚ WIELKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze, tereny 

leśne 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



42 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ŁUBIANKA 1 ŁUBIANKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej, niewielka 

intensywność zabudowy (50%) 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



43 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ŁUBIANKA 2 ŁUBIANKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, oraz 

produkcyjna, niewielka intensywność zabudowy 

(50%), tereny rolne i  tereny otwarte 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



44 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ŁUBIANKA 3 ŁUBIANKA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, zabudowa 

zagrodowa, niewielka intensywność zabudowy (30%) 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



45 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

CHEŁMŻA 1 CHEŁMŻA MIASTO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



46 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

CHEŁMŻA 2 CHEŁMŻA MIASTO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  tereny komunikacji i usług, w pełni 

zagospodarowany 

zabudowa wielowiekowa centrum miasta, zabudowa 

II połowy XX wieku, niewielki odsetek nowej 

zabudowy 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

   

  



47 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

CHEŁMŻA 3 CHEŁMŻA MIASTO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



48 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KOŃCZEWICE CHEŁMŻA GMINA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, oraz 

produkcyjna, niewielka intensywność zabudowy 

(50%), tereny rolne i  tereny otwarte 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



49 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

GRZYWNA CHEŁMŻA GMINA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



50 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ZELGNO CHEŁMŻA GMINA toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, oraz usługową  

produkcyjna, niewielka intensywność zabudowy 

(50%), tereny rolne i  tereny otwarte 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



51 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ŁYSOMICE ŁYSOMICE toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



52 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

LULKOWO ŁYSOMICE toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze, tartak 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

stopniowy  rozwój zabudowy po 2000 roku,  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



53 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

TURZNO ŁYSOMICE toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze, magazyny 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku,  potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



54 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

GRĘBOCIN LUBICZ toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze, magazyny 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

zakład produkcyjny oraz teren składów 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



55 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

LUBICZ DOLNY LUBICZ toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (80%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze, magazyny 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

zakład produkcyjny oraz teren składów 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



56 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

ZŁOTORIA LUBICZ toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



57 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KOWALEWO POMORSKIE1 KOWALEWO POMORSKIE golubsko-dobrzyński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



58 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

KOWALEWO POMORSKIE 2 KOWALEWO POMORSKIE golubsko-dobrzyński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej,  tereny komunikacji i usług, w pełni 

zagospodarowany 

zabudowa wielowiekowa centrum miasta, zabudowa 

II połowy XX wieku, niewielki odsetek nowej 

zabudowy 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



59 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

RYCHNOWO KOWALEWO POMORSKIE golubsko-dobrzyński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

rozproszony zespół zabudowy wsi, zabudowa 

zagrodowa, niewielka intensywność zabudowy 

(50%), tereny produkcyjne 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

niewielki udział zabudowy nowoczesnej, zakład 

produkcyjny 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 
Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



60 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

BRZOZÓWKA OBROWO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (95%) i usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



61 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

GŁOGOWO OBROWO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (50%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze, magazyny 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

zakład produkcyjny oraz teren składów 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



62 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

SILNO OBROWO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej średnie zagęszczenie 

zabudowa stosunkowo nowa powstawała od około  

2000 do czasów współczesnych 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



63 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

CZERNIKOWO CZERNIKOWO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, szeregowej, wielorodzinnej i 

usługowej 

zabudowa częściowo z lat 80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach od 

2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



64 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

MAZOWSZE CZERNIKOWO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

tereny rolne i pojedyncze zabudowania zagrodowe 

(20%), 

zabudowa z lat 80. XX wieku (50%) i z lat 

wcześniejszych 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



65 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

STELKIN CZERNIKOWO toruński 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (50%), tereny usług, zabudowa 

zagrodowa, liczne budynki gospodarcze, magazyny 

zabudowa głównie z drugiej połowy XX wieku, 

zakład produkcyjny oraz teren składów 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



66 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

TORUŃ obszar Rysia MIASTO TORUŃ MIASTO TORUŃ 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



67 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

TORUŃ obszar Jastrzębia MIASTO TORUŃ MIASTO TORUŃ 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



68 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

TORUŃ obszar Bażantowa MIASTO TORUŃ MIASTO TORUŃ 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



69 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

TORUŃ obszar Rzepakowa MIASTO TORUŃ MIASTO TORUŃ 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



70 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

TORUŃ obszar Pszeniczna MIASTO TORUŃ MIASTO TORUŃ 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

  



71 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

TORUŃ obszar Konwaliowa MIASTO TORUŃ MIASTO TORUŃ 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 

Data opracowania: Uwagi:  

09.12.2019   

 



72 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Smukalska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

średnio zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku, średnio niski 

standard techniczny zabudowy  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 

 



73 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Smukalska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

średnio zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku, średnio niski 

standard techniczny zabudowy  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 



74 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Pijarów MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren skarpy pradoliny, tereny 

usługowe 

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 



75 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Pijarów MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren skarpy pradoliny, tereny 

usługowe 

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

 

 



76 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Księżycowa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jednorodzinnej, teren skarpy 

pradoliny, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

 



77 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Księżycowa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jednorodzinnej, teren skarpy 

pradoliny, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

 

 



78 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Czackiego MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

jednorodzinnej, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 

 



79 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Czackiego MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

jednorodzinnej, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 



80 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Plac Wolności MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy wielofunkcyjnej części 

śródmiejskiej miasta 

zabudowa w wielowiekowa historyczna  potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 
 



81 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Plac Wolności MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy wielofunkcyjnej części 

śródmiejskiej miasta 

zabudowa w wielowiekowa historyczna  potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 



82 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Gajowa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

jednorodzinnej, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 



83 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Gajowa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

jednorodzinnej, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 



84 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Kragujewca MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej  zabudowa z lat 70-80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach 

od 2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

 
 



85 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Kragujewca MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej  zabudowa z lat 70-80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach 

od 2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 



86 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Baczyńskiego MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej  zabudowa z lat 60-70. XX wieku, pozostała część 

zabudowy powstawała w latach od 2000 do czasów 

współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 
 



87 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Baczyńskiego MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej  zabudowa z lat 60-70. XX wieku, pozostała część 

zabudowy powstawała w latach od 2000 do czasów 

współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 



88 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Kromera MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 
 



89 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Kromera MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

  



90 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Cieplicka MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 



91 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar 11 Listopada MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

 



92 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Fieldorfa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 



93 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Myślęcinek MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

Park Krajobrazowy Tereny leśne potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

 

 



94 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Saperów MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 



95 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Łęgnowo MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

 



96 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Smoleńska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

 tereny usługowe, rodzinne ogrody działkowe zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 



97 
 

 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Wyzwolenia MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

 



98 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Drzycimska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 


