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UCHWAŁA Nr 827/10 
 RADY MIASTA TORUL 

 z dnia 8 lipca 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy OkrCcnej, na odcinku od 
ul. Szosa ChełmiMska do Trasy Vrednicowej oraz terenów przyległych w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124, 
Nr 75, poz. 474) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia”, uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy 
OkrCcnej, na odcinku od ul. Szosa ChełmiMska do 
„Trasy Vrednicowej” w Toruniu, bCd>cy w czCWci 
zmian> miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia, dla terenu połoconego 
przy ul. Polnej 8 (uchwała RMT nr 530/04 z dnia 
22 lipca 2004 r. – Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 90, 
poz. 1589), zwany dalej planem. 

 
§ 2. Integraln> czCWci> planu, o którym mowa 

w § 1, jest rysunek planu miejscowego zwany dalej 
rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia 
planu, w tym granice obszaru objCtego planem. 

 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 

rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji 
planu winno stać siC dominuj>c> form> 
wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszcz> siC elementy 
zagospodarowania bezpoWrednio z nim zwi>zane, 
warunkuj>ce prawidłowe korzystanie z terenu, 

np. urz>dzenia techniczne takie jak przył>cza 
i urz>dzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, 
miejsca postojowe, place pod Wmietniki, zbiorniki na 
paliwa grzewcze itp. o ile ustalenia dla 
poszczególnych terenów nie stanowi> inaczej; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia niekoliduj>ce 
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniaj> 
lub wzbogacaj> podstawowe funkcje terenu; 

3) terenie - nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

4) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z: 
a) poz. 1 – oznacza numer planu, 
b) poz. 2 – oznacza numer jednostki przestrzennej, 
c) poz. 3 – oznacza podstawowe przeznaczenie 

terenu, 
d) poz. 4 – oznacza kolejny numer terenu o tym 

samym przeznaczeniu; 
5) usługach w zieleni parkowej – nalecy przez to 

rozumieć działalnoWć słuc>c> szeroko rozumianym 
usługom dla ludnoWci, w tym równiec realizowan> 
jako zadania publiczne, prowadzon> wewn>trz 
obiektów fortecznych b>da w zabudowie 
wolnostoj>cej w Wcisłym powi>zaniu funkcjonalnym 
i przestrzennym z otaczaj>cymi terenami zieleni 
urz>dzonej, obejmuj>c> w szczególnoWciŚ 
administracjC, bankowoWć, gastronomiC, oWwiatC, 
opiekC zdrowotn>, ł>cznoWć, kulturC, naukC 
i szkolnictwo wycsze, sport i rekreacjC, działalnoWć 
z zakresu rzemiosłaś 

6) zieleni przydrocnej – nalecy przez to rozumieć 
roWlinnoWć umieszczon> w pasie drogowym 
z uwzglCdnieniem uwarunkowaM lokalnych, maj>c> 
na celu w szczególnoWci ochronC ucytkowników 
drogi przed oWlepianiem przez pojazdy 
nadjecdcaj>ce z kierunku przeciwnego, ochronC 
drogi przed zawiewaniem i zaWniecaniem, ochronC 
przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby; 

7) drogach wewnCtrznych - nalecy przez to rozumieć 
wydzielone geodezyjnie działki, umocliwiaj>ce 
skomunikowanie terenów (działek) z drog> 
publiczn> – udostCpnione dla ruchu pieszego 
i samochodowego na okreWlonych przez właWciciela 
lub zarz>dcC warunkach; 

8) noWnikach reklamowych (reklamie) – nalecy przez to 
rozumieć noWniki informacji wizualnej na terenach 
usługowych, b>da na terenach komunikacji, 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
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z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. 
Na terenach dróg pojCcie to nie dotyczy noWników 
reklamowych umieszczonych w polu widzenia 
ucytkowników drogi, bCd>cych znakami 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakami informuj>cymi o obiektach ucytecznoWci 
publicznej ustawionymi przez gminCś 

9) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie i poprawC stanu technicznego 
obiektów budowlanych; 

 10) zakazie lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych – nalecy przez to rozumieć zakaz, 
który nie dotyczy obiektów budowlanych 
stanowi>cych zaplecze budowy, niezbCdnych 
w okresie prowadzenia robót budowlanych; 

 11) obiektach trudno dostrzegalnych z powietrza – 
nalecy przez to rozumieć takie obiekty jak anteny, 
wolno stoj>ce maszty, słupy oWwietlenia, sieci/linie 
napowietrzne, kominy, pylony reklamowe itp., 
których wysokoWć w powierzchniach podejWć 
ograniczaj>cych powinna być pomniejszona 
o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokoWci 
w miejscu ich lokalizacji. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz z definicjami wynikaj>cymi z Polskich Norm 
i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 35.04-KD(Z)1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna – 
ulica zbiorcza, 

b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zatoki autobusowe, zieleM 
przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz trasowania przebiegu drogi zbiorczej 

w sposób minimalizuj>cy straty w istniej>cym 
drzewostanie ze szczególnym uwzglCdnieniem 
wartoWciowych okazów drzew i nakaz 
rekompensaty powstałych strat poprzez nowe 
nasadzenia w granicach terenu objCtego 
niniejszym paragrafem, 

b) nakaz zagospodarowania terenów zbCdnych dla 
trasowania drogi zbiorczej zieleni> wysok>, 

c) nakaz wprowadzenia zieleni przydrocnej, 
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowaM 
z maksymalnym wkomponowaniem istniej>cej 
zieleni leWnej, 

d) w przypadku przekroczenia norm akustycznych, 
wymaganych dla funkcji mieszkaniowej, nakaz 
wprowadzenia osłon akustycznych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) obowi>zek uzgodnieM z właWciwymi słucbami 

ochrony konserwatorskiej wszelkiej działalnoWci 
inwestycyjnej, 

b) obowi>zek uczytelnienia przebiegu historycznej 
drogi rokadowej, tzn. istniej>cego przebiegu 
ul. Polnej i Szosy OkrCcnej, 

c) obowi>zek zachowania kamieni granicznych 
o wartoWci historyczno-kulturowej, 

d) obowi>zek zachowania studzienek ł>cznoWci 
o wartoWci historyczno-kulturowej, 

e) obowi>zek zachowania istniej>cych rowów 
odwadniaj>cych o wartoWci historyczno-
kulturowej, 

f) obowi>zek zachowania skarpy przydrocnej na 
północnym odcinku ul. Sz. OkrCcna wraz 
z zieleni> wysok>, 

g) dopuszcza siC skanalizowanie istniej>cych 
rowów odwadniaj>cych, 

h) obowi>zek maksymalnej ochrony zieleni 
wysokiej w formie szpalerów przydrocnych, 

i) obowi>zek uzupełniaj>cych nasadzeM dla 
szpalerów zieleni wysokiej, z zastrzeceniem 
pkt 9) lit. c) niniejszego paragrafu, 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, z zastrzeceniem lit. b, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie 

zintegrowanych z wiatami przystankowymi 
kiosków handlowych i budek telefonicznych 
(1 kiosk na 1 wiatC)ś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) przekrój – dwie jezdnie, kacda o dwóch pasach 

ruchu, 
c) minimalna szerokoWć jezdni 7 m, 
d) chodniki, 
e) Wciecka rowerowa, 
f) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cego 

drzewostanu na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnia podejWcia 
lotniska ToruM do dopuszczalnych wysokoWci 
obiektów i drzew; 

7) granice i sposób zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa terenów przyległych na warunkach 

okreWlonych przez zarz>dcC drogi; 
b) dla czCWci terenu oznaczonej na rysunku planu 

jako powierzchnia podejWcia lotniska ToruM – 
obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 
lotnictwa cywilnego lokalizacji obiektów 
o wysokoWci powycej 65 m. n.p.m, w tym drzew, 
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oraz lokalizacji wszystkich obiektów, o których 
mowa w § 3, ust. 3, pkt 11), przy czym 
dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM 
oWwietleniowych i oznakowania dróg 
publicznych do wysokoWci wiCkszej, nic 
wynikaj>ca z przepisów Prawa lotniczego, 
jednak nieprzekraczaj>cej wysokoWci skrajni 
drogi publicznej, tj. 4,60 m n.p. terenu, 

c) dla pozostałej czCWci terenu ze wzglCdu na 
połocenie na obszarze ograniczenia wysokoWci 
zabudowy okreWlonej w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM - nieprzekraczalna 
wysokoWć obiektów naturalnych i sztucznych – 
92 m n.p.m.; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) skrzycowanie jednopoziomowe z ul. Szosa 

ChełmiMska, 
b) skrzycowanie jednopoziomowe z projektowan> 

Tras> Vrednicow>, 
c) skrzycowanie jednopoziomowe z drogami 

lokalnymi i wewnCtrznymi, 
d) skrzycowanie jednopoziomowe z lini> kolejow> 

ToruM-Olek, dopuszcza siC skrzycowanie 
w dwóch poziomach, 

e) na odcinku, na którym jest mocliwe trasowanie 
drogi zbiorczej poza przebiegiem istniej>cej 
jezdni ul. Polnej i Sz. OkrCcnej - obowi>zek 
adaptacji istniej>cej jezdni na ci>g pieszo-
rowerowy, 

f) przebudowa i budowa systemów infrastruktury 
technicznej na warunkach wydanych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, 

g) w przypadku modernizacji i rozbudowy 
istniej>cych napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych przebiegaj>cych przez 
obszar oznaczony na rysunku planu jako 
powierzchnia podejWcia lotniska ToruM ustala siC 
obowi>zek ich skablowania; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie z mocliwoWci> zmiany 
sposobu ucytkowania istniej>cych budynków 
mieszkalnych na usługi, z wył>czeniem usług 
mog>cych zawsze znacz>co oraz potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z obowi>zkiem zapewnienia na terenie inwestora 
miejsc postojowych w iloWci 2 na kacde 100 m² 
powierzchni ucytkowej usług oraz pod warunkiem 
zapewnienia zjazdu z drogi publicznej na warunkach 
zarz>dcy drogi; dopuszcza siC przebudowC 
istniej>cych obiektów budowlanych bez zwiCkszania 
ich powierzchni ucytkowejś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 35.04-KD(D)2, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna – 
ulica dojazdowa, 

b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz utrzymania i uzupełniania 
zieleni przydrocnej w postaci obustronnych 
szpalerów drzew, w dostosowaniu do lokalnych 
uwarunkowaM, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) obowi>zek uzgodnieM z właWciwymi słucbami 

ochrony konserwatorskiej wszelkiej działalnoWci 
inwestycyjnej, 

b) obowi>zek uczytelnienia przebiegu historycznej 
drogi rokadowej, tzn. istniej>cego przebiegu 
ul. Polnej, 

c) obowi>zek maksymalnej ochrony zieleni 
wysokiej, 

d) obowi>zek uzupełniaj>cych nasadzeM zieleni 
wysokiej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, z zastrzeceniem lit. b, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie 

zintegrowanych z wiatami przystankowymi 
kiosków handlowych i budek telefonicznych 
(1 kiosk na 1 wiatC)ś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
c) minimalna szerokoWć jezdni – zgodnie ze stanem 

istniej>cym, 
d) chodniki, 
e) Wciecka rowerowa; 

7) granice i sposób zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – 
a) obsługa terenów przyległych na warunkach 

okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 
b) ze wzglCdu na połocenie na obszarze 

ograniczenia wysokoWci zabudowy okreWlonej  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska ToruM - 
nieprzekraczalna wysokoWć obiektów 
naturalnych i sztucznych – 92 m n.p.m.; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) skrzycowanie jednopoziomowe z drog> zbiorcz> 

oraz drogami lokalnymi i wewnCtrznymi, 
b) skrzycowanie jednopoziomowe z lini> kolejow> 

ToruM-Olek, 
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c) przebudowa i budowa systemów infrastruktury 
technicznej na warunkach wydanych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 35.04-KDW3, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja - droga wewnCtrzna - 
lotnisko ToruM, 

b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz wprowadzenia zieleni 
przydrocnej, w dostosowaniu do lokalnych 
uwarunkowaM, w tym do ograniczeM 
wysokoWciowych wynikaj>cych z dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruMś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) przekrój – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, 
c) minimalna szerokoWć jezdni 6 m, 
d) chodniki, 
e) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cego 

drzewostanu na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnie podejWć 
lotniska ToruM do dopuszczalnych wysokoWci 
obiektów i drzew; 

7) granice i sposób zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa terenów przyległych na warunkach 

okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 
b) dostCp ograniczony – teren lotniska ToruM, 
c) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji obiektów 
o wysokoWci powycej 65 m n.p.m, w tym drzew, 
oraz lokalizacji wszystkich obiektów, o których 
mowa w § 3, pkt 11); 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) skrzycowanie jednopoziomowe z ul. OkrCcn>, 
b) przebudowa i budowa systemów infrastruktury 

technicznej na warunkach wydanych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 35.04-KL1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja lotnicza - lotnisko 
ToruM, 

b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM urz>dzonaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - ustala siC obowi>zek 
dostosowania istniej>cego drzewostanu na obszarach 
oznaczonych na rysunku planu jako powierzchnie 
podejWć lotniska ToruM do dopuszczalnych 
wysokoWci obiektów i drzew; 

7) granice i sposób zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) teren lotniska ToruM - dostCp ograniczony, 
b) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji obiektów 
o wysokoWci powycej 65 m n.p.m, w tym drzew, 
oraz lokalizacji wszystkich obiektów, o których 
mowa w § 3, pkt 11); 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
a) na warunkach wydanych przez zarz>dców dróg 

i sieci, 
b) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 

technicznej jako podziemnych; 
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
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§ 8. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 35.04-U/ZP1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: usługi w zieleni parkowej 
(fortecznej), 

b) dopuszczalne: parkingi, drogi wewnCtrzne, 
obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
z wył>czeniem stacji bazowych telefonii 
komórkowejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanych 

z gospodark> odpadami nie pochodz>cymi 
z własnej produkcji, 

b) zakaz składowania na otwartej przestrzeni - 
w miejscach eksponowanych od strony dróg 
publicznych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla terenu objCtego niniejszym paragrafem, 

ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 
krajobrazu kulturowego elementów 
zewnCtrznego pierWcienia fortyfikacji dawnej 
Twierdzy ToruM, o granicach przedstawionych 
na rysunku planu, 

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a 
niniejszego paragrafu jest zabytkowy Fort VII 
"Tadeusz KoWciuszkoą, wpisany do rejestru 
zabytków decyzj> z dnia 07.10.1971 r. pod 
nr A/1348 (nr rejestru zabytków woj. kuj. pom.), 
wraz z obiektami i umocnieniami ziemnymi 
wchodz>cymi w skład zespołu warownego 
zewnCtrznego pierWcienia fortecznego dawnej 
Twierdzy ToruM i towarzysz>c> zieleni>, 

c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, 
o której mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego 
paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia 
lub zmiany formy przestrzennej oraz właWciwe 
wyeksponowanie obiektów fortecznych 
i umocnieM ziemnych o wartoWci historycznej, 
o których mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego 
paragrafu, 

d) obowi>zek ochrony substancji murowo-ziemnej 
Fortu VII oraz ukształtowania terenu 
w otoczeniu fortu, 

e) nakaz uzyskania pozwolenia właWciwego organu 
ochrony konserwatorskiej na wszelkie prace 
konserwatorskie, restauratorskie, roboty 
budowlane, prace ziemne dotycz>ce Fortu VII 
i jego otoczenia, a takce na wycinkC drzew 
i krzewów, 

f) nakaz uzgadniania projektów zagospodarowania 
terenu, o których mowa w pkt 9, lit. a niniejszego 
paragrafu z właWciwym organem ochrony 
konserwatorskiej, 

g) zakaz lokalizowania nowej zabudowy, 
z zastrzeceniem pkt 4, lit. h niniejszego 
paragrafu, 

h) dopuszcza siC lokalizowanie zabudowy 
rozproszonej w granicach wyznaczonych przez 
nieprzekraczalne linie zabudowy na warunkach 
okreWlonych w pkt 6 niniejszego paragrafu; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz grodzenia terenu od strony Fortu VII, 
b) ogrodzenia od strony dróg publicznych - 

wył>cznie w formie acurowejś 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) lokalizacja nowej zabudowy kubaturowej – 

z zastrzeceniem ustaleM pkt 4 niniejszego 
paragrafu, 

c) dla nowej zabudowy kubaturowej nakaz 
zachowania min. 50% powierzchni biologicznie 
czynnej, w granicach terenu wyznaczonego przez 
nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) maksymalna powierzchnia nowej zabudowy - 
30% terenu wyznaczonego przez 
nieprzekraczalne linie zabudowy, 

e) nieprzekraczalna wysokoWć nowej zabudowy – 
dwie kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 
8 m, z zastrzeceniem pkt 9 lit. b niniejszego 
paragrafu, 

f) dachy spadowe o nachyleniu połaci dachowych 
20-30º, 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
samochodówŚ 20 ogólnodostCpnych miejsc na 
1000 m² powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady oraz warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu 
a) nakaz sporz>dzania projektów zagospodarowania 

terenu obejmuj>cych całoWć terenu oznaczonego 
symbolem 35.04-U/ZP1 wspólnie z terenem 
oznaczonym symbolem 35.04-ZL6, 
uwzglCdniaj>cych obiekt Fortu VII wraz 
z dojazdem i obsług> parkingow>, 

b) obsługa komunikacyjna (na warunkach 
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi) poprzez 
istniej>ce zjazdy z ul. Polnej, 

c) ze wzglCdu na połocenie na obszarze 
ograniczenia wysokoWci zabudowy okreWlonej 
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska ToruM - 
nieprzekraczalna wysokoWć obiektów 
naturalnych i sztucznych – 92 m n.p.m.; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 
z i do miejskiej sieci – w uzgodnieniu z gestorem 
sieci, 

b) zaopatrzenie w gaz oraz w energiC elektryczn> - 
z istniej>cych lub projektowanych sieci 
(lub urz>dzeM elektroenergetycznych) – 
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> – postulowane 
z sieci ciepłowniczej, dopuszcza siC z urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw 
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej - 
w uzgodnieniu z właWciwymi gestorami, 

f) w przypadku modernizacji i rozbudowy 
istniej>cych napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych, ustala siC obowi>zek ich 
skablowania; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
a) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 9. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 35.04- U/ZP2 i 35.04- U/ZP3, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: usługi w zieleni parkowej 
(fortecznej), 

b) dopuszczalne: parkingi, drogi wewnCtrzne, 
obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
z wył>czeniem stacji bazowych telefonii 
komórkowejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanych 

z gospodark> odpadami nie pochodz>cymi 
z własnej produkcji, 

b) zakaz składowania na otwartej przestrzeni - 
w miejscach eksponowanych od strony dróg 
publicznych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla terenu objCtego niniejszym paragrafem, 

ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 
krajobrazu kulturowego elementów 
zewnCtrznego pierWcienia fortyfikacji dawnej 

Twierdzy ToruM, o granicach przedstawionych 
na rysunku planu, 

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a 
niniejszego paragrafu s> obiekty i umocnienia 
ziemne wchodz>ce w skład zespołu warownego 
zewnCtrznego pierWcienia fortecznego dawnej 
Twierdzy ToruM, tj. schron A-11 przy 
ul. Polnej 4, nr OC: A17 oraz schron M-13 przy 
ul. MoryciMskiego 34, nr OC: A - 16, 

c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, 
o której mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego 
paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia 
lub zmiany formy przestrzennej oraz właWciwe 
wyeksponowanie obiektów fortecznych 
i umocnieM ziemnych o wartoWci historycznej, 
o których mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego 
paragrafu, 

d) obowi>zek zachowania obiektów schronów, 
o których mowa w pkt 4, lit. b niniejszego 
paragrafu, 

e) obowi>zek uzgadniania z właWciwym organem 
ochrony konserwatorskiej projektów 
zagospodarowania terenu oraz wszelkich działaM 
inwestycyjnych, w tym prac polegaj>cych na 
remoncie, modernizacji, adaptacji obiektów 
kubaturowych o wartoWci historyczno-
kulturowej, nie wpisanych do rejestru zabytkówś 

f) zakaz lokalizowania nowej zabudowy, 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg 
publicznych - wył>cznie w formie acurowejś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) lokalizacja funkcji usługowych wewn>trz 

kubatury schronów, z zastrzeceniem ustaleM 
pkt 4 niniejszego paragrafu, 

b) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
samochodówŚ 20 ogólnodostCpnych miejsc na 
1000m² powierzchni ucytkowej usług, 

c) nakaz zachowania min. 70% powierzchni 
biologicznie czynnej; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady oraz warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna (na warunkach 

i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi) 
z przylegaj>cych dróg zbiorczych lub 
dojazdowych, 

b) ze wzglCdu na połocenie na obszarze 
ograniczenia wysokoWci zabudowy okreWlonej 
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska ToruM - 
nieprzekraczalna wysokoWć obiektów 
naturalnych i sztucznych – 92 m n.p.m; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 
z i do miejskiej sieci – w uzgodnieniu z gestorem 
sieci, 

b) zaopatrzenie w gaz oraz w energiC elektryczn> - 
z istniej>cych lub projektowanych sieci 
(lub urz>dzeM elektroenergetycznych) – 
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> – postulowane 
z sieci ciepłowniczej, dopuszcza siC z urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw 
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej - 
w uzgodnieniu z właWciwymi gestorami; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
a) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 10. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: od 35.04-ZL1 do 35.04-ZL5, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zieleM leWna, 
b) dopuszczalne: 

- ci>gi piesze i rowerowe z towarzysz>cymi 
elementami słuc>cymi potrzebom rekreacji 
i wypoczynku (np. wiaty turystyczne, 
zadaszenia, itp.) urz>dzone po istniej>cych 
drogach i Wcieckach leWnych, 

- sieci infrastruktury technicznej, wył>cznie 
jako adaptacja istniej>cych sieci; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz wygradzania z wyj>tkiem ogrodzeM 

zwi>zanych z gospodark> leWn>, 
b) zakaz lokalizacji noWników reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – maksymalna ochrona istniej>cego 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla czCWci terenów objCtych niniejszym 

paragrafem, ustala siC strefC ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu kulturowego 
elementów zewnCtrznego pierWcienia fortyfikacji 
dawnej Twierdzy ToruM, o granicach 
przedstawionych na rysunku planu, 

b) obiekty i umocnienia ziemne wchodz>ce w skład 
zespołu warownego zewnCtrznego pierWcienia 
fortecznego dawnej Twierdzy ToruM, 

c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, 
o której mowa w pkt. 4 lit. A niniejszego 

paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia 
lub zmiany formy przestrzennej oraz właWciwe 
wyeksponowanie obiektów fortecznych 
i umocnieM ziemnych o wartoWci historycznej, 
o których mowa w pkt. 4 lit. B niniejszego 
paragrafu, 

d) nakaz uzgadniania projektów zagospodarowania 
terenu z właWciwym organem ochrony 
konserwatorskiej, 

e) ustala siC obowi>zek zachowania ruin schronów 
M-14 i A-12 połoconych przy ul. Szosa OkrCcnaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ucytkowanie zgodne z planem urz>dzenia lasu, 
b) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cego 

drzewostanu na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnia podejWcia 
lotniska ToruM do dopuszczalnych wysokoWci 
obiektów i drzew, 

c) zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów 
zwi>zanych z gospodark> leWn>ś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

zbiorczych i lokalnych na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi, 

b) zagospodarowanie pasa technicznego 
istniej>cych linii elektroenergetycznych – 
zgodnie z wymaganiami przepisów odrCbnych, 

c) dla terenu 35.04-ZL1 na całym obszarze oraz dla 
czCWci terenu 35.04-ZL2, oznaczonej na rysunku 
planu jako powierzchnia podejWcia lotniska 
ToruM – obowi>zek uzgodnienia z właWciwym 
organem lotnictwa cywilnego lokalizacji 
obiektów o wysokoWci powycej 65 m n.p.m, 
w tym drzew oraz lokalizacji wszystkich 
obiektów, o których mowa w § 3, pkt 11, 

d) dla pozostałych terenów ze wzglCdu na połocenie 
na obszarze ograniczenia wysokoWci zabudowy 
okreWlonej w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruM - nieprzekraczalna wysokoWć 
obiektów naturalnych i sztucznych – 
92 m n.p.m., 

e) dla czCWci terenu 35.04-ZL3, oznaczonej na 
rysunku planu jako teren zagrocony 
wystCpowaniem ruchów masowych ziemi ustala 
siC obowi>zek zagospodarowania w sposób 
zmniejszaj>cy zagrocenie osuwaniem siC mas 
ziemnych oraz obowi>zek geodezyjnego 
monitorowania statecznoWci skarp; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) na warunkach wydanych przez zarz>dców dróg 
i sieci, 

b) w przypadku modernizacji i rozbudowy 
istniej>cych napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych przebiegaj>cych przez 
obszar oznaczony na rysunku planu jako 
powierzchnia podejWcia lotniska ToruM ustala siC 
obowi>zek ich skablowania; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci 0%; 
 
§ 11. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 35.04-ZL6, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zieleM leWna (na obiekcie 
fortecznym), 

b) dopuszczalne: 
- Wciecki piesze i rowerowe z towarzysz>cymi 

elementami słuc>cymi potrzebom re-kreacji 
i wypoczynku (np. wiaty turystyczne, 
zadaszenia, miejsca odpoczynku itp.), 

- istniej>ce obiekty i sieci infrastruktury 
technicznej, 

- adaptacjC wnCtrza Fortu VII na cele 
usługoweś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dla działalnoWci realizowanej wewn>trz kubatury 
Fortu VII zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanych 
z gospodark> odpadami nie pochodz>cymi z własnej 
produkcji; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – dla działalnoWci realizowanej 
wewn>trz kubatury Fortu VII zakaz lokalizacji 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) teren objCty jest w całoWci stref> ochrony 

konserwatorskiej krajobrazu kulturowego 
elementów zewnCtrznego pierWcienia fortyfikacji 
dawnej Twierdzy ToruM, 

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a 
niniejszego paragrafu jest zabytkowy Fort VII 
"Tadeusz KoWciuszkoą, wpisany do rejestru 
zabytków decyzj> z dnia 07.10.1971 r. pod 
nr A/1348 (nr rejestru zabytków woj. kuj. pom.), 
wraz z obiektami i umocnieniami ziemnymi 
wchodz>cymi w skład zespołu warownego 
zewnCtrznego pierWcienia fortecznego dawnej 
Twierdzy ToruM i towarzysz>c> zieleni>, 

c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej, 
o której mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego 
paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia 
lub zmiany formy przestrzennej oraz właWciwe 

wyeksponowanie obiektów fortecznych 
i umocnieM ziemnych o wartoWci historycznej, 

d) obowi>zek ochrony substancji murowo-ziemnej 
Fortu VII oraz ukształtowania terenu 
w otoczeniu fortu, 

e) nakaz uzyskania pozwolenia właWciwego organu 
ochrony konserwatorskiej na wszelkie prace 
konserwatorskie, restauratorskie, roboty 
budowlane, prace ziemne dotycz>ce Fortu VII 
i jego otoczenia, a takce na wycinkC drzew 
i krzewów, 

f) nakaz uzgadniania projektów zagospodarowania 
terenu, o których mowa w pkt. 9 lit a. niniejszego 
paragrafu, z właWciwym organem ochrony 
konserwatorskiej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz grodzenia terenu – 
nie dotyczy ogrodzeM historycznych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy i rozbudowy 

istniej>cych obiektów kubaturowych, 
b) zakaz ograniczania powierzchni biologicznie 

czynnej, 
c) dla działalnoWci realizowanej wewn>trz kubatury 

Fortu VII minimalny wskaanik miejsc 
postojowych dla samochodówŚ 
20 ogólnodostCpnych miejsc na 1000 m² 
powierzchni ucytkowej usług, z dopuszczeniem 
bilansowania miejsc postojowych na terenie 
oznaczonym symbolem 35.04-U/ZP1; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nakaz sporz>dzania projektów zagospodarowania 

terenu dla całej historycznej parceli Fortu VII 
(tj. dz. nr 2), obejmuj>cych teren oznaczony 
symbolem 35.04-ZL6 wspólnie z terenem 
oznaczonym symbolem 35.04-U/ZP1, 

b) obsługa komunikacyjna z istniej>cego zjazdu 
z ul. Polnej, poprzez istniej>ce drogi 
wewnCtrzne, na warunkach właWciciela drogi 
wewnCtrznej na terenie oznaczonym symbolem 
35.04-U/ZP1, 

c) dla czCWci terenu 35.04-ZL6, oznaczonej na 
rysunku planu jako teren zagrocony 
wystCpowaniem ruchów masowych ziemi, ustala 
siC obowi>zek zagospodarowania w sposób 
zmniejszaj>cy zagrocenie osuwaniem siC mas 
ziemnych oraz obowi>zek geodezyjnego 
monitorowania statecznoWci skarp; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez zarz>dców dróg 
i sieci; 
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 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
a) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 30% dla pozostałych gruntów. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 12. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu złoconych w czasie jego wyłocenia do 
publicznego wgl>du – stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 13. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania – stanowi zał>cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 15.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu Miasta 
Torunia. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta Torunia 
Waldemar Przybyszewski 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr 827/10 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miasta Torunia o sposobie 
rozpatrzenia uwag złoconych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej 
i Szosy OkrCcnej, na odcinku od ul. Sz. ChełmiMska do 
Trasy Vrednicowej oraz terenów przyległych w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 
stwierdza siC, ce nie wpłynCły cadne uwagi do projektu 
planu, w zwi>zku z czym nie wystCpuje potrzeba 
rozstrzygniCcia o sposobie ich rozpatrzenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do Uchwały nr 827/10 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy OkrCcnej, na 

odcinku od ul. Sz. ChełmiMska do Trasy Vrednicowej 
oraz terenów przyległych w Toruniu, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy: 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
opracowaniem planu obejmuj>Ś 
a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym 

i urz>dzeniami infrastruktury technicznej 
zwi>zanymi z obsług> techniczn> drogi 
i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszaj>cymi uci>cliwoWć komunikacji 
w stosunku do innych funkcji w rozumieniu 
przepisów o ochronie Wrodowiska w tymŚ 
- przebudowC drogi zbiorczej – Sz. OkrCcnej – 

dobudowa drugiej jezdni na fragmencie objCtym 
projektem planu (symbol 35.04-KD(Z)1) 
o ł>cznej długoWci 0,4 km, 

- budowC drogi zbiorczej – Sz. OkrCcnej – budowa 
dwóch jezdni na fragmencie objCtym projektem 

planu (symbol 35.04-KD(Z)1) o ł>cznej długoWci 
1,9 km, 

b) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze 
- modernizacja i przebudowa istniej>cych oraz 
budowa nowych sieci i urz>dzeM systemów 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych z obsług> 
techniczn> dróg. 
 

2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym m.in. 
z ustaw>Ś Prawo budowlane, Prawo zamówieM 
publicznych, Prawo ochrony Wrodowiska, ustaw> 
o drogach publicznych, ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami. 

Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w ustawie Prawo 
energetyczne. 

Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, bCdzie finansowana z budcetu miasta 
przy wykorzystaniu Wrodków pozyskanych ze aródeł 
zewnCtrznych. 
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