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UCHWAŁA Nr 592/09 
 RADY MIASTA TORUL 

 z dnia 9 lipca 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoconego w rejonie ulic: 
Lubickiej, Targowej i Winnica 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 i 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 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413) 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, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420), po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” (uchwała Rady Miasta 
Torunia nr 1032/06 RMT z dnia 18 maja 2006 r.) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoconego w rejonie ulicŚ Lubickiej, Targowej  
i Winnica w Toruniu bCd>cy w czCWci zmian> 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Torunia dla terenu połoconego przy  
ul.: Targowej i Lubickiej (uchwała nr 602/2000 RMT  
z dnia 19 paadziernika 2000 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
Nr 12, poz. 116 z dnia 4 kwietnia 2001 r.) oraz zmian> 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Torunia dla terenów połoconych w rejonie ulicŚ 
Lubicka, Szosa Lubicka, Antczaka i Winnica (uchwała 
nr 1159/06 RMT z dnia 12 paadziernika 2006 r. - 
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 2172 z dnia  
30 listopada 2006 r.), zwany dalej planem. 

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

w § 1, jest rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 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 jest mowa oŚ 

1) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenia podstawowe 
i nie jest z nim sprzeczne;  

3) terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
planu, o okreWlonym rodzaju przeznaczenia 
podstawowego, wyznaczonego na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczonego symbolemś 

4) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC zŚ 
a) poz. 1 - liczba 23 – oznacza numer planu,  
b) poz. 2 -liczba 08 – oznacza numer jednostki 

przestrzennej,  
c) poz. 3 - oznacza podstawowe przeznaczenie 

terenu,  
d) poz. 4 - oznacza kolejny numer terenu o danym 

przeznaczeniu; 
5) usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty wolno 

stoj>ce i lokale wbudowane, słuc>ce szeroko 
rozumianym usługom dla ludnoWci, w tym równiec 
realizowane jako zadania publiczne, obejmuj>ce  
w szczególnoWci administracjC, bankowoWć, handel 
(w tym obiekty o powierzchni sprzedacy do  
2000 m2), gastronomiC, oWwiatC, opiekC zdrowotn>, 
ł>cznoWć, kulturC, sport i rekreacjC, działalnoWć  
z zakresu transportu, motoryzacji, rzemiosła i usług 
produkcyjnych; 

6) przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko - nalecy przez to rozumiećŚ 
przedsiCwziCcia mog>ce znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, wymagaj>ce sporz>dzenia raportu  
o oddziaływaniu na Wrodowisko oraz 
przedsiCwziCcia, dla których obowi>zek 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko moce być wymagany, okreWlone przez 
rozporz>dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie okreWlenia rodzajów 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM 
zwi>zanych z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.); 

7) przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko, wymagaj>cych obligatoryjnie 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko - 
nalecy przez to rozumieć wył>cznie te rodzaje 
przedsiCwziCć, które obowi>zuj>ce przepisy  
z zakresu ochrony Wrodowiska jednoznacznie 
okreWlaj> jako wymagaj>ce opracowania ww. 
raportu - nie zaW te rodzaje przedsiCwziCć, które 
mog> wymagać sporz>dzenia raportu oddziaływania 
na Wrodowiskoś 
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8) rozwi>zaniach o wysokim standardzie 

architektonicznym - nalecy przez to rozumieć 
rozwi>zania architektoniczno-budowlane 
charakteryzuj>ce siCŚ 
a) indywidualn> form> stylistyczn> bryły budynku  

i wysok> jakoWci> materiałów wykoMczeniowych,  
b) kształtowaniem elewacji budynków (w szczególnoWci 

handlowych z czCWci> magazynow>) w sposób 
urozmaicony - poprzez zastosowanie m.in. 
podziałów elewacji z udziałem otworów 
okiennych i witryn, zrócnicowania faktur 
materiałów wykoMczeniowych, detalu 
architektonicznego itp.; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, na 
której mog> być zlokalizowane Wciany czCWci 
nadziemnych budynków - z zakazem jej 
przekraczania w kierunku terenów s>siednich, 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi  
(z wył>czeniemŚ schodów zewnCtrznych, zadaszeM 
nad wejWciami, pochylni, balkonów, wykuszy, 
okapów, gzymsów, obiektów małej architektury, 
itp.);  

 10) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o nieprzekraczalnym k>cie nachylenia połaci 
dachowej – do 200 wł>cznieś 

 11) zieleni urz>dzonej – nalecy przez to rozumieć 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysok> i nisk> 
ukształtowan> funkcjonalnie i plastycznie; 

 12) wskaaniku miejsc postojowych – nalecy przez to 
rozumiećŚ iloWć miejsc postojowych przypadaj>c> na 
wielkoWć powierzchni ucytkowej w zabudowie 
usługowej lub na iloWć ucytkowników w obiektach  
o funkcji widowiskowej lub na 1 mieszkanie  
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, przy 
uwzglCdnieniu zasady równania iloWci miejsc 
postojowych w górC - w przypadku ułamkowego 
przelicznika; 

 13) zabudowie w układzie pierzejowym - nalecy przez 
to rozumieć połocony wzdłuc przyległej drogi 
publicznej ci>g budynków (gdzie kacdy z nich 
zajmuje nie mniej nic 60% szerokoWci danej działki), 
o charakterze zabudowy Wródmiejskiej, o zbliconych 
gabarytach i formie architektonicznej; 

 14) rewitalizacji - nalecy przez to rozumieć 
kompleksowe działania na obszarze zdegradowanej 
miejskiej zabudowy, zmierzaj>ce do poprawy jej 
stanu technicznego i estetycznego a takce otoczenia 
oraz ocywienia społecznego i gospodarczego tego 
obszaru; 

 17) zaopatrzeniu w energiC ciepln> z urz>dzeM 
indywidualnych – nalecy przez to rozumieć 
rozwi>zania, gdzie zastosowano paliwa i technologie 
gwarantuj>ce nieprzekraczanie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM, zgodnie z przepisami 
dotycz>cymi ochrony Wrodowiska, z zakazem 
wykorzystywania do celów grzewczych wCgla, 
koksu oraz wszelkiego rodzaju odpadów; 

 18) słowie „postuluje siC” - nalecy przez to rozumieć 
sugestiC zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych, itp.; 

 19) dominancie krajobrazowej - nalecy przez to 
rozumieć czCWć budynku lub samodzielny obiekt 
stanowi>cy wyraany, wyrócniaj>cy siC akcent 
architektoniczny o wysokich walorach estetycznych, 
o indywidualnym ukształtowaniu przekrycia.  
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

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

 
§ 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 23.08- U1, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi,  
b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, zieleM, 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 przestrzennegoŚ  
a) rewitalizacja - zgodnie z lokalnym programem 

rewitalizacji (uchwała RMT nr 716/05 z dnia  
10 marca 2005 r.),  

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym,  

c) zabudowa od strony ul. Lubickiej – w układzie 
pierzejowym,  

d) zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanych  
z gospodark> odpadami nie pochodz>cymi  
z własnej produkcji,  

e) 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 znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
wymagaj>cych obligatoryjnie sporz>dzenia raportu 
oddziaływania na Wrodowisko z wył>czeniem 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – ustala siC 
obowi>zek ochrony zachowanych elementów 
zabytkowego parkanu stalowego z ceglanymi 
słupkami od ul. Antczaka, ul. Targowej  
i ul. Studziennej; 

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu,  
b) maksymalna wysokoWć zabudowy - 4 kondygnacje 

nadziemne, nie wiCcej, nic 15 m ponad poziom 
terenu,  

c) minimalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne,  
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d) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowej 
wył>cznie jako wbudowanej w obiekty 
przeznaczenia podstawowego, powycej 
pierwszej kondygnacji budynków, 

e) dachy płaskie, b>da spadowe o nachyleniu  
40°-50°, z dopuszczeniem indywidualnych, 
nietypowych elementów przekryć typuŚ kopuła, 
przekrycia łupinowe,  

f) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 
70%,  

g) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
- 20 ogólnodostCpnych miejsc dla 

samochodów osobowych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej usług,  

- 12 ogólnodostCpnych miejsc dla 
samochodów osobowych na 100 miejsc 
ucytkowych w obiektach o funkcji 
widowiskowej,  

- 0,5 miejsca postojowego dla autobusów na 
100 miejsc ucytkowych w obiektach  
o funkcji widowiskowej,  

- 1,2 miejsca dla samochodów osobowych na  
1 mieszkanie,  

h) nakaz zachowania min. 15% 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 i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siC podział terenu na 
działki budowlane o powierzchni min. 1800 m2,  
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ - obsługa 
komunikacyjna (w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi)  
z: ul. Antczaka, ul. Targowej i ul. Studziennej; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków, 

w tym wód opadowych i roztopowych z dachów 
i powierzchni utwardzonych – 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 nieprzekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM, zgodnie  
z przepisami szczególnymi,  

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

e) dopuszcza siC przebudowC b>da dyslokacjC 
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 wysokoWci 30%. 

 
§ 5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 23.08-U2 do 23.08-U3 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi,  
b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, zieleM, 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 przestrzennegoŚ  
a) rewitalizacja - zgodnie z lokalnym programem 

rewitalizacji (uchwała RMT Nr 716/05 z dnia  
10 marca 2005 r.),  

b) zabudowa na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 23.08-U2 od strony  
ul. Lubickiej – w układzie pierzejowym,  

c) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym,  

d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowych oraz garacy indywidualnych, 

e) zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanych  
z gospodark> odpadami nie pochodz>cymi  
z własnej produkcji,  

f) 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 znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
wymagaj>cych obligatoryjnie sporz>dzenia raportu 
oddziaływania na Wrodowisko, z wył>czeniem 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 23.08-U2, ustala siC strefC ochrony 
konserwatorskiej 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 o wartoWci 
historyczno-kulturowej, bCd>ce pozostałoWci> 
zespołu dawnej Rzeani MiejskiejŚ 
- budynek administracyjny,  
- wieca ciWnieM z czCWci> maszynowni  

i chłodni,  
c) dla budynków wymienionych w pkt 4 lit b), 

ustala siC obowi>zek zachowania wygl>du 
architektonicznego w zakresie gabarytu, kształtu 
dachu, wystroju i kompozycji elewacji tzn. 
zachowania detalu architektonicznego, 
rozmieszczenia, wielkoWci, kształtu oraz 
proporcji otworów okiennych i drzwiowych,  
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d) dla budynków wymienionych w pkt 4 lit. b), 
ustala siC obowi>zek odtworzenia ceramicznego 
pokrycia dachów,  

e) dopuszcza siC wkomponowanie wiecy ciWnieM  
w nowoprojektowan> architekturC jako 
dominanty krajobrazowej, z wymogiem 
wykonania elewacji nowych budynków  
z nieotynkowanej cegły,  

f) dopuszcza siC rozbiórkC fragmentu zachowanej 
maszynowni przylegaj>cej do wiecy ciWnieM od 
strony północnej,  

g) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której 
mowa w pkt 4 lit. a) niniejszego paragrafu, 
wszelkie prace budowlane przy obiektach  
o wartoWci historyczno-kulturowej nalecy 
uzgadniać z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków,  

h) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której 
mowa w pkt 4 lit. a) niniejszego paragrafu 
projekty zagospodarowania terenu i projekty 
nowej zabudowy nalecy uzgadniać z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków,  

i) dla terenu objCtego niniejszym paragrafem 
postuluje siC zachowanie murowanych 
elementów ogrodzenia wraz z historyczn> bram> 
wjazdow> na teren zespołu dawnej rzeani w osi 
ul. Antczaka,  

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 23.08-U3 ustala siC wymóg 
wyznaczenia ogólnodostCpnego przejWcia 
pieszego b>da ogólnodostCpnej drogi 
wewnCtrznej w osi zaznaczonej na rysunku 
planu, o min. szerokoWci pasa terenu 
niezabudowanego 3 m po obu stronach osi; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz budowy ogrodzeM od strony dróg 

publicznych,  
b) obowi>zek wykształcenia placu publicznego  

o charakterze strefy wejWciowej do 
projektowanego zespołu zabudowy, 
zlokalizowanego u zbiegu ulic: Lubickiej  
i Targowej, o wysokich walorach przestrzennych 
i estetycznych, z wykorzystaniem istniej>cych 
budynków i budowli historycznych jako 
istotnych elementów kompozycyjnychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu,  
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków -  

5 kondygnacji nadziemnych, nie wiCcej nic 18 m 
ponad poziom terenu,  

c) minimalna wysokoWć zabudowy – 12 m,  
d) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowej 

wył>cznie jako wbudowanej w obiekty 
przeznaczenia podstawowego, powycej 
pierwszej kondygnacji budynków,  

e) dachy płaskie b>da spadowe o nachyleniu  
40°-50°, jako nawi>zuj>ce do kształtu dachów 
dawnej rzeani miejskiej, z dopuszczeniem 

indywidualnych, nietypowych elementów 
przekryć typuŚ kopuła, przekrycia łupinowe,  

f) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 
75%,  

g) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
- 20 ogólnodostCpnych miejsc dla 

samochodów osobowych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej usług,  

- 12 ogólnodostCpnych miejsc dla 
samochodów osobowych na 100 miejsc 
ucytkowych w obiektach o funkcji 
widowiskowej,  

- 0,5 miejsca postojowego dla autobusów na 
100 miejsc ucytkowych w obiektach  
o funkcji widowiskowej,  

- 1,2 miejsca dla samochodów osobowych na  
1 mieszkanie,  

h) ustala siC obowi>zek lokalizacji przynajmniej 
75% miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w parkingach wielopoziomowych 
b>da pod budynkami,  

i) nakaz zachowania min. 10% 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 - dopuszcza siC podział 
terenu na działki budowlane o powierzchni min. 
4000 m2, z wył>czeniem działek wydzielanych na 
cele infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ - obsługa 
komunikacyjna (w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi) 
wył>cznie poprzez zjazdy oznaczone na rysunku 
planu, bezpoWrednio, b>da za poWrednictwem dróg 
wewnCtrznych, z ul. Targowej i z ul. Lubickaś 
dopuszcza siC mocliwoWć skomunikowania od strony 
północnej drog> stanowi>c> przedłucenie ul. Droga 
Trzeposka; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
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 nieprzekraczanie 
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 gestoramiś 
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 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 wysokoWci 30%. 

 
§ 6. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 23.08-MW1 i 23.08-MW2, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna,  

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, 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 przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych oraz garacy indywidualnych,  

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym, w tym 
wysokiego standardu wykonania tarasów 
widokowych nad III kondygnacj>ś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz zachowania istniej>cego ukształtowania 

terenu skarpy wiWlanej (nie dotyczy istniej>cych 
sztucznych nasypów i wykopów) oraz 
wartoWciowej zieleni,  

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
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 ekspozycji o granicach 
przedstawionych na rysunku planu,  

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
ekspozycji, o której mowa w pkt 4 lit. a) 
niniejszego paragrafu jest przedpole widokowe 
zespołu staromiejskiego,  

c) dla terenu, o którym mowa w pkt 4 lit. a) 
niniejszego paragrafu ustala siC obowi>zek 
uzgodnienia planów zagospodarowania 
przestrzennego z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytkówś 

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu,  
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy dla 

kacdego z terenów objCtego niniejszym 
paragrafem - 25%,  

c) maksymalna wysokoWć zabudowy –  
4 kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 15 m 
mierzone od poziomu posadzki parteru,  

d) całkowita powierzchnia IV kondygnacji budynku 
nie moce przekraczać 60% powierzchni 
zabudowy tego budynku,  

e) obowi>zek cofniCcia południowej Wciany  
IV kondygnacji o co najmniej 3 m w stosunku do 
południowej Wciany budynku, 

f) dachy płaskie, lub dachy spadowe  
o maksymalnym nachyleniu 30° i kalenicy 
równoległej do ul. Winnicaś dopuszcza siC inne 
usytuowanie czCWci kalenic, pod warunkiem, ce 
przynajmniej 50% ł>cznej długoWci kalenic 
kacdego z budynków pozostanie równoległe do 
ul. Winnica, z wył>czeniem kalenic dachów 
obiektów, o których mowa w pkt 6 lit h,  

g) obowi>zek sytuowania nowej zabudowy w taki 
sposób, aby dłucsza elewacja pozostawała 
równoległa do ul. Winnica, z zastrzeceniem pkt 6 
lit. h) niniejszego paragrafu,  

h) dopuszcza siC sytuowanie nowej zabudowy  
w taki sposób, ce 30% sumy długoWci wszystkich 
dłucszych elewacji moce być usytuowane pod 
k>tem nie wiCkszym nic 45° w stosunku do  
ul. Winnica,  

i) maksymalna długoWć kacdej z elewacji,  
o których mowa w pkt 6 lit. g)-h) niniejszego 
paragrafu – 32 m; 

j) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych – 1,5 miejsca na  
1 mieszkanie,  

k) nakaz zachowania min. 60% powierzchni 
biologicznie czynnej dla kacdego z terenów 
objCtego niniejszym paragrafemś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - obszar zagrocony 
osuwaniem siC mas ziemnych - obowi>zek 
zagospodarowania w sposób zmniejszaj>cy 
zagrocenie osuwaniem siC mas ziemnych 
(nawierzchnia umocniona, itp.), obowi>zek 
geodezyjnego monitorowania statecznoWci skarpyś 

8) szczegółowe zasady oraz warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci - dopuszcza siC podział 
terenu na działki budowlane o powierzchni min. 
5000 m2, z wył>czeniem działek wydzielanych na 
cele infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z ul. Winnica; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
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 
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indywidualnych, z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nieprzekraczanie 
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 gestoramiś 

 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 wysokoWci 30%. 

 
§ 7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 23.08-KD(Z)1 ustala siCŚ  

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna – 

ulica zbiorcza,  
b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, parkingi, 

obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej,  
z wył>czeniem stacji bazowych telefonii 
komórkowejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji nowych wolno stoj>cych 
noWników reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych (za wyj>tkiem kiosków poł>czonych  
z wiatami przystankowymi); 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz stosowania rozwi>zaM 
technicznych i organizacyjnych zapewniaj>cych 
sprawnoWć ruchu i minimalizuj>cych uci>cliwoWci 
komunikacyjne pochodz>ce z drogi na s>siednie 
tereny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – ustala siC 
obowi>zek ochrony zachowanych elementów 
zabytkowego parkanu stalowego z ceglanymi 
słupkamiś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - obowi>zek wprowadzenia 
zieleni urz>dzonej – w pasach oddzielaj>cych 
jezdnie od ci>gów pieszo-rowerowych; 

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

z rysunkiem planu,  
b) obowi>zek realizacji Wciecki rowerowejś 

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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – zakaz 
bezpoWredniej obsługi terenów przyległychś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC (hydranty p-poc) oraz  

w energiC elektryczn> (oWwietlenie) - z sieci –  
w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,  

b) odprowadzenie Wcieków - do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej - w uzgodnieniu z gestorem sieci,  

c) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych,  

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej -  
w uzgodnieniu z właWciwymi gestorami  
i zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu w zakresie przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego - ucytkowanie 
dotychczasowe (bez prawa rozbudowy i przebudowy 
istniej>cych budynków), zieleM urz>dzona, parkingiś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - 0%. 

 
§ 8. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 23.08-KD(L)2 i 23.08-KD(L)3 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna – 
ulica lokalna,  

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, parkingi, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowychś 

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:  
a) przekrój jednojezdniowy,  
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu; 
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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obsługa terenów 
przyległych na warunkach zarz>dcy drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC (hydranty p-poc.) oraz  

w energiC elektryczn> (oWwietlenie) - z sieci –  
w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,  
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b) odprowadzenie Wcieków - do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej - w uzgodnieniu z gestorem sieci,  

c) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych,  

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej -  
w uzgodnieniu z właWciwymi gestorami  
i zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu w zakresie przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - 0%. 

 
§ 9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 23.08-CP4, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja – ci>g pieszy 
ogólnodostCpny,  

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

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 - szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych – zgodnie z rysunkiem planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - obszar zagrocony 
osuwaniem siC mas ziemnych - obowi>zek 
zagospodarowania w sposób zmniejszaj>cy 
zagrocenie osuwaniem siC mas ziemnych 
(nawierzchnia umocniona, itp.); 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obsługa terenów 
przyległychś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn> (oWwietlenie) 

- z sieci – w uzgodnieniu z gestorem sieci,  
b) odprowadzenie Wcieków – do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej – w uzgodnieniu z gestorem sieci; 
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu w zakresie przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - 0%. 

 
§ 10. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

złoconych do projektu planu w czasie jego wyłocenia do 
publicznego wgl>du – stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 11. 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. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 

§ 13.1. 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  

Waldemar Przybyszewski 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr 592/09 
Rady Miasta Torunia 
z dnia 9 lipca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miasta Torunia 

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoconego w rejonie ulic: 
Lubickiej, Targowej i Winnica 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.),  
w zwi>zku z art. 17 pkt 14, przedstawia siC listC 
nieuwzglCdnionych uwag wraz z rozstrzygniCciem  
o sposobie ich rozpatrzenia.  
Rada Miasta Torunia nie uwzglCdnia ponicszych uwagŚ 
 
Uwaga nr 1.1Ś dotycz>ca uzupełnienia pierwotnie 
wył>cznej funkcji usługowej terenu o funkcjC 
mieszkaniow> – jako naruszaj>cej przepisy ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Składaj>cy uwagCŚ Libra Project 1 sp. z o.o. z siedzib> 
w Warszawie. 
Ustalenia planu: tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 23.08-U2 i 23.08-U3, przeznaczenie 
podstawoweŚ usługi, przeznaczenie dopuszczalneŚ 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleM, 
parkingi, drogi wewnCtrzne, obiekty małej architektury 
oraz obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej,  
z wył>czeniem stacji bazowych telefonii komórkowej. 
Składaj>cy uwagC stwierdzaj>, ce przedmiotowy teren 
w ustaleniach „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” ma 
przypisan> wył>cznie funkcjC usługow>. Powołuj>c siC 
na art. 9 ust. 4 ww. ustawy – wskazuj> na brak 
mocliwoWci „uzupełnienia” ustaleM sporz>dzanego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego o elementy i funkcje nie przewidziane  
w studium. 
Zdaniem wnioskuj>cych wprowadzenie  
w przedmiotowym projekcie planu funkcji 
mieszkaniowej – narusza przepisy ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Wniesiona uwaga nie znajduje potwierdzenia  
w ustaleniach obowi>zuj>cego „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia” (uchwalonego uchwał> nr 1032/06 Rady 
miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r.). 
Juc na etapie analizy zasadnoWci przyst>pienia do 
sporz>dzenia przedmiotowego planu, przed podjCciem 
przez RadC Miasta Torunia stosownej uchwały – 
dokonana została ocena stopnia zgodnoWci 
przewidywanych rozwi>zaM z ustaleniami studium. 
Wykazała ona zgodnoWć ww. rozwi>zaM z polityk> 
miasta, okreWlon> w tym dokumencie. 
Ww. „Studium..” jest dokumentem okreWlaj>cym 
politykC przestrzenn> gminy - miasta Torunia (zgodnie 
z art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 
składaj>cym siC z czCWci tekstowej i graficznej. 
Ustalenie przeznaczenia terenu – ustawowo 
„zarezerwowane” jest dla aktu prawa miejscowego tj. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Obowi>zuj>ce „Studium..” - jako dokument 
planistyczny okreWlaj>cy m.in. kierunek zmian  
w strukturze przestrzennej Torunia - okreWla kierunki 
zagospodarowania w odniesieniu do wyodrCbnionych 
jednostek ustaleM „dzielnic” poprzezŚ 
- okreWlenie stref polityki przestrzennej (głównych 

stref funkcjonalno-przestrzennych) i podstref 
działaM,  

- okreWlenie obszarów i terenów funkcjonalnych. 
Ustalenia tekstowe tego dokumentu okreWlaj> kierunki 
działaM jakie nalecy podj>ć w celu realizacji przyjCtej 
polityki przestrzennej miasta. Nie s> Wcisłym 
przes>dzeniem o granicach zainwestowania  
i ucytkowania terenów. 
W stosunku do zał>czników graficznych „Studium”, 
zawieraj>cych jego ustalenia przyjCto nastCpuj>c> 
interpretacjCŚ 
- ostateczne ustalenia granic terenów powinno być 

dokonywane w oparciu o miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego lub w trakcie 
przygotowywania decyzji administracyjnych, 

- w studium przedstawiono zgeneralizowany obraz 
ucytkowania terenów tzn., ce okreWlone na 
rysunkach studium przeznaczenie terenu, 
zdefiniowane okreWleniem obszaru funkcjonalnego, 
oznacza przeznaczenie dominuj>ce (ale nie 
wył>czne) i moce być uzupełnione innymi 
funkcjami wspomagaj>cymi (nie przeciwstawnymi 
przeznaczeniu dominuj>cemu) lecz nie 
prowadz>cymi do pogorszenia warunków jego 
egzystencji. 

W odniesieniu do pojCć „obszar funkcjonalny”  
i „usługi” okreWlono nastCpuj>c> wykładniC systemow>Ś 
- obszar funkcjonalny - to czCWć obszaru miasta  

o okreWlonym, w ustaleniach Studium, 
przeznaczeniu głównym (dominuj>cym) - 
„narzucaj>cym” standardy zagospodarowania  
i ucytkowania dla innych funkcji. Integralnym 
elementem kacdego obszaru i terenu funkcjonalnego 
jest infrastruktura techniczna i społeczna niezbCdna 
dla obsługi danego obszaru lub terenu, 

- usługi – to instytucje i obiekty słuc>ce zaspokajaniu 
potrzeb ludnoWci np. z zakresu handlu, administracji, 
oWwiaty, zdrowia, finansów, turystyki, sportu itp. 

Wg ustaleM „Studium..” przedmiotowy obszar połocony 
jest w strefie polityki przestrzennej „Z” 
(zurbanizowanej), w podstrefie działaM 3 (modernizacji 
i uzupełnieM), w obszarze funkcjonalnym usług. 
Powycsze oznaczaŚ lokalizacjC w obszarze o dominacji 
zainwestowania miejskiego, wymagaj>cego 
uporz>dkowania istniej>cego układu przestrzennego  
i poprawy jakoWci przestrzeni, w tym poprzez 
przekształcenia funkcjonalne z ewentualn> wymian> 
b>da uzupełnieniami zabudowy. Jako obszar 
poprzemysłowy wskazany został w kategorii „obszaru 
wymagaj>cego przekształceM”. 
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Pod pojCciem przekształceM nalecy rozumieć (wg 
definicji zawartej w „Studium..) kompleksowe działania 
zwi>zane ze zmian> lub uporz>dkowaniem istniej>cego 
zagospodarowania lub ucytkowania. 
Przekształceniom podlegać moce zarówno funkcja 
(ucytkowanie) jak i przestrzeM (układ urbanistyczny  
i zabudowa) lub i funkcja i przestrzeM. 
Działania takie wskazano m.in. dla terenu „ /../ 
połoconego w rejonie ulicŚ Lubicka - Szosa Lubicka - 
Studzienna - Antczaka i Targowa (obszar dawnego 
„TormiCsu” wraz z d. placem spCdu - obecnie  
z obiektem handlowym sieci Lidl). Ze wzglCdu na 
swoje atrakcyjne połocenie oraz stopieM „dewastacji 
przestrzennej” - wymaga przekształceM funkcjonalnych 
i wymiany zabudowy, ukierunkowanej na 
wprowadzenie obiektów usługowych z dopuszczaln> 
funkcj> mieszkaniow> wielorodzinn> o wysokich 
walorach architektoniczno-estetycznych  
(z uwzglCdnieniem charakterystycznych form i typu 
zabudowy wystCpuj>cych na terenach w rejonie  
ul.Ś Studziennej, Antczaka, żołCbiej z harmonijnym 
wkomponowaniem wartoWciowych obiektów d. rzeani)”. 
Uwaga dotycz>ca niezgodnoWci ustaleM projektu planu 
miejscowego z ustaleniami „Studium..” - nie znajduje 
zatem potwierdzenia w przyjCtych zasadach polityki 
przestrzennej, okreWlonych w tym dokumencie 
planistycznym. 
 
Uwaga nr 1.2Ś dotycz>ca strefy ochrony 
konserwatorskiej w projekcie planu – jako wyznaczonej 
bezzasadnie, z rac>cym przekroczeniem uprawnieM 
gminy i nieuzasadnionym naruszeniem praw właWciciela 
nieruchomoWci. 
Składaj>cy uwagCŚ Libra Project 1 sp. z o.o. z siedzib> 
w Warszawie. 
Ustalenia planu: teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 23.08-U2 
Składaj>cy uwagC stwierdzaj>, ce okreWlona w projekcie 
planu strefa ochrony konserwatorskiej: 
- jest niezgodna z ustaleniami studium,  
- jest nieadekwatna do przedmiotu potencjalnej 

ochrony,  
- jej granice i ustalenia zostały okreWlone w sposób 

niezgodny z zasad> minimalnego ograniczenia 
prawa własnoWci. 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 162, poz. 1568 z póan. zm.) – „Ochrona zabytków 
polega, w szczególnoWci, na podejmowaniu przez 
organy administracji publicznej działaM maj>cych na 
celu: 
1) zapewnienie warunków prawnych, /../ 

umocliwiaj>cych trwałe zachowanie zabytków oraz 
ich zagospodarowanie i utrzymanie; /../; 

6) uwzglCdnianie zadaM ochronnych w planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 
kształtowaniu Wrodowiska.” 

Wg art. 6 ust. 1 ww. ustawy – „Ochronie i opiece 
podlegaj>, bez wzglCdu na stan zachowaniaŚ zabytki 
nieruchome bCd>ce, w szczególnoWciŚ /../ zespołami 
budowlanymi, obiektami techniki, a zwłaszcza 

kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 
przemysłowymi, /../” 
WWród form ochrony zabytków wymieniono m.in. 
ustalenia ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (art. 7 pkt 4). 
Zgodnie z art. 19 ust. 3 przedmiotowej ustawy  
„W studium i planie /../ ustala siC, w zalecnoWci od 
potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej. 
W omawianym przypadku potrzeby takie pojawiły siC 
na etapie sporz>dzania przedmiotowego projektu planu, 
bCd>cego zmian> obowi>zuj>cego na tym terenie – 
planu miejscowego. 
Przedstawiane, przez autorów uwagi, koncepcje 
zagospodarowania i zabudowy terenu dawnego 
TormiCsu – ani ze wzglCdów funkcjonalnych ani ze 
wzglCdów przestrzennych nie gwarantuj> zachowania 
obiektów o wartoWciach historyczno-kulturowych. Nie 
zapewniaj> integracji tych obiektów z rozwi>zaniami 
urbanistycznymi i architektonicznymi projektowanego 
„kompleksu handlowego”. Nie uwzglCdniaj> bowiem 
przyjCtej w ustaleniach „Studium..” zasady, zgodnie  
z któr> obiekty usługowe z dopuszczaln> funkcj> 
mieszkaniow> wielorodzinn> o wysokich walorach 
architektoniczno-estetycznych uwzglCdniać powinny 
charakterystyczne formy i typ zabudowy wystCpuj>cy 
na terenach w rejonie ul.: Studziennej, Antczaka, 
żołCbiej z harmonijnym wkomponowaniem 
wartoWciowych obiektów d. rzeani. 
Na podstawie wycej omówionych przesłanek, zgodnie  
z § 4 pkt 4 Rozporz>dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej powinny zawierać okreWlenie obiektów  
i terenów chronionych ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego) oraz działaj>c  
w oparciu o art. 7 ust 1 pkt: 1 i 9 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) – do zadaM własnych 
gminy nalec> m.in. zadania obejmuj>ce sprawy  
z zakresu ładu przestrzennego i ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami. 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
słucy gminie do okreWlenia kierunków jej polityki 
przestrzennej. Ustanawiaj>c strefC ochrony 
konserwatorskiej na omawianym obszarze – projekt 
planu nie zmienił kierunków zagospodarowania, 
okreWlonych w studium. 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego kształtuj>, wraz z innymi przepisami, 
sposób wykonywania prawa własnoWci nieruchomoWci. 

2. Kacdy ma prawo, w granicach okreWlonych 
ustaw>, doŚ 
1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł 

prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi  
w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, jeceli nie narusza to 
chronionego prawem interesu publicznego oraz osób 
trzecich; 

2) ochrony własnego interesu prawnego przy 
zagospodarowaniu terenów nalec>cych do innych 
osób lub jednostek organizacyjnych. 
PodjCcie przez gminC działaM maj>cych na celu 

zapewnienie warunków prawnych, umocliwiaj>cych 
trwałe zachowanie zabytków oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie – jest interesem 
publicznym wynikaj>cym wprost z definicji zabytku 
(art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkamiŚ zabytek to 
nieruchomoWć lub rzecz ruchoma ich czCWci lub zespoły, 
bCd>ce dziełem człowieka lub zwi>zane z jego 
działalnoWci> i stanowi>ce Wwiadectwo minionej epoki 
b>da zdarzenia, których zachowanie lecy w interesie 
społecznym ze wzglCdu na posiadan> wartoWć 
historyczn>, artystyczn> lub naukow>ś). 
Natomiast opieka nad zabytkami sprawowana ze strony 
właWciciela polega, w szczególnoWci, na zapewnieniu 
warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz 
jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystania 
z zabytku w sposób zapewniaj>cy trwałe zachowanie 
jego wartoWci. 
Jak z powycszego wynika nie ma sprzecznoWci 
pomiCdzy ustaleniami studium a ustaleniami projektu 
planu, ustalenia strefy słuc> ochronie dziedzictwa 
kulturowego miasta jako elementu chronionego prawem 
- interesu publicznego, a takce s> kompatybilne  
z obowi>zkami wynikaj>cymi ze sprawowania opieki 
nad zabytkami ze strony właWciciela. 
 
Uwaga nr 1.3Ś dotycz>ca układu komunikacyjnego  
i przestrzeni publicznych w projekcie planu.  
Składaj>cy uwagCŚ Libra Project 1 sp. z o.o. z siedzib> 
w Warszawie. 
Ustalenia planu: tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 23.08-KD(L)3, 23.08-U3 
Składaj>cy uwagC stwierdzaj>, ce wprowadzenie 
projektowanej drogi, oznaczonej symbolem  
23.08-KD(L)3 i – nie znajduje cadnego racjonalnego 
uzasadnienia, natomiast powoduje szereg negatywnych 
skutków w postaci zablokowania mocliwoWci 
kompleksowego zagospodarowania arancacji całego 
kwartału, ograniczenia mocliwoWci funkcjonalnego 
rozplanowania nieruchomoWci, wył>czenia spod 
zabudowy powierzchni około 5000 mkw., stworzenia 
nowego skrzycowania z ul. Szosa Lubicka w niewielkiej 
odległoWci od innych skrzycowaM. Stwierdza równiec, 
ce ustalenie ci>gu pieszego wzdłuc osi w obszarze 
23.08-U3 jest rozwi>zaniem nieracjonalnym, poniewac 
nie zapewnia poł>czenia Drogi Trzeposkiej z cadn> 
szczególn> lokalizacj> i powoduje jego „Wlepe” 
zakoMczenie, a ponadto ogranicza swobodC 
zagospodarowania terenu poprzez zakaz lokalizacji 
zabudowy na osi ci>gu pieszego.  
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Wyznaczaj>c w planie drogC publiczn> oznaczon> 
symbolem 23.08-KD(L)3 oraz ci>g pieszy na terenie 

oznaczonym symbolem 23.08-U3 kierowano siC 
nastCpuj>cymi wzglCdamiŚ  
- Wojewódzki Urz>d Ochrony zabytków w Toruniu, 

we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. zawarł postulat 
zachowania i uczytelnienia cyt: historycznego 
układu dróg (..) aby stanowił kanwC do 
kształtowania nowego układu komunikacyjnego. Ze 
wzglCdów historyczno – konserwatorskich, a takce 
w d>ceniu do wykształcenia struktury podziałów na 
kwartały zabudowy, właWciwej dla s>siaduj>cych 
terenów intensywnej zabudowy miejskiej, cytowany 
postulat znalazł odzwierciedlenie w ustaleniach 
planu, gdzie wyznaczono drogC publiczn>  
23.08-KD(L)3 stanowi>c> przedłucenie ul. Antczaka 
oraz oW ogólnodostCpnego przejWcia pieszego b>da 
drogi wewnCtrznej jako przedłucenie ul. Droga 
Trzeposka. (Jej zadaniem jest czytelne przedłucenie 
ul. Droga Trzeposka jako ci>gu pieszego b>da drogi 
wewnCtrznej do ul. Antczaka, co ma zapobiec 
Wlepemu zakoMczeniu Drogi Trzeposkiej na 
ogrodzeniu ob. Zakładów Metron). Zarówno droga 
lokalna jak i wspomniana oW pokrywaj> siC  
z historycznym układem dróg wystCpuj>cym na 
przedmiotowym terenie.  

- Przedłucenie ul. Antczaka stanowi czytelne  
i logiczne powi>zanie komunikacyjne 
wprowadzaj>ce i wyprowadzaj>ce ruch 
samochodowy z przedmiotowego terenu w oparciu  
o układ istniej>cych skrzycowaM. Miejsce 
skrzycowania projektowanej drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 23.08-KD(L)3 z ul. Lubicka 
nie zostało wyznaczone przypadkowo i znajduje siC 
w osi zjazdu do powstaj>cego osiedla 
mieszkaniowego po przeciwnej stronie ulicy, 
bCd>cego równiec skrzycowaniem z ul. Lubicka.  
W zwi>zku z tym nie mocna mówić o stworzeniu 
dodatkowego skrzycowania, a raczej o racjonalnym 
wykorzystaniu istniej>cego układu 
komunikacyjnego poprzez stworzenie nowego 
powi>zania. Ustalenie skrzycowania w ww. miejscu 
i wprowadzenie ruchu do wnCtrza terenu 
zapobiegnie powstaniu ewentualnych zjazdów  
z ul. Lubicka pomiCdzy skrzycowaniami co byłoby 
niekorzystne ze wzglCdów ruchowych.  

 
Uwaga nr 2.1Ś dotycz>ca zwiCkszenia maksymalnej 
wysokoWci zabudowy z 15 do 16 m na terenach 
oznaczonych symbolami 23.08-MW1 i 23.08-MW2. 
Składaj>cy uwagCŚ Marbud Sp. Z o.o. z siedzib>  
w Toruniu  
Ustalenia planu: tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 23.08-MW1 i 23.08-MW2 
Składaj>cy uwagC stwierdzaj>, ce zwiCkszenie 
wysokoWci zabudowy pozwoli na podwycszenie 
standardu zamieszkania w budynkach poprzez 
mocliwoWć zwiCkszenia wysokoWci poszczególnych 
kondygnacji. Ponadto, składaj>cy uwagC zwraca uwagC 
na mocliwoWć wyst>pienia niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych i, co za tym idzie, ograniczenie 
mocliwoWci lokalizowania kondygnacji technicznych,  
w tym garacowych, ponicej poziomu terenu. Składaj>cy 
uwagC argumentuje, ce zwiCkszenie wysokoWci 
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zabudowy o 1 m nie stworzy zagrocenia zdominowania 
otaczaj>cego krajobrazu przez planowan> zabudowC. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Dla terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami 
23.08-MW1 i 23.08-MW2 ustalono nieprzekraczaln> 
wysokoWć zabudowy w metrach na poziomie 15 m, 
kieruj>c siC przede wszystkim wzglCdami natury 
kompozycyjnej i krajobrazowej – d>ceniem do wpisania 
nowej zabudowy w kontekst urbanistyczny dzielnicy 
Winnica i utrzymania stosunkowo kameralnej skali 
zabudowy dostosowanej do otoczenia. Intencj> ww. 
ustalenia było równiec niedopuszczenie do nadmiernego 
wyniesienia parterów nowych budynków ponad poziom 
otaczaj>cego terenu. Nalecy stwierdzić, ce wysokoWć  
15 m jest w pełni wystarczaj>ca dla lokalizacji  
4 kondygnacji nadziemnych i nie nalecy dopuszczać do 
jej zwiCkszenia.  
 
Uwaga nr 2.2Ś dotycz>ca odst>pienia od zapisu  
w planie, ic istnieje obowi>zek sytuowania nowej zabudowy 
w taki sposób, aby dłucsza elewacja pozostawała 
równoległa do ul. Winnica (dla terenów oznaczonych  
w projekcie planu symbolami 23.08-MW1 i 23.08-MW2). 
Składaj>cy uwagCŚ Marbud Sp. Z o.o. z siedzib>  
w Toruniu. 
Ustalenia planu: tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 23.08-MW1 i 23.08-MW2. 
Składaj>cy uwagC stwierdzaj>, ce odst>pienie od ww. 
wymogu zachowania równoległoWci zabudowy wzglCdem 
ul. Winnica umocliwi stworzenie ciekawego wnCtrza 
urbanistycznego i zapobiegnie monotonii ci>gu elewacji. 
Uzasadnienie czCWciowego nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Dla terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami 
23.08-MW1 i 23.08-MW2 ustalono zachowania 
równoległoWci dłucszych elewacji nowej zabudowy 
wzglCdem ul. Winnica, kieruj>c siC wzglCdami 
kompozycyjno – krajobrazowymi i historycznymi. 
Tradycja budowlana historycznych dzielnic 
nadrzecznych, takich jak Rybaki czy Winnica, jako 
naczeln> zasadC kompozycji przyjmowała równoległoWć 
kalenic zabudowy wzglCdem nurtu rzeki (w tym 
przypadku równiec wzglCdem ci>gu ulicznego  
ul. Winnica). Była to zasada ogólnie obowi>zuj>ca  
i pozostaje do dziW czytelna w układzie urbanistycznym 
wspomnianych osiedli. Znalazła ona swoje 
odzwierciedlenie równiec w ustaleniach planu, które  
z zasady powinny d>cyć do poszanowania zasad ładu 
przestrzennego i zachowania ci>głoWci lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.  
JednoczeWnie, bior>c pod uwagC specyfikC 
uwarunkowaM terenowych omawianego obszaru oraz 
fakt pewnego zrócnicowania układów przestrzennych 
s>siaduj>cej zabudowy osiedla Winnica, wyracaj>cy siC 
w istnieniu wyj>tków od ogólnej zasady 
kompozycyjnej, proponuje siC dopuszczenie podobnych 
wyj>tków od sformułowanej w planie zasady 
równoległoWci nowej zabudowy do ul. Winnica, 
polegaj>cych na mocliwoWci lokalizacji zabudowy  
o ł>cznej długoWci elewacji nie wiCkszej, nic 30% 
ł>cznej długoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy  
z dopuszczalnym odchyleniem do 45° od obowi>zuj>cej 
orientacji.  

Uwaga nr 3 dotycz>ca zarezerwowania na terenie d. 
zakładów TormiCs terenów dla poszerzenia  
ul. Lubickiej o 2 pasy ruchu oraz przeprowadzenia 
przedłucenia ul. Batorego w kierunku południowym,  
a takce wykorzystania ci>gu ul. Winnica dla odci>cenia 
ul. Lubickiej.  
Składaj>cy uwagCŚ Jerzy Cz., zamieszkały w Toruniu  
Ustalenia planuŚ uwaga dotyczy całoWci terenu objCtego 
planem 
Składaj>cy uwagC wnosi o poszerzenie ul. Lubickiej  
o dodatkowe 2 pasy ruchu, a takce o przedłucenie  
ul. Batorego w kierunku południowym poprzez tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 23.08-U2  
i 23.08-U3. Wnosi takce o wykorzystanie ul. Winnica 
dla odci>cenia ul. Lubickiej od ruchu samochodowego. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Wniesiona uwaga nie znajduje potwierdzenia  
w ustaleniach obowi>zuj>cego „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia” (uchwalonego uchwał> nr 1032/06 Rady 
miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r.). 
Ww. „Studium..” jest dokumentem okreWlaj>cym 
politykC przestrzenn> gminy - miasta Torunia (zgodnie 
z art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 
składaj>cym siC z czCWci tekstowej i graficznej. 
„Studium..” zawiera m. in. ustalenia dotycz>ce polityki 
transportowej gminy, w tym systemu komunikacji 
drogowej. „Studium.” wyznacza m.in. osie przepraw 
mostowych, w tym wypadku zarówno przeprawC w osi 
ul. Wschodniej, jak i w ul. WaryMskiego, ustala tec 
układ zasadniczej sieci powi>zaM systemu drogowego, 
w tym elementy układu drogowego konieczne dla 
obsługi wspomnianych przepraw mostowych. Zgodnie  
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustalenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego musz> być zgodne ze 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. „Studium..” nie przewiduje 
rozwi>zania omawianego przez składaj>cego uwagC, 
polegaj>cego na przedłuceniu ul. Batorego w kierunku 
terenów d. zakładów TormiCs, okreWla tec parametry 
techniczno ucytkowe ul. Lubickiej jako ulicC zbiorcz>. 
Ustalenia planu nie przewiduj> poszerzania  
ul. Lubickiej do przekroju postulowanego przez autora 
uwagi ze wzglCdu na jej docelow> klasC techniczno – 
ucytkow>, a takce uwarunkowania terenowo – prawne, 
w tym otaczaj>c> zabudowC i zagospodarowanie.  
Z kolei ul. Winnica nie znajduje siC w granicach 
opracowania przedmiotowego planu. Znajduje siC ona  
w granicach obowi>zuj>cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla 
terenów połoconych w rejonie ulicŚ Lubicka, Szosa 
Lubicka, Antczaka i Winnica (uchwała n 1159/06 RMT 
z dnia 12 paadziernika 2006 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
Nr 149, poz. 2172 z dnia 30 listopada 2006 r.), zgodnie 
z którym posiada klasC techniczno-ucytkow> drogi 
dojazdowej i nie przewiduje prowadzenia ruchu 
odci>caj>cego ul. Lubick>, a jedynie ruch lokalny. 
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zał>cznik nr 3  
do uchwały nr 592/09 
Rady Miasta Torunia 
z dnia 9 lipca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, 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 gminyŚ 
 

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 – ul. Lubickiej – 

poszerzenie drogi na fragmencie objCtym 
projektem planu (symbol 23.08-KD(Z)1)  
o ł>cznej długoWci 0,16 km,  

- budowC drogi lokalnej jednojezdniowej – 
(symbol 23.08-KD(L)3) o ł>cznej długoWci  
0,23 km,  

- budowC ci>gu pieszego – teren oznaczony 
symbolem 23.08-CP4 o ł>cznej długoWci 0,08 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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 z dnia 23 lipca 2009 r. 
  

w sprawie okreWlenia tygodniowego obowi>zkowego wymiaru godzin zajCć dla dyrektorów placówek 
oWwiatowych na terenie miasta i gminy Chodecz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w zwi>zku  
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67, Nr 170, 
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, 
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,  
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,  
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458, 

Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

§ 1.1. OkreWla siC tygodniowy obowi>zkowy 
wymiar godzin zajCć dla dyrektorów. 

2. Powycsze regulacje stosuje siC dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadz>cym jest miasto i gmina Chodecz. 

 
§ 2. Tygodniowy obowi>zkowy wymiar godzin 

zajCć nauczycieli wymienionych w § 1 ust. 1 okreWla 
ponicsza tabelaŚ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


