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UCHWAŁA Nr 464/08 
 RADY MIASTA TORUNIA 

 z dnia 30 grudnia 2008 r. 
  

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy Wrednicowej”, na 
odcinku od ul. żrudzi>dzkiej do ul. Szosa ChełmiMska w Toruniu oraz czCWci terenów przyległych”, obejmuj>cej 
odcinek trasy Wrednicowej oraz czCWć terenów przyległych od strony południowej. 

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 oraz z 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,  
poz. 1237) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca ń99Ń r. o samorz>dzie gminnym (Źz.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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ ń. W uchwale nr 1069/06 Rady Miasta Torunia  
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – 
„trasy Wrednicowej”, na odcinku od ul. żrudzi>dzkiej do  
ul. Szosa ChełmiMska w Toruniu oraz czCWci terenów 
przyległych, opublikowanej w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 124,  
poz. ń83ń z dnia 2ń wrzeWnia 2ŃŃ6 r., wprowadza siC 
nastCpuj>ce zmianyŚ 
1) w Rozdziale ń „Przepisy ogólne” w § ń po słowach 

„oraz czCWci terenów przyległych – zwany dalej 
planem” skreWla siC kropkC i dodaje siC słowa  
w brzmieniuŚ „i zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuj>c> 
odcinek trasy Wrednicowej oraz czCWć terenów 
przyległych od strony południowej – zwan> dalej 
zmian> planu.”ś 

2) § 2 otrzymuje brzmienieŚ „§ 2. Integraln> czCWci> 
planu i zmiany planu, o których mowa w § ń, s>Ś 
1) rysunek planu miejscowego, zwany dalej 

rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik nr ń do 
uchwały nr ńŃ69/06 Rady Miasta Torunia z dnia 
ń3 lipca 2ŃŃ6 r., przedstawiaj>cy graficzne 
ustalenia planu, w tym granice obszaru objCtego 
planem; 

2) rysunek zmiany miejscowego planu, zwany dalej 
rysunkiem zmiany planu, stanowi>cy zał>cznik 
nr ń do niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy 
graficzne ustalenia zmiany planu, w tym granice 
obszaru objCtego zmian> planu.”ś 

3) w § 3 ust. ń pkt 4 otrzymuje brzmienieŚ „4) symbolu 
terenu – nalecy przez to rozumieć oznaczenie terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczaj>cymiŚ 

a) składaj>ce siC z ducych liter i cyfr, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, stanowi>cym 
zał>cznik nr ń do uchwały nr ńŃ69/Ń6 Rady 
Miasta Torunia z dnia 13 lipca 2006 r., 

b) składaj>ce siC zŚ 
- poz. 1 – liczba – oznacza kolejny numer 

planu (zmiany planu), 
- poz. 2 – liczba – oznacza numer arabski 

jednostki przestrzennej, (odpowiadaj>cy 
numerowi rzymskiemu jednostki ustaleM 
studium), 

- poz. 3 – zestaw literowy – oznacza 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

- poz. 4 – liczba – oznacza kolejny numer 
terenu o tym samym przeznaczeniu, 

- zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany 
planuś”ś 

4) w Rozdziale 2 „Ustalenia szczegółowe dla terenów 
komunikacji” w § 4Ś 
a) pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) zakaz 

zjazdów z jezdni „trasy Wrednicowej” doŚ 
- odcinka ul. Wybickiego, oznaczonego 

symbolem S5-KD(D)7, 
- dróg wewnCtrznych oznaczonych symbolamiŚ 

S5-KDW10, S5-KDW11 i S5-KDW12,”, 
b) pkt 9 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) dopuszcza 

siC zjazdy z południowej jezdni „trasy 
Wrednicowej” na zasadzie prawoskrCtu do ulicy 
oznaczonej symbolem 29.07-KD(D)2 (odcinek 
ul. Wi>zowej), z zastrzeceniem pkt ńń lit. b oraz 
do terenu oznaczonego symbolem S5-U/ZP6  
w rejonie wskazanym na rysunku planu, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi,”, 

c) w pkt 9 po lit. d dodaje siC lit. e i lit. f  
w brzmieniu: 
„e) dopuszcza siC zjazdy z południowej jezdni 

„trasy Wrednicowej” na zasadzie prawoskrCtu 
do odcinka ul. Małachowskiego, 
oznaczonego symbolem S5-KD(D)8, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 

f) dopuszcza siC zjazdy z południowej jezdni 
„trasy Wrednicowej” na zasadzie prawoskrCtu 
do odcinka ul. Kołł>taja, oznaczonego 
symbolem 29.07-KŹ(Ź)ń z zastrzeceniem 
pkt ńń lit. b, na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogiś”, 

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „ńń) sposób i termin 
tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania  
i ucytkowania terenówŚ 
a) do czasu realizacji drogi głównej ruchu 

przyspieszonego dopuszcza siC dotychczasowe 
ucytkowanie budynków, oznaczonych jako 
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obiekty do likwidacji, z mocliwoWci> zmiany 
funkcji (z wył>czeniem zmiany na funkcjC 
mieszkaniow>) oraz z zakazem rozbudowy, 
nadbudowy budynków i powiCkszania iloWci 
mieszkaM, 

b) zjazdy, o których mowa w pkt 9 lit. d i lit. f 
dopuszcza siC do czasu realizacji drogi 
głównej ruchu przyspieszonego na całej 
długoWci w granicach administracyjnych 
miastaś”ś 

5) w § 8 pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) obsługa 
komunikacyjna nieruchomoWci połoconych po 
północnej stronie drogi S5-KD(D)6 i południowej 
stronie drogi S5-KD(D)7 oraz terenu S5-ZP1  
i 29.07-ZPńś”ś 

6) w § 9 pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienieŚ „a) dopuszcza 
siC zjazdy z jezdni południowej „trasy Wrednicowej” 
S5-KŹ(żP)ń na zasadzie prawoskrCtu, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi – dla 
terenu oznaczonego symbolem S5-KD(D)8  
(ul. Małachowskiego),”ś 

7) po § 9 dodaje siC § 9a i § 9b w brzmieniuŚ „§ 9a. Dla 
terenu, oznaczonego na rysunku zmiany planu 
symbolem 29.07-KŹ(Ź)ń (ul. Kołł>taja) ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna 
– odcinek ulicy dojazdowej, 

b) dopuszczalneŚ urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz umieszczania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów budowlanych; 

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) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 
b) zakoMczenie w formie placu do zawracaniaś 

7) granice i sposoby 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) dopuszcza siC zjazdy z południowej jezdni 

„trasy Wrednicowej” na zasadzie prawoskrCtu 
z zastrzeceniem pkt ńń, na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległychś 
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej – przebudowa i budowa systemów 
infrastruktury technicznej na warunkach 
wydanych przez gestora sieci i w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów - zjazdy, o których mowa w pkt 9 lit. a 
dopuszcza siC do czasu realizacji drogi głównej 
ruchu przyspieszonego na całej długoWci  
w granicach administracyjnych miasta; 

 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 Ń%. 

§ 9b. Dla terenu, oznaczonego na rysunku zmiany 
planu symbolem 29.07-KŹ(Ź)2 (ul. Wi>zowa) 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna 
– odcinek ulicy dojazdowej, 

b) dopuszczalneŚ urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz umieszczania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

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) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 
b) zakoMczenie w formie placu do zawracania; 

7) granice i sposoby 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) dopuszcza siC zjazdy z południowej jezdni 

„trasy Wrednicowej” na zasadzie prawoskrCtu 
z zastrzeceniem pkt ńń, na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 

b) obsługa komunikacyjna terenów przyległychś 
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej – przebudowa i budowa systemów 
infrastruktury technicznej na warunkach 
wydanych przez gestora sieci i w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - zjazdy,  
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o których mowa w pkt 9 lit. a dopuszcza siC do 
czasu realizacji drogi głównej ruchu 
przyspieszonego na całej długoWci w granicach 
administracyjnych miasta; 

 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 Ń%.”ś 

8) w rozdziale 3 „Ustalenia szczegółowe dla terenów 
usługowych, mieszkaniowych i zieleni urz>dzonej” 
§ ń8 otrzymuje brzmienieŚ „§ ń8. Źla terenów, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami S5-ZP1, 
S5-ZP3 i S5-ZP4, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ zieleM urz>dzona, 
b) dopuszczalne: parkingi, obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury oraz budowle słuc>ce ochronie 
akustycznej (np. ekrany akustyczne); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz umieszczania wolno stoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

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 - zakaz grodzenia terenu 
od strony dróg publicznych - zakaz nie dotyczy 
działek wydzielonych na cele infrastruktury 
technicznej; 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu: 
a) nakaz zachowania min. 50% powierzchni 

terenu jako biologicznie czynnej dla terenu 
oznaczonego symbolem S5-ZP1 i min. 75% 
powierzchni terenu jako biologicznie czynnej 
dla terenów oznaczonych symbolami S5-ZP3 
i S5-ZP4, 

b) nakaz obsadzenia cywopłotami parkingów 
powycej 4 miejsc postojowych, 

c) minimalny wskaanik nasadzeM zieleni 
wysokiej dla parkingówŚ ń drzewo na  
5 miejsc postojowych; 

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

8) szczegółowe zasady i warunków scalania  
i podziału nieruchomoWci - dopuszcza siC 
wydzielanie działek na cele infrastruktury 
technicznej w minimalnych niezbCdnych granicach 
wymaganych przepisami szczególnymi; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) zakaz obsługi komunikacyjnej terenu z jezdni 

drogi oznaczonej symbolem S5-KD(GP)1, 
b) obsługa komunikacyjna terenów wył>cznie  

z ulic oznaczonych symbolami: 

- dla terenu S5-ZP1 – S5-KD(D)6 (odcinek 
ul. Wybickiego), 

- dla terenu S5-ZP3 – S5-KDW12 (odcinek 
ul. Sczanieckiego), 

- dla terenu S5-ZP4 – 29.07-KD(D)1 
(odcinek ul. Kołł>taja) i z drogi 
osiedlowej (przylegaj>cej od południa), 

na warunkach i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogiś 
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej - na 
warunkach wydanych przez gestorów sieciś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlania; 

 12) stawka procentowa, na podstawie której ustala 
siC jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci Ń%.”ś 

9) po § ń8 dodaje siC § ń8a w brzmieniuŚ „§ ń8a. Dla 
terenów, oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolami: 29.07-ZP1 i 29.07-ZP2 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ zieleM urz>dzona, 
b) dopuszczalneŚ parkingi, obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury oraz budowle słuc>ce ochronie 
akustycznej (np. ekrany akustyczne); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
a) zakaz umieszczania wolnostoj>cych noWników 

reklamowych i tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

b) nakaz likwidacji istniej>cych obiektów 
budowlanych, zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 29.07-ZP1 

nakaz zachowania starodrzewia, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 29.07-ZP2 

– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 29.07-ZP1 

- nakaz zachowania kamiennej brukowej 
nawierzchni (odc. ul. Wybickiego), 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 29.07-ZP2 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz grodzenia 
terenów od strony dróg publicznych- zakaz nie 
dotyczy działek wydzielonych na cele 
infrastruktury technicznej; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) nakaz zachowania min. 60% powierzchni 

kacdego z terenów jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

b) nakaz obsadzenia cywopłotami parkingów 
powycej 4 miejsc postojowych, 
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c) minimalny wskaanik nasadzeM zieleni 
wysokiej dla parkingówŚ ń drzewo na  
5 miejsc postojowych, 

d) dla terenu oznaczonego symbolem 29.07-ZP1 
– dodatkowo nakaz urz>dzenia ci>gu 
pieszego i Wciecki rowerowej – zgodnie  
z rysunkiem zmiany planu; 

7) granice i sposoby 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 – dopuszcza siC wydzielanie 
działek na cele infrastruktury technicznej  
w minimalnych, niezbCdnych granicach, 
wymaganych przepisami szczególnymiś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) zakaz obsługi komunikacyjnej terenów  

z jezdni „trasy Wrednicowej”, oznaczonej 
symbolem S5-KD(GP)1, 

b) obsługa komunikacyjna, na warunkach  
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, wył>cznie 
z ulic oznaczonych symbolami: 
- dla terenu 29.07-ZP1 – z drogi 

oznaczonej symbolem S5-KD(D)7 
(odcinek ul. Wybickiego), z drogi 
oznaczonej symbolem 29.07.-KD(D)2 
(przedłucenie ul. Wi>zowej) oraz drogi 
osiedlowej przylegaj>cej od południa, 

- dla terenu oznaczonego symbolem 29.07-
ZP2 – z drogi oznaczonej symbolem 
29.07.- KŹ(Ź)2 (przedłucenie ul. Wi>zowej) 
oraz drogi osiedlowej przylegaj>cej od 
południaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej – przebudowa i budowa systemów 
infrastruktury technicznej na warunkach 
wydanych przez gestora sieci i w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogiś 

 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 Ń%.”. 

 
§ 2. Ustalenia przywoływanego w § ń miejscowego 

planu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla drogi głównej – „trasy Wrednicowej”, 
na odcinku od ul. żrudzi>dzkiej do ul. Szosa 
ChełmiMska w Toruniu oraz czCWci terenów przyległych, 
dla terenów połoconych w granicach obszaru objCtego 
zmian> planu, nie zmienione postanowieniami § ń  
pkt 1-9 niniejszej uchwały - pozostaj> obowi>zuj>ce bez 
zmian. 

 

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

 
§ 4. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

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

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 6.ń. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni 

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

2. Uchwała, o której mowa w ust. ń, 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 464/Ń8  
Rady Miasta Torunia 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

RozstrzygniCcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla drogi głównej – „trasy Wrednicowej”, na odcinku 
od ul. żrudzi>dzkiej do ul. Szosa ChełmiMska  
w Toruniu oraz czCWci terenów przyległych”, 
obejmuj>cej odcinek trasy Wrednicowej oraz czCWć 
terenów przyległych od strony południowej. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 8Ń, poz. 7ń7 z póan. zm.),  
w zwi>zku z art. ń7 pkt ń4, przedstawia siC listC 
nieuwzglCdnionych uwag wraz z rozstrzygniCciem  
o sposobie ich rozpatrzenia, wniesionych do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłoconego do publicznego wgl>du. 
W zakresie uwag nieuwzglCdnionych przez Prezydenta 
Miasta Torunia - Rada Miasta Torunia postanawia 
przyj>ć nastCpuj>cy sposób ich rozpatrzeniaŚ 
 

1. Uwaga nr 1 - autor pisma wnosi o nieokreWlanie 
dopuszczalnych linii zabudowy dla terenu oznaczonego 
symbolem S5-U/ZP6 od strony południowej, 
wschodniej i zachodniej -w zwi>zku z mocliwoWci> 
zabudowania 50% powierzchni ww. obszaru. Obecnie 
planowane linie zabudowy ograniczaj> mocliwoWć 
zabudowania tego obszaru do powierzchni ok. 25%. 
składaj>cyŚ p Benedykt Źerballa 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
 

Zgodnie z § 4 pkt 6 Rozporz>dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - ustalenia dotycz>ce 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu powinny zawierać  
w szczególnoWci okreWlenie linii zabudowy, /…/. 

UwzglCdnienie wnioskowanej uwagi oznaczałoby 
zatem naruszenie prawa, skutkuj>ce uniewacnieniem 
uchwały przez organ nadzorczy (WojewodC). 

Ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy 
były zaakceptowane przez wnosz>cego uwagC w trybie 
sporz>dzania m.p.z.p. uchwalonego uchwał> nr ńŃ69/Ń6 
RMT z dnia 13 lipca 2006 r., Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr ń24, poz. ń83ń z dnia 2ń wrzeWnia 2ŃŃ6 r.). 
UwzglCdniono wtedy wniosek p. B. Derballi  
o przesuniCcie nieprzekraczalnych linii zabudowy -  
w odniesieniu do trasy Wrednicowej (S5-KD(GP)1) -  
z 7,0 m do 4,0 m. 

W okresie po zawiadomieniu o przyst>pieniu do 
zmiany ww. planu tj. w okresie od 14 maja 2008 r. do  
6 czerwca 2008 r. - wnosz>cy przedmiotow> uwagC nie 
złocył cadnego wniosku. 

2. Uwaga nr 2 - dotyczy ustanowienia - na rzecz 
wnosz>cego uwagC - słucebnoWci przejazdu drog> 
oznaczon> symbolem S5-KŹWńŃ do nieruchomoWci 
oznaczonej symbolem S5-U/ZP6. 
składaj>cyŚ p. Benedykt Derballa 
Uwaga nie została uwzglCdniona ze wzglCdów 
formalnych. 
Uzasadnienie: 
Dla terenu oznaczonego symbolem S5-KDW10, 
ustalenia obowi>zuj>cego m.p.z.p. w zakresie nie 
zmienionym przedmiotow> zmian> planu (czyli planu 
uchwalonego uchwał> nr ńŃ69/06 RMT z dnia 13 lipca 
2006 r., Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1831  
z dnia 2ń wrzeWnia 2ŃŃ6 r.) okreWlaj> przeznaczenie 
podstawowe omawianego terenu - jako komunikacja -
droga wewnCtrzna (§ ńŃ pkt ń lit. a). 

Zgodnie z ustaleniami dot. szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w ich 
ucytkowaniu (§ 10 pkt 9 lit. b) - dla drogi S5-KDW10 
ustalono obsługC komunikacyjn> terenów  
i nieruchomoWci przyległychŚ „obsługa komunikacyjna 
terenu o symbolu: S5-U/ZP6, S5-KS/ZP1  
i nieruchomoWci przyległych”. 
Jak z powycszego wynika, ustalenia obowi>zuj>cego 
planu, nie zmienianego przedmiotow> uchwał> - nie 
wykluczaj> mocliwoWci obsługi terenu o symbolu S5 - 
U/ZP6 z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem S5-
KDW10. 
Uwaga o ustanowienie słucebnoWci - nie dotyczy 
zakresu przedmiotowego ustaleM planu i ze wzglCdów 
formalnych podlega odrzuceniu. 
Wnioskowane ustanowienie słucebnoWci przejWcia  
i przejazdu - moce nast>pić w drodze umowy cywilno-
prawnej zawartej pomiCdzy zgłaszaj>cym uwagC  
a właWcicielem drogi wewnCtrznej. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 464/Ń8 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 30 grudnia 2008 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 (Źz.U. Nr 8Ń, poz. 7ń7 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 
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1) 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 WrodowiskaŚ 
- budowa odcinka ulicy głównej ruchu 

przyspieszonego „trasy Wrednicowej” (oznaczony 
symbolem S5-KD(GP)1) – ulica dwujezdniowa, 
przekrój minimalny 2x2 (2 jezdnie po dwa pasy 
ruchu) z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu 
w rejonie skrzycowaM, zatoki autobusowe, 
chodnik i Wciecka rowerowa – długoWć odcinka  
w planie ok. 1160 m, 

- przebudowa odcinków ul.Ś Wybickiego, 
Małachowskiego, Kołł>taja i Wi>zowej 
(oznaczonych symbolami S5-KD(D)7, S5-
KD(D)8, 29.07-KD(D)1 i 29.07-KD(D)2), jako 
ulic dojazdowych – ulice jednojezdniowe 
dwupasmowe, chodniki – długoWć odcinków  
w planie ogółem ok. ń45,Ń mś 

2) 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 obsługa 
techniczna 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. 
Źopuszcza 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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UCHWAŁA Nr XIX/138/2009 
 RADY POWIATU w bNINIź 

 z dnia 30 stycznia 2009 r. 
  

w sprawie ustanowienia sztandaru powiatu cniMskiego. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31,  
poz. ń3Ń z póan. zm.)1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca ń998 r. o samorz>dzie powiatowym (Źz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. ń592 z póan. zm.)2 uchwala siC, 
co nastCpujeŚ 
 

§ ń. Ustanawia siC sztandar powiatu cniMskiego 
zgodnie z zał>cznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Zarz>dowi 

Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie ń4 dni 

od ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Powiatu 
Józefa Błajet 

 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Źz.U. z ń998 r. 
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268,  
z 2001 r. Nr 123, poz. 1353. 
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Źz.U. z 2ŃŃ2 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


