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UCHWAŁA Nr 902/10 

 RADY MIASTA TORUL 
 z dnia 2ń paadziernika 2ŃńŃ r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoconego w rejonie ulic: Szosa 
Lubicka, Winnica i Rzeczna 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 ze zmianami)1 
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 ze zmianami)2, po stwierdzeniu zgodnoWci  
z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” 
uchwala siC, co nastCpuje:  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoconego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica  
i Rzeczna w Toruniu, bCd>cy zmian> miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
oznaczonego symbolem J91ZP – osiedle „Winnica II” 
w Toruniu, bCd>cy zmian> miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia 
(uchwała Nr 759/2001 Rady Miasta Torunia z dnia  
24 maja 2001 r. – Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 82  
poz. 1615 z dnia 13 listopada 2001 r.), 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 jest mowa o: 

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

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

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

4) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z: 
a) poz. 1 – liczba „45” – oznacza numer planu 

miejscowego, 
b) poz. 2 – liczba „08” – oznacza numer jednostki 

przestrzennej ustaleM studium, 

c) poz. 3 – oznacza symbol przeznaczenia 
podstawowego terenu, 

d) poz. 4 – oznacza kolejny numer terenu; 
5) rozwi>zaniach o wysokim standardzie 

architektonicznym – nalecy przez to rozumieć 
rozwi>zania architektoniczno – budowlane 
charakteryzuj>ce siC indywidualn> form> 
stylistyczn> bryły budynku i wysok> jakoWci> 
materiałów wykoMczeniowych; 

6) usługach – nalecy przez to rozumieć działalnoWć 
słuc>c> szeroko rozumianym usługom dla ludnoWci  
z wykluczeniem przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko i planowanych 
przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku  
i w ustaleniach planu, której nie moce przekraczać 
bryła budynku w kierunku linii rozgraniczaj>cych 
s>siaduj>cych terenów, z wyj>tkiem elementów 
architektonicznych takich jak: schody zewnCtrzne, 
pochylnie, zadaszenia nad wejWciami, balkony, 
wykusze, pilastry, gzymsy, okapy itp.) oraz 
podziemnych czCWci budynku znajduj>cych siC 
całkowicie ponicej poziomu terenu; 

8) ogrodzeniu acurowym – nalecy przez to rozumieć 
takie ogrodzenie, w którym powierzchnia 
przeWwitów widocznych z kierunku prostopadłego 
do elewacji ogrodzenia wynosi nie mniej nic 45% 
poszczególnych segmentów ogrodzenia tzn. 
powierzchni zawartej pomiCdzy osiami podpór. Za 
ogrodzenie acurowe uznaje siC równiec ogrodzenie 
w formie cywopłotu; 

9) wskaaniku miejsc postojowych – nalecy przez to 
rozumieć obowi>zek realizacji minimalnej iloWci 
miejsc postojowych lokalizowanych w granicach 
jednej lub kilki działek budowlanych objCtych 
inwestycj> dla potrzeb przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego (w przypadkach realizacji obiektu 
z jego zakresu), obliczanej wg wskaanika 
okreWlonego w ustaleniach niniejszej uchwały, przy 
uwzglCdnieniu zasady równania w górC  
w przypadku ułamkowego przelicznika; 

 10) podziałach działek wynikaj>cych z regulacji 
prawnych - nalecy przez to rozumieć wszelkie 
podziały, których celem nie jest wydzielenie nowych 
działek budowlanych lecz poprawa geometrycznego 
kształtu działek istniej>cych; 

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

 12) zielonych dachach – nalecy przez to rozumieć 
powierzchnie stropodachów urz>dzonych jako stałe 
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trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym 
naturaln> wegetacjC; 

 13) postuluje siC – nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania siC do ustaleM niniejszej uchwały, 
które nalecy traktować jako niewi>c>ce, 
wprowadzonych w celu podniesienia walorów 
funkcjonalnych, estetycznych itp. terenów. 
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 definicjami wynikaj>cymi  
z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cymi w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 4.1. Przedmiotem ustaleM planu s> tereny, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) 45.08-MN – przeznaczone pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn>; 
2) 45.08-U – przeznaczone pod usługi; 
3) 45.08-KD(G)/ZZ – przeznaczone pod komunikacjC - 

drogC publiczn> – ulicC główn> obejmuj>c> w czCWci 
obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; 

4) 45.08-KD(L) – przeznaczone pod komunikacjC - 
drogC publiczn> – ulicC lokaln>; 

5) 45.08-KD(D) – przeznaczone pod komunikacjC - 
drogC publiczn> – ulicC dojazdow>; 

6) 45.08-KD(x) – przeznaczone pod komunikacjC 
publiczn> – ci>g pieszo-jezdny; 

7) 45.08-K(x) – przeznaczone pod komunikacjC 
publiczn> – ci>g pieszo-rowerowy; 

8) 45.08-K/ZZ – obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej – istniej>ca przepompownia Wcieków 
sanitarnych na obszarze bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>; 

9) 45.08-ZP – zieleM publiczna – urz>dzona; 
 10) 45.08-ZN/ZZ/WS – przeznaczone pod publiczne 

tereny zieleni objCtej form> ochrony przyrody, 
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, na 
obszarze bezpoWredniego zagrocenia powodzi>  
i Wródl>dowe wody powierzchniowe. 
2. Dla terenów bCd>cych przedmiotem planu, ustala 

siC przeznaczenie podstawowe a w uzasadnionych 
przypadkach przeznaczenie dopuszczalne i warunki 
jego dopuszczenia. 

3. Dla terenów objCtych ustaleniami planu 
wprowadza siC ustalenia zawarte w: 
1) Rozdziale 2 – „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

terenów przeznaczonych pod usługi – 45.08-U, 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> – 45.08-MN 
i obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej – 
istniej>c> przepompowniC Wcieków sanitarnych na 
obszarze bezpoWredniego zagrocenia powodzi> – 
45.08-K/ZZ ”; 

2) Rozdziale 3 – „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów przeznaczonych pod komunikacjC -drogC 
publiczn> – ulicC główn> obejmuj>c> w czCWci 
obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> - 
45.08-KD(ż)/ZZ i komunikacjC - drogi publiczne – 
ulice lokalne - 45.08-KD(L), ulice dojazdowe - 
45.08-KD(D) oraz komunikacjC publiczn> - ci>gi 

pieszo-jezdne - 45.08-KD(x) i ci>gi pieszo - 
rowerowe - 45.08-K(x)”; 

3) Rozdziale 4 –„ Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów przeznaczonych pod zieleM publiczn> – 
urz>dzon> – 45.08-ZP i publiczne tereny zieleni 
objCtej form> ochrony przyrody zgodnie  
z przepisami o ochronie przyrody na obszarze 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi> i Wródl>dowe 
wody powierzchniowe - 45.08-ZN/ZZ/WS.” 

 
Rozdział 2 

„Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 
przeznaczonych pod usługi – 45.08-U, zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn> – 45.08-MN i obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej – istniej>c> 
przepompowniC Wcieków sanitarnych na obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> – 45.08-K/ZZ”. 
 

§ 5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 45.08-U 1, 45.08-U 2 i 45.08-U 3, ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usługi, 
b) dopuszczalne - usługi sportowe, zieleM 

urz>dzona, obiekty małej architektury, parkingi  
i drogi wewnCtrzne oraz obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniej>cej 

zabudowy mieszkaniowej, 
b) zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych, 

mieszkaM towarzysz>cych funkcji usługowej oraz 
budynków gospodarczych i garacy przy 
istniej>cych budynkach mieszkalnych, 

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

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zek stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy -  

II kondygnacje nadziemne i 9 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dachy o minimalnym 
nachyleniu połaci 12o, 

d) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni 
ucytkowej budynku usługowego lub 1 miejsce 
postojowe na 5 zatrudnionych, lecz nie mniej nic 
2 miejsca postojowe dla działki lub działek 
budowlanych objCtych inwestycj>, 

e) obowi>zek zagospodarowania minimum 40% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) obowi>zek przeprowadzenia badaM geologiczno-

incynierskich poprzedzaj>cych realizacjC nowej 
zabudowy, 

b) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 
ziemnych – w ramach prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego – nakazuje siC 
obowi>zek zastosowania rozwi>zaM 
zapobiegaj>cych zagroceniu osuwania siC mas 
ziemnych, 

c) poziom posadowienia parteru projektowanych 
budynków na terenie 45.08-U 2 powycej 
poziomu 42,50 m n.p.m. – ze wzglCdu na 
s>siedztwo terenów bezpoWrednio zagroconych 
powodzi>; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - zakaz wtórnych podziałów 
geodezyjnych z wył>czeniem: 
a) wydzielenia działek dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej o wielkoWci niezbCdnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnych, 

b) podziałów wynikaj>cych z regulacji stanu 
prawnego oraz scalenia wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanej; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenie w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznych na 
warunkach zarz>dcy drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

opadowych i roztopowych do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

e) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

f) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC: 
a) dotychczasowe ucytkowanie obiektów 

budowlanych i terenów, 
b) dla istniej>cej zabudowy mieszkaniowej - 

prowadzenie robót budowlanych obejmuj>cych 
remonty, biec>c> konserwacjC, wymianC okien, 

ocieplenia itp. oraz budowC i przebudowC 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej; 

 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 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 45.08-U 4, ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – usługi - zwi>zane z turystyk>, 
administracj>, nauk>, ochron> zdrowia, 

b) dopuszczalne: 
- usługi sportu i rekreacji, gastronomii, handlu 

oraz inne uzupełniaj>ce i wzbogacaj>ce 
przeznaczenie podstawowe, 

- zieleM urz>dzona, 
- obiekty małej architektury, 
- parkingi i drogi wewnCtrzne, 
- obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych, 
oraz budynków gospodarczych i garacy przy 
istniej>cych budynkach mieszkalnych, 

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym, w tym 
estetycznego rozwi>zania dachu tzw. pi>tej 
elewacji – w zwi>zku z ekspozycj> od strony 
trasy mostowej – 45.08 KD(G)/ZZ 1; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zek stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu, 
b) wysokoWć zabudowy: 

- minimalna – II kondygnacje nadziemne i 9 m 
ponad poziomem terenu, 

- maksymalna – III kondygnacje nadziemne  
i 12 m ponad poziom terenu, 

c) forma zadaszenia - dachy płaskie jako „dachy 
zielone” z zakazem stosowania pokryć 
papowych w warstwie zewnCtrznej dachu lub 
inne rozwi>zania zapewniaj>ce wysoki standard 
estetyczny tzw. pi>tej elewacji, 

d) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
obiektów usługowych - 2 miejsca postojowe na 
100m² powierzchni ucytkowej budynku 
usługowego lub 1 miejsce postojowe na  
5 zatrudnionych, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
obiektów usługowych o charakterze 
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turystycznym - 25 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych na 100 miejsc 
noclegowych, 

f) obowi>zek zagospodarowania minimum 40% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) teren objCty form> ochrony zgodnie z przepisami 

o ochronie przyrody – w granicach obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina 
Dolnej Wisły – zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

b) obowi>zek przeprowadzenia badaM geologiczno-
incynierskich poprzedzaj>cych realizacjC nowej 
zabudowy, 

c) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 
ziemnych – w ramach prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> zabudowy, 
infrastruktury technicznej, dróg wewnCtrznych  
i zagospodarowania terenu - obowi>zek 
zastosowania rozwi>zaM zapobiegaj>cych 
zagroceniu osuwania siC mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci: 
a) minimalna powierzchnia działek budowlanych - 

0,1 ha, 
b) dopuszcza wydzielenia działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej o wielkoWci niezbCdnej 
do ich prawidłowego funkcjonowania na 
warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenia wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanej, 

d) postuluje siC podział na działki budowlane 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznych na 
warunkach zarz>dcy drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

opadowych i roztopowych do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

e) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

f) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC: 
a) dotychczasowe ucytkowanie obiektów 

budowlanych i terenów, 
b) dla istniej>cej zabudowy mieszkaniowej - 

prowadzenie robót budowlanych obejmuj>cych 
remonty, biec>c> konserwacjC, wymianC okien, 
ocieplenia itp. oraz budowC i przebudowC 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej; 

 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 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 45.08-MN 5, ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) dopuszczalne: 
- usługi nie powoduj>ce pogorszenia 

standardów warunków mieszkaniowych 
(przekroczenia dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeM Wrodowiska, hałasu i wibracji, 
wymaganych dla funkcji mieszkaniowej), 

- zieleM urz>dzona, obiekty małej architektury, 
- parkingi i drogi wewnCtrzne, 
- obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

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

b) dopuszcza siC lokalizacjC na działce dwóch 
budynków: mieszkalnego lub mieszkalno – 
usługowego i gospodarczego lub garacowego, 

c) obowi>zek wkomponowania projektowanej 
zabudowy i zagospodarowania terenu do 
istniej>cego ukształtowania terenu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz rozwi>zania przegród zewnCtrznych  

i elementów budowlanych zapewniaj>cych 
ponad normatywn> izolacyjnoWć akustyczn> 
budynków mieszkalnych, 

b) maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zek stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy -  

II kondygnacje nadziemne i 9 m ponad 
poziomem terenu, 
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c) forma zadaszenia - dachy o minimalnym 
nachyleniu połaci 12o, 

d) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
usług - 1 miejsce postojowe na 100 m2 
powierzchni ucytkowej usług lub 1 miejsce 
postojowe na 5 zatrudnionych, lecz nie mniej nic 
2 miejsca postojowe - dla działki lub działek 
budowlanych objCtych inwestycj>, 

e) obowi>zek zagospodarowania minimum 60% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) teren objCty form> ochrony zgodnie z przepisami 

o ochronie przyrody – w granicach obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina 
Dolnej Wisły – zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu; 

b) obowi>zek przeprowadzenia badaM geologiczno-
incynierskich poprzedzaj>cych realizacjC nowej 
zabudowy, 

c) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 
ziemnych – w ramach prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> zabudowy, 
infrastruktury technicznej, dróg wewnCtrznych  
i zagospodarowania terenu - obowi>zek 
zastosowania rozwi>zaM zapobiegaj>cych 
zagroceniu osuwania siC mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci: 
a) minimalna powierzchnia działek budowlanych – 

0,06 ha, 
b) dopuszcza siC wydzielenia działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej o wielkoWci niezbCdnej 
do ich prawidłowego funkcjonowania na 
warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenia wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanej, 

d) postuluje siC podział na działki budowlane 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznych na 
warunkach zarz>dcy drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) dopuszcza siC odprowadzanie Wcieków 

opadowych i roztopowych do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

e) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

f) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów; 

 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 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 8. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 45.08-MN 6, 45.08-MN 7 i 45.08-MN 8, 
ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) dopuszczalne - zieleM urz>dzona, obiekty małej 
architektury oraz obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 

standardzie architektonicznym, 
b) dopuszcza siC dla projektowanej zabudowy 

lokalizacjC na działce budowlanej dwóch 
budynków – mieszkalnego i gospodarczego lub 
garacowego; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz rozwi>zania przegród zewnCtrznych  

i elementów budowlanych zapewniaj>cych 
ponad normatywn> izolacyjnoWć akustyczn> 
budynków mieszkalnych, 

b) maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – obowi>zek stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych; 

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

z oznaczeniami na rysunku planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy -  

II kondygnacje nadziemne i 9m ponad poziomem 
terenu, 

c) forma zadaszenia - dachy o minimalnym 
nachyleniu połaci 12o, 

d) obowi>zek zagospodarowania minimum 60% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
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a) obowi>zek przeprowadzenia badaM geologiczno-
incynierskich poprzedzaj>cych realizacjC nowej 
zabudowy, 

b) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 
ziemnych – w ramach prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> zabudowy, 
infrastruktury technicznej, dróg wewnCtrznych  
i zagospodarowania terenu - obowi>zek 
zastosowania rozwi>zaM zapobiegaj>cych 
zagroceniu osuwania siC mas ziemnych, 

c) dla czCWci terenu 45.08-MN 8 połoconego  
w s>siedztwie obszaru bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi> - poziom posadowienia 
parteru projektowanych budynków powycej 
poziomu 42,50m n.p.m.; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci: 
a) zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych na 

terenach 45.08-MN 6 i 45.08-MN 7  
z zastrzeceniem lit. c, d, 

b) minimalna powierzchnia działek budowlanych – 
0,55 ha na terenie 45.08-MN 8, 

c) dopuszcza siC wydzielenia działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej o wielkoWci niezbCdnej 
do ich prawidłowego funkcjonowania na 
warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

d) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenia wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanej; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznych  
i terenów komunikacji publicznej (ci>gów pieszo-
jezdnych), na warunkach zarz>dcy drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - dopuszcza siC: 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów; 

 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 0% dla gruntów 

gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 45.08-K /ZZ 9, ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren infrastruktury technicznej – 
istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych 
na obszarze bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej zwi>zane z obiektem 
przeznaczenia podstawowego oraz drogi 
wewnCtrzne i zieleM izolacyjna; 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

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

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu – 
postuluje siC wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej 
wokół istniej>cej przepompowni Wcieków 
sanitarnych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 

ziemnych – w ramach prac ziemnych zwi>zanych 
z realizacj> infrastruktury technicznej, dróg  
i zagospodarowania terenu - obowi>zek 
zastosowania rozwi>zaM zapobiegaj>cych 
zagroceniu osuwania siC mas ziemnych, 

b) dla terenów obejmuj>cych obszar 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi> – nakaz 
uwzglCdnienia uwarunkowaM wynikaj>cych  
z połocenia terenu w obszarze naraconym na 
niebezpieczeMstwo powodzi zgodnie  
z wymaganiami przepisów szczególnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z drogi publicznej – dojazdowej – 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 45.08-
KD(D) 5; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

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

 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 0%. 
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Rozdział 3 
„Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 

przeznaczonych pod komunikacjC - drogC publiczn> 
– ulicC główn> obejmuj>c> w czCWci obszar 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> - 45.08-
KD(ż)/ZZ i komunikacjC - drogi publiczne – ulice 

lokalne - 45.08-KD(L), ulice dojazdowe - 45.08-
KD(D) oraz komunikacjC publiczn> - ci>gi pieszo-

jezdne- 45.08-KD(x) i ci>gi pieszo – rowerowe - 
45.08-K(x)” 

 
§ 10. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 45.08-KD(G)/ZZ 1 (wschodnia przeprawa 
mostowa), ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna – 
ulica główna obejmuj>ca w czCWci obszar 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 

b) dopuszczalne – obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury, zieleM urz>dzona; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) rozwi>zanie drogowe na estakadzie na odcinku 

od skarpy terasy wiWlanej do projektowanego 
mostu przez rzekC WisłC, 

b) powi>zanie drogi z wCzłem Placu DaszyMskiego 
poprzez: 
- dodatkowe ł>cznice drogowe na estakadach 

na odcinku od ul. Rzecznej do Placu 
DaszyMskiego, 

- wlot drogi do tunelu pod Placem 
DaszyMskiego z jej wlotem w ul. Wschodni> 
– poza terenem objCtym planem, 

c) lokalizacja drogi publicznej – ulicy lokalnej  
(ul. Winnica) – pod estakad>, stanowi>ca 
ci>głoWć terenów oznaczonych symbolami 45.08-
KD(L) 2a i 45.08-KD(L) 2b, 

d) lokalizacja ci>gu pieszo-rowerowego – pod 
estakad>, stanowi>ca ci>głoWć terenów 
oznaczonych symbolami 45.08-K(x) 8a i 45.08-
K(x) 8b, 

e) obiekty koliduj>ce z przeznaczeniem 
podstawowym terenu - do likwidacji, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, 

f) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych nie zwi>zanych z obsług> drogi; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlania: 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - dopuszcza siC lokalizacjC 
kiosków handlowych zintegrowanych z wiatami 
przystankowymi komunikacji publicznej – 1 kiosk 
na 1 wiatC przystankow>; 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu 
(minimalne): 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) ulica dwujezdniowa, dwupasowa (2x2), 
c) chodniki, 

d) Wciecki rowerowe, 
e) przystanki komunikacji zbiorowej, 
f) zieleM przydrocna; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) teren w czCWci objCty form> ochrony zgodnie  

z przepisami o ochronie przyrody – w granicach 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
– Dolina Dolnej Wisły – zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu, 

b) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 
ziemnych – w ramach prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> infrastruktury drogowej  
i technicznej oraz zagospodarowania terenu - 
obowi>zek zastosowania rozwi>zaM 
zapobiegaj>cych zagroceniu osuwania siC mas 
ziemnych, 

c) nakaz uwzglCdnienia uwarunkowaM 
wynikaj>cych z połocenia terenu w obszarze 
naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi 
zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych, 

d) zakaz obsługi komunikacyjnej terenów 
przyległych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów; 

 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 0%. 
 
§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 45.08-KD(L)2a i 45.08-KD(L)2b –  
(ul. Winnica), ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

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

b) dopuszczalne - obiekty małej architektury, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
- obiekty do likwidacji – koliduj>ce  

z przeznaczeniem podstawowym terenu 45.08-
KD(L) 2a – zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, 

- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych nie zwi>zanych z obsług> drogi; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – dla czCWci terenu 
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45.08-KD(L)2b - nakaz uzgodnieM robót 
budowlanych zwi>zanych ze zmianami 
zagospodarowania terenu w obrCbie strefy ochrony 
konserwatorskiej bezpoWredniej twierdzy ToruM 
obejmuj>cej schron - M2, oznaczonej na rysunku 
planu; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania 
wolnostoj>cych noWników reklamowych  
z wyj>tkiem noWników informacji turystycznej; 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu 
(minimalne): 
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa po jednym 

pasie ruchu dla kacdego z kierunków jazdy 
(1x2), 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 
z rysunkiem planu, 

c) chodniki, 
d) Wciecka rowerowa; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - dla terenów 
naraconych na osuwanie siC mas ziemnych –  
w ramach prac ziemnych zwi>zanych z realizacj> 
infrastruktury technicznej, dróg i zagospodarowania 
terenu - obowi>zek zastosowania rozwi>zaM 
zapobiegaj>cych zagroceniu osuwania siC mas 
ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów; 

 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 0%. 
 
§ 12. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 45.08-KD(D) 3, 45.08-KD(D) 4 i 45.08-
KD(D) 5, ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

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

b) dopuszczalne - obiekty małej architektury, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych nie zwi>zanych z obsług> drogi, 
b) obiekty koliduj>ce z przeznaczeniem 

podstawowym terenu 45.08-KD(D) 5 – do 
likwidacji, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 45.08-KD(D) 
5 nakazuje siC zagospodarowanie pasa terenu nad 
istniej>cymi kolektorami kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej jako biologicznie czynnego -  
z wykluczeniem zieleni wysokiej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - maksymalna ochrona wartoWciowego 
drzewostanu z jego wkomponowaniem  
w zagospodarowanie pasa drogowego jako zieleni 
przydrocnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania 
wolnostoj>cych noWników reklamowych  
z wyj>tkiem noWników informacji turystycznej; 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu 
(minimalne): 
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa po jednym 

pasie ruchu dla kacdego z kierunków jazdy 
(1x2), 

b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 
z rysunkiem planu, 

c) chodniki; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 

ziemnych – w ramach prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> infrastruktury 
technicznej, dróg i zagospodarowania terenu - 
obowi>zek zastosowania rozwi>zaM 
zapobiegaj>cych zagroceniu osuwania siC mas 
ziemnych, 

b) dla czCWci terenu 45.08-KD(D) 5 w obrCbie 
obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> -
nakaz uwzglCdnienia uwarunkowaM 
wynikaj>cych z połocenia terenu w obszarze 
naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi 
zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały, dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów; 

 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 0%. 
 
§ 13. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 45.08-KD(x) 6 i 45.08-KD(x) 7, ustala siC: 
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1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja publiczna - ci>g 
pieszo-jezdny, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dopuszcza siC ukształtowanie nawierzchni drogi 

jako jednoprzestrzenne (bez wydzielania progów 
czCWci pieszej i jezdni), 

b) dopuszcza siC zastosowanie rozwi>zaM 
spowalniaj>cych i uspokajaj>cych ruch 
pojazdów, 

c) obiekty koliduj>ce z przeznaczeniem 
podstawowym terenu 45.08-KD(x) 7 – do 
likwidacji, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - minimalna szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - dla terenów 
naraconych na osuwanie siC mas ziemnych –  
w ramach prac ziemnych zwi>zanych z realizacj> 
infrastruktury technicznej, dróg i zagospodarowania 
terenu - obowi>zek zastosowania rozwi>zaM 
zapobiegaj>cych zagroceniu osuwania siC mas 
ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach zarz>dcy lub właWciciela drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów; 

 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 0%. 
 
§ 14. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 45.08-K(x) 8a, 45.08-K(x) 8b i 45.08-K(x) 
9, ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja publiczna - ci>g 
pieszo-rowerowy, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC realizacjC ci>gu pieszo - rowerowego 
45.08-K(x) 9 w parametrach zapewniaj>cych 
obsługC komunikacyjn> terenu 45.08-ZN/ZZ/WS 5  
i istniej>cej podczyszczalni Wcieków deszczowych, 
oznaczonej na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - minimalna szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) dla terenów naraconych na osuwanie siC mas 

ziemnych – w ramach prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> infrastruktury 
technicznej, dróg i zagospodarowania terenu - 
obowi>zek zastosowania rozwi>zaM 
zapobiegaj>cych zagroceniu osuwania siC mas 
ziemnych, 

b) dla czCWci terenów 45.08-K(x) 8a i 45.08-K(x) 9 
w obrCbie obszaru bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> – nakaz uwzglCdnienia uwarunkowaM 
wynikaj>cych z połocenia terenu w obszarze 
naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi 
zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach zarz>dcy lub właWciciela drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów: do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały, dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów; 

 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 0%. 
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Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 

przeznaczonych pod zieleM publiczn> – urz>dzon> – 
45.08-ZP i publiczne tereny zieleni objCtej form> 

ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie 
przyrody na obszarze bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> i Wródl>dowe wody powierzchniowe - 

45.08-ZN/ZZ/WS. 
 

§ 15. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 45.08-ZP 1 i 45.08-ZP 2 ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zieleM publiczna – urz>dzona; 
b) dopuszczalne - obiekty małej architektury, 

obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

b) zakaz ogradzania terenu; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
zadrzewienia; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania 
wolnostoj>cych noWników reklamowych  
z wyj>tkiem noWników informacji turystycznej; 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu - 
nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna terenów z przyległych dróg 
publicznych na warunkach zarz>dcy drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

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

 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 0%. 
 
§ 16. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 45.08-ZP 3 i 45.08-ZP 4 ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zieleM publiczna – urz>dzona; 
b) dopuszczalne - usługi sportu i rekreacji, obiekty 

małej architektury, obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
zadrzewienia; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania 
wolnostoj>cych noWników reklamowych  
z wyj>tkiem noWników informacji turystycznej; 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu – 
okreWla siC dla przeznaczenia dopuszczalnego – 
usług sportu i rekreacji: 
a) zagospodarowanie terenu w formie 

powierzchniowych urz>dzeM sportowych, w tym 
boisk i placów zabaw, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy  
o maksymalnej powierzchni zabudowy – 10% 
powierzchni terenu i minimalnej odległoWci od 
linii rozgraniczaj>cej przylegaj>cej od strony 
dróg publicznych – 6m, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy, o której 
mowa w pkt 6, lit. b – 6 m od poziomu 
istniej>cego terenu, 

d) dachy płaskie, 
e) dopuszcza siC grodzenie terenu, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych  

o maksymalnej powierzchni – 10% powierzchni 
terenu, 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna terenów z przyległych dróg 
publicznych na warunkach zarz>dcy drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

opadowych i roztopowych do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

e) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

f) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 
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 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 0%. 
 
§ 17. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 45.08-ZN/ZZ/WS 5 i 45.08-ZN/ZZ//WS 6 
ustala siC: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - publiczne tereny zieleni objCtej 
form> ochrony przyrody zgodnie z przepisami  
o ochronie przyrody na obszarze bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi> i Wródl>dowe wody 
powierzchniowe, 

b) dopuszczalne - punkty widokowe, ci>gi piesze, 
rowerowe, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz maksymalnej ochrony drzew i krzewów, 
b) obowi>zek stosowania dla ci>gów pieszych  

i rowerowych – nawierzchni przepuszczalnych,  
z wykluczeniem stosowania materiałów 
mog>cych zanieczyWcić glebC i wody; 

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

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
a) nakaz uwzglCdnienia uwarunkowaM wynikaj>cych 

z połocenia terenu w obszarze naraconym na 
niebezpieczeMstwo powodzi zgodnie  
z wymaganiami przepisów szczególnych, 

b) teren w czCWci objCty form> ochrony zgodnie  
z przepisami o ochronie przyrody – w granicach 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
– Dolina Dolnej Wisły – zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu: obsługa 
komunikacyjna terenu z przyległych dróg 
publicznych – na warunkach zarz>dcy drogi, 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

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

 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 0%. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 
§ 18. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

 
§ 19. 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. 

 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 21.1. Uchwała wchodzi z 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 

 
1. Zmiany wymienionej uchwały zostały opublikowane w Dz.U.  
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, z 2008 r. 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, nr 106, poz. 675, nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043. 
2. Zmiany wymienionej uchwały zostały opublikowane w 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, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 146 i Nr 106, poz. 675. 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr 902/10 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 21 paadziernika 2010 r. 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr 902/10 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 21 paadziernika 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
złoconych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
 

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 do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoconego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica  
i Rzeczna w Toruniu, wraz z rozstrzygniCciem  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
Rada Miasta Torunia przyjmuje nastCpuj>cy sposób 
rozpatrzenia uwag wniesionych przez Pani> JoannC 
JaroszyMsk> ze Stowarzyszenia Rowerowy ToruM,  
ul. Klonowica 33/2, 87-100 ToruM: 
Uwaga 1 - „ce w planie zagospodarowania powinny siC 
znaleać siC zapisy zalecaj>ce zapewnienie miejsc 
postojowych dla osób poruszaj>cych siC na rowerze” – 
na terenach przeznaczonych pod usługi (§ 5 i § 6 –  
pkt 6d). 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie: 
Miejsca postojowe dla rowerów – w formie stojaków, 
przechowalni i wiat rowerowych nie koliduj>  
z przeznaczeniem podstawowym (usługi)  
i dopuszczalnym (m.in. parkingi, obiekty małej 
architektury) – terenów oznaczonych symbolami 45.08-
U 1, 45.08-U 2 45.08-U 3 i 45.08-U 4.  
Ustalane w projekcie planu wskaaniki parkingowe dla 
samochodów - nie ograniczaj> mocliwoWci realizowania 
miejsc parkingowych dla rowerów (co kwestionowano 
w uwadze). Lokalizacja parkingów dla samochodów 
musi spełniać szereg warunków wynikaj>cych  
z przepisów prawa budowlanego (np. odległoWci od 
zabudowy i granic z s>siedni> działk>), zaW dla 
parkingów rowerowych brak jest tego typu ograniczeM 
(mog> być nawet lokalizowane na terenach biologicznie 
czynnych).  
Obowi>zuj>ce przepisy dotycz>ce planowania  
i zagospodarowania przestrzennego, nie wymagaj> 
okreWlania w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego - zasad i warunków dla zapewnienia 
miejsc postojowych dla rowerów  
 
Uwaga 2 - w sprawie zmiany zapisu dla ci>gów pieszo – 
jezdnych (§ 13 – pkt 2d): 
„dopuszcza siC zastosowanie rozwi>zaM 
spowalniaj>cych i uspokajaj>cych ruch pojazdów” 
na zapis w brzmieniu: 
„nakazuje siC zastosowanie rozwi>zaM spowalniaj>cych 
i uspokajaj>cych ruch pojazdów”. 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie: 

Uwaga dotyczy pasów terenów przeznaczonych  
w projekcie pod ci>gi pieszo jezdne (szerokoWć około 
7m), oznaczone w projekcie planu symbolami 45.08-
KD(x) 6 i 45.08-KD(x) 7. Drogi te, bCd> stanowić 
dojazd, przede wszystkim do działek zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak projektów 
drogowych dla w/w dróg, z których wynikałyby 
mocliwoWci techniczne zastosowania w/w rozwi>zaM 
(np. szykan, poprzecznych wysepek, kwietników itp.), 
uniemocliwia uwzglCdnienia proponowanego nakazu  
w uwadze. W ustalenia planu celowo dopuszczono 
wprowadzenie tego typu rozwi>zaM drogowych, 
sygnalizuj>c ich zastosowanie na etapie projektowania  
i realizacji w/w inwestycji drogowych. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 902/10 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 21 paadziernika 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

 
dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoconego w rejonie ulic: 
Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna 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.) 
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>: 
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 tym: 
- budowC drogi głównej, stanowi>cej odcinek 

wschodniej przeprawy mostowej - teren 
oznaczony symbolem 45.08-KD(G)/ZZ 1  
o długoWci około 0,71 km,  

- przebudowC i budowC drogi lokalnej 
jednojezdniowej – ul. Winnica (45.08-KD(L) 2a 
oraz 45.08-KD(L) 2b), o długoWci około 0,62 km,  

- budowC dróg dojazdowych jednojezdniowych – 
tereny oznaczone symbolami 45.08-KD(D) 
3,45.08-KD(D) 4 oraz 45.08-KD(D) 5 o ł>cznej 
długoWci około 0,61 km,  
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- budowC ulic pieszo-jezdnych – tereny oznaczone 
symbolami 45.08-KD(x) 6,45.08-KD(x) 7  
o ł>cznej długoWci około 0,4 km 

- budowC ci>gów pieszo-rowerowych – tereny 
oznaczone symbolami 45.08-K(x) 8a, 45.08-K(x) 
8b oraz 45.08-K(x) 9 o ł>cznej długoWci około 
0,45 km,  

b) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, 
wodoci>gowe, 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 inwestycji: 

Realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym m.in.  
z ustaw>: 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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UCHWAŁA Nr XXVII/70/2010 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY 
 z dnia 8 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie stwierdzenia niewacnoWci w czCWci uchwały nr XLI/42/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada  
2ŃńŃ r. w sprawie okreWlenia wysokoWci stawek podatku od Wrodków transportowych i zwolnieM w tym podatku. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 paadziernika 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,  
poz. 577 z póan. zm.), art. 91 ust 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 12  
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613  
z póan. zm.). Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: 
Przewodnicz>cy: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 
2. Lidia Dudek 3. Włodzimierz żórzyMski 4. Daniel 
Jurewicz 5. źlcbieta OsiMska 6. Halina Paszkowska 
7. Halina Strzelecka 8. Robert Pawlicki 9. Andrzej 
Tatkowski uchwala, co nastCpuje:  

 
stwierdza niewacnoWć uchwały Nr XLI/42/2010 

Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
okreWlenia wysokoWci stawek podatku od Wrodków 
transportowych i zwolnieM w tym podatku, w czCWci 
dotycz>cej § 4 uchwały. 

 
Uzasadnienie  

 
Rada żminy Sadki 5 listopada 2010 r., podjCła 

uchwałC Nr XLI/42/2010 w sprawie okreWlenia 
wysokoWci stawek podatku od Wrodków transportowych  
i zwolnieM w tym podatku. Uchwała wpłynCła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
12 listopada 2010 r. i była przedmiotem badania 
nadzorczego na posiedzeniu Kolegium 8 grudnia 2010 r. 
O terminie posiedzenia Kolegium pismem z dnia  
1 grudnia 2010 r., znak RIO-KA-4010-27-4/2010, 
powiadomiony został Wójt żminy Sadki, który nie 
przybył na posiedzenie i nie upowacnił innego 

przedstawiciela Gminy do uczestniczenia w posiedzeniu 
Kolegium. 

Rada Gminy Sadki, podejmuj>c uchwałC  
Nr XLI/42/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie 
okreWlenia wysokoWci stawek podatku od Wrodków 
transportowych i zwolnieM w tym podatku, w § 4 
zwolniła z podatku od Wrodków transportowych pojazdy 
stanowi>ce własnoWć gminy i wykorzystywane dla 
potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. Organ 
stanowi>cy wskazał w § 4 uchwały, ce zwolnienie 
podatkowe ma dotyczyć mienia komunalnego, co  
w praktyce oznacza zniesienie obowi>zku podatkowego 
w stosunku do gminy, a wiCc okreWla zwolnienie 
podmiotu z podatku. 

Zapis uchwały wprowadzaj>cy zwolnienie  
o charakterze podmiotowo -przedmiotowym narusza 
postanowienia przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póan. zm.). Zgodnie 
z przywołanym przepisem, rada gminy moce 
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe z wyj>tkiem 
pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4, 6.  
Z powycszego wynika, ce organ stanowi>cy podejmuj>c 
uchwałC w sprawie okreWlenia stawek podatku od 
Wrodków transportowych i zwolnieM od podatku nie 
moce wprowadzić zwolnieM o charakterze 
podmiotowym, moce jedynie ustanowić zwolnienia dla 
okreWlonych Wrodków transportowych. W rezultacie 
zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego od podatku 
od Wrodków transportowych, zwolnione zostały Wrodki 
transportowe stanowi>ce mienie komunalne. 

Kolegium Izby, bior>c powycsze pod uwagC, 
orzekło jak w sentencji. 

 
 


