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UCHWAŁA Nr 762/ńŃ 
 RADY MIASTA TORUL 

z dnia 18 marca 2010 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych pomiCdzy ulicamiŚ 
Mickiewicza, Reja i Szos> Bydgosk> w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. 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 ń99Ń 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ ń. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, dla terenów 
połoconych pomiCdzy ulicamiŚ Mickiewicza, Reja 
i Szos> Bydgosk> w Toruniu, zwany dalej planem.  

 
§ 2. Integraln> czCWć planu, o którym mowa w § ń, 

jest rysunek planu miejscowego zwany dalej rysunkiem 
planu, stanowi>cy zał>cznik nr ń 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, które uzupełnia i wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim 
sprzeczne; 

3) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi (oznaczony literami i cyframi)ś 

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

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

samym przeznaczeniu;  
5) strefie ochrony konserwatorskiej ze znacznym 

udziałem elementów historycznych ukształtowanej 
struktury przestrzennej o wartoWciach kulturowych – 
nalecy przez to rozumieć strefC ochrony 
konserwatorskiej ustalon> w Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Torunia;  

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

7) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć pas, 
o minimalnej szerokoWci 3 m, zwartej zieleni 
wielopiCtrowej z przewag> gatunków 
zimozielonych, oddzielaj>cej – w tym takce 
optycznie – tereny o rócnym przeznaczeniuś  

8) maksymalnej ochronie istniej>cej zieleni wysokiej – 
nalecy przez to rozumieć zakaz wycinki drzew 
z wyj>tkiem drzew bCd>cych w kolizji z planowan> 
inwestycj> kubaturow> lub urz>dzeniami 
sportowymi, ci>gami komunikacyjnymi oraz 
prawidłow> eksploatacj> infrastruktury technicznejś 

9) noWnikach reklamowych – nalecy przez to rozumieć 
noWniki informacji wizualnej, w jakiejkolwiek 
materialnej formie, nie bCd>ce elementami systemu 
informacji miejskiej lub znakami w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałachś 

 10) minimalnym wskaaniku miejsc postojowych – 
nalecy przez to rozumieć obowi>zek realizacji 
minimalnej iloWci miejsc postojowych, 
lokalizowanych w granicach działki budowlanej dla 
potrzeb przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektów 
z jego zakresu) – obliczanej wg wskaanika 
okreWlonego w ustaleniach niniejszej uchwały, przy 
uwzglCdnieniu zasady równania w górC 
w przypadku ułamkowego przeliczeniaś  

 11) odprowadzeniu Wcieków – nalecy przez to rozumieć 
odprowadzenie wody zucytej na cele bytowe lub 
gospodarcze, wód opadowych lub roztopowych, 
ujCtych w systemy kanalizacyjne, pochodz>ce 
z powierzchni zanieczyszczonych, w tym zwłaszcza 
dróg i parkingów.  
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. ń, nalecy interpretować zgodnie 
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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.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 41.05-Uń, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie:  

a) podstawoweŚ usługi,  
b) dopuszczalneŚ obiekty małej architektury, 

obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
zieleM urz>dzonaś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,  
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) ze wzglCdu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi 

ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co i potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem przedsiCwziCć zwi>zanych 
z infrastruktur> techniczn>,  

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowejś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 

ze znacznym udziałem elementów historycznych 
ukształtowanej struktury przestrzennej 
o wartoWciach kulturowych,  

b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa 
w pkt a jest historyczna parcela wraz 
z zabudow>,  

c) mocliwoWć adaptacji istniej>cego budynku 
o wartoWci historyczno-kulturowej, 
z zachowaniem wygl>du architektonicznego 
w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, 
kompozycji elewacji tzn. zachowania detalu 
architektonicznego, rozmieszczenia, wielkoWci, 
kształtu oraz proporcji otworów okiennych 
i drzwiowych,  

d) obowi>zek zagospodarowania terenu ze 
szczególnym uwzglCdnieniem istniej>cego 
drzewostanu, w celu wyeksponowania leWno-
parkowego charakteru nieruchomoWci,  

e) zakaz budowy ogrodzeM pełnych,  
f) nakaz uzgodnieM wszelkich prac budowlanych 

z właWciwymi słucbami ochrony zabytkówś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna wysokoWć zabudowy – istniej>ca,  
b) linia zabudowy – istniej>ca,  
c) nachylenie połaci dachowej – istniej>ce,  

d) nakaz zachowania 40% powierzchni biologicznie 
czynnej,  

e) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ 
2Ń miejsc postojowych/ńŃŃŃ m² powierzchni 
ucytkowej usług, 2Ń miejsc postojowych/ 
ńŃŃ studentów i zatrudnionych; 

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – 
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek – 2 5ŃŃ m², z wył>czeniem działek 
wydzielanych na cele infrastruktury technicznej 
(w minimalnych wielkoWciach)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna z ul. Mickiewicza, na warunkach 
wydanych przez zarz>dcC lub właWciciela drogiś 

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

z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci,  

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

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci cieplnej 
lub z urz>dzeM indywidualnych z zastosowaniem 
paliw i technologii gwarantuj>cych nie 
przekraczanie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeM, zgodnie z przepisami 
szczególnymiś 

 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 3Ń%.  
 
§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 41.05-USń, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie:  

a) podstawoweŚ usługi sportu i rekreacji,  
b) dopuszczalneŚ obiekty małej architektury, zieleM 

urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) ze wzglCdu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi 

ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co i potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem przedsiCwziCć zwi>zanych 
z infrastruktur> techniczn>,  

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej, 
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c) obowi>zek maksymalnej ochrony istniej>cej 
zieleni wysokiej,  

d) obowi>zek wprowadzenia zieleni izolacyjnej od 
strony dróg publicznych,  

e) obowi>zek nasadzeM zieleni izoluj>cej optycznie 
tereny sportowe od strony terenu leWnego 
41.05-ZL1; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej ze 

znacznym udziałem elementów historycznych 
ukształtowanej struktury przestrzennej 
o wartoWciach kulturowych,  

b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa 
w pkt a jest utrzymanie rekreacyjnego charakteru 
terenu bCd>cego czCWci> dawnego Lasku 
Miejskiego,  

c) nakaz uzgodnieM wszelkich prac budowlanych 
z właWciwymi słucbami ochrony zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) zagospodarowanie terenu w formie 

powierzchniowych urz>dzeM sportowych – boisk 
i placów zabaw,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 
kubaturowych (obsługi boisk) o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 2% powierzchni terenu, 
na podstawie koncepcji zagospodarowania 
terenu, uwzglCdniaj>cej maksymaln> ochronC 
istniej>cego drzewostanu,  

c) maksymalna wysokoWć zabudowy kubaturowej, 
o której mowa w pkt b – I kondygnacja 
nadziemna, nie wiCcej nic 4m od poziomu 
istniej>cego terenu,  

d) dachy płaskie,  
e dopuszcza siC grodzenie terenu, z zastrzeceniem 

pkt 3e,  
f) nakaz zachowania min. 20% powierzchni 

czynnej biologicznie,  
g) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ 

8 miejsc postojowych/ńŃŃ ucytkowników,  
h) ze wzglCdu na parkowy charakter załocenia 

sportowego i wystCpuj>cy na tym terenie 
wartoWciowy drzewostan, dopuszcza siC 
bilansowanie miejsc postojowych w przyległych 
drogach publicznych;  

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 – 
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek – 5 000 m², z wył>czeniem działek 
wydzielanych na cele infrastruktury technicznej 
(w minimalnych wielkoWciach)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna od strony ul. Reja na warunkach 
wydanych przez zarz>dcC lub właWciciela drogiś 

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

z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci,  

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

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

 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%. 
 
§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 41.05-ZLń ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawoweŚ zieleM leWna,  
b) dopuszczalneŚ ci>gi piesze, obiekty i urz>dzenia 

sportowo-rekreacyjne na działce nr 2ń8, 
urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

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

budowlanych,  
b) zakaz rozbudowy funkcji niezgodnych 

z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – zakaz lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej ze 

znacznym udziałem elementów historycznych 
ukształtowanej struktury przestrzennej 
o wartoWciach kulturowych, 

b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa 
w pkt a s> tereny o charakterze leWno-parkowym, 
bCd>ce czCWci> dawnego Lasku Miejskiego,  

c) nakaz uzgodnieM wszelkich prac budowlanych 
z właWciwymi słucbami ochrony zabytkówś  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:  
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych,  
b) zakaz grodzenia (nie dotyczy dz. 216, 217);  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) zakaz zabudowy kubaturowej,  
b) zakaz stosowania nawierzchni utwardzonych dla 

ci>gów pieszych,  
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c) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić 
istniej>ce ci>gi piesze, wzbogacone o elementy 
małej architektury, oWwietlenie itp.; 

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – zakaz zabudowy 
kubaturowej; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) niezbCdna infrastruktura techniczna, obsługuj>ca 

teren ZL1 zlokalizowana w ci>gach pieszych – 
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora 
sieci,  

b) zaleca siC docelowe uporz>dkowanie przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej, z równoczesn> 
likwidacj> nieczynnych odcinków, poprzez 
przełocenie ich w linie rozgraniczaj>ce dróg 
publicznych – zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci; 

 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%.  
 
§ 7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 41.05-KD(Z)ń ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

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

b) dopuszczalneŚ Wciecka rowerowa, ci>gi piesze, 
urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

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

budowlanych, z zastrzeceniem pkt 5bś  
b) zakaz rozbudowy funkcji niezgodnych 

z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – zakaz lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 

ze znacznym udziałem elementów historycznych 
ukształtowanej struktury przestrzennej 
o wartoWciach kulturowych,  

b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa 
w pkt a jest historyczny przebieg ul. Mikołaja 
Reja,  

c) nakaz uzgodnieM wszelkich prac budowlanych 
z właWciwymi słucbami ochrony zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie 
zintegrowanych z wiatami przystankowymi 
kiosków handlowych i budek telefonicznych 
(1 kiosk na 1 wiatC)ś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) minimalna szerokoWć chodnika 1,5 m,  
b) minimalna szerokoWć Wciecki rowerowej zgodnie 

z przepisami odrCbnymiś  
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 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%.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 8. 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. 

 
§ 9. 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.  

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia.  
 
§ 11.1. 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 762/ńŃ 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 18 marca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
złoconych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych pomiCdzy ulicamiŚ Mickiewicza, Reja 
i Szos> Bydgosk> w Toruniu. 
 

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.) 
Rada Miasta Torunia nie uwzglCdnia uwagi złoconej do 
projektu planu wyłoconego do publicznego wgl>du 
w dniach 29 stycznia 2010 r. - 22 lutego 2010 r. 
 
Zgłaszaj>cy uwagC: Polski Koncern Naftowy ORLEN 
S.A. ul. Chemików 7 Ń9-4ńń Płock, właWciciel 
nieruchomoWci połoconej przy ul. Adama Mickiewicza 
125-139, Szosa Bydgoska 2-24 (działka Nr 2ń8) 
w Toruniu, na której zlokalizowana jest stacja paliw 
Nr 156. 
TreWć uwagiŚ wniosek o zmianC przeznaczenia 
podstawowego – zieleM leWna (4ń.Ń5-ZLń) na działce 
nr 218 i uwzglCdnienie w opracowywanym projekcie 
planu funkcjonowania stacji paliw Nr 156. 
Ustalenia planu: przeznaczenie podstawowe – zieleM 
leWna (4ń.Ń5-ZL1). 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
 
Rada Miasta Torunia podjCła w dniu ń5 stycznia 2ŃŃ9 r. 
uchwałC nr 474/09 w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia m.p.z.p. dla terenów połoconych 
pomiCdzy ulicamiŚ Mickiewicza, Reja i Szos> Bydgosk> 
w Toruniu. 
Zgodnie ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” 
(uchwała nr 1032/06 RMT z dnia 18 maja 2006 r.) teren 
objCty planem znajduje siC na obszarze, dla którego jako 
kierunek rozwoju wskazuje siC funkcje usług w zieleni. 
Na przedmiotowym terenie ochronie podlegaj> 
zachowane układy zieleni wysokiej i ukształtowania 
terenu, jak równiec charakterystyczne elementy 
zagospodarowania i urz>dzania terenu 
o wartoWciach historycznych. 
Ze wzglCdu na połocenie terenu w obszarze 
o wartoWciach historycznych i kulturowo-
krajobrazowych (dawny Lasek Miejski) Wojewódzki 
Konserwator Zabytków wniósł o objCcie całego terenu 
stref> ochrony konserwatorskiej, tym samym do 
bezwzglCdnego zachowania jako teren o charakterze 
leWno-parkowym. 
Obszar objCty planem obejmuje nieruchomoWci gminne 
– leWne oraz prywatne nieruchomoWci usługowe – 
działki UMK oraz działkC PKN Orlen. Działka Nr 2ń8 
własnoWci PKN Orlen połocona jest wewn>trz obszaru 
leWnego i nie posiada prawnie uregulowanego dostCpu 

do dróg publicznych – ul. Mickiewicza i Szosy 
Bydgoskiej. 
Cały teren ma charakter parku leWnego, otoczony jest od 
północy i wschodu zabudow> mieszkaniow> 
wielorodzinn> Bydgoskiego PrzedmieWcia, od południa 
– obszarem parkowym z istniej>cymi usługami 
w zieleni (Caritas, Centrum Targowe Park). 
W planie utrzymano dotychczasowy charakter 
przestrzeni leWno-parkowej, uzupełniaj>c przeznaczenie 
o funkcje sportowo-rekreacyjne (boisko Orlik), równiec 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkaMców Bydgoskiego 
PrzedmieWcia (4ń.Ń5-US1). 
Stacja paliw PKN Orlen jest elementem 
dysharmonizuj>cym przestrzeM o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym. 
Ze wzglCdu na ochronC ładu przestrzennego, ochronC 
wartoWciowego przyrodniczo i kulturowo obszaru, 
oczekiwania społeczne (wzmocnienie funkcji 
przyjaznych mieszkaMcom tj. leWnych i rekreacyjno-
sportowych) uwaga nie zostaje uwzglCdniona. 
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RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych pomiCdzy 
ulicamiŚ Mickiewicza, Reja i Szos> Bydgosk> 
w Toruniu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania. 
 

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.) 
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) poszerzenie drogi publicznej, ulicy zbiorczej – Reja 

na odcinku 158 m o 9 m, gdzie przewidziano 
miejsce na chodniki i ewentualn> WcieckC rowerow>, 

b) modernizacjC i przebudowC istniej>cych oraz 
budowC nowych sieci i urz>dzeM 
elektroenergetycznych na terenach sportowo-
rekreacyjnych. 
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 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 XXXIII/2Ń2/2ŃńŃ 
 RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 marca 2010 r. 
 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoWci za usługi opiekuMcze, z wył>czeniem 
specjalistycznych usług opiekuMczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
czCWciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak równiec trybu ich pobierania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a 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, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362, Nr 183, poz. 1432, Nr 202, 
poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) Rada 
żminy uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Ustala siC szczegółowe warunki przyznawania 

i odpłatnoWci za usługi opiekuMcze, z wył>czeniem 
specjalistycznych usług opiekuMczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe 
warunki czCWciowego lub całkowitego zwolnienia  
z opłat, jak równiec trybu ich pobierania.  

§ 2.1. Usługi opiekuMcze dostosowane s> do 
potrzeb osoby wynikaj>cych z wieku, 
niepełnosprawnoWci, choroby lub innych przyczyn 

2. Usługi przysługuj> osobie samotnej i samotnie 
gospodaruj>cej, która nie jest w stanie samodzielnie 
zaspokoić codziennych potrzeb cyciowych, ale nie 
wymaga usług w zakresie Wwiadczonym przez jednostkC 
całodobowej opieki. 

3. Usługi mog> być równiec przyznane osobie, 
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie moce 
takiej pomocy zapewnić. 

4. Usługi opiekuMcze dla osoby, dla osoby, o której 
mowa w § ń ust. 2 i 3 przysługuj> w miejscu jej 
zamieszkania. 

5. Podstawowym celem pomocy w formie usług 
jest w szczególnoWci utrzymanie jak najdłucej osoby 
w jej naturalnym Wrodowisku.  

 
§ 3.1. Usługi przyznaje siC na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 
innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej. 

 


