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UCHWAŁA Nr 826/10 
 RADY MIASTA TORUL 

 z dnia 8 lipca 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoconego przy 
ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu. 
 

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

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoconego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu - 
zwany dalej planem. 

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

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

 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

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

rozumieć przeznaczenie, które w realizacji ustaleM 
planu winno stać siC dominuj>c> form> 
wykorzystywania terenu. W ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszcz> siC elementy 
zagospodarowania bezpoWrednio z nim zwi>zane, 
warunkuj>ce prawidłowe korzystanie z terenu, 
np. urz>dzenia budowlane takie jak przył>cza 
i urz>dzenia instalacyjne, przejazdy, miejsca 
postojowe, place pod Wmietniki itp., o ile ustalenia 
szczegółowe dla poszczególnych terenów nie 
stanowi> inaczej; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM (niekoliduj>cych 
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie), które poszerzaj> i wzbogacaj> 
podstawowe funkcje terenu; 

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

4) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z: 
a) poz. 1 - liczba - oznacza kolejny numer planu, 
b) poz. 2 - liczba - oznacza numer arabski jednostki 

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

c) poz. 3 - zestaw literowy - oznacza podstawowe 
przeznaczenie terenu, 

d) poz. 4 - liczba - oznacza kolejny numer terenu 
o tym samym przeznaczeniu; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku lub 
w ustaleniach planu, na której mog> być realizowane 
Wciany czCWci naziemnych budynku z zakazem jej 
przekraczania (zakaz nie dotyczy elementów 
architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, 
zadaszenie nad wejWciem, balkon, schody 
zewnCtrzne, itp.) w kierunku terenów s>siednich 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, o ile 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
nie stanowi> inaczej; 

6) 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 cywopłotuś 

7) noWnikach reklamowych (reklamie) - nalecy przez to 
rozumieć noWniki informacji wizualnej 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. 
Na terenach dróg publicznych pojCcie to nie dotyczy 
noWników reklamowych umieszczonych w polu 
widzenia ucytkowników drogi, bCd>cych znakami 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakami informacyjnymi o obiektach ucytecznoWci 
publicznej ustawianymi przez gminC. Na terenach 
o innym, nic drogi publiczne, przeznaczeniu - 
pojCcie to nie dotyczy tablic informacyjnych 
np. o historii obiektów lub zawieraj>cych informacje 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 132 – 7127 – Poz. 1684 
 

o funkcji i zakresie działalnoWci prowadzonej 
w obrCbie terenu; 

8) zakazie lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych - nalecy przez to rozumieć zakaz, 
który nie dotyczy obiektów budowlanych 
stanowi>cych zaplecze budowy, niezbCdnych 
w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz 
obiektów dla potrzeb imprez okolicznoWciowych lub 
sezonowych; 

9) starannym urz>dzeniu głównych stref wejWciowych - 
nalecy przez to rozumieć reprezentacyjne 
zagospodarowanie czCWci terenu przy głównym 
wejWciu na teren poprzez specjalne opracowanie 
np. posadzki z zastosowaniem zieleni towarzysz>cej, 
elementów małej architektury i oWwietlenia, itp.; 

 10) harmonijnym zagospodarowaniu terenu - nalecy 
przez to rozumieć zagospodarowanie ze 
szczególnym uwzglCdnieniem wysokiej jakoWci 
estetycznej elementów wyposacenia przestrzeni 
m.in. obiektów małej architektury, oWwietlenia, 
materiałów i wykonania nawierzchni, 
charakteryzuj>cych siC wzajemnym stylistycznym 
dostosowaniem; 

 11) minimalnym wskaaniku miejsc postojowych - 
nalecy przez to rozumieć obowi>zek realizacji 
minimalnej iloWci miejsc postojowych, dla potrzeb 
przeznaczenia podstawowego – obliczonej 
wg wskaanika okreWlonego w ustaleniach niniejszej 
uchwały, przy uwzglCdnieniu zasady równania 
w górC w przypadku ułamkowego przelicznika; 

 12) modernizacji - nalecy przez to rozumieć remont 
uzupełniony wprowadzeniem nowych, lepszych, 
sprawniejszych lub dodatkowych elementów 
wyposacenia, podnosz>cych standard ucytkowy 
obiektu budowlanego; 

 13) rewaloryzacji - nalecy przez to rozumieć 
przywrócenie utraconych wartoWci 
architektonicznych, historycznych 
i kompozycyjnych z uwzglCdnieniem nowego 
ucytkowania terenu i obiektu; 

 14) przepisach szczególnych i odrCbnych - nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z aktów prawa miejscowego 
wydanych przez organy administracji samorz>dowej 
lub rz>dowej, a takce wynikaj>ce z prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

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

 16) zieleni urz>dzonej - nalecy przez to rozumieć 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysok> i nisk> 
ukształtowan> funkcjonalnie i plastycznie. 
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, przepisów szczególnych i odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 46.04-U/ZP1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: tereny usług z zakresu opieki 
zdrowotnej w zieleni urz>dzonej, 

b) dopuszczalne: funkcje administracyjno-hotelowe 
integralnie zwi>zane z przeznaczeniem 
podstawowym, drogi wewnCtrzne, obiekty małej 
architektury, otwarte zbiorniki wodne, w tym 
równiec dla celów p.poc., urz>dzenia i sieci 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) nakaz harmonijnego zagospodarowania terenu, 
b) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 

kompozycji przestrzennej zespołu dworsko-
parkowego z załoceniem harmonijnego 
współistnienia elementów historycznych 
i współczesnych, 

c) nakaz lokalizacji nowych elementów 
zagospodarowania terenu i obiektów 
infrastruktury technicznej np. parkingi, Wmietnik, 
zbiornik wody rezerwowej, wiata agregatu itp. 
w sposób nie koliduj>cy z historyczn> 
kompozycj> przestrzenn> i nie wpływaj>cy 
negatywnie na ekspozycjC dworu, 

d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) dla pomnika przyrody oznaczonego na rysunku 

planu - nakaz działaM ochronnych zgodnych 
z zapisami zawartymi w akcie powołuj>cym oraz 
przepisami szczególnymi i odrCbnymi, 

b) zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie 
zwi>zanych z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym, w tym zwłaszcza 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co (zawsze 
i potencjalnie) oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów odrCbnych, 
z wył>czeniem sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej z zastrzeceniem lit. c, 

c) zakaz lokalizacji stacji bazowych i masztów 
telefonii komórkowej, 

d) nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od 
strony projektowanej trasy Wrednicowej, 
z uwzglCdnieniem pkt 4 lit. b i c, 

e) ustala siC dopuszczalny poziom hałasu, 
okreWlony w przepisach odrCbnych - jak dla 
terenów przeznaczonych pod szpitale i domy 
opieki społecznejś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytkówŚ 
a) na rysunku planu wskazuje siC budynek 

zabytkowy i obszar (teren załocenia parkowego 
obejmuj>cego czCWć zabytkowego zespołu 
dworsko-parkowego pn. „Prezydentówka”), 
wpisane do rejestru zabytków województwa 
kujawsko-pomorskiego pod Nr rej. A/75/1-2 jako 
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„Biały Dwór wraz z załoceniem parkowym przy 
ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu”, 

b) ochronie konserwatorskiej podlega: pierwotny 
układ rozplanowania dróg i zabudowy, arancacja 
zieleni wraz z pierwotnym składem 
gatunkowym, historyczne elementy małej 
architektury i ukształtowanie terenu oraz bryła 
i elewacje dawnego dworu wraz póaniejsz> 
przybudówk>, wnCtrze dawnego dworu, jego 
historyczny wystrój, wyposacenie oraz 
historyczna stolarka okienna i drzwiowa, 

c) obowi>zek uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
projektów zagospodarowania terenu oraz innych 
działaM zwi>zanych z zagospodarowaniem 
terenu, w tym w szczególnoWciŚ projektów 
urz>dzeM i sieci uzbrojenia terenu, robót 
ziemnych, gospodarki istniej>cym 
drzewostanem, nowych nasadzeM, elementów 
małej architektury (np. ławki, Wmietniki, murki 
oporowe, nawierzchnie ci>gów pieszo-jezdnych, 
ogrodzenie, oWwietlenie, lokalizacja 
i nawierzchnia parkingów, itp.) oraz uzyskania 
pozwoleM, 

d) obowi>zek uzgodnienia z właWciwymi słucbami 
konserwatorskimi, oraz uzyskania pozwoleM, 
wszelkich prac projektowych i wykonawczych 
o charakterze konserwatorskim i budowlanym 
dotycz>cych budynku zabytkowego, budynków 
nowych i projektowanych, na etapie uzyskania 
pozwolenia na budowC lub rozbiórkC obiektu 
budowlanego a takce zmian sposobu 
ucytkowania, remontów i modernizacji 
budynków i kolorystyki elewacji (w tym równiec 
m.in. remont pokrycia dachu, wymiana stolarki, 
wprowadzanie nowych materiałów), 

e) nakaz rewaloryzacji załocenia parkowego 
w oparciu o projekt zagospodarowania terenu 
oraz projekt zieleni uwzglCdniaj>cy powi>zania 
kompozycyjne i widokowe z czCWci> załocenia 
parkowego zlokalizowan> poza granicami planu 
oraz z uwzglCdnieniem lit. a i b oraz pkt 2 lit. a, 

f) wzdłuc wschodniej linii rozgraniczaj>cej teren - 
dopuszcza siC ogrodzenie zapewniaj>ce 
powi>zania widokowe z załoceniem parkowym, 
zlokalizowanym poza terenem objCtym planem, 
z obowi>zkiem jego likwidacji w przypadku 
powiCkszenia terenu ucytkowania w granicach 
załocenia parkowego; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) nakaz starannego urz>dzenia strefy wejWciowej 

od strony wjazdu z terenu oznaczonego 
symbolem 46.04-KDx1, 

b) dopuszcza siC grodzenie terenu po liniach 
rozgraniczaj>cych, z zastrzeceniem pkt 4 lit. d, 

c) nakaz zastosowania ogrodzeM acurowych, 
d) zakaz lokalizacji noWników reklamowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy (nie dotyczy 

budynku do zachowania bez zmiany obrysu 

zewnCtrznego, obiektów infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury oraz 
ł>cznika wskazanego na rysunku planu jako 
adaptacja funkcji budynku) – zgodnie 
z rysunkiem planu oraz przepisami szczególnymi 
i odrCbnymi, 

b) zakaz rozbudowy i nadbudowy czCWci 
istniej>cych budynków połoconych pomiCdzy 
liniami rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym 
przeznaczeniu a nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy, 

c) dopuszcza siC modernizacjC istniej>cych 
budynków z zastrzeceniem pkt 4 lit b, 

d) maksymalna wysokoWć budynków - 
2 kondygnacje nadziemne, lecz nie wiCcej nic 
10 m ponad poziom terenu, 

e) dopuszcza siC poł>czenie współczesnej 
zabudowy z budynkiem wpisanym do rejestru 
zabytków przejWciem o maksymalnej szerokoWci 
3,5 m w miejscu istniej>cego ł>cznika (adaptacja 
funkcji), 

f) nachylenie połaci dachowych (dla nowej 
zabudowy) - do 12˚, 

g) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 
30%, 

h) minimalny wskaanik miejsc postojowych: 
- 12 miejsc na 1000 m² powierzchni ucytkowej 

usług lub 
- 25 miejsc na 100 łócek lub 
- 20 miejsc na 100 zatrudnionych, 

i) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu 
jako biologicznie czynnej, 

j) dla dopuszczonych dróg wewnCtrznych ustala siC 
minimaln> szerokoWć – 6 m; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - obowi>zuj> 
ograniczenia wysokoWci zabudowy, wynikaj>ce 
z dokumentacji rejestracyjnej lotniska - 
dopuszczalna maksymalna wysokoWć obiektów 
budowlanych nie moce przekroczyć rzCdnej 92,0 m 
n.p.m., a dla obiektów trudno dostrzegalnych 
z powietrza - wysokoWć ta powinna być 
pomniejszona zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych i odrCbnychś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 

stanu prawnego oraz scalenia wydzielonych 
nieruchomoWci celem utworzenia wiCkszej 
działki budowlanej, 

b) dla potrzeb urz>dzeM infrastruktury technicznej 
dopuszcza siC wydzielenie działek 
o powierzchniach niezbCdnych dla ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC lub właWciciela drogi, 
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b) lokalizowanie trwałej zabudowy, małej 
architektury oraz zadrzewieM w pasie 
eksploatacyjno-remontowym obejmuj>cym teren 
nad przebiegiem sieci ciepłowniczej oraz pasy 
terenu po 3,0 m z obu stron sieci - w uzgodnieniu 
z gestorem sieci; 

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

wodoci>gowej zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów 
(poprzez urz>dzenia podczyszczaj>ce) oraz 
dachów do systemu kanalizacji deszczowej lub 
studni chłonnych wód deszczowych, zgodnie 
z zasadami okreWlonymi w przepisach 
szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z istniej>cej sieci 
ciepłowniczej zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

f) zaopatrzenie w gaz - z istniej>cej lub 
projektowanej sieci gazowniczej, zgodnie 
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

g) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez właWciwego rzeczowo gestora, 

h) nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej 
(nowych i przebudowywanych) jako 
podziemnych z wył>czeniem elementów sieci 
zwi>zanych z obsług> terenu np. oWwietlenie, 
hydranty p.poc., itp., w sposób 
podporz>dkowany historycznej kompozycji 
załocenia zespołu dworsko-parkowego, 
z zachowaniem odpowiedniej odległoWci od 
istniej>cych drzew i krzewów i projektowanych 
nasadzeMś 

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

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

symbolem 46.04-KDx1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: tereny komunikacji - publiczny 
ci>g pieszo-jezdny (zjazd publiczny z jezdni 
„trasy Wrednicowej” wył>cznie dla potrzeb 
obsługi terenu oznaczonego symbolem 
46.04-U/ZP1), 

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, sieci 
i urz>dzenia infrastruktury technicznej 

z wył>czeniem masztów i stacji bazowych 
telefonii komórkowejś 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz wprowadzenia zieleni 
urz>dzonej - zgodnie z rysunkiem planu - spójnej 
kompozycyjnie ze stref> wejWciow> terenu 
46.04.U/ZP1, z uwzglCdnieniem kontynuacji alei 
prowadz>cej od wejWcia na teren do dawnego dworu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
- nie wystCpuje potrzeba okreWlania, 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, 
b) zakaz grodzenia terenu z dopuszczeniem 

ogrodzenia w linii rozgraniczaj>cej teren 
46.04-U/ZP1; 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenówŚ 
a) minimalna szerokoWć ci>gu pieszo-jezdnego 6 m, 
b) przekrój jednoprzestrzenny; 

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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna wył>cznie terenu 

oznaczonego symbolem 46.04-U/ZP1, 
b) lokalizowanie trwałej zabudowy, małej 

architektury oraz zadrzewieM w pasie 
eksploatacyjno-remontowym obejmuj>cym teren 
nad przebiegiem sieci ciepłowniczej oraz pasy 
terenu po 3,0 m z obu stron sieci - w uzgodnieniu 
z gestorem sieci; 

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

z miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z utwardzonej powierzchni jezdni, poprzez 
urz>dzenia podczyszczaj>ce, do systemu 
kanalizacji deszczowej, zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w przepisach szczególnych 
i odrCbnych, 

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> (oWwietlenie 
uliczne) - z istniej>cych lub projektowanych 
urz>dzeM elektroenergetycznych na warunkach 
wydanych przez gestora sieci, 

d) nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej 
(nowych i przebudowywanych) jako 
podziemnych z wył>czeniem elementów sieci 
zwi>zanych z obsług> terenu np. oWwietlenie, 
hydranty p.poc., itp.; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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 12) stawki procentowe, na podstawie których oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 6. 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. 

 
§ 7. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

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

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 9.1. 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 1 
do Uchwały nr 826/10 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 8 lipca 2010 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr 826/10 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
  
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoconego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu w czasie jego wyłocenia do publicznego 
wgl>du. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz.717 z póan. zm.), w zwi>zku z art. 17 pkt 14, stwierdza siC, ce nie wpłynCły cadne uwagi do projektu planu,  
w zwi>zku z czym nie wystCpuje potrzeba rozstrzygniCcia o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

Zał>cznik nr 3 
do Uchwały nr 826/10 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 8 lipca 2010 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 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) stwierdza siC, ce w obszarze niniejszego planu wystCpuj> inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy realizowane w ramach zadania „Budowa budynku 
Hospicjum „Vwiatło” wraz z modernizacj> obiektów istniej>cych przy ulicy Grunwaldzkiej 64”. 
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