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UCHWAŁA Nr 710/09 
 RADY MIASTA TORUL 
 z dnia 10 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoconego pomiCdzy ulicamiŚ 
Grudzi>dzk>, Wielki Rów i Tras> Mostow> w osi ul. WaryMskiego 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 2005r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, 
poz. 420), po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoconego pomiCdzy ulicamiŚ Grudzi>dzk>, Wielki 
Rów i Tras> Mostow> w osi ul. WaryMskiego 
w Toruniu, bCd>cy w czCWci zmian> zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Torunia dotycz>cego obszaru oznaczonego 
symbolem C 58 MW (uchwała nr 808/98 RMT z dnia 
17 czerwca 1998 r. – Dz.Urz.Woj.ToruMskiego Nr 24 
poz. 165 z dnia 25.08.1998 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 niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ  
1) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś  

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, 
uzupełniaj>ce i wzbogacaj>ce przeznaczenie 
podstawowe i nie koliduj>ce z nimś  

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 miejscowego,  
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) zieleni izolacyjnej - nalecy przez to rozumieć pas 

zwartej zieleni wielopiCtrowej, oddzielaj>cej, w tym 
takce optycznie, tereny o rócnym przeznaczeniuś  

6) zieleni urz>dzonej - nalecy przez to rozumieć 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysok> i nisk> 
ukształtowan> funkcjonalnie i plastycznieś  

7) zieleni przydrocnej - nalecy przez to rozumieć 
roWlinnoWć umieszczon> w pasie drogowym, maj>c> 
na celu w szczególnoWci ochronC przyległego terenu 
przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem 
powietrza, wody i gleby, ochronC drogi przed 
zawiewaniem i zaWniecaniem oraz ochronC 
ucytkowników drogi przed oWlepianiem przez 
pojazdy nadjecdcaj>ce z kierunku przeciwnegoś  

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku lub 
w ustaleniach planu, na której mog> być 
zlokalizowane Wciany czCWci nadziemnych budynku, 
z zakazem jej przekraczania (z wył>czeniemŚ 
gzymsów, okapów, zadaszeM nad wejWciem, 
balkonów, schodów zewnCtrznych, ramp 
dostawczych itp.) w kierunku linii rozgraniczaj>cych 
s>siednich terenówś  

9) drogach wewnCtrznych - nalecy przez to rozumieć 
wydzielone działki geodezyjne umocliwiaj>ce 
skomunikowanie terenów i działek z drog> 
publiczn> - udostCpnione dla ruchu pieszego 
i samochodowego na okreWlonych przez właWciciela 
lub zarz>dcC warunkachś  

 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 planu, przy 
uwzglCdnieniu zasady równania w górC 
w przypadku ułamkowego przeliczeniaś  

 11) ogrodzeniu pełnym – nalecy przez to rozumieć mur 
pełny lub inne ogrodzenie, w którym powierzchnia 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 893 – Poz. 201 
 

przeWwitów wynosi mniej nic 30% poszczególnych 
segmentów ogrodzenia;  

 12) podziałach działek w zwi>zku z regulacj> stanów 
prawnych – nalecy przez to rozumieć wszelkie 
podziały, których celem nie jest wydzielenie nowych 
działek budowlanych lecz poprawa geometrycznego 
kształtu działek istniej>cychś  

 13) odprowadzaniu 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 parkingówś  

 14) funkcji mieszkaniowej integralnie zwi>zanej 
z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz> – nalecy 
przez to rozumieć funkcjC mieszkaniow> 
jednorodzinn> wył>cznie jako budynek mieszkalny 
lub lokal właWciciela podmiotu gospodarczego, 
którego działalnoWć gospodarcza jest prowadzona na 
tej samej nieruchomoWciś  

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

i wysok> jakoWci> materiałów 
wykoMczeniowych,  

b) kształtowaniem elewacji budynku 
(w szczególnoWci handlowych z czCWci> 
magazynow>) w sposób urozmaicony – poprzez 
zastosowanie m.in. podziałów elewacji 
z udziałem otworów okiennych i witryn, 
zrócnicowania faktur materiałów 
wykoMczeniowych, detalu architektonicznego 
itp.  

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. Linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 26.09-UC/U1 – s> granicami 
terenu pod budowC obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 26.09-UC/U1, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2, usługi,  

b) dopuszczalneŚ magazyny i składy, obiekty 
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, zieleM, 
obiekty małej architektury, drogi wewnCtrzne, 
parkingi;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

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

b) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych 
od strony dróg publicznych,  

c) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka w zakresie odzysku, 
unieszkodliwiania, składowania i zbierania 
odpadów nie pochodz>cych z własnej produkcji; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji 
stacji bazowych telefonii komórkowych wył>cznie 
na budynkach; 

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz budowy ogrodzeM 
pełnych od strony dróg publicznychś 

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

z rysunkiem planu,  
b) maksymalna wysokoWć zabudowy – 18,0 m,  
c) dachy płaskie, z wył>czeniem indywidualnych, 

nietypowych elementów przekryć typuŚ kopuła, 
przekrycia łupinowe,  

d) nakaz zachowania minimum 15% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

e) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 1000 m2 

powierzchni ucytkowej usług,  
-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 100 łócek 

w obiektach hotelowych,  
-- 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

z zastrzeceniem pkt f),  
f) w przypadku budowy nowych obiektów 

handlowych lub rozbudowy istniej>cych - o ile 
z bilansu istniej>cych miejsc postojowych 
wyniknie ich niewystarczaj>ca iloWć - obowi>zek 
realizacji co najmniej 50% miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych - w parkingach 
wielopoziomowych wolnostoj>cych lub 
w budynkach o przeznaczeniu podstawowym,  

g) dopuszcza siC bilansowanie miejsc postojowych 
na terenach przyległych (26.09-U1, 26.09-U2, 
26.09-U7);  

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 budowlanych – 4,0 ha z wył>czeniem 
działek wydzielanych dla obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej oraz w zwi>zku 
z regulacj> stanów prawnychś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 

(ul. Wielki Rów) na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC lub właWciciela drogi,  
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b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> poprzez 
teren 26.09-U1 na warunkach właWciciela terenu,  

c) zakaz obsługi komunikacyjnej z ulicy 
Grudzi>dzkiej,  

d) obowi>zek uzgadniania z gestorem sieci działaM 
inwestycyjnych w pasie eksploatacyjno-
remontowym istniej>cej sieci ciepłowniczejś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ  
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 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 30%, a dla gruntów 
gminnych w wysokoWci 0%.  
 
§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 26.09-U1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawoweŚ usługi,  
b) dopuszczalneŚ obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej, zieleM urz>dzona, obiekty małej 
architektury, drogi wewnCtrzne, parkingiś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) elewacje eksponowane od strony dróg 

publicznych - o wysokich walorach estetycznych,  
b) zakaz składowania i magazynowania na 

otwartym terenie,  
c) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 

jest gospodarka w zakresie odzysku, 
unieszkodliwiania, składowania i zbierania 
odpadówś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 

strony ul. Grudzi>dzkiej oraz od strony drogi 
dojazdowej 26.09-KD(D)7,  

b) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowych wył>cznie na 
budynkach; 

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 budowy ogrodzeM 
pełnych od strony dróg publicznychś 

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

z rysunkiem planu,  
b) maksymalna wysokoWć zabudowy - nie wiCcej 

nic 18,0 m od poziomu terenu,  
c) dachy płaskie, z wył>czeniem indywidualnych, 

nietypowych elementów przekryć typuŚ kopuła, 
przekrycia łupinowe,  

d) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

e) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 1000 m2 

powierzchni ucytkowej usług,  
-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 100 łócek 

w obiektach hotelowych,  
-- 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

f) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych 
(dodatkowych) obsługuj>cych jednostkC 
26.09-UC/U1; 

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 budowlanych – 2000 m2 z wył>czeniem 
działek wydzielanych dla urz>dzeM infrastruktury 
technicznej i dróg wewnCtrznych oraz w zwi>zku 
z regulacj> stanów prawnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) obsługa komunikacyjna z drogi 26.09-KD(D)7, 

na warunkach wydanych przez zarz>dcC drogi,  
b) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z ulicy 

Grudzi>dzkiej – wył>cznie poprzez istniej>ce 
zjazdy, na warunkach wydanych przez zarz>dcC 
drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ  
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 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 30%.  
 
§ 7. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 26.09-U2 ÷ 26.09-U5 ustala siCŚ  
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1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi,  
b) dopuszczalneŚ produkcja, składy, magazyny, 

obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
zieleM, obiekty małej architektury, drogi 
wewnCtrzne, parkingi, zabudowa mieszkaniowa 
(dla terenów 26.09-U2 i 26.09-U3) wył>cznie 
jako adaptacja funkcji istniej>cejś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) elewacje eksponowane od strony dróg 

publicznych - o wysokich walorach 
estetycznych,  

b) zakaz składowania i magazynowania na 
otwartym terenie, poza obudowanymi składami 
(magazynami),  

c) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka w zakresie odzysku, 
unieszkodliwiania, składowania i zbierania 
odpadówś  

d) zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej oraz rozbudowy i zwiCkszania 
iloWci mieszkaM w istniej>cych budynkach 
mieszkalnych,  

e) dla terenów 26.09-U2 i 26.09-U3 dopuszcza siC 
modernizacjC i remonty istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zek maksymalnej ochrony istniej>cego 

drzewostanu,  
b) ze wzglCdu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi 

ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
i wymagaj>cych obowi>zkowo sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko, zakaz 
nie dotyczy urz>dzeM i sieci infrastruktury 
technicznej,  

c) dla terenów 26.09-U2 i 26.09-U3, 
w bezpoWrednim s>siedztwie istniej>cej 
zabudowy mieszkaniowej ustala siC zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, zakaz nie dotyczy 
urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej,  

d) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowych wył>cznie na 
budynkach; 

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz realizacji 
elewacji „zapleczowych” od strony ulicy głównej 
ruchu przyspieszonego (26.09-KD(GP)1, 
26.09-KD(GP)2);  

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

planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy – 15,0 od 

poziomu terenu, 

c) dachy płaskie, z wył>czeniem indywidualnych, 
nietypowych elementów przekryć typuŚ kopuła, 
przekrycia łupinowe,  

d) nakaz zachowania minimum 20% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

e) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ 
-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 1000 m2 

powierzchni ucytkowej usług,  
-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 100 łócek 

w obiektach hotelowych,  
-- 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

f) na terenie 26.09-U2 dopuszcza siC lokalizacjC 
miejsc postojowych (dodatkowych) 
obsługuj>cych jednostkC 26.09-UC/U1; 

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 budowlanych – 2 000 m2, z wył>czeniem 
działek wydzielanych dla urz>dzeM infrastruktury 
technicznej i dróg wewnCtrznych oraz w zwi>zku 
z regulacj> stanów prawnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych oraz 

dróg wewnCtrznych, na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC lub właWciciela drogi,  

b) zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi głównej 
ruchu przyspieszonego 26.09-KD(GP)1, lnych;  

c) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> terenów 
26.09-U2 i 26.09-U3 z ulicy Grudzi>dzkiej – 
wył>cznie poprzez istniej>ce zjazdy,  

d) dla terenu 26.09-U2 - dla nieruchomoWci 
bezpoWrednio przyległych od strony północnej do 
drogi 26.09-KD(D)7 – zakaz obsługi 
komunikacyjnej z ulicy Grudzi>dzkiej - obsługa 
wył>cznie poprzez drogC 26.09-KD(D)7,  

e) tereny 26.09-U4 i 26.09-U5 nie mog> stanowić 
samodzielnych działek budowlanych - 
obowi>zek zagospodarowania w formie 
uzupełnienia nieruchomoWci przyległych, 
połoconych poza obszarem planu, z obsług> 
komunikacyjn> z terenów przyległychś  

f) zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej,  

g) dla terenów 26.09-U2 i 26.09-U3 dopuszcza siC 
modernizacjC i remonty istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej, z zakazem zwiCkszania iloWci 
mieszkaM i zwiCkszania powierzchni 
mieszkalnych;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
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,  
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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 szczególnymiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
a) dotychczasowe ucytkowanie,  
b) dla terenu 26.09-U4 funkcja mieszkaniowa – do 

czasu realizacji drogi głównej ruchu 
przyspieszonego 26.09-KD(G) 1;  

 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 30%.  
 
§ 8. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 26.09-U6 ÷ 26.09-U8 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawoweŚ usługi,  
b) dopuszczalneŚ produkcja, składy, magazyny, 

obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
zieleM, obiekty małej architektury, drogi 
wewnCtrzne, parkingi, istniej>ca funkcja 
mieszkaniowa (dla terenu 26.09-U6), nowa 
funkcja mieszkaniowa (jednorodzinna) 
wył>cznie jako funkcja integralnie zwi>zana 
z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>ś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) elewacje eksponowane od strony dróg 

publicznych – o wysokich walorach 
estetycznych,  

b) zakaz składowania i magazynowania na 
otwartym terenie, poza obudowanymi składami 
(magazynami),  

c) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka w zakresie odzysku, 
unieszkodliwiania, składowania i zbierania 
odpadówś  

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zek maksymalnej ochrony istniej>cego 

drzewostanu,  
b) dla terenów 26.09-U7, 26.09-U8 ze wzglCdu na 

potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala siC zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko i wymagaj>cych 
obowi>zkowo sporz>dzenia raportu 
o oddziaływaniu na Wrodowisko, zakaz nie 
dotyczy urz>dzeM i sieci infrastruktury 
technicznej,  

c) dla terenu 26.09-U6 ze wzglCdu na potrzeby 
ochrony zdrowia ludzi ustala siC zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, zakaz nie dotyczy 
urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej,  

d) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowych wył>cznie na 
budynkach; 

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – dla terenów 
26.09-U6 i 26.09-U8 - zakaz realizacji elewacji 
„zapleczowych” od strony ulicy głównej 
ruchu przyspieszonego (26.09-KD(GP)1, 
26.09-KD(GP)2);  

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

planu,  
b) maksymalna wysokoWć zabudowy – 12,0 od 

poziomu terenu,  
c) dachy – dowolne,  
d) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni 

działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  
e) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ 

-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej usług,  

-- 20 ogólnodostCpnych miejsc na 100 łócek 
w obiektach hotelowych,  

-- 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  
f) na terenie 26.09-U7 dopuszcza siC lokalizacjC 

miejsc postojowych (dodatkowych) 
obsługuj>cych jednostkC 26.09-UC/U1; 

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 budowlanych – 1 000 m2, z wył>czeniem 
działek wydzielanych dla urz>dzeM infrastruktury 
technicznej i dróg wewnCtrznych oraz w zwi>zku 
z regulacj> stanów prawnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu:  
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 

(26.09-KD(D)8, 26.09-KD(D)9), drogi 
wewnCtrznej (26.09-KDw10) oraz innych dróg 
wewnCtrznych, na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC lub właWciciela drogi,  

b) dla terenów 26.09-U6 i 26.09-U8 - zakaz obsługi 
komunikacyjnej z drogi głównej ruchu 
przyspieszonego 26.09-KD(GP)1,  

c) dla terenu 26.09-U6 – zakaz rozbudowy 
istniej>cych budynków mieszkalnych o funkcji 
wył>cznie mieszkaniowej (niezwi>zanych 
integralnie z prowadzon> działalnoWci> 
gospodarcz>)ś  

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

z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, odnie 
z przepisami szczególnymiś  

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś  

 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 30%, a dla gruntów 
gminnych w wysokoWci 0%.  
 
§ 9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 26.09-UZ1, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawoweŚ usługi w zieleni fortecznej,  
b) dopuszczalneŚ obiekty małej architektury oraz 

obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznejś  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) zakaz składowania i magazynowania na 
otwartym terenie,  

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka w zakresie odzysku, 
unieszkodliwiania, składowania i zbierania 
odpadówś  

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

ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
i wymagaj>cych obowi>zkowo sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko, zakaz 
nie dotyczy urz>dzeM i sieci infrastruktury 
technicznej,  

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowychś 

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

krajobrazu kulturowego elementów 
zewnCtrznego pierWcienia fortyfikacji Twierdzy 
ToruM – dla schronu B-31, zgodnie z rysunkiem 
planu,  

b) wszelkie prace remontowe, modernizacyjne, 
adaptacyjne dotycz>ce schronu B-31 i jego 
otoczenia nalecy uzgadniać z właWciwymi 
słucbami ochrony zabytków,  

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych,  
b) zakaz budowy ogrodzeM pełnych,  
c) funkcje usługowe wył>cznie jako wbudowane 

w obiekt forteczny,  
d) obowi>zek wzmocnienia i uzupełnienia 

istniej>cej zieleni,  

e) nakaz zachowania minimum 30 % powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

f) a) zakaz budowy nowych obiektów 
kubaturowych, b) zakaz budowy ogrodzeM 
pełnych, c) funkcje usługowe wył>cznie jako 
wbudowane w obiekt forteczny, d) obowi>zek 
wzmocnienia i uzupełnienia istniej>cej zieleni, 
e) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 
f) minimalny wskaanik miejsc postojowych - 
2 ogólnodostCpne miejsca na 100 m2 
powierzchni ucytkowej usługś  

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

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

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ  
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 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 30%, a dla gruntów 
gminnych w wysokoWci 0%.  
 
§ 10. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 26.09-KD(GP)1, 26.09-KD(GP)2 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna - 
ulica główna ruchu przyspieszonego,  

b) dopuszczalneŚ sieci i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM przydrocnaś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz likwidacji obiektów oznaczonych na 
rysunku planu;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nakaz wprowadzenia zieleni 
przydrocnejś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – przed rozbiórk> 
budynków oznaczonych na rysunku planu jako 
budynki o wartoWci historyczno-kulturowej 
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a przeznaczonych do likwidacji – nakaz wykonania 
niezbCdnej dokumentacji budynku w porozumieniu 
z Miejskim Konserwatorem Zabytkówś  

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

reklamowych i tymczasowych obiektów 
budowlanych nie zwi>zanych z obsług> drogi, 
z zastrzeceniem lit. „b” oraz pkt 11),  

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) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu,  
b) skrzycowanie bezkolizyjne z drog> 

26.09- KD(Z)3 (ul. Polna),  
c) minimalny przekrój – dwie jezdnie, kacda 

o dwóch pasach ruchu,  
d) minimalna szerokoWć jezdni 7,  
e) chodniki,  
f) Wciecki rowerowe,  
g) zieleM przydrocna,  
h) zatoki autobusowe;  

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

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

przyległych,  
b) obsługa terenów przyległych poprzez drogi 

serwisowe;  
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji drogi głównej ruchu przyspieszonegoŚ  
a) dotychczasowe ucytkowanie,  
b) parkingi i miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych i ciCcarowych,  
c) jednopoziomowe skrzycowanie z drog> 

26.09- KD(Z)3 (ul. Polna),  
 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 0%.  
 
§ 11. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 26.09-KD(Z)3 (ul. Polna), ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

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

b) dopuszczalneŚ obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej (w tym nie zwi>zane z obsług> 
drogi), zieleM przydrocnaś  

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 

wzdłuc historycznego ci>gu komunikacyjnego - 
ulicy Polnej, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) przedmiotem ochrony jest ulica Polna jako droga 
forteczna oraz utrzymanie i uczytelnienie jej 
przebiegu z dopuszczeniem korekt wynikaj>cych 
ze współczesnych wymagaM technicznych 
i funkcjonalnych;  

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - dopuszcza siC lokalizacjC 
wył>cznie zintegrowanych z wiatami 
przystankowymi kiosków handlowych i budek 
telefonicznych (1 kiosk/wiatC),  

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

z rysunkiem planu,  
b) minimalna szerokoWć jezdni 7 m,  
c) chodniki,  
d) Wciecka rowerowaś  
e) zieleM przydrocnaś  

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa terenów 
przyległych, na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogiś  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
przebudowa i budowa systemów infrastruktury 
technicznej – w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi i na 
warunkach wydanych 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 0%.  
 
§ 12. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 26.09-KD(D)4 ÷ 26.09-KD(D)9 ustala siC:  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna - 
ulica dojazdowa,  

b) dopuszczalneŚ obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej (w tym nie zwi>zane z obsług> 
drogi);  
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś  

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) minimalna szerokoWć zgodnie z rysunkiem planu,  
b) dopuszcza siC przekrój w formie pieszojezdni,  

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
przyległych terenów, na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC lub właWciciela drogi,  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych 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 0%.  
 
§ 13. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 26.09-KDw10, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe: komunikacja - droga wewnCtrzna,  
b) dopuszczalneŚ obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej (w tym nie zwi>zane z obsług> 
drogi);  

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

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

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) minimalna szerokoWć zgodnie z rysunkiem planu,  
b) dopuszcza siC przekrój w formie pieszojezdni,  

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

 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
przyległych terenów, na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC lub właWciciela drogi,  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych 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 0%.  
 
§ 14. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 26.09-KDx11, ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ publiczny ci>g pieszo-rowerowy,  
b) dopuszczalneŚ zieleM, obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej (w tym nie zwi>zane 
z obsług> drogi)ś  

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

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

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) minimalna szerokoWć zgodnie z rysunkiem planu,  
b) zieleMś  

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

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

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
przebudowa i budowa systemów infrastruktury 
technicznej – w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi i na 
warunkach wydanych 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 0%.  
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Rozdział 3 
Przepisy koMcowe 

 
§ 15. 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.  

 
§ 16. 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.  

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia.  
 
§ 18.1. 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 710/09 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr 710/09 

Rady Miasta ToruM 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miasta Torunia o sposobie 
rozpatrzenia uwag złoconych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia dla terenu połoconego pomiCdzy ulicamiŚ 
Grudzi>dzk>, Wielki Rów i Tras> Mostow> w osi 
ul. WaryMskiego w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 
w zwi>zku z art.17 pkt. 14, przedstawia siC listC 
nieuwzglCdnionych uwag – wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłoconego do publicznego wgl>du – wraz 
z rozstrzygniCciem o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
Rada Miasta Torunia przyjCła nastCpuj>cy sposób 
rozpatrzenia uwag, złoconych przez Darena Investment 
Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C: 
 

1. Uwaga dotycz>ca terenu oznaczonego 
symbolem 26.09-UC/U1 (§ 5 pkt 6d). 
TreWć uwagiŚ Składaj>cy uwagC wnosz> o zmniejszenie 
powierzchni biologicznie czynnej dla obszaru 
26.09-UC/U1 do iloWci wystCpuj>cej obecnie, 
twierdz>c, ce obecny zapis, poprzez zwiCkszenie 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni zieleni faktycznie wystCpuj>cej w ramach 
zagospodarowanych działek moce w praktyce 
uniemocliwiać dalszy proces inwestycyjny na tym 
terenie. IloWć zieleni w przypadku terenów usługowych 
nie ma, zdaniem składaj>cego uwagC, praktycznego 
znaczenia. 
 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
„Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta” dla 
jednostki Mokre i przedmiotowego obszaru - wyznacza 
miejsce rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 z kategorii II. 
Do kategorii tej zalicza siC tereny istniej>cych 
obiektów handlowych, których lokalizacja została 
zaakceptowana w „Studium...”, z zaleceniem poprawy 
jakoWci architektury i zagospodarowania terenu 
(ze szczególnym uwzglCdnieniem wprowadzenia 
wiCkszej iloWci zieleni). 
Ewentualne zwiCkszenie powierzchni handlowych 
uwarunkowane jest realizacj> parkingów 
wielopoziomowych (min. 50% niezbCdnych miejsc 
postojowych) zharmonizowanych z obiektami 
handlowymi i wprowadzeniem na min. 15% terenu 
powierzchni biologicznie czynnej. 
Ustalenie innych wskaaników byłoby sprzeczne ze 
„Studium...” i mogłoby skutkować stwierdzeniem 
niewacnoWci uchwały RMT w sprawie planu 
miejscowego. 

2. Uwaga dotycz>ca terenu oznaczonego 
symbolem 26.09-U1 (§ 6 pkt 6d). 
TreWć uwagiŚ Składaj>cy uwagC wnosz> o zmniejszenie 
powierzchni biologicznie czynnej do poziomu 
wystCpuj>cego obecnie, twierdz>c, ce zbyt wysoki 
procent powierzchni biologicznie czynnej moce 
w praktyce uniemocliwić proces inwestycyjny na tym 
terenie. 
 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Teren 26.09-U1 obejmuje swym zasiCgiem obszar 
zwi>zany funkcjonalnie z C.H. Kometa oraz teren 
przyległy od północy dostCpny z drogi dojazdowej 
KD(D) 7. Wykonana na potrzeby planu inwentaryzacja 
oraz opracowanie ekofizjograficzne wykazały, ce teren 
północnej czCWci jednostki charakteryzuje siC 
odmiennymi warunkami przyrodniczymi: jest 
nieurz>dzony, połocony na lekkim wzniesieniu 
i posiada wysoki drzewostan. W celu ochrony 
istniej>cej zieleni wysokiej, wykorzystania jej walorów 
w Wrodowisku i otoczeniu ubogim w takie elementy, 
w projekcie planu wyznaczono linie zabudowy 
w odległoWci 15 metrów od linii rozgraniczaj>cej ulicy 
dojazdowej KD(D) 7. Ustalenia projektu planu 
nakładaj> równiec obowi>zek  wprowadzenia zieleni 
urz>dzonej od strony ulicy Grudzi>dzkiej i ulicy 
dojazdowej. Tereny te mog> być bilansowane jako 
powierzchnie biologicznie czynne i gwarantuj> 
zachowanie ustalonego w planie 30% wskaanika. 
JednoczeWnie powycsze wskaaniki s> zgodne z wydan> 
dla Darena Inwestments Sp. z o.o. decyzj> 
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: budowa 
hotelu wraz z infrastruktur> techniczn> 
(nr WAiB-II/GK/MMa-7331/164 z dnia 26 czerwca 
2008 r.). 

3. Uwaga dotycz>ca terenu oznaczonego 
symbolem 26.09-UC/U1 (§ 5 pkt 12). 
TreWć uwagiŚ Składaj>cy uwagC wnosz> o zmniejszenie 
stawki procentowej, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym do wysokoWci 0% - twierdz>c, ce 
przedmiotowy teren jest juc w wiCkszoWci 
zagospodarowany na podstawie wczeWniejszych 
decyzji WZiZT oraz pozwoleM na budowC. 
Wspomniana wiCc stawka bCdzie w wiCkszoWci 
przypadków bezprzedmiotowa.  
 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w planie miejscowym okreWla siC obowi>zkowo stawkC 
procentow>, na podstawie której ustala siC jednorazow> 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 w.wym. ustawy. 
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Jeceli w zwi>zku z uchwaleniem planu albo jego 
zmian> wartoWć nieruchomoWci wzrosła, a właWciciel 
sprzedaje tC nieruchomoWć, prezydent miasta pobiera 
opłatC, okreWlon> w stosunku procentowym do wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci. Opłata ta jest dochodem 
własnym gminy i nie moce być wycsza nic 30% 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
W Gminie Miasta ToruM przyjCto zasadC, ce stawka 
procentowa przyjmowana w planach jest jednakowa 
dla wszystkich terenów (za wyj>tkiem terenów 
stanowi>cych własnoWć gminy) i wynosi 30%, bez 
wzglCdu na to czy w zwi>zku z uchwaleniem planu 
nast>pi wzrost wartoWci nieruchomoWci czy tec go nie 
bCdzie. 
 

4. Uwaga dotycz>ca terenu oznaczonego 
symbolem 26.09-U1 (§6 pkt  12).  
TreWć uwagiŚ Składaj>cy uwagC prosz> o zmniejszenie 
stawki procentowej, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym do wysokoWci 0% - twierdz>c, ce 
przedmiotowy teren jest juc w wiCkszoWci 
zagospodarowany na podstawie wczeWniejszych 
decyzji WZiZT oraz pozwoleM na budowC.  
 

Wspomniana wiCc stawka bCdzie w wiCkszoWci 
przypadków bezprzedmiotowa. 
 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w planie miejscowym okreWla siC obowi>zkowo stawkC 
procentow>, na podstawie której ustala siC jednorazow> 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 w.wym. ustawy. 
Jeceli w zwi>zku z uchwaleniem planu albo jego 
zmian> wartoWć nieruchomoWci wzrosła, a właWciciel 
sprzedaje tC nieruchomoWć, prezydent miasta pobiera 
opłatC, okreWlon> w stosunku procentowym do wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci. Opłata ta jest dochodem 
własnym gminy i nie moce być wycsza nic 30% 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
W Gminie Miasta ToruM przyjCto zasadC, ce stawka 
procentowa przyjmowana w planach jest jednakowa 
dla wszystkich podmiotów (za wyj>tkiem gruntów 
stanowi>cych własnoWć gminy) i wynosi 30%, bez 
wzglCdu na to czy w zwi>zku z uchwaleniem planu 
nast>pi wzrost wartoWci nieruchomoWci czy tec go nie 
bCdzie. 
 
 

 
Zał>cznik nr 3 

do Uchwały nr 710/09 
Rady Miasta ToruM 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 
 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminyŚ 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
opracowaniem planu obejmuj>Ś 
a) budowC drogi głównej ruchu przyspieszonego 

(KD(GP)1), 
b) budowC dróg publicznych (KD(D)5, KD(D)6, 

KD(D)8, KD(D)9), 
c) budowC ci>gu pieszo-rowerowego (KDx11), 
d) remont i modernizacjC istniej>cych dróg 

publicznych (KD(Z)3), 
e) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, 

wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazowe 
i ciepłownicze - modernizacjC i przebudowC 
istniej>cych oraz budowC nowych sieci i urz>dzeM 

systemów infrastruktury technicznej niezwi>zanych 
z obsług> techniczn> dróg. 

 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

Realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym m.in. 
z ustaw>Ś Prawo budowlane, Prawo zamówieM 
publicznych, Prawo ochrony Wrodowiska, ustaw> 
o drogach publicznych, ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami. 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w ustawie Prawo 
energetyczne. 
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, bCdzie finansowana z budcetu miasta 
przy wykorzystaniu Wrodków pozyskanych ze aródeł 
zewnCtrznych. 
 
 
 
 

 
 


