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UCHWAŁA Nr 47/11 

 RADY MIASTA TORUNIA 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej - „trasy Wrednicowej”, na 
odcinku od ul. Vw. Józefa do ul. Szosa OkrCcna w Toruniu oraz czCWci terenów przyległych. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami1)  
w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca  
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami2), 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 drogi głównej - 
„trasy Wrednicowej”, na odcinku od ul. Vw. Józefa do  
ul. Szosa OkrCcna w Toruniu oraz czCWci terenów 
przyległych, bCd>cy w czCWci zmian> miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia 
dla terenów połoconych w rejonie ulicy: Szosa OkrCcna, 
Łukasiewicza i BielaMskiej (Uchwała Nr 388/04 Rady 
Miasta Torunia z dnia 18 marca 2004 r., 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 56, poz. 972) - zwany dalej 
planem. 

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

w § 1, jest: 
1) 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; 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu - stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania - stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymi. W ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszcz> siC elementy 

zagospodarowania bezpoWrednio z nim zwi>zane, 
warunkuj>ce prawidłowe korzystanie z terenu; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie okreWlone w ustaleniach 
szczegółowych niekoliduj>ce z przeznaczeniem 
podstawowym, które uzupełnia i wzbogaca 
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 terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z ducych liter  
i cyfr, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 

5) rekompensacie zasobu zieleni - nalecy przez to 
rozumieć zast>pienie zlikwidowanej na danym 
terenie zieleni wysokiej, nowymi nasadzeniami 
(niekoniecznie zawieraj>cymi te same gatunki drzew 
i zajmuj>cymi tC sam> powierzchniC)ś 

6) noWnikach reklamowych (reklamie) - nalecy przez to 
rozumieć noWniki informacji wizualnej na terenach 
komunikacji, w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami. PojCcie to nie dotyczy noWników 
reklamowych umieszczonych w polu widzenia 
ucytkowników drogi, bCd>cych znakami  
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakami informuj>cymi o obiektach ucytecznoWci 
publicznej ustawionymi przez gminCś 

7) 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; 

8) 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; 

9) obiektach trudno dostrzegalnych z powietrza - 
nalecy przez to rozumieć takie obiekty jak np.: 
anteny, wolno stoj>ce maszty, słupy oWwietlenia, 
sieci (linie) napowietrzne, kominy, pylony 
reklamowe, itp.; 

 10) powierzchni ograniczenia wysokoWci zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć obszar wyznaczony wokół 
lotniska, wg dokumentacji rejestracyjnej lotniska 
ToruM, dla którego ustalono dopuszczalne wysokoWci 
obiektów budowlanych i naturalnych. 
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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. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem S3-KD (GP)1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna - 
odcinek ulicy głównej ruchu przyspieszonego, 

b) dopuszczalne: zatoki autobusowe, sieci  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej  
z wył>czeniem masztów i stacji bazowych 
telefonii komórkowejś 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz maksymalnej ochrony istniej>cej zieleni 

wysokiej z wkomponowaniem jej  
w zagospodarowanie pasa drogowego, w tym  
w szczególnoWci jako zieleni przydrocnej, a na 
odcinku wzdłuc drogi oznaczonej symbolem S3-
KD(D)4 - jako zieleni izolacyjnej, 

b) dopuszcza siC wycinkC istniej>cych drzew  
z nakazem rekompensaty zasobu zieleni  
z zastrzeceniem pkt 4 lit. b i lit. c, 

c) w przypadku przekroczenia na terenach 
przyległych norm hałasu wymaganych dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> (Osiedle „Klemensa”) oraz pod 
szpitale i domy opieki społecznej (Hospicjum 
„Vwiatło”) - nakaz wprowadzenia osłon 
akustycznych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC granice strefy ochrony 

konserwatorskiej dla terenu załocenia parkowego 
obejmuj>cego czCWć zabytkowego zespołu 
dworsko-parkowego pn. „Prezydentówka”, 
wpisanego do rejestru zabytków województwa 
kujawsko-pomorskiego pod Nr rej. A/75/1-2 jako 
„Biały Dwór wraz załoceniem parkowym przy 
ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu”,  
z obowi>zkiem uzgodnienia z Kujawsko-
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektów zagospodarowania terenu 
oraz innych działaM zwi>zanych  
z zagospodarowaniem terenu i wykonywania 
robót budowlanych na terenach połoconych przy 
granicy lub w ich obrCbie, 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, itp.) 
oraz uzyskania pozwoleM na prowadzenie tych 
prac, 

b) dla elementów zagospodarowania drogi (tj. 
chodnika i Wciecki rowerowej) i dopuszczonych 
urz>dzeM infrastruktury technicznej - nakaz 
maksymalnej ochrony drzewostanu parkowego, 
w tym w szczególnoWci właWciwego 
zabezpieczenia systemów korzeniowych drzew 
w trakcie prowadzenia prac budowlanych i po 
ich zakoMczeniu, 

c) w uzgodnieniu z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków dopuszcza siC wycinkC drzewostanu 
parkowego w uzasadnionych, wzglCdami 
technicznymi i bezpieczeMstwa, przypadkach,  
z obowi>zkiem rekompensaty zasobu zieleni; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych z zastrzeceniem lit. b, 
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 zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) przekrój minimalny 2x2 (ulica dwujezdniowa po 

dwa pasy ruchu), 
c) chodniki i Wciecki rowerowe, 
d) dopuszcza siC lokalizacjC drogi serwisowej: 

- na odcinku od ul. Szosa OkrCcna do  
ul. Vniadeckiego (po południowej stronie 
terenu), 

- na odcinku od ul. MoryciMskiego do 
wskazanego na rysunku planu zjazdu do 
obiektów zaplecza Szpitala Wojewódzkiego 
(po północnej stronie terenu), 

e) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cego 
drzewostanu na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnie ograniczenia 
wysokoWci zabudowy, do dopuszczalnych 
wysokoWci obiektów budowlanych oraz 
naturalnych - zgodnie z wartoWciami podanymi 
na rysunku planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - dla pomnika 
przyrody oznaczonego na rysunku planu - nakaz 
działaM ochronnych zgodnych z zapisami zawartymi 
w akcie powołuj>cym oraz przepisami szczególnymi 
i odrCbnymi, w tym w szczególnoWci właWciwego 
zabezpieczenia jego systemu korzeniowego  
w trakcie prowadzenia prac budowlanych i po ich 
zakoMczeniuś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - dla urz>dzeM infrastruktury 
technicznej dopuszcza siC wydzielenie działek  
o powierzchni niezbCdnej dla ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnychś 
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) zakaz obsługi komunikacyjnej nieruchomoWci 

przyległych, z zastrzeceniem lit. b i c, 
b) dopuszcza siC zjazd do terenu Centrum 

Urazowego Szpitala Wojewódzkiego, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi,  
w rejonie wskazanym na rysunku planu, 

c) dopuszcza siC zjazd z północnej jezdni „trasy 
Wrednicowej” na zasadzie prawoskrCtu do terenu 
hospicjum (dwór „Prezydentówka”) i obiektów 
zaplecza Szpitala Wojewódzkiego oraz z jezdni 
południowej do terenu zespołu klasztornego  
OO. Redemptorystów, na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi, w rejonach 
wskazanych na rysunku planu, 

d) zakaz zjazdów z jezdni „trasy Wrednicowej” do 
odcinków ulic oznaczonych symbolami S3-
KD(D)4 (odcinek ul. Grunwaldzkiej) i S3-
KD(D)5 (odcinki ulic: Grunwaldzkiej  
i Vniadeckiego), 

e) nakaz zastosowania Wciany oporowej w celu 
zabezpieczenia skarpy podziemnego zbiornika 
wody stacji pomp „Stare Bielany” na odcinku 
zgodnie z rysunkiem planu i nakaz utrzymania 
dotychczasowego zagospodarowania czCWci 
terenu pomiCdzy Wcian> oporow> a lini> 
rozgraniczaj>c> ulicy, 

f) przy zagospodarowaniu terenu - obowi>zek 
uwzglCdnienia istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególnoWci kanału 
kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej  
i komór cieplnych, 

g) obowi>zuj> nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokoWci obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, okreWlone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM - zgodnie  
z wartoWciami podanymi na rysunku planu, dla 
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, 
wysokoWci zabudowy powinny być pomniejszone 
o co najmniej 10 m; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej 
(nowych i przebudowywanych) jako podziemnych  
z wył>czeniem elementów sieci zwi>zanych  
z obsług> terenu np. oWwietlenie, hydranty ppoc, itp., 
na warunkach wydanych przez gestora sieci  
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drógś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - 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%. 
 
§ 5.  Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami S3-KD(Z)2 i S3-KD(Z)3 (ul. Szosa 
OkrCcna), ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna - 
odcinek ulicy zbiorczej, 

b) dopuszczalne: zatoki autobusowe, sieci  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej  
z wył>czeniem masztów i stacji bazowych 
telefonii komórkowejś 

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

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: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych z zastrzeceniem lit. b, 
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 zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) chodniki i Wciecka rowerowa, 
c) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cego 

drzewostanu na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnie ograniczenia 
wysokoWci zabudowy, do dopuszczalnych 
wysokoWci obiektów budowlanych oraz 
naturalnych - zgodnie z wartoWciami podanymi 
na rysunku planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
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 obsługi komunikacyjnej nieruchomoWci 

przyległych, z zastrzeceniem dla drogi S3-
KD(Z)2 dopuszcza siC zjazd na zasadzie 
prawoskrCtu, na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi, w rejonie wskazanym na rysunku 
planu, 

b) przy zagospodarowaniu terenu - obowi>zek 
uwzglCdnienia istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególnoWci kanału 
kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej  
i komór cieplnych, 

c) obowi>zuj> nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokoWci obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, okreWlone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM - zgodnie  
z wartoWciami podanymi na rysunku planu, dla 
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, 
wysokoWci zabudowy powinny być pomniejszone 
o co najmniej 10 m; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) skrzycowanie z „tras> Wrednicow>” oznaczon> 
symbolem S3-KD(GP)1, 

b) nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej 
(nowych i przebudowywanych) jako 
podziemnych z wył>czeniem elementów sieci 
zwi>zanych z obsług> terenu np. oWwietlenie, 
hydranty ppoc, itp., na warunkach wydanych 
przez gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> 
drógś 

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

symbolem S3-KD(D)4 (odcinek ul. Grunwaldzkiej 
wzdłuc Osiedla „Klemensa”), ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

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

b) dopuszczalne: sieci i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej z wył>czeniem masztów i stacji 
bazowych telefonii komórkowejś 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - dopuszcza siC wycinkC istniej>cych 
drzew, w przypadkach uzasadnionych wzglCdami 
bezpieczeMstwa ruchu, z nakazem rekompensaty 
zasobu zieleni; 

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 lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych; 

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

z rysunkiem planu, 
b) przekrój 1x2 (ulica jednojezdniowa), od wschodu 

zakoMczenie w formie placu do zawracania, od 
zachodu z mocliwoWci> kontynuacji przebiegu 
ulicy na działce nr 46, obrCb 1, z wł>czeniem 
(poza granicami obszaru objCtego planem) do 
istniej>cego przebiegu ul. Vniadeckiego, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

c) szerokoWć jezdni - min. 6,0 m, 
d) chodnik; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
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 zjazdu z jezdni „trasy Wrednicowej” 
oznaczonej symbolem S3-KD(GP)1), 

b) obsługa komunikacyjna nieruchomoWci 
połoconych po południowej stronie drogi, 

c) obowi>zuj> nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokoWci obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, okreWlone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM - zgodnie  
z wartoWciami podanymi na rysunku planu, 
dopuszczalna maksymalna wysokoWć nie moce 
przekroczyć rzCdnej 92,00 m n.p.m., dla 
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, 
wysokoWci zabudowy powinny być pomniejszone 
o co najmniej 10 m; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) skrzycowanie z ul. `ródlan>, 
b) nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej 

(nowych i przebudowywanych) jako 
podziemnych z wył>czeniem elementów sieci 
zwi>zanych z obsług> terenu np. oWwietlenie, 
hydranty ppoc, itp., na warunkach wydanych 
przez gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> 
drógś 

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

symbolem S3-KD(D)5, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna - 
place do zawracania na zakoMczeniu odcinków 
istniej>cych ulic dojazdowych (ulica: 
Grunwaldzka i Vniadeckiego), 

b) dopuszczalne: miejsca postojowe, sieci  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej  
z wył>czeniem masztów i stacji bazowych 
telefonii komórkowejś 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - dopuszcza siC wycinkC istniej>cych 
drzew, w przypadkach uzasadnionych wzglCdami 
bezpieczeMstwa ruchu, z nakazem rekompensaty 
zasobu zieleni; 

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 lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 
a) zgodnie z wymaganiami przepisów odrCbnych 

dotycz>cych dróg publicznych, 
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b) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cego 
drzewostanu na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnie ograniczenia 
wysokoWci zabudowy, do dopuszczalnych 
wysokoWci obiektów budowlanych oraz 
naturalnych - zgodnie z wartoWciami podanymi 
na rysunku planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
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 zjazdów z jezdni „trasy Wrednicowej” 

oznaczonej symbolem S3-KD(GP)1), 
b) obowi>zuj> nieprzekraczalne ograniczenia 

wysokoWci obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, okreWlone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM - zgodnie  
z wartoWciami podanymi na rysunku planu, dla 
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, 
wysokoWci zabudowy powinny być pomniejszone 
o co najmniej 10 m; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej 
(nowych i przebudowywanych) jako podziemnych  
z wył>czeniem elementów sieci zwi>zanych  
z obsług> terenu np. oWwietlenie, hydranty ppoc, itp., 
na warunkach wydanych przez gestora sieci  
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drógś 

 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%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 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 Gminy Miasta 
Torunia. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Marian Fr>ckiewicz 

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225 poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, nr 106, poz. 675, nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043. 
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U.  
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  
i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157  
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230  
i Nr 106, poz. 675. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 131 – 7578 – Poz. 1120 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr 47/11 

Rady Miasta Torunia 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr 47/11 

Rady Miasta Torunia 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 47/11 

Rady Miasta Torunia 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Zał>cznik nr 4 
do uchwały nr 47/11 

Rady Miasta Torunia 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  

 
Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z póan. zm.), 

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 5 

do uchwały nr 47/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 24 lutego 2011 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 póan. zm.) 
okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji  
i zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy: 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
opracowaniem planu obejmuj>Ś 
1) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym  

i urz>dzeniami infrastruktury technicznej 
zwi>zanymi z obsług> techniczn> drogi  
i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszaj>cymi uci>cliwoWć komunikacji  
w stosunku do innych funkcji w rozumieniu 
przepisów o ochronie WrodowiskaŚ 
 budowa odcinka ulicy głównej ruchu 

przyspieszonego „trasy Wrednicowej” (oznaczony 
symbolem S3-KD(GP)1) - ulica dwujezdniowa 
(2 jezdnie po 2 pasy ruchu kacda)  
z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu  
w rejonie skrzycowaM oraz drogi serwisowe, 
zatoki autobusowe, chodniki i Wciecka rowerowa 
- długoWć odcinka w planie ok. 1350,0 m, 

 rozbudowa odcinków ul. Szosa OkrCcna jako 
ulicy zbiorczej (oznaczone symbolami S3-
KD(Z)2 i S3-KD(Z)3) - ulica dwujezdniowa 
dwupasowa i ulica jednojezdniowa dwupasowa  
z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu  
w rejonie skrzycowania z tras> Wrednicow>  

z obustronnymi chodnikami - długoWć odcinka  
w planie ok. 240,0 m, 

 przebudowa odcinków ul.: Grunwaldzkiej  
i J. Vniadeckiego (jako ulice dojazdowe 
oznaczone symbolami S3-KD(D)4 i S3-KD(D)5) 
- ulica jednojezdniowa o szer. 6,0 m  
z chodnikiem - długoWć odcinków w planie  
ok. 320,0 m, 

2) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazowe  
i ciepłowniczeŚ 
 modernizacja istniej>cych oraz budowa nowych 

sieci i urz>dzeM systemów infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych z obsług> techniczn> 
dróg, 

 przebudowa sieci elektroenergetycznych do 
nowoprojektowanego zagospodarowania terenu. 

 
2. Sposób realizacji inwestycji: 
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. 
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