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UCHWAŁA Nr 48/11 

 RADY MIASTA TORUNIA 
 z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska w Toruniu wraz z 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 zmianami)1 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 zmianami)2, po stwierdzeniu 
zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia” - uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ ń. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska  
w Toruniu wraz z czCWci> terenów przyległych, bCd>cy 
w czCWci zmian> miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia, dla terenów dotychczas 
oznaczonych symbolami: Z05PP, Z06PS, Z07aU/UR, 
ZŃ9ZP, ZŃ9PP i Z35KL połoconych w rejonie ul. Szosa 
Bydgoska, zakładów „Polchem” i „Merinotex” oraz 
terenów przyległych (uchwała RMT nr 253/03 z dnia 
20.11.2003 r. Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 80, poz. 1366  
z dnia 16 lipca 2004 r.) oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – 
„trasy Wrednicowej”, na odcinku od ul. Szosa OkrCcna 
do ul. Szosa Bydgoska oraz terenów przyległych 
(uchwała RMT nr 238/07 z dnia 28.12.2007 r., 
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 538 z dnia 06 marca 
2008 r.), zwany dalej planem. 

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

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

 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

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, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenia podstawowe 
i nie jest z nim sprzeczne; 

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

4) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC zŚ 
a) poz. 1 - liczba 34 – oznacza numer planu, 
b) poz. 2 – liczba 02 – oznacza numer jednostki 

przestrzennej, 
c) poz. 3 - – oznacza podstawowe przeznaczenie 

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

przeznaczeniu; 
5) usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty wolno 

stoj>ce i lokale wbudowane, słuc>ce szeroko 
rozumianym usługom dla ludnoWci, w tym równiec 
realizowane jako zadania publiczne, obejmuj>ce  
w szczególnoWci administracjC, bankowoWć, handel 
(w tym obiekty o powierzchni sprzedacy do  
2000 m2), gastronomiC, oWwiatC, opiekC zdrowotn>, 
ł>cznoWć, kulturC, sport i rekreacjC, działalnoWć  
z zakresu transportu, motoryzacji, rzemiosła i usług 
produkcyjnych; 

6) 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 budynków  
(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.; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, na 
której mog> być zlokalizowane Wciany czCWci 
nadziemnych budynków - z zakazem jej 
przekraczania w kierunku terenów s>siednich, 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi  
(z wył>czeniemŚ schodów zewnCtrznych, zadaszeM 
nad wejWciami, pochylni, balkonów, wykuszy, 
okapów, gzymsów, obiektów małej architektury, 
itp); 

8) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o nieprzekraczalnym k>cie nachylenia połaci 
dachowej – do 2Ń° wł>cznieś 
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9) zieleni urz>dzonej – nalecy przez to rozumieć 

zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysok> i nisk> 
ukształtowan> funkcjonalnie i plastycznieś 

 10) wskaaniku miejsc postojowych – nalecy przez to 
rozumiećŚ iloWć miejsc postojowych przypadaj>c> na 
wielkoWć powierzchni ucytkowej w zabudowie 
usługowej lub na iloWć łócek w obiektach 
zamieszkania zbiorowego, przy uwzglCdnieniu 
zasady równania iloWci miejsc postojowych w górC - 
w przypadku ułamkowego przelicznikaś 

 11) zaopatrzeniu w energiC ciepln> z urz>dzeM 
indywidualnych – nalecy przez to rozumieć 
rozwi>zania, gdzie zastosowano paliwa i technologie 
gwarantuj>ce nieprzekraczanie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM, zgodnie z przepisami 
dotycz>cymi ochrony Wrodowiska, z zakazem 
wykorzystywania do celów grzewczych wCgla, 
koksu oraz wszelkiego rodzaju odpadówś 

 12) ograniczeniach wynikaj>cych z dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM – nalecy przez to 
rozumieć obowi>zuj>ce ograniczenia wysokoWci 
obiektów budowlanych oraz naturalnych, ł>cznie  
z wszelkimi urz>dzeniami lokalizowanymi na 
dachach budynków, ze wzglCdu na zapewnienie 
bezpieczeMstwa w ruchu lotniczymś 

 13) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie i poprawC stanu technicznego 
obiektów budowlanychś 

 14) 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 

 15) noWnikach reklamowych (reklamie) – nalecy przez to 
rozumieć noWniki informacji wizualnej,  
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz  
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. 
Na terenach dróg 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 

 16) obiektach trudno dostrzegalnych z powietrza – 
nalecy przez to rozumieć takie obiekty jak anteny, 
wolno stoj>ce maszty, słupy oWwietlenia, sieci/linie 
napowietrzne, kominy, pylony reklamowe itp., 
których wysokoWć w powierzchniach podejWć 
ograniczaj>cych powinna być pomniejszona o co 
najmniej ńŃ m od dopuszczalnej wysokoWci  
w miejscu ich lokalizacji; 

 17) ochronie istniej>cej zieleni wysokiej – nalecy przez 
to rozumieć nakaz zachowania i wkomponowania 
istniej>cego wartoWciowego zadrzewienia  
w projektowane zagospodarowanie terenu, w tym  
w szczególnoWci jako zieleni przydrocnej. 
Dopuszcza siC wycinkC drzew wył>cznie w ramach 
prowadzonej gospodarki leWnej oraz w przypadkach 
uzasadnionych zagroceniem bezpieczeMstwa  
i mienia ludzi b>da konstrukcji istniej>cej 

zabudowy, a takce w przypadku lokalizacji nowej 
zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust.ń, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicji wynikaj>cych z Polskich 
Norm i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cych w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

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

symbolem 34.02-KLń, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: teren lotniska – pole wzlotów 
lotniska ToruM wraz z zabezpieczeniem, 

b) dopuszczalneŚ sieci i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 

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) pasy startowe o nawierzchni sztucznej  

i trawiastej wg. dokumentacji rejestracyjnej oraz 
w Koncepcji modernizacji lotniska w Toruniu, 

b) zakaz zabudowy kubaturowej, 
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) teren lotniska ToruM - dostCp ograniczony, 
b) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji wszelkich 
obiektów naturalnych i sztucznych oraz sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

c) obsługa komunikacyjna z ul. 4 Pułku Lotniczego 
poprzez sieć dróg wewnCtrznych w uzgodnieniu  
i na warunkach zarz>dcy drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) na warunkach wydanych przez zarz>dców sieci, 
b) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 

technicznej i przył>czy – jako podziemnych; 
 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 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 158 – 9213 – Poz. 1326 
 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
a) Ń% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 3Ń% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 34.02-KL2, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: teren lotniska, w tym zabudowy 
lotniskowej, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, parkingi, drogi 
wewnCtrzne, obiekty małej architektury oraz 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko  
z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, 

b) nakaz ochrony istniej>cej zieleni wysokiej,  
z zastrzeceniem pkt 6 lit. d niniejszego 
paragrafu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla czCWci terenów objCtych niniejszym 

paragrafem, ustala siC strefC ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu kulturowego 
elementów zewnCtrznego pierWcienia fortyfikacji 
dawnej Twierdzy ToruM, o granicach 
przedstawionych na rysunku planu, 

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a 
niniejszego paragrafu s> obiekty i umocnienia 
ziemne wchodz>ce w skład zespołu warownego 
zewnCtrznego pierWcienia fortecznego dawnej 
Twierdzy ToruM, 

c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej,  
o której mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego 
paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia 
lub zmiany formy przestrzennej oraz właWciwe 
wyeksponowanie obiektów fortecznych  
i umocnieM ziemnych o wartoWci historycznej,  
o których mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego 
paragrafu, 

d) ustala siC obowi>zek zachowania schronów 
piechoty J-16, oraz ruin schronu A-13 przy 
ul. 4 Pułku Lotniczego, oraz działowni z ń9ŃŃ r., 

e) ustala siC obowi>zek uzgadniania z właWciwymi 
słucbami ochrony zabytków wszelkich 
inwestycji, w tym prac polegaj>cych na 
zagospodarowaniu terenu oraz prac polegaj>cych 
na remoncie, modernizacji, adaptacji obiektów 
kubaturowych o wartoWci historyczno-
kulturowej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony 
jednostek planistycznych 34.02-KL1, 34.02-KL3, 
34.02-KL/KDW1 - wył>cznie w formie acurowejś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) zakaz zabudowy kubaturowej z wył>czeniem 

istniej>cych obiektów słuc>cych obsłudze 
lotniska – dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC 
bez powiCkszania powierzchni zabudowy, 

b) nakaz zachowania min. 70% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej, 

c) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
30 miejsc na 1000 m2 powierzchni ucytkowej 
usług, 

d) ustala siC obowi>zek dostosowania wysokoWci 
istniej>cych i nowych obiektów naturalnych  
i sztucznych do dopuszczalnych wysokoWci 
okreWlonych w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska oraz w Koncepcji modernizacji lotniska 
w Toruniu, z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6ś 

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) teren lotniska ToruM - dostCp ograniczony, 
b) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji wszelkich 
obiektów naturalnych (drzew) i sztucznych oraz 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
a takce lokalizacji wszystkich obiektów,  
o których mowa w § 3 ust ń pkt ń6, 

c) obsługa komunikacyjna z ul. 4 Pułku Lotniczego 
poprzez sieć dróg wewnCtrznych w uzgodnieniu  
i na warunkach zarz>dcy drogiś 

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

z i do miejskiej sieci – w uzgodnieniu z gestorem 
sieci (dopuszcza siC odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu), 

b) zaopatrzenie w gaz oraz w energiC elektryczn> - 
z istniej>cych lub projektowanych sieci (lub 
urz>dzeM elektroenergetycznych) – w uzgodnieniu 
z właWciwym gestorem, 

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

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC b>da dyslokacjC 
istniej>cych obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej - w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – zakaz 
ucytkowania obiektów i terenów niezgodnie  
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z przeznaczeniem podstawowym lub 
dopuszczalnym; 

 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 wysokoWciŚ 
a) Ń% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 3Ń% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 34.02- KL3, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: teren lotniska, w tym zabudowy 
lotniskowej, 

b) dopuszczalneŚ obiekty obsługi ruchu lotniczego, 
zieleM urz>dzona, parkingi, drogi wewnCtrzne, 
obiekty małej architektury oraz obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

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

standardzie architektonicznym obiektów 
budowlanych, 

b) nakaz sporz>dzenia i uzgodnienia koncepcji 
zagospodarowania dla całego terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi  
z dopuszczeniem etapowania inwestycji,  
z uwzglCdnieniem obsługi komunikacyjnej, 
układu dróg wewnCtrznych i podziałów terenu na 
działki budowlaneś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) dopuszcza siC magazynowanie - 

przechowywanie i gromadzenie  
w pomieszczeniach zamkniCtych i pod wiatami 
zadaszonymi oraz gospodarkC odpadami 
wył>cznie innymi nic niebezpieczne oraz 
powstałymi w trakcie własnej działalnoWci 
usługowej, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko  
z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, 

c) ochrona zieleni wysokiej z zastrzeceniem pkt 6 
lit h niniejszego paragrafu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla czCWci terenów objCtych niniejszym 

paragrafem, ustala siC strefC ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu kulturowego 
elementów zewnCtrznego pierWcienia fortyfikacji 
dawnej Twierdzy ToruM, o granicach 
przedstawionych na rysunku planu, 

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a 
niniejszego paragrafu s> obiekty i umocnienia 
ziemne wchodz>ce w skład zespołu warownego 
zewnCtrznego pierWcienia fortecznego dawnej 
Twierdzy ToruM, 

c) celem ochrony w strefie konserwatorskiej,  
o której mowa w pkt. 4 lit. a niniejszego 
paragrafu jest niedopuszczenie do zniszczenia 

lub zmiany formy przestrzennej oraz właWciwe 
wyeksponowanie obiektów fortecznych  
i umocnieM ziemnych o wartoWci historycznej,  
o których mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego 
paragrafu, 

d) ustala siC obowi>zek zachowania historycznego 
schronu J-ń5 z oszaMcowaniem i z tradytorem, 

e) w strefie ochrony konserwatorskiej ustala siC 
obowi>zek uzgadniania z właWciwymi słucbami 
ochrony zabytków wszelkich inwestycji, w tym 
prac polegaj>cych na zagospodarowaniu terenu 
oraz prac polegaj>cych na remoncie, 
modernizacji, adaptacji obiektów kubaturowych 
o wartoWci historyczno-kulturowej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia - wył>cznie  
w formie acurowejś 

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

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków -  

3 kondygnacje nadziemne z wył>czeniem 
obiektów niezbCdnych dla obsługi terenu 
lotniczego (np. wieca kontroli lotów),  
z zastrzeceniem pkt 6 lit h oraz pkt 9 lit b, 

c) forma zadaszenia - dach płaski, 
d) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 

4Ń% powierzchni działki lub terenu objCtego 
inwestycj>, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
30 miejsc na 1000 m² powierzchni ucytkowej 
usług, 

f) nakaz zachowania min. 50% powierzchni 
biologicznie czynnej, 

g) budynki obsługi oraz zamieszkiwane lub 
czasowo ucytkowane przez ludzi powinny być 
wykonane z podwycszon> izolacyjnoWci> 
akustyczn> z uwagi na uci>cliwoWć hałasu, 

h) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cych  
i nowych obiektów naturalnych i sztucznych do 
dopuszczalnych wysokoWci obiektów 
okreWlonych w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska oraz w Koncepcji modernizacji lotniska 
w Toruniu, z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6ś 

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 
nieruchomoWciŚ 
a) podziały prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej 

terenu 34.05 KL1, minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 5ŃŃŃ m2, 

b) dopuszcza siC podział dla potrzeb lokalnych 
obiektów infrastruktury technicznej i dróg 
wewnCtrznych – w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) teren lotniska – dostCp ograniczony, 
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b) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 
lotnictwa cywilnego lokalizacji wszelkich 
obiektów naturalnych (drzew) i sztucznych oraz 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
a takce lokalizacji wszystkich obiektów,  
o których mowa w § 3 ust 1 pkt 16, 

c) obsługa komunikacyjna z ul. 4 Pułku Lotniczego 
poprzez sieć dróg wewnCtrznych w uzgodnieniu  
i na warunkach zarz>dcy drogiś 

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

z i do miejskiej sieci – w uzgodnieniu z gestorem 
sieci (dopuszcza siC odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu), 

b) zaopatrzenie w gaz oraz w energiC elektryczn> - 
z istniej>cych lub projektowanych sieci (lub 
urz>dzeM elektroenergetycznych) –  
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem, 

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

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC b>da dyslokacjC 
istniej>cych obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej - w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - zakaz 
ucytkowania obiektów i terenów niezgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym lub 
dopuszczalnym; 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
a) Ń% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 34.02-KL4, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: teren lotniska, w tym zabudowy 
lotniskowej, 

b) dopuszczalneŚ obiekty obsługi ruchu lotniczego, 
zieleM urz>dzona, parkingi, drogi serwisowe, 
drogi wewnCtrzne, obiekty małej architektury 
oraz obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

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

standardzie architektonicznym obiektów 
budowlanych w szczególnoWci od strony dróg 
publicznych, 

b) nakaz sporz>dzenia i uzgodnienia koncepcji 
zagospodarowania dla całego terenu 

wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi  
z dopuszczeniem etapowania inwestycji,  
z uwzglCdnieniem obsługi komunikacyjnej, 
układu dróg wewnCtrznych i podziałów terenu na 
działki budowlaneś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) dopuszcza siC magazynowanie - 

przechowywanie i gromadzenie  
w pomieszczeniach zamkniCtych i pod wiatami 
zadaszonymi oraz gospodarkC odpadami 
wył>cznie innymi nic niebezpieczne oraz 
powstałymi w trakcie własnej działalnoWci 
usługowej, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko  
z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia - wył>cznie  
w formie acurowejś 

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

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków -  

3 kondygnacje nadziemne z wył>czeniem 
obiektów niezbCdnych dla obsługi terenu 
lotniczego (np. wieca kontroli lotów),  
z zastrzeceniem pkt 6 lit g, h oraz pkt 9 lit b, 

c) nachylenie połaci dachu – dach płaski, 
d) nakaz zachowania min. 50% powierzchni terenu 

biologicznie czynnej, 
e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  

30 miejsc na 1000 m² powierzchni ucytkowej 
usług, 

f) budynki obsługi oraz zamieszkiwane lub 
czasowo ucytkowane przez ludzi powinny być 
wykonane z podwycszon> izolacyjnoWci> 
akustyczn> z uwagi na uci>cliwoWć hałasu, 

g) ustala siC obowi>zek dostosowania wysokoWci 
istniej>cych i nowych obiektów naturalnych  
i sztucznych na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnie podejWcia 
(ńŚ3Ń) i przejWciowa (ńŚ7) lotniska ToruM do 
dopuszczalnych wysokoWci okreWlonych  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz  
w Koncepcji modernizacji lotniska w Toruniu,  
z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6, 

h) dla pozostałej czCWci terenu ze wzglCdu na 
połocenie na obszarze ograniczenia wysokoWci 
zabudowy okreWlonej w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM - nieprzekraczalna 
wysokoWć obiektów naturalnych i sztucznych – 
92 m n.p.m.; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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8) szczegółowe zasady oraz warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ 
a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 

działek 5ŃŃŃ m2, 
b) dopuszcza siC podział dla potrzeb lokalnych 

obiektów infrastruktury technicznej i dróg 
wewnCtrznych – w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) teren lotniska ToruM - dostCp ograniczony, 
b) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji wszelkich 
obiektów naturalnych (drzew) i sztucznych oraz 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
a takce lokalizacji wszystkich obiektów,  
o których mowa w § 3 ust 1 pkt 16, 

c) zakaz zabudowy oraz lokalizowania małej 
architektury i zadrzewieM w pasie 
eksploatacyjno-remontowym obejmuj>cym teren 
nad przebiegiem sieci ciepłowniczej oraz pasy 
terenu po 3,Ń m z obu stron sieci ciepłowniczych  
i komór cieplnych, 

d) obowi>zek zagospodarowania nieutwardzonych  
i pozbawionych roWlinnoWci powierzchni w celu 
minimalizacji procesu erozji wietrznej, 

e) obsługa komunikacyjna z drogi głównej zjazdem 
publicznym bezpoWrednio lub poprzez sieć dróg 
wewnCtrznych, w uzgodnieniu i na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

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

z i do miejskiej sieci – w uzgodnieniu z gestorem 
sieci (dopuszcza siC odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu), 

b) zaopatrzenie w gaz oraz w energiC elektryczn> - 
z istniej>cych lub projektowanych sieci 
(lub urz>dzeM elektroenergetycznych) –  
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem, 

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

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC b>da dyslokacjC 
istniej>cych obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej - w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania - zakaz ucytkowania 
obiektów i terenów niezgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym lub dopuszczalnym; 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 

a) Ń% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 
przez gminC na cele publiczne, 

b) 3Ń% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 34.02-U/ZPń ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ teren usług z zieleni> urz>dzon>, 
b) dopuszczalne: obiekty zamieszkania zbiorowego, 

drogi wewnCtrzne, obiekty małej architektury, 
terenowe urz>dzenia rekreacji indywidualnej (np. 
Wciecki rowerowe o nawierzchni przepuszczalnej, 
Wciecki zdrowia, punkty widokowe, itp.) sieci  
i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

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

standardzie architektonicznym obiektów 
budowlanych w szczególnoWci od strony dróg 
publicznych; 

b) nakaz sporz>dzenia koncepcji zagospodarowania 
dla całego terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczaj>cymi z dopuszczeniem etapowania 
inwestycji, z uwzglCdnieniem obsługi 
komunikacyjnej, układu dróg wewnCtrznych  
i podziałów terenu na działki budowlaneś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

zawsze znacz>co i potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

b) dopuszcza siC magazynowanie - 
przechowywanie i gromadzenie  
w pomieszczeniach zamkniCtych i pod wiatami 
zadaszonymi oraz gospodarkC odpadami 
wył>cznie innymi nic niebezpieczne oraz 
powstałymi w trakcie własnej działalnoWci 
usługowej, 

c) nakaz ochrony istniej>cej zieleni wysokiejś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – ogrodzenia od strony dróg 
publicznych - wył>cznie w formie acurowejś 

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

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków -  

3 kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic ń2 m 
ponad poziom terenu, z zastrzeceniem pkt 6 lit i, 

c) forma zadaszenia – dach płaski z wył>czeniem 
obiektów widowiskowo-sportowych, dla których 
dopuszcza siC indywidualn> formC dachu, 

d) nakaz zachowania min. 70% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej, 

e) obowi>zek realizacji miejsc postojowych dla 
rowerów (stojaki), 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
30 miejsc na 1000 m² powierzchni ucytkowej 
usług, ń5 miejsc + Ń,5 dodatkowego stanowiska 
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postojowego dla autobusów - na ńŃŃ łócek 
(dla dopuszczonych budynków zamieszkania 
zbiorowego), 

g) maksymalna powierzchnia zabudowy 
kubaturowej – ń5% powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

h) budynki obsługi oraz zamieszkiwane lub 
czasowo ucytkowane przez ludzi powinny być 
wykonane z podwycszon> izolacyjnoWci> 
akustyczn> z uwagi na uci>cliwoWć hałasu, 

i) ustala siC obowi>zek dostosowania wysokoWci 
istniej>cych i nowych obiektów naturalnych  
i sztucznych do dopuszczalnych wysokoWci 
obiektów okreWlonych w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska oraz w Koncepcji 
modernizacji lotniska w Toruniu,  
z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6ś 

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

8) szczegółowe zasady oraz warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 

działek 5ŃŃŃ m2, 
b) dopuszcza siC podział dla potrzeb lokalnych 

obiektów infrastruktury technicznej i dróg 
wewnCtrznych – w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania, 

c) nakaz sporz>dzenia projektu koncepcyjnego 
zagospodarowania terenu w zakresie: przebiegu 
dróg wewnCtrznych, podziałów geodezyjnych na 
działki inwestycyjne, lokalizacji potencjalnej 
zabudowy; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obowi>zek uzgadniania z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji wszelkich 
obiektów naturalnych (drzew) i sztucznych oraz 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6, 

b) obsługa komunikacyjna z drogi głównej zjazdem 
publicznym bezpoWrednio lub poprzez sieć dróg 
wewnCtrznych, w uzgodnieniu i na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

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

z i do miejskiej sieci – w uzgodnieniu z gestorem 
sieci (dopuszcza siC odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu), 

b) zaopatrzenie w gaz oraz w energiC elektryczn> - 
z istniej>cych lub projektowanych sieci (lub 
urz>dzeM elektroenergetycznych) –  
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem, 

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

z przepisami szczególnymi, oraz nie 
powoduj>cych zadymienia, 

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC b>da dyslokacjC 
istniej>cych obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej - w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami; 

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

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
a) Ń% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 3Ń% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 34.02-Uń ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ teren usług, 
b) dopuszczalne: obiekty zamieszkania zbiorowego, 

drogi wewnCtrzne, obiekty małej architektury, 
terenowe urz>dzenia rekreacji indywidualnej (np. 
Wciecki rowerowe o nawierzchni przepuszczalnej, 
Wciecki zdrowia, punkty widokowe, itp.) sieci  
i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

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

standardzie architektonicznym obiektów 
budowlanych w szczególnoWci od strony dróg 
publicznych, 

b) nakaz sporz>dzenia koncepcji zagospodarowania 
dla całego terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczaj>cymi z dopuszczeniem etapowania 
inwestycji, z uwzglCdnieniem obsługi 
komunikacyjnej, układu dróg wewnCtrznych  
i podziałów terenu na działki budowlane, 

c) nakaz ochrony istniej>cej zieleni wysokiejś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) dopuszcza siC magazynowanie - 

przechowywanie i gromadzenie  
w pomieszczeniach zamkniCtych i pod wiatami 
zadaszonymi oraz gospodarkC odpadami 
wył>cznie innymi nic niebezpieczne oraz 
powstałymi w trakcie własnej działalnoWci 
usługowej, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko  
z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – ogrodzenia od strony dróg 
publicznych - wył>cznie w formie acurowejś 

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

b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków -  
3 kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic ń2 m 
ponad poziom terenu, z zastrzeceniem pkt 6 lit i, j, 

c) forma zadaszenia – dach płaski z wył>czeniem 
obiektów widowiskowo-sportowych dla których 
dopuszcza siC indywidualn> formC dachu, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej, 

e) obowi>zek realizacji miejsc postojowych dla 
rowerów (stojaki), 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
30 miejsc na 1000 m² powierzchni ucytkowej 
usług, ń5 miejsc + Ń,5 dodatkowego stanowiska 
postojowego dla autobusów na ńŃŃ łócek - dla 
dopuszczonych budynków zamieszkania 
zbiorowego, 

g) maksymalna powierzchnia zabudowy 
kubaturowej – 4Ń% powierzchni terenu objCtego 
inwestycj>, 

h) budynki obsługi oraz zamieszkiwane lub 
czasowo ucytkowane przez ludzi (motel, 
gastronomia) powinny być wykonane  
z podwycszon> izolacyjnoWci> akustyczn>  
z uwagi na uci>cliwoWć hałasu, 

i) ustala siC obowi>zek dostosowania wysokoWci 
istniej>cych i nowych obiektów naturalnych  
i sztucznych na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnieŚ podejWcia  
i przejWciowa, lotniska ToruM do dopuszczalnych 
wysokoWci obiektów okreWlonych  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz  
w Koncepcji modernizacji lotniska w Toruniu,  
z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6, 

j) dla pozostałej czCWci terenu ze wzglCdu na 
połocenie na obszarze ograniczenia wysokoWci 
zabudowy okreWlonej w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM - nieprzekraczalna 
wysokoWć obiektów naturalnych i sztucznych – 
92 m n.p.m.; 

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

8) szczegółowe zasady oraz warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 

działekŚ 5ŃŃŃ m² z wył>czeniem podziału pod 
wydzielenie komunikacji wewnCtrznej  
i infrastrukturC, 

b) dopuszcza siC podział dla potrzeb lokalnych 
obiektów infrastruktury technicznej i dróg 
wewnCtrznych – w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania, 

c) nakaz sporz>dzenia projektu koncepcyjnego 
zagospodarowania terenu w zakresie: przebiegu 
dróg wewnCtrznych, podziałów geodezyjnych na 
działki inwestycyjne, lokalizacji potencjalnej 
zabudowy; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce  

z dokumentacji rejestracyjnej lotniska ToruM, 
b) obsługa komunikacyjna z drogi głównej zjazdem 

publicznym bezpoWrednio lub poprzez sieć dróg 
wewnCtrznych, w uzgodnieniu i na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

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

z i do miejskiej sieci – w uzgodnieniu z gestorem 
sieci (dopuszcza siC odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu), 

b) zaopatrzenie w gaz oraz w energiC elektryczn> - 
z istniej>cych lub projektowanych sieci (lub 
urz>dzeM elektroenergetycznych) –  
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem, 

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

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC b>da dyslokacjC 
istniej>cych obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej - w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami; 

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

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
a) Ń% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne, 
b) 3Ń% dla pozostałych gruntów 
 
§ ńŃ. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 34.02-ZLń ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ tereny leWne, objCte zakazem 
zabudowy z wyj>tkiem obiektów zwi>zanych  
z gospodark> leWn>, 

b) dopuszcza siCŚ 
- ci>gi piesze i rowerowe z towarzysz>cymi 

elementami słuc>cymi potrzebom rekreacji  
i wypoczynku (np. wiaty turystyczne, 
zadaszenia, itp.) urz>dzone po istniej>cych 
drogach i Wcieckach leWnych, 

- sieci infrastruktury technicznej, wył>cznie 
jako adaptacja istniej>cych sieciś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz wygradzania z wyj>tkiem ogrodzeM 

zwi>zanych z gospodark> leWn>, 
b) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 
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3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – nakaz ochrony istniej>cej zieleni 
wysokiej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla czCWci terenów objCtych niniejszym 

paragrafem, ustala siC strefC ochrony 
konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania, 
o granicach przedstawionych na rysunku planu 
oraz archeologiczn> strefC ochrony 
konserwatorskiej o granicach przedstawionych 
na rysunku planu, 

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
konserwatorskiej, o której mowa w pkt. 4 lit. a 
niniejszego paragrafu jest historyczny szlak 
drogowy – Droga Barbarka oraz stanowisko 
archeologiczne o lokalizacji przedstawionej na 
rysunku planu, 

c) wszelkie formy zagospodarowania terenu  
w odniesieniu do obszaru stanowiska 
archeologicznego, o którym mowa w pkt 4 lit. b 
nalecy uzgadniać z Kujawsko - Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
w zakresie prac ziemnych, 

d) celem ochrony konserwatorskiej, o której mowa 
w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu jest 
utrzymanie i uczytelnienie przebiegu 
historycznych szlaków drogowychś 

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ucytkowanie zgodne z planem urz>dzenia lasu, 
b) ustala siC obowi>zek dostosowania wysokoWci 

istniej>cych i nowych obiektów naturalnych  
i sztucznych na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnieŚ podejWcia  
i przejWciowa, lotniska ToruM do dopuszczalnych 
wysokoWci okreWlonych w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska oraz w Koncepcji 
modernizacji lotniska w Toruniu,  
z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6, 

c) dla czCWci terenu połoconego poza obszarem 
oznaczonym jako obszar podejWcia lotniska – 
nieprzekraczalna wysokoWć obiektów 
naturalnych i sztucznych 92 m.n.p.m; 

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – nie 
wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji wszelkich 
obiektów naturalnych (drzew) i sztucznych oraz 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
o wysokoWci powycej 55 m n.p.m, oraz 
lokalizacji wszystkich obiektów, o których mowa 
w § 3 pkt ń6, 

b) zagospodarowanie pasa technicznego 
istniej>cych linii elektroenergetycznych – 
zgodnie z wymaganiami przepisów odrCbnych, 

c) zagospodarowanie pasa przyległego do terenu 
kolejowego – zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrCbnych, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
zbiorczych i lokalnych na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) na warunkach wydanych przez zarz>dców dróg  

i sieci, 
b) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 

technicznej i przył>czy – jako podziemnych; 
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci Ń%. 
 
§ ńń. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 34.02-ZL2 - 34.02-ZL3, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ tereny leWne, objCte zakazem 
zabudowy z wyj>tkiem obiektów zwi>zanych  
z gospodark> leWn>, 

b) dopuszcza siCŚ 
- ci>gi piesze i rowerowe z towarzysz>cymi 

elementami słuc>cymi potrzebom rekreacji  
i wypoczynku (np. wiaty turystyczne, 
zadaszenia, itp.) urz>dzone po istniej>cych 
drogach i Wcieckach leWnych, 

- sieci infrastruktury technicznej, wył>cznie 
jako adaptacja istniej>cych sieciś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz wygradzania z wyj>tkiem ogrodzeM 

zwi>zanych z gospodark> leWn>, 
b) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nakaz ochrony istniej>cej zieleni 
wysokiej; 

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

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ucytkowanie zgodne z planem urz>dzenia lasu, 
b) ustala siC obowi>zek dostosowania wysokoWci 

istniej>cych i nowych obiektów naturalnych  
i sztucznych na obszarach oznaczonych na 
rysunku planu jako powierzchnie podejWcia 
lotniska ToruM do dopuszczalnych wysokoWci 
okreWlonych w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska oraz w Koncepcji modernizacji lotniska 
w Toruniu, z uwzglCdnieniem § 3 ust. 1 pkt 16; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
a) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji wszelkich 
obiektów naturalnych (drzewa) i sztucznych oraz 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

b) zagospodarowanie pasa technicznego 
istniej>cych linii elektroenergetycznych – 
zgodnie z wymaganiami przepisów odrCbnych, 

c) zagospodarowanie pasa przyległego do terenu 
kolejowego – zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrCbnych, 

d) zakaz zabudowy oraz lokalizowania małej 
architektury i zadrzewieM w pasie eksploatacyjno 
– remontowym obejmuj>cym teren nad 
przebiegiem sieci ciepłowniczej oraz pasy terenu 
po 3,Ń m z obu stron sieci ciepłowniczych  
i komór cieplnych, 

e) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
zbiorczych i lokalnych na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) na warunkach wydanych przez zarz>dców dróg  

i sieci, 
b) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 

technicznej i przył>czy – jako podziemnych; 
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci Ń%. 
 
§ ń2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 34.02-KL/KDWń, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: teren lotniska, komunikacja - droga 
wewnCtrzna, 

b) dopuszczalneŚ urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM przydrocnaś 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz wprowadzenia zieleni 
przydrocnej, w dostosowaniu do lokalnych 
uwarunkowaM, w tym do ograniczeM 
wysokoWciowych wynikaj>cych z dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruMś 

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 budowlanychś 

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

z rysunkiem planu, 
b) przekrój – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, 
c) minimalna szerokoWć jezdni 6m, 
d) chodniki, 
e) ustala siC obowi>zek dostosowania istniej>cych  

i nowych obiektów naturalnych (drzew)  
i sztucznych do dopuszczalnych wysokoWci 
obiektów okreWlonych w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska oraz w Koncepcji 
modernizacji lotniska w Toruniu,  
z uwzglCdnieniem § 3 ust.ń pkt ń6ś 

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

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

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) dostCp ograniczony – teren lotniska ToruM, 
b) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym organem 

lotnictwa cywilnego lokalizacji wszystkich 
obiektów naturalnych (drzew) i sztucznych, przy 
czym dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM 
oWwietleniowych i oznakowania dróg 
publicznych do wysokoWci wiCkszej, nic 
wynikaj>ca z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruM, jednak nie przekraczaj>cej 
wysokoWci skrajni drogi publicznej, tj. 4,6Ń m 
n.p.terenu; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) na warunkach wydanych przez zarz>dców sieci, 
b) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 

technicznej i przył>czy – jako podziemnych; 
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci Ń%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ ń3. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

 
§ ń4. 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. 

 
§ ń5. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
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§ ń6.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. ń podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu 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 200 7 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. 
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zał>cznik nr ń 
do uchwały nr 48/ńń 

Rady Miasta Torunia 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr 48/11 

Rady Miasta Torunia 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie RADY MIASTA TORUNIA 

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu lotniska w Toruniu wraz z czCWci> terenów 

przyległych. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 8Ń, poz. 7ń7 z póan. zm.),  
w zwi>zku z art. ń7 pkt ń4, przedstawia siC listC 
nieuwzglCdnionych uwag wraz z rozstrzygniCciem  
o sposobie ich rozpatrzenia.  
 

Rada Miasta Torunia 
nie uwzglCdnia nastCpuj>cych uwag złoconych przez 

Aeroklub Pomorski z siedzib> przy ul. 4 Pułku 
Lotniczego 17, 87-ńŃŃ ToruMŚ 

 
Uwaga Nr ńŚ dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02 – KLń (§4 pkt 2)  
 
Składaj>cy uwagC wnosi o wyeliminowanie zapisu 
dotycz>cego zakazu lokalizacji noWników reklamowych 
na terenie oznaczonym symbolem 34.02 – KL1 (teren 
lotniska – pole wzlotów lotniska ToruM wraz  
z zabezpieczeniem) twierdz>c, ic godzi on  
w charakterystykC nieruchomoWci jako terenu  
o przeznaczeniu do realizacji podstawowych 
statutowych działaM Aeroklubu. Według wnioskodawcy 
noWniki reklamowe uzupełniaj>, b>da tec wzbogacaj> 
przeznaczenie podstawowe i nie s> z nim sprzeczne. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Przedmiotowy teren w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruM oraz w Koncepcji Rozbudowy Lotniska 
został okreWlony jako pole wzlotów lotniska ToruM wraz 
z zabezpieczeniem, w ramach którego znajduj> siC drogi 
startowe, oraz czołowe i boczne pasy bezpieczeMstwa.  
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uwzglCdnia ten stan rzeczy, tj. ustala dla 
przedmiotowego terenu, oznaczonego symbolem 
34.02-KLń, nastCpuj>ce przeznaczenie podstawoweŚ 
teren lotniska – pole wzlotów lotniska ToruM wraz  
z zabezpieczeniem oraz przeznaczenie dopuszczalne: 
sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej. 
Ze wzglCdu na ograniczenia zawarte w przywołanej 
Dokumentacji rejestracyjnej, plan nie dopuszcza na 
przedmiotowym terenie lokalizacji obiektów 
kubaturowych oraz innych form zagospodarowania 
terenu niezgodnych z przeznaczeniem dopuszczalnym 
lub tymczasowym, (w tym noWników reklamowych). 
 
Uwaga Nr 2Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02 – KLń (§4 pkt ń2)  
Składaj>cy uwagC twierdzi, ce bezzasadne jest ustalanie 
stawki procentowej dla jednorazowej opłaty, o której 
mowa w art. 34 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu 
oznaczonego symbolem 34.02-KL1 (teren lotniska – 
pole wzlotów lotniska ToruM wraz z zabezpieczeniem). 
W opinii wnioskodawcy uchwalenie planu miejscowego 
w obecnym kształcie spowoduje drastyczne obnicenie 
wartoWci nieruchomoWci. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Zgodnie z art. 15 ust 2, pkt 12 ustawy 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. W myWl przepisów wycej 
cytowanej 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 3Ń% wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
Ustalenie ww. stawki procentowej jest obligatoryjnym 
elementem planu, a cytowany przepis art. 15 ustawy,  
w cadnym wypadku nie daje mocliwoWci pominiCcia 
ustalenia stawki, bez wzglCdu na prawdopodobieMstwo 
wyst>pienia wzrostu wartoWci nieruchomoWci. Fakt 
wzrostu lub obnicenia wartoWci nieruchomoWci zostaje 
ustalony kacdorazowo w przypadku jej zbycia; ew. 
naliczenie opłaty, o której mówi § 4 pkt ń2 jest 
uwarunkowane wyst>pieniem faktycznego wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci – w innym przypadku 
omawiana opłata nie jest naliczana. 
Ponadto, na obecnym etapie nie ma podstaw dla 
twierdzenia o drastycznym spadku wartoWci 
nieruchomoWci, który miałby nast>pić w wyniku 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zwłaszcza, ce w poprzednio 
obowi>zuj>cym Miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia  
z ń986 r. uchwalonego Uchwał> Nr X/58/86 Miejskiej 
Rady Narodowej w Toruniu z dnia 27 stycznia 1986 r. 
opublikowana w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
ToruMskiego Nr 2 poz. 7Ń z dnia Ń5 maja ń986 roku 
wraz ze zmianami wprowadzonymi w latach 1993  
i 1994 nieruchomoWć ta była przeznaczona pod te same 
funkcje (Z.35.KL. – teren lotniska sportowo – 
usługowego kl.IV. DziałalnoWć zgodna z dokumentacj> 
dotycz>c> rejestracji lotniska z roku ń993 (…)). 
 
Uwaga Nr 3Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02 – KL2 (§5 pkt ń, ppkt b)  
Składaj>cy uwagC wnosi o wykreWlenie zapisu dotycz>cego 
wykluczenia mocliwoWci lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowej dla terenu oznaczonego symbolem 
34.02 – KL2 (teren lotniska w tym zabudowy lotniskowej). 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
W.w. uwaga nie odnosi siC do projektu planu 
wyłoconego do publicznego wgl>du. Projekt planu  
w czCWci dotycz>cej terenu oznaczonego symbolem 
34.02-KL2 nie zawiera zakazu lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowej. W myWl ustaleM planu, 
stacje bazowe, jako obiekty infrastruktury technicznej, 
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mog> być lokalizowane na przedmiotowym terenie,  
o ile spełnione zostan> warunki dotycz>ce 
nieprzekraczalnej wysokoWci obiektów okreWlone  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz  
w Koncepcji modernizacji lotniska w Toruniu. Dlatego 
tec, ww. uwagC nalecy uznać za bezprzedmiotow>. 
 
Uwaga Nr 4Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02 – KL2 (§ 5 pkt 3, ppkt b)  
Składaj>cy uwagC uznaje, ic zapis dotycz>cy ochrony 
istniej>cej zieleni wysokiej dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02 – KL2 (teren lotniska w tym zabudowy 
lotniskowej) jest zbyt ogólny. Według wnioskodawcy 
maj> tu zastosowanie przepisy szczególne, dotycz>ce 
regulacji przeszkód lotniczych. 
Uwaga nie odnosi siC do projektu planu wyłoconego do 
publicznego wgl>du. Wskazany przez składaj>cego 
uwagC pkt 2 nie zawiera podpunktu c i nie odnosi siC do 
kwestii poruszanych w treWci uwagi. Zapis o ochronie 
istniej>cej zieleni wysokiej znajduje siC natomiast w § 5 
pkt 3 ppkt b. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Nakaz ochrony istniej>cej zieleni wysokiej został 
opatrzony zastrzeceniem uzalecniaj>cym tC ochronC od 
ograniczeM wysokoWciowych wynikaj>cych z regulacji 
przeszkód lotniczych. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 7 
ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., jako 
zarz>dzaj>cy lotniskiem do Rejestru lotnisk cywilnych 
został wpisany Aeroklub Polski. Podmiot zarz>dzaj>cy 
lotniskiem uczestniczył na wszystkich etapach  
w procedurze uzgadniania i opiniowania projektu, 
akceptuj>c cytowane wycej ustalenia planu. 
 
Uwaga Nr 5Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02 – KL2 (§ 5 pkt 6, ppkt a)  
Składaj>cy uwagC wnosi o zmianC zapisu dotycz>cego 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02 – KL2 (teren lotniska w tym zabudowy 
lotniskowej) – poprzez wykreWlenie zakazu zabudowy 
kubaturowej. Według wnosz>cego uwagC, powycszy 
zakaz jest nieuzasadniony. Wnosz>cy uwagC stwierdza 
równiec, ic dopuszczenie przebudowy i rozbudowy 
obiektów bez powiCkszania powierzchni zabudowy jest 
sprzeczne z prawem budowlanym. Wnosz>cy uwagC 
twierdzi, ce kacda przebudowa i rozbudowa polega na 
zwiCkszeniu powierzchni zabudowy. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Zgodnie z dokumentacj> rejestracyjn> lotniska ToruM, 
teren oznaczony symbolem 34.02-KL2 (teren lotniska  
w tym zabudowy lotniskowej) znajduje siC na obszarze 
oznaczonym na rysunku planu jako powierzchnia 
podejWcia (ńŚ3Ń), co skutkuje znacz>cymi 
ograniczeniami dla nowej zabudowy. W zwi>zku z tym 
ustalenia planu nie dopuszczaj> dla tego terenu 
wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej, 
jednoczeWnie wyznaczaj>c tereny dla potencjalnej 
lokalizacji nowej zabudowy (34.02-KL3 i 34.02-KL4). 
Jest to zgodne z treWci> wniosku Aeroklubu 
Pomorskiego (pismo znak: L.Dz. 81/2008 z 10 grudnia 
2ŃŃ8 r.). Wniosek ten, złocono do planu po ukazaniu siC 

obwieszczeM o podjCciu przez RadC Miasta Torunia 
uchwały w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania 
planu. Tereny rezerwowane na cele rozbudowy lotniska, 
w tym lokalizacji zabudowy kubaturowej, wyznaczono 
zgodnie z ww. wnioskiem, tj. w północnej  
i południowej czCWci lotniska. Ponadto zgodnie z art. 2 
pkt 7 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., jako 
zarz>dzaj>cy lotniskiem do Rejestru lotnisk cywilnych 
został wpisany Aeroklub Polski. Podmiot zarz>dzaj>cy 
lotniskiem uczestniczył na wszystkich etapach  
w procedurze uzgadniania i opiniowania projektu, 
akceptuj>c cytowane wycej ustalenia planu. 
 
Uwaga Nr 6Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL2 (§5 pkt 6b)  
Składaj>cy uwagC wnosi o zmianC parametrów  
i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu poprzez wycofanie nakazu 
zachowania min. 70% powierzchni terenu jako 
biologicznie czynnej dla terenu oznaczonego symbolem 
34.02 – KL2 (teren lotniska w tym zabudowy 
lotniskowej). Według wnioskodawcy powycsze 
parametry s> niemocliwe do wykonania, z uwagi na 
powierzchnie obiektów budowlanych oraz infrastrukturC 
tak> jak drogi dojazdowe, parkingi itd. JednoczeWnie 
wnosz>cy uwagC nie precyzuje, jak> wielkoWć 
wskaanika nalecy przyj>ć w ustaleniach planu. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Zgodnie z treWci> wniosku Aeroklubu Pomorskiego 
(pismo znak: L.Dz. 81/2008 z 10 grudnia 2008 r.), 
tereny przeznaczone pod rozbudowC funkcji 
lotniskowych zarezerwowano w północnej  
i południowej czCWci lotniska, natomiast teren 
oznaczony symbolem 34.02-KL2 jest mocliwy do 
zagospodarowania przez obiekty niekubaturowe (drogi 
kołowania, parkingi, place manewrowe itp.), przy czym 
ł>czna powierzchnia takiego zagospodarowania moce 
wynosić do ok. 2, 5 ha. Nalecy podkreWlić ce 
przedmiotowy teren posiada bogat>, zwart> szatC 
roWlinn>, która pełni funkcjC izolacji akustycznej od 
pasów startowych dla pobliskiego osiedla domów 
jednorodzinnych i otacza znajduj>ce siC na terenie 
lotniska, zabytkowe obiekty forteczne. Powycsze 
okolicznoWci wziCto pod uwagC przy formułowaniu 
ustaleM planistycznych dotycz>cych wymaganego 
wskaanika powierzchni biologicznie czynnej. 
 
Uwaga Nr 7Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL2 (§5 pkt 6 ppkt d)  
Składaj>cy uwagC wnosi o zmianC parametrów  
i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu poprzez zniesienie zapisu  
o obowi>zku dostosowania wysokoWci istniej>cych  
i nowych obiektów naturalnych i sztucznych do 
dopuszczalnych wysokoWci okreWlonych w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska oraz w Koncepcji Modernizacji 
Lotniska w Toruniu dla terenu oznaczonego symbolem 
34.02-KL2 (teren lotniska w tym zabudowy 
lotniskowej). Wnioskodawca uwaca, ic zapis ten nie jest 
potrzebny albowiem kwestie te reguluj> przepisy 
szczególne, dotycz>ce regulacji przeszkód lotniczych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 158 – 9231 – Poz. 1326 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 
Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 28 ustawy Prawo lotnicze  
z dnia 3 lipca 2ŃŃ2 r., uzgadnianie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w gminach, na 
terenie których przewiduje siC lokalizacjC nowego lub 
modernizacjC istniej>cego lotniska oraz lotniczych 
urz>dzeM naziemnych nalecy do kompetencji Prezesa 
UrzCdu Lotnictwa Cywilnego. Kształt 
kwestionowanego zapisu został ustalony w toku 
uzgadniania i opiniowania projektu przez Prezesa 
UrzCdu Lotnictwa Cywilnego oraz przez zarz>dzaj>cego 
lotniskiem, którym, zgodnie z treWci> wpisu do rejestru 
lotnisk cywilnych, jest Aeroklub Polski. Wprowadzenie 
do projektu planu zapisu kwestionowanego przez 
Aeroklub Pomorski nie wpływa na interpretacjC 
odpowiednich przepisów szczególnych, natomiast moce 
być pomocne w procedurze administracyjnej 
towarzysz>cej realizacji ustaleM planu. 
 
Uwaga Nr 8Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL3 (pkt 1, ppkt b) 
Składaj>cy uwagC wnosi o wykreWlenie zapisu 
dotycz>cego wykluczenia mocliwoWci lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowej dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL3 (teren lotniska w tym zabudowy 
lotniskowej). 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
W.w. uwaga nie odnosi siC do projektu planu 
wyłoconego do publicznego wgl>du. Projekt planu  
w czCWci dotycz>cej terenu oznaczonego symbolem 
34.02-KL3 nie zawiera zakazu lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowej. W myWl ustaleM planu, 
stacje bazowe, jako obiekty infrastruktury technicznej, 
mog> być lokalizowane na przedmiotowym terenie,  
o ile spełnione zostan> warunki dotycz>ce 
nieprzekraczalnej wysokoWci obiektów okreWlone  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz  
w Koncepcji modernizacji lotniska w Toruniu. Dlatego 
tec, ww. uwagC nalecy uznać za bezprzedmiotow>. 
 
Uwaga Nr 9Ś dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL3 (§6 pkt 2 ppkt c) 
Składaj>cy uwagC uznaje, ic zapis dotycz>cy ochrony 
istniej>cej zieleni wysokiej dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL2 (teren lotniska w tym zabudowy 
lotniskowej) jest zbyt ogólny. Według wnioskodawcy 
maj> tu zastosowanie przepisy szczególne, dotycz>ce 
regulacji przeszkód lotniczych. 
Uwaga nie odnosi siC do projektu planu wyłoconego do 
publicznego wgl>du. Wskazany przez składaj>cego 
uwagC pkt 2 nie zawiera podpunktu c i nie odnosi siC do 
kwestii poruszanych w treWci uwagi. Zapis o ochronie 
istniej>cej zieleni wysokiej znajduje siC natomiast w § 6 
pkt 3 ppkt c. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Nakaz ochrony istniej>cej zieleni wysokiej został 
opatrzony zastrzeceniem uzalecniaj>cym tC ochronC od 
ograniczeM wysokoWciowych wynikaj>cych z regulacji 
przeszkód lotniczych. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 7 
ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., jako 

zarz>dzaj>cy lotniskiem do Rejestru lotnisk cywilnych 
został wpisany Aeroklub Polski. Podmiot zarz>dzaj>cy 
lotniskiem uczestniczył na wszystkich etapach  
w procedurze uzgadniania i opiniowania projektu, 
akceptuj>c cytowane wycej ustalenia planu. 
 
Uwaga Nr ńŃŚ dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL4 (§7 pkt ń projektu uchwały)  
Składaj>cy uwagC wnosi o zmianC dotycz>c> 
przeznaczenia podstawowego dla całego terenu 
oznaczonego symbolem 34.02-KL4 (teren lotniska  
w tym zabudowy lotniskowej). Składaj>cy uwagC 
postuluje ustalenie dla przedmiotowego obszaru 
przeznaczenia podstawowegoŚ teren usług z zieleni> 
urz>dzon> oraz ustalenie odpowiednich warunków  
i standardów zagospodarowania terenu. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Zgodnie z treWci> Ogłoszenia Nr 5 Prezesa UrzCdu 
Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2006 r.  
w sprawie wykazu lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk 
cywilnych (Dz. Urz. ULC z dnia 31 sierpnia 2006 r.) 
lotnisko w Toruniu zostało wykazane jako ujCte  
w rejestrze lotnisk cywilnych. Zgodnie z art. 2 pkt 7 
ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., jako 
zarz>dzaj>cy lotniskiem do ww. rejestru został wpisany 
Aeroklub Polski. Zarz>dzaj>cy lotniskiem uczestniczył 
w procedurze uzgadniania i opiniowania projektu, 
akceptuj>c cytowane wycej ustalenia planu. 
Plan województwa Kujawsko-Pomorskiego jako 
kierunek zagospodarowania przestrzennego w stosunku 
do obszaru lotniska w Toruniu ustala przebudowC 
lotniska usługowo – sportowego w Toruniu, która 
umocliwi zakwalifikowanie go do portów lotniczych 
lokalnych.  
Przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego 
symbolem 34.02-KL4 (teren lotniska w tym zabudowy 
lotniskowej) zostało ustalone zgodnie z przywołanym 
Ogłoszeniem Prezesa ULC oraz zgodnie z Planem 
Województwa. W tym wzglCdzie ustalenia planu 
wypełniaj> takce intencjC Rady Miasta Torunia 
wyracon> w uzasadnieniu do uchwały Nr 411/08 RMT  
z dnia 3Ń.ńŃ.2ŃŃ8 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu lotniska w Toruniu wraz  
z czCWci> terenów przyległych, cyt.Ś Obszar 
proponowany do objCcia planem wymaga 
uporz>dkowania istniej>cej struktury funkcjonalno – 
przestrzennej i zarezerwowania terenu dla niezbCdnej 
rozbudowy lotniska Aeroklubu Pomorskiego, przy 
uwzglCdnieniu jego planów rozwojowych.  
Postulowana przez składaj>cego uwagC zmiana 
przeznaczenia terenu oraz warunków i standardów 
zagospodarowania nie gwarantuje realizacji funkcji 
lotniskowej, o której mówi> przywołane wycej 
dokumenty. Nalecy tec przypomnieć, ce przedmiotowy 
teren był wskazywany pod rozbudowC lotniska, w tym 
budowC terminalu, we wspomnianym juc wniosku 
Aeroklubu Pomorskiego (pismo znak: L.Dz. 81/2008  
z 10 grudnia 2008 r.). 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 158 – 9232 – Poz. 1326,1327 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 48/11 

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 8Ń, poz. 7ń7 z póan. zm.)  

okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminyŚ 
 
Na obszarze objCtym planem nie przewiduje siC 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr 127/11 

 RADY MIASTA TORUNIA 
 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały dotycz>cej zasad korzystania ze Wrodków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia 
obowi>zku zapłaty nalecnoWci przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierz>t 
i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy Wrodka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
8 marca 199Ń r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)1, art. 17 ust. 3a 
ustawy z dnia 7 wrzeWnia ń99ń r. o systemie oWwiaty 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)2 oraz  
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 
przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.)3 
uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ ń. W uchwale Nr 700/09 Rady Miasta Torunia  

z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania 
ze Wrodków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat 
dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia 
obowi>zku zapłaty nalecnoWci przewozowych z tytułu 
przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie 
zwierz>t i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub 
zmiany trasy Wrodka transportowego bez uzasadnionej 
przyczyny (Dziennik UrzCdowy Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Nr 137 poz. 2569 ze zm.) 
wprowadza siC nastCpuj>ce zmianyŚ 
1) w § 5.ń wykreWla siC w całoWci pkt 8)ś 
2) w § 5.2 wykreWla siC w całoWci pkt ńŃ)ś 
3) do § 3.ń dodaje siC pkt 6) o treWciŚ 

„6) umundurowani funkcjonariusze Policji do 
stopnia aspiranta sztabowego wł>cznie  
i umundurowani funkcjonariusze Stracy Miejskiejś” 

4) do § 3.2 dodaje siC pkt 7) o treWciŚ 
„7) dla umundurowanych funkcjonariuszy Policji do 
stopnia aspiranta sztabowego wł>cznie 
i umundurowanych funkcjonariuszy Stracy 
Miejskiej - legitymacja słucbowa”. 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC 
Prezydentowi Miasta Torunia. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie ń4 dni 

od ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Marian Fr>ckiewicz 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675. 
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400;  
Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532  
i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,  
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,  
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216,  
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31  
poz. 206 oraz Nr 56 poz. 458. 
3. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. 
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,  
z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97,  
poz. 962, Nr 160 poz. 1678, Nr 281 poz. 2780, z 2006 r. Nr 133  
poz. 935, z 2008 r. Nr 219 poz. 1408 oraz z 2009 r. Nr 92 poz. 753. 
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj-
Pom. Nr 174, poz. 2251, Nr 215, poz. 3004. 
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