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UCHWAŁA Nr 732/10 
 RADY MIASTA TORUL 
 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów połoconych  
w rejonie ulic OlsztyMskiej i Wapiennej, przy granicy z wsi> żrCbocin. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420), 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 terenów 
połoconych w rejonie ulic OlsztyMskiej i Wapiennej, 
przy granicy z wsi> GrCbocin – zwany dalej planem.  

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

w § 1, jest rysunek planu miejscowego zwany dalej 
rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia 
planu - w tym przebieg granic 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 danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś  

2) terenie - nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz opisany symbolem;  

3) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie danego terenu, składaj>ce siC z liter  
i cyfr, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;  

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

5) usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty i lokale 
wbudowane, słuc>ce obsłudze ludnoWci i podmiotów 
gospodarczych (np handel o powierzchni sprzedacy 
do 2000 m2, budownictwo, transport, motoryzacja, 
rzemiosło) oraz magazyny i składy - z wył>czeniem 
usług publicznych (np. oWwiata, słucba zdrowia, 
opieka społeczna)ś  

6) usługach koliduj>cych z funkcj> mieszkaniow> - 
nalecy przez to rozumiećŚ  
a) składy i formy aktywnoWci gospodarczej  

o uci>cliwym charakterze dla funkcji 
mieszkaniowej powoduj>ce w szczególnoWciŚ  
- intensywny ruch pojazdów (w tym 

dostawczych) oraz ruch pojazdów  
w godzinach nocnych,  

- przekraczanie poziomów hałasu i emisji 
okreWlonych w przepisach odrCbnych dla 
terenów mieszkaniowo-usługowych,  

b) usługi zaliczane do przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowiskoś  

7) funkcji mieszkaniowej towarzysz>cej usługom - 
nalecy przez to rozumiećŚ obiekt zamieszkania 
zbiorowego, lokal wbudowany lub dom mieszkalny 
(dla właWciciela podmiotu gospodarczego, stróca lub 
technologa - jeWli działalnoWć wymaga 
całodobowego nadzoru) - realizowane na działce 
budowlanej wspólnie z w/w usługamiś  

8) działalnoWci zwi>zanej z gospodark> odpadami - 
nalecy przez to rozumieć działalnoWć prowadzon> 
wył>cznie w obiektach zamkniCtych lub 
zadaszonych: przeładunek, magazynowane  
i rozdrabnianie posegregowanych, pozyskanych 
przez skup lub selektywn> zbiórkC odpadów, 
przygotowanie ich do wywozu w odpow. 
pojemnikach lub pojazdach - do odzysku, utylizacji, 
na składowiska odpadów, itp, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych i dalszych ustaleM planu;  

9) drogach wewnCtrznych - nalecy przez to rozumieć 
wydzielone geodezyjnie działki, umocliwiaj>ce 
skomunikowanie działek budowlanych i innych 
terenów z drog> publiczn> - udostCpnione ogólnie 
dla ruchu pieszego i pojazdów na okreWlonych przez 
właWciciela lub zarz>dcC warunkach  
(z uwzglCdnieniem dalszych ustaleM planu  
i przepisów odrCbnych)ś  

 10) rozwi>zaniach o wysokim standardzie 
architektonicznym - nalecy przez to rozumieć 
rozwi>zania architektoniczno - budowlane 
charakteryzuj>ce siCŚ  
a) indywidualn> form> stylistyczn> brył budynków 

i wysok> jakoWci> materiałów wykoMczeniowych,  
b) kształtowaniem elewacji budynków w sposób 

urozmaicony - poprzez zastosowanie m. in. 
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podziałów elewacji z udziałem otworów 
okiennych i witryn, zrócnicowania faktur 
materiałów wykoMczeniowych, detalu 
architektonicznego, itp.,  

c) wskaanikiem przeszkleM elewacji od strony 
przyległej drogi publicznej - min. 20%;  

 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC okreWlon> na rysunku i w tekWcie 
planu, której nie moce przekraczać Wciana 
zewnCtrzna budynku w kierunku linii 
rozgraniczaj>cej z s>siaduj>c> drog>, lub w inne 
strony (zgodnie z odpowiednimi ustaleniami planu 
dla poszczególnych terenów), z wył>czeniemŚ 
pilastrów, ganków, gzymsów, podziemnych czCWci 
budynku, schodów, ramp, obiektów małej 
architektury, portierni w liniach ogrodzenia, 
ł>czników miCdzy budynkami ponad drogami 
wewnCtrznymi na terenach przeznaczonych w planie 
pod produkcjC i ciepłownictwo, itp.;  

 12) zorganizowanym procesie inwestycyjnym - nalecy 
przez to rozumieć inwestycjC realizowan> na 
podstawie projektu zagospodarowania terenu 
sporz>dzonego dla całej działki budowlanej;  

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

 14) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć pas 
zwartej zieleni wielopiCtrowej, oddzielaj>cej (w tym 
takce optycznie) tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
sposobie zagospodarowania;  

 15) zieleni przydrocnej – nalecy przez to rozumieć 
zieleM urz>dzon>, składaj>c> siC z gatunków 
odpornych na zanieczyszczenia, umieszczon>  
w pasie drogowym w celu: estetycznym, ochrony 
drogi przed zawiewaniem i zaWniecaniem, ochrony 
przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;  

 16) wskaaniku miejsc postojowych – nalecy przez to 
rozumieć iloWć miejsc postojowych przypadaj>c> na: 
wielkoWć powierzchni ucytkowej w zabudowie 
usługowej, mieszkanie lub iloWć zatrudnionych  
w obiektach produkcyjnych i magazynowych, przy 
uwzglCdnieniu zasady równania iloWci miejsc 
postojowych w górC - w przypadku ułamkowego 
przelicznika;  

 17) ogrodzeniu acurowym - nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie wykonane z elementów metalowych  
(z wyj>tkiem drutu kolczastego), drewnianych, itp. - 
gdzie przeWwity stanowi> min. 35% ich powierzchni, 
o maksymalnej wysokoWci 2m i dopuszczalnej 
wysokoWci podmurówki 0,5 m lub w formie 
cywopłotówś  

 18) 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 wymaganych dla budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi dotycz>cymi ochrony 
Wrodowiska.  
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w § 3 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>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem M6-U1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – usługi, z zastrzeceniem pkt 2 lit. b i d,  
b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, drogi 

wewnCtrzne, infrastruktura techniczna, zabudowa 
mieszkaniowa istniej>ca oraz funkcja 
mieszkaniowa towarzysz>ca usługom, z zastrzec. 
pkt 6;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) nakaz stosowania zorganizowanego procesu 

inwestycyjnego,  
b) zakaz lokalizacji tymczasowych: obiektów 

usługowych, gospodarczych i garacy,  
c) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej na 

parkingach budowanych na powierzchni terenu,  
d) zakaz lokalizacji usług koliduj>cych z funkcj> 

mieszkaniow> oraz zmiany sposobu ucytkowania 
budynków gospodarczych na mieszkalne;  

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

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (nie 
dotyczy infrastruktury techn., dotyczy stacji 
bazowych telefonii i obiektów 
radiokomunikacyjnych),  

b) dopuszczalny poziom hałasu okreWlony  
w przepisach odrCbnych – jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  

c) zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanej  
z gospodark> odpadami;  

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg 
i ci>gów pieszych - wył>cznie w formie acurowej,  

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

z rysunkiem planu,  
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 

poszczególnych działek budowlanych – 40%,  
c) dopuszcza siC maksymalnie 1 podmiot 

gospodarczy i 1 mieszkanie na danej działce,  
d) maksymalny procent powierzchni zabudowy 

poszczególnych działek budowlanych funkcj> 
mieszkaniow> towarzysz>c> usługom - 20%,  

e) zakaz lokalizacji obiektów zamieszkania 
zbiorowego,  

f) ew. przebudowa istniej>cych budynków 
mieszkalnych - bez zwiCkszania iloWci mieszkaM,  

g) maksymalna wysokoWć zabudowy: 11,5 m,  
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h) nachylenie połaci dachowych od 3o do 45o,  
i) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu 

jako biologicznie czynnej,  
j) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 

samochodówŚ  
- 1 ogólnodostCpne miejsce na 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług (w tym dla 
dostaw),  

- 3 miejsca na 10 zatrudnionych,  
- 1 miejsce na 1 mieszkanie;  

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ  
a) podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej (np. trafostacji) –  
w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym dostCp  
i właWciwe warunki ucytkowania tych obiektów,  

b) k>ty granic bocznych nowo wydzielanych 
działek wzglCdem przylegaj>cej drogi - 
zawieraj>ce siC w przedziale miCdzy 60o a 90o,  

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek budowlanych: 1000 m2,  

d) minimalna szerokoWć frontów w/w działek 20 m 
(nie dotyczy istn. działek nr geodez. 14 i 15);  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) obowi>zek wprowadzenia od strony dróg 

publicznych pasa zieleni urz>dzonej o szerokoWci 
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na dojWcia  
i dojazdy),  

b) w pasie technicznym o wymiarach po 6,5 m od 
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej  
o napiCciu 15kV (oznaczonym na rysunku planu) 
- obowi>zek uzgodnienia z gestorem linii 
działalnoWci inwestycyjnej i nasadzeM zieleni 
wysokiej;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) postuluje siC realizacjC ci>gu pieszo-rowerowego 

– ł>cz>cego drogi oznaczone symbolami M6-
KD(L)2 i M6-KDW1 oraz realizacjC w pasie 
tego ci>gu sieci infrastruktury technicznej,  

b) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 
z i do sieci – w uzgodnieniu z gestorem sieci,  

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - z sieci lub 
urz>dzeM – w uzgodnieniu z ich gestorem,  

d) zaopatrzenie w gaz i energiC ciepln> - 
postulowane z sieci, ew. z urz>dzeM 
indywidualnych,  

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

f) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej 
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej 
gestorem  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
a) do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały - 

ucytkowanie dotychczasowe lub zieleM,  
b) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej - 

gromadzenie Wcieków w zbiornikach 

bezodpływowych, z nakazem ich oprócniania 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

 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) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne,  
b) 30% dla pozostałych gruntów.  
 
§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M6-U2 i M6-U3 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – usługi, z zastrzeceniem pkt 2  
lit. b,  

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, drogi 
wewnCtrzne, infrastruktura techniczna, funkcja 
mieszkaniowa towarzysz>ca usługom,  
z zastrzeceniem pkt 6 lit. d;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) nakaz stosowania zorganizowanego procesu 

inwestycyjnego,  
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych i tymczasowych garacy,  
c) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej na 

parkingach budowanych na powierzchni terenu;  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:  
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (nie 
dotyczy infrastruktury technicznej),  

b) dopuszczalny poziom hałasu okreWlony  
w przepisach odrCbnych – jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  

c) zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanej  
z gospodark> odpadami,  

d) nakaz zachowania istniej>cego w terenie M6-U3 
stawu, wraz z otaczaj>c> go zieleni>ś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - dla oznaczonego na 
rysunku planu w terenie M6-U3 stanowiska 
archeologicznego - obowi>zek uzgodnienia robót 
ziemnych z właWciwym urzCdem ochrony zabytkówś  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg 
i ci>gów pieszych - wył>cznie w formie acurowej,  

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

z rysunkiem planu,  
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 

poszczególnych działek budowlanych – 40%,  
c) dopuszcza siC maksymalnie 1 podmiot 

gospodarczy na danej działce budowlanej,  
d) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej  

w formie budynków wolnostoj>cych i jako 
pierwszy etap inwestycji oraz maksymalny 
udział tej funkcji w powierzchni ucytkowej 
budynku - 20%,  

e) maksymalna wysokoWć zabudowy - 15 m,  
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o,  
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g) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu 
jako biologicznie czynnej,  

h) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
samochodówŚ  
- 1 ogólnodostCpne miejsce na 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług (w tym dla 
dostaw),  

- 3 miejsca na 10 zatrudnionych,  
- 1 miejsce na 1 mieszkanie;  

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ  
a) podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej (np. trafostacji) –  
w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym dostCp  
i właWciwe warunki ucytkowania tych obiektów,  

b) k>ty granic bocznych nowo wydzielanych 
działek wzglCdem przylegaj>cej drogi - 
zawieraj>ce siC w przedziale miCdzy 60o a 90o,  

c) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 
budowlanych: 15000 m2 dla terenu M6-U2 
(dopuszcza siC uwzglCdnienie w powierzchni 
wydzielanych działek s>siedniego terenu M5-U) 
oraz 2000 m2 dla terenu M6-U3,  

d) minimalna szerokoWć frontów w/w działekŚ 50 m 
dla terenu M6-U2 oraz 20 m dla ter. M6-U3;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) obsługa komunikacyjna terenu M6-U2 - 

wył>cznie z drogi M6-KD(L)1 (nie dotyczy 
przypadku, gdy działka budowlana nie bCdzie 
mieć dostCpu do tej drogi),  

b) obsługa komunikacyjna terenu M6-U3 - z drogi 
M6-KD(Z)1, poprzez zjazdy publiczne i drogi 
wewnCtrzne oraz z dróg na przyległym obszarze 
wsi GrCbocin,  

c) obowi>zek wprowadzenia od strony dróg 
publicznych pasa zieleni urz>dzonej o szerokoWci 
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na dojWcia  
i dojazdy),  

d) w pasie technicznym o wymiarach po 6,5 m od 
osi napowietrznych linii elektroenergetycznych  
o napiCciu 15kV (oznaczonym na rysunku planu) 
- obowi>zek uzgodnienia z gestorem linii 
działalnoWci inwestycyjnej i nasadzeM zieleni 
wysokiej;  

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

z i do sieci – w uzgodnieniu z gestorem sieci,  
b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - z sieci lub 

urz>dzeM – w uzgodnieniu z ich gestorem,  
c) zaopatrzenie w gaz i energiC ciepln> - 

postulowane z sieci, ew. z urz>dzeM 
indywidualnych,  

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

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
a) do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały - 

ucytkowanie dotychczasowe lub zieleM,  
b) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej - 

gromadzenie Wcieków w zbiornikach 
bezodpływowych, z nakazem ich oprócniania 
zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

 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) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

przez gminC na cele publiczne,  
b) 30% dla pozostałych gruntów.  
 
§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: M6-U/P1, M6-U/P2, M6-U/P3, M6-U/P4, 
M6-U/P5, M6-U/P6, M6-U/P7, M6-U/P8, M6-U/P9  
i M6-U/P10 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – usługi, obiekty produkcyjne,  
b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, drogi 

wewnCtrzne, infrastruktura techniczna, w terenie 
M6-U/P2 - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna istniej>caś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) nakaz stosowania zorganizowanego procesu 

inwestycyjnego,  
b) dla terenówŚ M6-U/P1, M6-U/P2 i M6-U/P3 - 

nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym;  

c) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej na 
parkingach budowanych na powierzchni terenu,  

d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowych i tymczasowych garacyś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko a w terenie M6-U/P2 - zakaz lokalizacji 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej);  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - dla oznaczonego na 
rysunku planu w terenie M6-U/P3 stanowiska 
archeologicznego - obowi>zek uzgodnienia robót 
ziemnych z właWciwym urzCdem ochrony zabytkówś  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg 
publicznych - wył>cznie w formie acurowej (nie 
dotyczy ogrodzeM placów składowania),  

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

z rysunkiem planu, z zastrzeceniem pkt 7,  
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 

poszczególnych działek budowlanych – 50%,  
c) maksymalna wysokoWć budynkówŚ dla terenu 

M6-U/P7 - 11,5 m, dla pozost. terenów - 20 m,  
d) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o,  
e) nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu 

jako biologicznie czynnej,  
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f) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 
samochodówŚ  
- 1 ogólnodostCpne miejsce na 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług (w tym dla 
dostaw),  

- 30 miejsc na 100 zatrudnionych,  
- 1 miejsce na 1 mieszkanie dla zabudowy 

istniej>cej,  
g) ew. przebudowa istniej>cych budynków 

mieszkalnych w terenie M6-U/P2 - bez 
zwiCkszania iloWci mieszkaM,  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - dla terenu M6-
U/P7, w s>siedztwie którego wystCpuje teren 
zagrocony osuwaniem siC mas ziemnych – 
obowi>zekŚ wykonania badaM geotechnicznych 
statecznoWci gruntu (takce dla w/w s>siedniego 
terenu) poprzedzaj>cych lokalizacjC nowych lub 
rozbudowC istniej>cych budynków oraz stosownego 
zagospodarowania terenu;  

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ  
a) dla terenów M6-U/P1, M6-U/P2, M6-U/P3, M6-

U/P4 i M6-U/P5 – min. powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych -3000 m2, 
min. szerokoWć frontów w/w działek - 40 m,  

b) dla terenów M6-U/P6, M6-U/P7, M6-U/P8, M6-
U/P9 i M6-U/P10 – min. powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych -2000 m2, 
min. szerokoWć frontów w/w działek - 30 m,  

c) podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów 
infrastruktury technicznej (np. trafostacji) –  
w wielkoWci i układzie zapewniaj>cym dostCp  
i właWciwe warunki ucytkowania tych obiektów,  

d) k>ty granic bocznych nowo wydzielanych 
działek wzglCdem przylegaj>cej drogi - 
zawieraj>ce siC w przedziale miCdzy 60o a 90o;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) obowi>zek wprowadzenia od strony  

ul. OlsztyMskiej, Wapiennej i drogi M6-KD(Z)1 
pasa zieleni urz>dzonej o szerokoWci min. 3 m 
(nie dotyczy przerw na dojWcia i dojazdy),  

b) w pasach technicznych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych o wymiarach po: 6,5 m od 
osi linii o napiCciu 15kV i 20 m od osi linii  
o napiCciu 110kV (oznaczonych na rysunku 
planu) - obowi>zek uzgodnienia z gestorem linii 
inwestycji i nasadzeM zieleni wysokiej;  

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

z i do sieci – w uzgodnieniu z gestorem sieci,  
b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - z sieci lub 

urz>dzeM – w uzgodnieniu z ich gestorem,  
c) zaopatrzenie w gaz i energiC ciepln> - 

postulowane z sieci, ew. z urz>dzeM 
indywidualnych,  

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ  
a) do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały - 

ucytkowanie dotychczasowe lub zieleM,  
b) dla wschodniej, nie zabudowanej czCWci terenu 

M6-U/P8 - do czasu budowy sieci kanalizacyjnej 
- gromadzenie Wcieków w zbiornikach 
bezodpływowych, z nakazem ich oprócniania 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

 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) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

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

symbolami: M6-U/P11, M6-U/P12, M6-U/P13, i M6-
U/P14 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – usługi, obiekty produkcyjne,  
b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, drogi 

wewnCtrzne, infrastruktura techniczna, 
działalnoWć zwi>zana z gospodark> odpadami  
(z zastrzeceniem pkt 6 lit. g);  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) nakaz stosowania zorganizowanego procesu 

inwestycyjnego,  
b) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej na 

parkingach budowanych na powierzchni terenu,  
c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych i tymczasowych garacyś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej  
i działalnoWci zwi>zanej z gospodark> odpadami);  

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg 
publicznych - wył>cznie w formie acurowej (nie 
dotyczy ogrodzeM placów składowania),  

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

z rysunkiem planu,  
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 

poszczególnych działek budowlanych – 50%,  
c) maksymalna wysokoWć budynków - 20 m,  
d) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o,  
e) nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu 

jako biologicznie czynnej,  
f) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 

samochodówŚ  
- 1 ogólnodostCpne miejsce na 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług (w tym dla 
dostaw),  

- 30 miejsc na 100 zatrudnionych,  
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g) dla działalnoWci zwi>zanej z gospodark> 
odpadami - nakaz: wprowadzenia wzdłuc granic 
własnego terenu pasa zieleni izolacyjnej  
o szerokoWci min 3 m (z wyj>tkiem przerw na 
dojWcie i dojazd) oraz zapewnienia wywozu 
odpadów - wył>cznie w stronC ul. Wapiennej  
i OlsztyMskiejś  

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ  
a) dla terenów M6-U/P11 i M6-U/P13 - minimalna 

powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych – 2000 m2, minimalna szerokoWć 
frontów w/w działek - 30 m,  

b) dla terenów M6-U/P12 i M6-U/P14 - minimalna 
powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych – 3000 m2, minimalna szerokoWć 
frontów w/w działek - 40 m,  

c) podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów 
infrastruktury technicznej (np. trafostacji) –  
w wielkoWci i układzie zapewniaj>cym dostCp  
i właWciwe warunki ucytkowania tych obiektów,  

d) k>ty granic bocznych nowo wydzielanych 
działek wzglCdem przylegaj>cej drogi - 
zawieraj>ce siC w przedziale miCdzy 60o a 90o;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu:  
a) postuluje siC bezpoWredni zjazd z drogi M6-

KD(Z)1 na teren M6-U/P14 (jako 4 wlot) – od 
strony pokazanego na rysunku planu  
w s>siedztwie terenu skrzycowania trój-
wlotowego,  

b) obowi>zek wprowadzenia od strony  
ul. Wapiennej i drogi M6-KD(Z)1 pasa zieleni 
urz>dzonej o szerokoWci min. 3 m (nie dotyczy 
przerw na dojWcia i dojazdy),  

c) w pasach technicznych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych o wymiarach po: 6,5 m od 
osi linii o napiCciu 15kV i 20 m od osi linii  
o napiCciu 110kV (oznaczonych na rysunku 
planu) - obowi>zek uzgodnienia z gestorem linii 
inwestycji i nasadzeM zieleni wysokiej;  

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

z i do sieci – w uzgodnieniu z gestorem sieci,  
b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - z sieci lub 

urz>dzeM – w uzgodnieniu z ich gestorem,  
c) zaopatrzenie w gaz i energiC ciepln> - 

postulowane z sieci, ew. z urz>dzeM 
indywidualnych,  

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej 
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu  
z gestorami;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - ucytkowanie 
dotychczasowe lub zieleMś  

 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) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych 

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

symbolem M6-P/U/C1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe – obiekty produkcyjne, składy, 
usługi, ciepłownictwo, energetyka,  

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, drogi 
wewnCtrzne, infrastruktura techniczna;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) nakaz stosowania zorganizowanego procesu 

inwestycyjnego,  
b) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej na 

parkingach budowanych na powierzchni terenu,  
c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych i tymczasowych garacyś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:  
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
(nie dotyczy rozbudowy i przebudowy istniej>cej 
ciepłowni, budowy elektrowni konwencjonalnej 
oraz infrastruktury technicznej),  

b) postuluje siC skojarzon> produkcjC energii „pr>d-
ciepło” oraz zast>pienie paliwa wCglowego 
gazem lub odnawialnymi aródłami energii,  

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg 
publicznych - wył>cznie w formie acurowej (nie 
dotyczy ogrodzeM placów składowania),  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  

z rysunkiem planu,  
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 

poszczególnych działek budowlanych – 50%,  
c) maksymalna wysokoWć budynków - 30 m,  
d) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o 
e) nakaz zachowania min. 15% powierzchni terenu 

jako biologicznie czynnej,  
f) minimalny wskaanik miejsc postojowych dla 

samochodówŚ  
- 1 ogólnodostCpne miejsce na 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług (w tym dla 
dostaw),  

- 3 miejsca na 10 zatrudnionych;  
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ  
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 3000 m2, minimalna 
szerokoWć frontów w/w działek - 30 m,  
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b) podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów 
infrastruktury technicznej (np. trafostacji) –  
w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym dostCp  
i właWciwe warunki ucytkowania tych obiektów,  

c) k>ty granic bocznych nowo wydzielanych 
działek wzglCdem przylegaj>cej drogi - 
zawieraj>ce siC w przedziale miCdzy 75o a 90o;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - obowi>zek 
wprowadzenia od strony drogi M6-KD(L)1 pasa 
zieleni urz>dzonej o szerokoWci min. 3 m (nie 
dotyczy przerw np. na dojWcia i dojazdy);  

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

z i do sieci – w uzgodnieniu z gestorem sieci,  
b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - z sieci lub 

urz>dzeM – w uzgodnieniu z ich gestorem,  
c) zaopatrzenie w gaz i energiC ciepln> - 

postulowane z sieci, ew. z urz>dzeM 
indywidualnych,  

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej 
infrastruktury - w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - ucytkowanie   

 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) 0% dla gruntów nabywanych przez gminC na 

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

symbolem M6-ZP1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe - zieleM urz>dzona,  
b) dopuszczalne: istniej>ca infrastruktura 

techniczna i droga wewnCtrzna,  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

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

kulturowego:  
a) nakaz zachowania istniej>cego ukształtowania 

terenu oraz zieleni wysokiej;  
b) zakaz lokalizacji nowych przedsiCwziCć 

mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowiskoś  
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 terenów - obowi>zek zachowania 
minimum 80% powierzchni danego terenu jako 
biologicznie czynnej;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - dla czCWci terenu - 

zgodnie z rysunkiem planu okreWlonej jako teren 
zagrocony osuwaniem siC mas ziemnych - 
obowi>zek zagospodarowania w sposób 
zmniejszaj>cy to zagrocenie (np. likwidacja 
„dzikich” zejWć przez skarpC)ś  

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obowi>zek 
pozostawienia dostCpnoWci ogólnej istniej>cej drogi 
wewnCtrznejś  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej -
dopuszcza siC przebudowC istniej>cej infrastruktury 
technicznej - w uzgodnieniu z jej gestorem;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe;  

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

symbolem M6-ZP/WS1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe: zieleM urz>dzona, wody 
powierzchniowe,  

b) dopuszczalne: urz>dzenia rekreacji, 
infrastruktura techniczna istniej>caś  

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) nakaz zachowania istniej>cego ukształtowania 

terenu, stawu oraz zieleni wysokiej,  
b) zakaz lokalizacji nowych przedsiCwziCć 

mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowiskoś  
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 - nakaz zachowania min. 
85% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;  

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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - w pasie 
technicznym wymiarach po 6,5 m od osi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiCciu 
15kV (oznaczonym na rysunku planu) - obowi>zek 
uzgodnienia z gestorem linii działalnoWci 
inwestycyjnej i nasadzeM zieleni wysokiej;  
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 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - dopuszcza siC 
przebudowC istniej>cej infrastruktury technicznej - 
w uzgodnieniu z jej gestorem;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe;  

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

symbolem M6-ZL1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe - zieleM leWna,  
b) dopuszczalne - istniej>ca infrastruktura 

techniczna,  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- 

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

kulturowego - zakaz zagospodarowywania terenu 
(sklasyfikowanego jako ucytek Ls) na cele inne nic 
zieleM (dopuszczalna jest wył>cznie przebudowa 
istniej>cej infrastruktury technicznej);  

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 terenów – obowi>zek zachowania 
minimum 85% powierzchni jako biologicznie 
czynnej;  

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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej -
dopuszcza siC przebudowC istniej>cej infrastruktury 
technicznej - w uzgodnieniu z jej gestorem;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe;  

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

symbolem M6-KD(GP)1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna 
główna ruchu przyWpieszonego,  

b) dopuszczalne: zieleM przydrocna i izolacyjna, 
infrastruktura techniczna (w tym nie zwi>zana  
z obsług> drogi), droga serwisowa wzdłuc terenu 
M6-U/P1;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji nowych wolno stoj>cych 
noWników reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych (za wyj>tkiem kiosków poł>czonych  
z wiatami przystankowymi);  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz stosowania rozwi>zaM 
technicznych i organizacyjnych zapewniaj>cych 
sprawnoWć ruchu i minimalizuj>cych uci>cliwoWci 
komunikacyjne pochodz>ce z drogi (w tym zieleni 
izolacyjnej);  

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - obowi>zek wprowadzenia 
zieleni przydrocnej – w pasach oddzielaj>cych 
jezdnie od chodników i drogi rowerowej oraz na 
innych wolnych powierzchniach;  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) minimalne docelowo parametry jezdni – 2 x 2,  
b) postuluje siC realizacjC chodnika i drogi 

rowerowej obustronnie,  
c) dopuszcza siC wykonanie drogi serwisowej jako 

pieszo-jezdni,  
d) docelowo – likwidacja bezpoWrednich poł>czeM  

z drogami M6-KD(D)2 i M6-KD(D)3;  
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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu  
a) obowi>zek udostCpnienia poprzez drogC 

serwisow> dojWcia i dojazdu do działki  
nr geodez. 27 w terenie M6-U/P1 a w przypadku 
likwidacji zjazdu w ul. Granitow> – takce do tej 
ulicy,  

b) w pasie technicznym o wymiarach po 20 m od 
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej  
o napiCciu 110kV (oznaczonym na rysunku 
planu) - obowi>zek uzgodnienia z gestorem linii 
działalnoWci inwestycyjnej i nasadzeM zieleni 
wysokiej;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) na przejWciach dla pieszych i przejazdach 

rowerowych - zakaz sytuowania wpustów 
ulicznych,  

b) zaopatrzenie w wodC (hydranty p-poc) i energiC 
elektryczn> (oWwietlenie uliczne, sygnalizacja) - 
z sieci – w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,  
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c) odprowadzenie Wcieków – do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej – w uzgodnieniu z jej gestorem,  

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

e) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu  
z odpowiednimi gestorami oraz właWciwym 
zarz>dc> drogi;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe, zieleM, parkingi, dopuszcza siC 
zmianC sposobu ucytkowania budynku 
mieszkalnego na działce nr geodez. 27 na usługiś  

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

symbolem M6-KD(Z)1 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna 
zbiorcza,  

b) dopuszczalne: zieleM przydrocna i izolacyjna, 
budowle i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
(w tym nie zwi>zane z obsług> drogi);  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji nowych wolno stoj>cych 
noWników reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych (za wyj>tkiem kiosków poł>czonych  
z wiatami przystankowymi);  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz stosowania rozwi>zaM 
technicznych i organizacyjnych zapewniaj>cych 
sprawnoWć ruchu i minimalizuj>cych uci>cliwoWci 
komunikacyjne pochodz>ce z drogi na s>siednie 
tereny (w tym zieleni izolacyjnej);  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - dla oznaczonego na 
rysunku planu stanowiska archeologicznego - 
obowi>zek uzgodnienia z właWciwym urzCdem 
ochrony zabytków robót ziemnych;  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - obowi>zek wprowadzenia 
zieleni przydrocnej (w tym zieleni wysokiej);  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych – 

zgodnie z rysunkiem planu,  
b) obowi>zek realizacji drogi rowerowej 

wydzielonej jednostronnie oraz chodników,  
c) poł>czenia z drogami na obszarze wsi GrCbocin, 

z drogami M6-KD(D)1, M6-KD(D)2 i M6-
KD(W)3 (-prawoskrCt) oraz zjazd na teren M6-
U/P14 - zgodnie z rysunkiem planu;  

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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ  
a) lokalizacja bezpoWrednich zjazdów z drogi - 

wył>cznie na przyległe działki budowlane nie 
maj>ce mocliwoWci podł>czenia do innych dróg 
nicszej klasy (lokalnych, dojazdowych lub 
wewnCtrznych) – w uzgodnieniu z właWciwym 
zarz>dc> drogi; postuluje siC grupowanie 
zjazdów (np. wspólny zjazd dla dwóch działek 
budowlanych),  

b) w pasie technicznym o wymiarach po 20 m od 
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej  
o napiCciu 110kV (oznaczonym na rysunku 
planu) - obowi>zek uzgodnienia z gestorem linii 
działalnoWci inwestycyjnej i nasadzeM zieleni 
wysokiej;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) na przejWciach dla pieszych i przejazdach 

rowerowych - zakaz sytuowania wpustów 
ulicznych,  

b) zaopatrzenie w wodC i energiC elektryczn> -  
z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,  

c) odprowadzenie Wcieków - do sieci kanalizacyjnej 
– w uzgodnieniu z gestorem sieci,  

d) postuluje siC realizacjC nowych sieci 
infrastruktury technicznej – jako podziemnych,  

e) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu  
z odpowiednimi gestorami oraz właWciwym 
zarz>dc> drogi;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe, zieleM, parkingi;  

 12) stawkC procentow>, na podstawie której oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - 0%.  
 
§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M6-KD(L)1 i M6-KD(L)2 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna 
lokalna,  

b) dopuszczalne: zieleM przydrocna, infrastruktura 
techniczna;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych 
(za wyj>tkiem kiosków poł>czonych z wiatami 
przystankowymi);  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturow. -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 – postuluje siC 
wprowadzenie zieleni przydrocnej (w tym zieleni 
wysokiej);  
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6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  
a) szerokoWci dróg w liniach rozgraniczaj>cych – 

zgodnie z rysunkiem planu (min. 12 m),  
b) obowi>zek realizacji drogi rowerowej  

i chodników (ew. ci>gu pieszo- rowerowego),  
c) na zakoMczeniu istniej>cej ul. Wapiennej - 

przystanek koMcowy autobusu, wraz z zapleczem 
socjalnym i ew. usługami - w budynku 
parterowym z dachem płaskimś  

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 terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - w pasie 
technicznym wymiarach po 6,5 m od osi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiCciu 
15kV (oznaczonym na rysunku planu) - obowi>zek 
uzgodnienia z gestorem linii działalnoWci 
inwestycyjnej i nasadzeM zieleni wysokiej;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) nawierzchnia jezdni w terenie M6-KD(L)1- 

przystosowana dla transportu ciCckiego,  
b) na przejWciach dla pieszych i przejazdach 

rowerowych - zakaz sytuowania wpustów 
ulicznych,  

c) zaopatrzenie w wodC i energiC elektryczn> -  
z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,  

d) odprowadzenie Wcieków – do sieci 
kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,  

e) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu  
z odpowiednimi gestorami i właWciwym zarz>dc> 
drogi;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe, zieleM, parkingi;  

 12) stawkC procentow>, na podstawie której oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - 0%.  
 
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M6-KD(D)1, M6-KD(D)2 i M6-KD(D)3 
ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna 
dojazdowa,  

b) dopuszczalne: zieleM przydrocna, infrastruktura 
techniczna;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowychś  

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 - postuluje siC 
wprowadzenie zieleni przydrocnej (w tym zieleni 
wysokiej -szczególnie w terenie M6-KD(D)1);  

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenów - 
szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie  
z rysunkiem planu;  

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 - w pasie 
technicznym wymiarach po 6,5 m od osi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiCciu 
15kV (oznaczonym na rysunku planu w terenach 
M6-KD(D)1 i M6-KD(D)2) - obowi>zek 
uzgodnienia z gestorem linii działalnoWci 
inwestycyjnej i nasadzeM zieleni wysokiej;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) zaopatrzenie w wodC i energiC elektryczn> -  

z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,  
b) odprowadzenie Wcieków – do sieci 

kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,  
c) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 

infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu  
z odpowiednimi gestorami i właWciwym zarz>dc> 
drogi;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe, parkingi;  

 12) stawkC procentow>, na podstawie której oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - 0%.  
 
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: M6-KDW1, M6-KDW2, M6-KDW3, M6-
KDW4 i M6-KDW5 ustala siCŚ  
1) przeznaczenie:  

a) podstawowe - komunikacja - droga wewnCtrzna,  
b) dopuszczalne: zieleM przydrocna, infrastruktura 

techniczna;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

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

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

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania;  

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś  
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6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu - 

szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie  
z rysunkiem planu;  

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

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

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych 

(gdzie droga ma odpowiednie parametry),  
b) zaopatrzenie w wodC i energiC elektryczn> -  

z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,  
c) odprowadzenie Wcieków – do sieci 

kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,  
d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej 

infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu  
z odpowiednimi gestorami i właWcicielem lub 
zarz>dc> drogi;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe, parkingi;  

 12) stawkC procentow>, na podstawie której oblicza siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - 0%.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 17. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

 
§ 18. 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.  

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia.  
 
§ 20.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu Miasta 
Torunia.  

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta 
Waldemar Przybyszewski 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr 732/10 
Rady Miasta Torunia  

z dnia 21 stycznia 2010 r.  
 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla 
terenów połoconych w rejonie ulic OlsztyMskiej  
i Wapiennej, przy granicy z wsi> GrCbocin. 
 

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.) 
Rada Miasta Torunia nie uwzglCdnia ponicszych uwag, 
wniesionych do projektu planu przez: 
 

1. „Budlex” Sp. z o.o. ul. Wapienna 10, 87-100 
ToruM, który wnosi oŚ 
a) jednoznaczne okreWlenie na rysunku planu, na 

których odcinkach linie rozgraniczaj>ce teren 
jednostki M6-KDW3 pokrywaj> siC z istniej>cymi 
geodezyjnymi granicami działek oraz na których 
odcinkach odbiegaj> od tych granic. Jeceli linia 
rozgraniczaj>ca ma odbiegać od istniej>cej  
w poblicu linii granicy geodezyjnej to wnosi siC, aby 
na rysunku planu jednoznacznie podano odległoWć 
przesuniCcia pomiCdzy tymi liniami. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Uwaga bezzasadna - w projekcie planu linia 
rozgraniczaj>ca teren M6-KDW3 pokrywa siC  
z istniej>cymi geodezyjnymi granicami działek  
Nr 21/36 i 21/44 od strony działek spółki „Budlex”. 

b) przyjCcie dla drogi wewnCtrznej - jednostki M6-
KDW3, zmiennej szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych od maksymalnie 12 m do 6 m -  
z dostosowaniem granic planowanej jednostki (linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu) 
do istniej>cych granic geodez. działek Nr 21/36, 
21/39, 21/44, 21/71, 21/153, 21/154, 21/109, 21/111, 
21/113.  
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
KrCta droga M6-KDW3 stanowi jedyny dojazd do 
kilku podmiotów prowadz>cych działalnoWć 
usługow>, produkcyjn> lub składy, ucytkowana jest 
przez transport ciCcki. Istniej>ca szerokoWć drogi  
6 m – nie zapewnia odpowiednich parametrów dla 
„rozwojowych” potrzeb przewidzianych w planie  
(w przypadku podziału, zagospodarowania  
i ucytkowania terenu przez nowe podmioty 
gospodarcze – zwiCkszona iloWć ucytkowników 
drogi, koniecznoWć budowy w pasie tej drogi 
nowych elementów infrastruktury technicznej, itp.).  
2. Stowarzyszenia Rowerowy ToruM ul. Klonowica 

33/2, 87-100 ToruM, który wnosi oŚ  
a) wprowadzenie obowi>zku budowy drogi rowerowej 

obustronnie dla drogi M6-KD(GP)1  
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
ObjCta obszarem planu droga M6-KD(GP)1  
(ul. OlsztyMska) bCdzie rozbudowana do klasy drogi 
głównej ruchu przyWpieszonego, zgodnie z decyzj>  

o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych - tzw. „specustawy”, 
która daje uprawnienie nadzwyczajne dla w/w 
decyzji w stosunku do ustaleM m.p.z.p). Projekt tej 
drogi (m. in. chodniki obustronnie, droga rowerowa 
jednostronnie) wykonała specjalistyczna firma 
incynierii ruchu i projektowania drogowego. St>d 
tec projekt planu (docelowo) jedynie postuluje 
realizacjC drogi rowerowej obustronnie (z uwagi na 
zasadnoWć takiego rozwi>zania dla obsługi 
komunikacyjnej terenów przyległych i wygodC 
rowerzystów). UwzglCdnienie wniosku 
Stowarzyszenia nie zmieni w/w zalecnoWci 
wynikaj>cych z obowi>zuj>cych przepisów, moce 
jednak utrudnić procedurC uzyskiwania pozwolenia 
na budowC. 

b) wykreWlenie słowa „jednostronnie”, z zapisu 
„obowi>zek realizacji drogi rowerowej 
jednostronnie” dla planowanej drogi zbiorczej M6-
KD(Z)1 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Dla planowanej drogi zbiorczej M6-KD(Z)1 ze 
wzglCdów ruchowych - nie ma uzasadnienia 
realizacja drogi rowerowej obustronnie. 

c) wykreWlenie obowi>zku realizacji drogi rowerowej 
ew. ci>gu pieszo-rowerowego oraz wprowadzenie 
stosownego zapisu dopuszczaj>cego stosowanie 
elementów uspokojenia ruchu drogowego dla dróg 
M6-KD(L)1 i M6-KD(L)2,  

d) stosowny zapis dopuszczaj>cy stosowanie 
elementów uspokojenia ruchu drogowego dla dróg 
M6-KD(D)1, M6-KD(D)2 i M6-KD(D)3 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwag z ppkt c i dŚ 
Obszar planu obejmuje w wiCkszoWci tereny 
przewidziane pod usługi, przemysł i składy - funkcje 
te bCd> generować znaczny ruch transportu 
ciCckiego. Ze wzglCdów bezpieczeMstwa -zasadne 
jest wiCc, by drogi lokalne posiadały oddzielone od 
jezdni chodniki i drogC rowerow>, ew. ci>g pieszo-
rowerowy (w terenach, gdzie natCcenie ruchu 
pieszych i rowerzystów bCdzie niewielkie). Na 
drogach lokalnych i dojazdowych projektowanych 
dla transportu ciCckiego, a zwłaszcza drogach  
o znacznym spadku (wiCkszoWć planowanych dróg 
lokalnych i dojazdowych) – nie stosuje siC 
elementów uspokojenia ruchu drogowego. 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 732/10 
Rady Miasta Torunia  

z dnia 21 stycznia 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 

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

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

1. Budowa planowanych dróg gminnych wraz  
z infrastruktur> (oWwietlenie, kanalizacja deszczowa)Ś 
a) budowa drogi zbiorczej wzdłuc granicy z wsi> 

GrCbocin - o dł. ca 630 m (odcinek połocony  
w całoWci na terenie miasta Torunia) + 650 m 
(odcinek, gdzie pas drogowy w wiCkszoWci lecy na 
terenie wsi GrCbocin a na terenie miasta bCdzie 
realizowany płd. chodnik w/w drogi). Wlot do 
skrzycowania z rozbudowywan> ul. OlsztyMsk> 
dwu-jezdniowy, dalej na zachód droga jedno-
jezdniowa z ew. dodatkowym pasem na lewoskrCty 

w rejonie skrzycowaM, z chodnikami obustronnymi  
i drog> rowerow>,  

b) budowa lub przebudowa dróg klasy lokalnej  
i dojazdowej – o dł. ca 1300 m. Drogi jedno-
jezdniowe z chodnikami (ew. ci>g pieszo rowerowy 
w drogach lokalnych),  
2. Rozbudowa sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej, 

w tym budowa nowych odcinków sieci (głównie dla 
obsługi terenów niezabudowanych, przewidzianych  
w planie pod usługi i obiekty produkcyjne) - 
realizowana głównie w pasach dróg publicznych przez 
ToruMskie Wodoci>gi Sp. z o.o. 
 
Realizacja w/w inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami.  
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji.  
 
Finansowanie z budcetu gminy, z udziałem Wrodków 
zewnCtrznychś 
 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji gazu, 
energii elektrycznej i ciepła realizowane bCd>  
i finansowane w sposób okreWlony w ustawie Prawo 
energetyczne, przez odpowiednich gestorów sieci  
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UCHWAŁA Nr 285/10 
 RADY MIEJSKIEJ w VWIECIU 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Cisowej w Sulnowie. 
 

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 z póan. zm.)1 oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)2, po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Vwiecie 
przyjCtym uchwał> nr 205/2000 Rady Miejskiej  
w Vwieciu z dnia 30 marca 2000 r. uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla działek przy  
ul. Cisowej w Sulnowie, zwany dalej planem.  

2. PodstawC prawn> planu stanowi uchwała  
nr 113/08 Rady Miejskiej w Vwieciu z dnia 24 stycznia 
2008 r. w sprawie przyst>pienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek przy ul. Cisowej w Sulnowie.  

3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie 
ustaleM planu oraz okreWla granicC obszaru objCtego 
planem. 

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na 

obszarze objCtym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa 
miejscowego. 

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na 
obszarze objCtym planem maj> zastosowanie przepisy 
odrCbne. 

 
§ 3. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

1) rysunek planu w skali 1Ś1000 jako zał>cznik nr 1; 
2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu planu jako zał>cznik nr 2; 
3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
jako zał>cznik nr 3. 

 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
powszechnie obowi>zuj>ce ustawy i rozporz>dzenia, 
normy, a takce obowi>zuj>ce na terenie gminy 
przepisy gminne; 

2) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 


