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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 109/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 12 maja 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 (Źz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) okreWla 
siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminyŚ 

1. Źotychczas obowi>zuj>cy m.p.z.p. osiedla 
„Bielawy” wyznaczył sieć ulic gminnych wraz 
z infrastruktur>, które w wiCkszoWci juc powstały. 
W porównaniu do ustaleM m.p.z.p. osiedla „Bielawy” – 
niniejszy plan zakłada budowC nastCpuj>cych nowych 
odcinków planowanych dróg gminnych wraz 
z infrastruktur> (oWwietlenie, kanalizacja deszczowa)Ś 
a) budowa odcinka drogi dojazdowej ł>cz>cej 

ul. Sieradzk> i CzCstochowsk> - o dł. 90 m (jezdnia 
o szer. 5,5 m z chodnikiem jednostronnym),  

b) budowa odcinka drogi dojazdowej ł>cz>cej 
ul. Zielonogórsk> i Skromn> - o dł. 40 m (jezdnia 
o szer. 5,5 m z chodnikiem jednostronnym).  
2. Budowa nowych odcinków sieci wodoci>gowej 

i kanalizacyjnej (głównie dla obsługi terenów 
niezabudowanych, przewidzianych w planie pod 
zabudowC mieszkaniow> i usługi) – realizowana 
w pasach dróg publicznych przez ToruMskie Wodoci>gi 
Sp. z o.o. 

3. Realizacja ww. inwestycji bCdzie przebiegać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami i normami.  
Źopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji.  
 
Finansowanie - z budcetu gminy, z wykorzystaniu 
Wrodków pozyskanych ze aródeł zewnCtrznych.  
 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji gazu, 
energii elektrycznej i ew. ciepła realizowane bCd> 
i finansowane w sposób okreWlony w ustawie Prawo 
energetyczne, przez odpowiednich gestorów sieci. 
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UCHWAŁA Nr 110/11 

 RADY MIASTA TORUNIA 
 z dnia 12 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie ulic: 
Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami1)) 
w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami2)), po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, 
Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu, bCd>cy 
w czCWci zmian> miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia, dotycz>cego obszaru 
oznaczonego symbolem S 40 ON, połoconego u zbiegu 
ulic: Żałata i Sienkiewicza (uchwała nr 508/2000 Rady 
Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2000 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 1 do 
niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia 
planu, w tym granice obszaru objCtego planem, 
z zastrzeceniem § 3. 

 
§ 3.1. W granicach obszaru objCtego planem, 

znajduje siC teren oznaczony symbolem TZ, bCd>cy 
terenem zamkniCtym w rozumieniu przepisów art. 14 
ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla którego planu 
nie sporz>dza siC. 

2. Granice terenu, o którym mowa w ust 1, s> 
tocsame z liniami rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym 
przeznaczeniu. 

 
§ 4.1. 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 przeznaczenie podstawowe 
i nie jest z nim sprzeczne; 
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3) terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 

planu, o okreWlonym rodzaju przeznaczenia 
podstawowego, 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 z: 
a) poz. 1 - liczba 31 - oznacza numer planu, 
b) poz. 2 - liczba 05 - 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 szczególnoWciŚ administracjC, bankowoWć, handel, 
mieszkalnictwo zbiorowe, gastronomiC, oWwiatC, 
opiekC zdrowotn>, ł>cznoWć, kulturC, naukC 
i szkolnictwo wycsze, sport i rekreacjC, działalnoWć z 
zakresu transportu, motoryzacji, rzemiosła i usług 
produkcyjnych; 

6) usługach wspomagaj>cych i uzupełniaj>cych 
sprawnoWć funkcjonowania obiektów przeznaczenia 
podstawowego – nalecy przez to rozumieć usługi 
inne, nic okreWlone w przeznaczeniu podstawowym, 
które mog> być zrealizowane i funkcjonować 
wył>cznie po realizacji funkcji podstawowej (II etap 
inwestycji) jako wbudowane w obiekty 
przeznaczenia podstawowego, 

7) 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) kolorystyk> elewacji o stonowanych, 

pastelowych kolorach utrzymanych w gamie 
barw naturalnych, b>da wykoMczeniem nie 
otynkowan> cegł> ceramiczn>, 

c) 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.; 

8) 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); 

9) obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, 

w której obowi>zkowo nalecy sytuować frontow> 
WcianC budynku, 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) przy czym dopuszcza siC 
cofniCcie 20% powierzchni elewacji frontowej 
w gł>b terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu 
podstawowym; 

 10) małych domach mieszkalnych – nalecy przez to 
rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne 
w formie wolnostoj>cej lub blianiaczej, gdzie kacdy 
z budynków posiada co najwycej jedn> klatkC 
schodow>, i z kacdej klatki schodowej dostCpnych 
jest nie wiCcej, nic 6 mieszkaMś 

 11) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach 
o nieprzekraczalnym k>cie nachylenia połaci 
dachowej – do 20o wł>cznieś 

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

 13) wskaaniku miejsc postojowych – nalecy przez to 
rozumieć iloWć miejsc postojowych przypadaj>c> na: 
- wielkoWć powierzchni ucytkowej w zabudowie 

usługowej, 
- iloWć ucytkowników w obiektach o funkcji 

widowiskowej, 
- 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
- 100 łócek w obiektach zamieszkania 

zbiorowego, 
- 100 studentów b>da uczniów lub zatrudnionych 

w szkołach i instytucjach, 
liczon> ł>cznie przy uwzglCdnieniu zasady równania 
iloWci miejsc postojowych w górC - w przypadku 
ułamkowego przelicznika; 

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

 15) ograniczeniach wynikaj>cych z dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM – nalecy przez to 
rozumieć ograniczenia wysokoWci obiektów 
budowlanych oraz naturalnych, w tym równiec 
wszelkich urz>dzeM lokalizowanych na dachach 
budynków, do 92,0 m nad poziom morza, które to 
ograniczenie zostało okreWlone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska ToruM ze wzglCdu na 
prawidłowoWć funkcjonowania lotniska; 

 16) zachowaniu formy architektonicznej zabudowy 
o wartoWci historyczno-kulturowej – nalecy przez to 
rozumieć zachowanie wygl>du architektonicznego 
budynków w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia 
dachu, kompozycji elewacji tzn. zachowania detalu 
architektonicznego (w tym równiec balkonów), 
rozmieszczenia , wielkoWci, kształtu oraz proporcji 
otworów okiennych wraz z oryginaln> stolark>. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
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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. 

 
§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-U1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: usługi, 
b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, parkingi, drogi 

wewnCtrzne, obiekty małej architektury oraz 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co b>da potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC 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 budynek kasyna 
oficerskiego koszar pionierskich przy 
ul. Sienkiewicza 33, oznaczony na rysunku planu 
jako wpisany do rejestru zabytków decyzj> 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 
5.06.2009 r. pod nr A/1532 wraz 
z rozplanowaniem zabudowy i zieleni w jego 
otoczeniu, 

c) obowi>zek uzyskania pozwolenia właWciwych 
słucb ochrony zabytków na prowadzenie 
wszelkich prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, prac 
zwi>zanych z umieszczaniem urz>dzeM 
technicznych, tablic, reklam, napisów 
i podejmowanie innych działaM maj>cych wpływ 
na wygl>d budynku wpisanego do rejestru 
zabytków, 

d) obowi>zek zachowania wartoWciowej zieleni 
w otoczeniu zabudowy, o której mowa w pkt 4 
lit. b niniejszego paragrafu, a takce obowi>zek 
zachowania kompozycji historycznego układu 
zieleni z kontrol> dosadzeM, oraz zachowania 
istniej>cych zabytkowych ogrodzeM, 

e) obowi>zek uzgadniania projektów 
zagospodarowania terenu z właWciwymi słucbami 
ochrony zabytków, 

f) dopuszcza siC rozbudowC (dobudowC) obiektu 
dawnego kasyna wojskowego od strony 
zachodniej; 

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

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

z rysunkiem planu, 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy - 
3 kondygnacje nadziemne, nie wiCcej, nic 10 m 
ponad poziom terenu, 

c) minimalna wysokoWć zabudowy – 2 kondygnacje 
nadziemne, 

d) dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu do 30o, 
e) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 

40%, 
f) minimalny wskaanik miejsc postojowych: 

- 20 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej usług, 

- 8 miejsc postojowych na 100 łócek 
w obiektach zamieszkania zbiorowego, 

- 15 miejsc postojowych na 100 łócek 
w hotelach, 

g) nakaz zachowania min. 30% powierzchni 
biologicznie czynnej; 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia 
nowowydzielanych działek budowlanych - 3000 m2, 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych oraz 
podziałów dokonywanych w celu regulacji granic 
nieruchomoWciś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z: ul. Sienkiewicza 

i ul. Żałata (w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi), 
b) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 

wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

w tym wód opadowych i roztopowych z dachów 
i powierzchni utwardzonych – z i do miejskiej 
sieci – w uzgodnieniu i na warunkach gestora 
sieci, z dopuszczeniem odprowadzenia do gruntu 
wód opadowych i roztopowych z dachów 
budynków, 

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 nieprzekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

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 - do czasu 
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realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 31.05-U2 i 31.05-U3 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: usługi z zakresu oWwiaty, nauki, 
szkolnictwa wycszego, kultury, administracji, 
sportu i rekreacji, mieszkalnictwo zbiorowe, 
istniej>ca zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalne: usługi wspomagaj>ce 
i uzupełniaj>ce sprawnoWć funkcjonowania 
obiektów przeznaczenia podstawowego, zieleM 
parkowa, parkingi, drogi wewnCtrzne, obiekty 
małej architektury oraz obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, w tym stacja gazowa 
Wredniego ciWnienia, połocona na działce nr 81 
na terenie jednostki oznaczonej symbolem 
31.05-U2; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co b>da potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

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

o granicach przedstawionych na rysunku planu, 
b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 

konserwatorskiej jest budynek oznaczony na 
rysunku planu jako wpisany do rejestru 
zabytków decyzj> Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 10.05.1988 r. 
pod nr 274 wraz z rozplanowaniem zabudowy 
i zieleni w jego otoczeniu oraz budynki 
oznaczone na rysunku planu jako obiekty 
o wartoWci historyczno-kulturowej wraz 
z rozplanowaniem zabudowy i zieleni w ich 
otoczeniu, 

c) obowi>zek uzyskania pozwolenia właWciwych 
słucb ochrony zabytków na prowadzenie 
wszelkich prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, prac 
zwi>zanych z umieszczaniem urz>dzeM 
technicznych, tablic, reklam, napisów 
i podejmowanie innych działaM maj>cych wpływ 
na wygl>d budynku wpisanego do rejestru 
zabytków, 

d) obowi>zek zachowania formy architektonicznej 
zabudowy o wartoWci historyczno-kulturowej, 

e) obowi>zek zachowania wartoWciowej zieleni 
w otoczeniu zabudowy, a takce obowi>zek 
zachowania kompozycji historycznego układu 

zieleni z kontrol> dosadzeM, oraz zachowania 
istniej>cych zabytkowych ogrodzeM, 

f) dla terenu, o którym mowa w pkt 4 lit. a 
niniejszego paragrafu ustala siC zakaz 
rozbudowy, nadbudowy i zmiany formy 
budynków, o których mowa w pkt 4 lit b 
niniejszego paragrafu, 

g) dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej 
i drzwiowej w uzgodnieniu z właWciwymi 
słucbami ochrony zabytków, przy czym 
ewentualna wymiana powinna mieć charakter 
odtworzeniowy wzglCdem zachowanych 
przekazów ikonograficznych, 

h) zachowanie sposobu wykoMczenia elewacji 
z zakazem tynkowania elewacji ceglanych, które 
nigdy nie były otynkowane, 

i) dopuszczalna kolorystyka elewacji 
otynkowanych - kolory naturalne (odcienie 
ciepłej szaroWci, piasku, złamana biel), 

j) zakaz stosowania dociepleM zewnCtrznych 
budynków, o którym mowa w pkt 4 lit. b 
niniejszego paragrafu, 

k) obowi>zek uzgadniania projektów 
zagospodarowania terenu z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej, 

l) obowi>zek uzgadniania projektów budowlanych 
z właWciwymi słucbami ochrony 
konserwatorskiej, 

m) obowi>zek uzgadniania z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej wszelkich prac 
budowlanych maj>cych wpływ na wygl>d 
zewnCtrzny obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty o wartoWci historyczno-
kulturowej, w tym równiec dotycz>cych 
kolorystyki elewacji, a takce prac porz>dkowo-
pielCgnacyjnych i rewaloryzacyjnych 
dotycz>cych historycznego układu zieleni; 

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

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

z rysunkiem planu, 
b) zakaz rozbudowy istniej>cej funkcji 

mieszkaniowej, 
c) maksymalna wysokoWć zabudowy - 

5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe, jednak o wysokoWci górnej krawCdzi 
elewacji frontowej nie przekraczaj>cej 
wysokoWci górnej krawCdzi elewacji frontowej 
s>siedniej zabudowy, oznaczonej na rysunku 
planu jako obiekty wpisane do rejestru zabytków 
b>da obiekty o wartoWci historyczno-kulturowej, 

d) minimalna wysokoWć zabudowy - od strony 
ul. Sienkiewicza - 3 kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze ucytkowe, z wył>czeniem 
ł>czników, wykuszy i innych elementów 
architektonicznych nie stanowi>cych 
samodzielnej zabudowy, a takce małej 
architektury, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 173 – 9933 – Poz. 1470 
 

e) dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu 
dostosowanym do nachylenia dachów s>siedniej 
zabudowy, oznaczonej na rysunku planu jako 
obiekty wpisane do rejestru zabytków b>da 
obiekty o wartoWci historyczno-kulturowej, 

f) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 
40%, 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowych: 
- 20 miejsc postojowych na 1000 m2 

powierzchni ucytkowej usług, 
- 20 miejsc postojowych na 100 studentów, 
- 8 miejsc postojowych na 100 łócek 

w obiektach zamieszkania zbiorowego, 
- 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

h) nakaz zachowania min. 30% powierzchni 
biologicznie czynnej; 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych - 3000 m2, 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych oraz 
podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia 
przyległych nieruchomoWci i regulacji ich granic; 

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

publicznych na warunkach i w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogi; 

b) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruM, 

c) zakaz zabudowy kubaturowej oraz lokalizowania 
małej architektury i zadrzewieM w pasie 
o szerokoWci po 3,0 m z obu stron sieci 
ciepłowniczych i komór cieplnych; 

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

w tym wód opadowych i roztopowych z dachów 
i powierzchni utwardzonych – z i do miejskiej 
sieci – w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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 nieprzekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

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 do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 31.05-U4 i 31.05-U5 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: usługi, 
b) dopuszczalne: 

- zieleM, parkingi, drogi wewnCtrzne, obiekty 
małej architektury oraz obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
wył>cznie jako adaptacja funkcji istniej>cej 
na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 31.05-U4; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co b>da potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM 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 terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, z zastrzeceniem pkt 6, lit. b., 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy 

istniej>cej – zgodnie ze stanem istniej>cym, 
c) maksymalna wysokoWć nowej zabudowy - 

4 kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 15 m 
ponad poziom terenu, z zastrzeceniem pkt 6, 
lit. d, 

d) maksymalna wysokoWć istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – zgodnie 
ze stanem istniej>cymś 

e) dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu połaci 
dachowych do 45o, 

f) maksymalny procent powierzchni zabudowy: 
- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-U4 - 80% powierzchni 
terenu poszczególnych inwestycji, 

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 31.05-U5 - 50% powierzchni 
terenu poszczególnych inwestycji, 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowych: 
- 20 miejsc postojowych na 1000 m2 

powierzchni ucytkowej usług, 
- 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, 
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- 8 miejsc postojowych na 100 łócek 
w obiektach zamieszkania zbiorowego, 

- 1 miejsce postojowe b>da garacowe na kacde 
mieszkanie w istniej>cej zabudowie 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 

h) nakaz zachowania powierzchni biologicznie 
czynnej: 
- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-U4 - 10%, 
- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-U5 - 30%, 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia 
nowowydzielanych działek budowlanych - 1000 m², 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych oraz 
podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia 
przyległych nieruchomoWci i regulacji ich granic; 
dopuszcza siC ponadto podział działki nr 163/3 
połoconej na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 31.05-U4 w celu wydzielenia działek pod 
poszczególnymi pawilonami handlowymi; 

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

publicznych na warunkach i w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogi, 

b) zakaz zabudowy kubaturowej oraz lokalizowania 
małej architektury i zadrzewieM w pasie 
o szerokoWci po 3,0 m z obu stron sieci 
ciepłowniczych i komór cieplnych, 

c) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

w tym wód opadowych i roztopowych z dachów 
i powierzchni utwardzonych – z i do miejskiej 
sieci – na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem 
sieci, 

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, 

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 - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

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

symbolami: od 31.05-MW1 do 31.05-MW5, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, parkingi, drogi 
wewnCtrzne, obiekty małej architektury oraz 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych oraz tymczasowych garacy 
indywidualnych, 

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co b>da potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

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

o granicach przedstawionych na rysunku planu, 
b) obowi>zek zachowania formy architektonicznej 

budynków o wartoWci historycznej oraz ochrony 
rozplanowania zabudowy i zieleni w jej 
otoczeniu, 

c) obowi>zek zachowania wartoWciowej zieleni 
w otoczeniu zabudowy, a takce obowi>zek 
zachowania kompozycji historycznego układu 
zieleni, w tym przedogródków, wraz 
z ogrodzeniami, z dopuszczeniem ich wymiany 
i odtworzenia, 

d) ustala siC zakaz rozbudowy, nadbudowy 
i zmiany formy budynków, o których mowa 
w pkt 4 lit b niniejszego paragrafu, 

e) dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej 
i drzwiowej w uzgodnieniu z właWciwymi 
słucbami ochrony zabytków, przy czym 
ewentualna wymiana powinna mieć charakter 
odtworzeniowy wzglCdem zachowanej substancji 
zabytkowej oraz zachowanych przekazów 
ikonograficznych, 

f) zachowanie sposobu wykoMczenia elewacji 
z zakazem tynkowania elewacji ceglanych, które 
nigdy nie były otynkowane, 

g) dopuszczalna kolorystyka elewacji 
otynkowanych: 
- dla budynków połoconych na terenie 

oznaczonym symbolem 31.05-MW1 - 
kolorystyka monochromatyczna, zblicona do 
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koloru tynku barwionego w masie (jasna, 
ciepła szaroWć, odcienie naturalnego piasku) 

- dla budynków połoconych na terenach 
oznaczonych symbolami od 31.05-MW2 do 
31.05-MW4 - kolory stonowane, utrzymane 
w gamie barw ziemi, 

- dla budynków połoconych na terenie 
oznaczonym symbolem 31.05-MW5 - kolory 
partii tynkowanych - naturalne (odcienie 
ciepłej szaroWci, piasku, złamana biel), zakaz 
tynkowania partii ceglanych, 

h) dla terenu oznaczonego symbolem 31.05-MW5 - 
zakaz stosowania dociepleM zewnCtrznych 
budynków, o których mowa w pkt 4 lit. b 
niniejszego paragrafu, 

i) obowi>zek uzgadniania projektów 
zagospodarowania terenu z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej, 

j) obowi>zek uzgadniania z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej wszelkich prac 
budowlanych maj>cych wpływ na wygl>d 
zewnCtrzny obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty o wartoWci historyczno-
kulturowej, w tym równiec dotycz>cych 
kolorystyki elewacji; 

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy niezgodnej 

z przeznaczeniem podstawowym, 
c) maksymalny procent powierzchni zabudowy dla 

terenu objCtego niniejszym paragrafem: 
- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-MW1 - 50%, 
- dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolami: od 31.05-MW2 do 31.05-MW5 - 
30%, 

d) maksymalna wysokoWć zabudowy - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlania – zgodnie 
ze stanem istniej>cym, 

e) geometria dachu - zgodnie ze stanem 
istniej>cym, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych - 
1 miejsce postojowe 1 mieszkanie, 

g) dopuszcza siC lokalizowanie garacy 
indywidualnych wył>cznie jako zblokowanych 
na granicy działki i wył>cznie w strefach 
oznaczonych na rysunku planu, 

h) nakaz zachowania min. 25% powierzchni 
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 oraz warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci - minimalna powierzchnia 
nowowydzielanych działek budowlanych - 1000 m2, 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych oraz 
podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia 
przyległych nieruchomoWci i regulacji ich granic; 

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

publicznych, na warunkach i w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogi, 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 31.05-MW2 do 31.05-MW5 - 
zakaz zabudowy kubaturowej oraz lokalizowania 
małej architektury i zadrzewieM w pasie 
o szerokoWci po 3,0 m z obu stron sieci 
ciepłowniczych i komór cieplnych, 

c) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

z i do miejskiej sieci - na warunkach 
i w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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 nieprzekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

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 do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 31.05-MW6, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalne: usługi, zieleM urz>dzona, parkingi, 
drogi wewnCtrzne, obiekty małej architektury 
oraz obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych oraz garacy indywidualnych, 

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
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a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co b>da potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem 
realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

b) nakaz uzyskania opinii geologicznej wydanej na 
podstawie dokumentacji geologiczno-incynierskiej, 

c) nakaz wykonania projektu zieleni na bazie 
inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem 
maksymalnej ochrony zieleni wysokiej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC 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, s> budynki oznaczone na 
rysunku planu jako obiekty o wartoWci 
historyczno-kulturowej oraz zasadnicze elementy 
historycznego układu przestrzennego, 

c) obowi>zek zachowania obiektów, o których 
mowa w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu, 

d) obowi>zek zachowania Wladu drogi wewnCtrznej 
wraz ze szpalerem drzew, przebiegaj>cej 
w kierunku wschód – zachód wzdłuc 
ul. Broniewskiego, 

e) zakaz stosowania dociepleM zewnCtrznych 
budynków oraz zakaz tynkowania elewacji 
budynków, o których mowa w pkt 4 lit. b 
niniejszego paragrafu, 

f) obowi>zek uzgadniania z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej wszelkich prac 
budowlanych maj>cych wpływ na wygl>d 
zewnCtrzny obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty o wartoWci historyczno-
kulturowej, w tym równiec dotycz>cych 
kolorystyki elewacji, 

g) obowi>zek uzgodnienia projektów 
zagospodarowania terenu z właWciwymi słucbami 
ochrony zabytkówś 

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

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

z rysunkiem planu, 
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 

50%, 
c) maksymalna iloWć kondygnacji: 

- od strony ul. Żałata – nie wiCcej nic 
3 kondygnacje, punktowo dopuszcza siC 
4 kondygnacje, w tym poddasze ucytkowe, 
nie wiCcej nic 12 m dla budynków z dachami 
płaskimi i z dachami spadowymi 
o nachyleniu połaci dachowych do 35o i 15 m 
dla budynków z dachami spadowymi 
o nachyleniu połaci dachowych wiCkszym nic 
35o, 

- w strefie dostCpnej dla zabudowy 
o głCbokoWci 35 m od strony ulicy 
Broniewskiego – nie wiCcej nic 

9 kondygnacji, jednak nie wiCcej nic 28 m, 
przy czym gdyby zabudowa o wysokoWci 
przekraczaj>cej 5 kondygnacji tworzyć miała 
wzdłuc tej ulicy pierzejC o długoWci 
przekraczaj>cej 75 m lub suma długoWci 
elewacji frontowych o takiej wysokoWci miała 
przekroczyć 150 m – wymaga siC jej 
cofniCcia od nieprzekraczalnej linii 
zabudowy na odległoWć od krawCdzi jezdni 
ul. Broniewskiego nie mniejsz> nic wysokoWć 
budynku; 

d) dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu połaci 
dachowych do 45o, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych: 
- 1,2 miejsc parkingowych b>da garacowych 

na kacde mieszkanie, przy czym co najmniej 
20% tej liczby w poziomie terenu, 

- 20 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej usług, 

- 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, 
f) nakaz zachowania min. 30% powierzchni 

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 oraz warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci - minimalna powierzchnia 
nowowydzielanych działek budowlanych - 1000 m2, 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z ul. Żałata (nie wiCcej 

nic 3 zjazdy) i z ul. Broniewskiego (1 zjazd), 
b) zakaz zabudowy kubaturowej oraz lokalizowania 

małej architektury i zadrzewieM w pasie 
o szerokoWci po 3,0 m z obu stron sieci 
ciepłowniczych i komór cieplnych 

c) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

z i do miejskiej sieci – na warunkach 
i w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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, 

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; 
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 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 10. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 31.05-MW7 i 31.05-MW8 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalne: usługi, zieleM urz>dzona, parkingi, 
drogi wewnCtrzne, obiekty małej architektury 
oraz obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych oraz tymczasowych garacy 
indywidualnych, 

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co b>da potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM 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 terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 30%, 
c) maksymalna wysokoWć zabudowy - 

5 kondygnacji, nie wiCcej nic 18 m, 
d) dachy płaskie, 
e) minimalny wskaanik miejsc postojowych: 

- 1,2 miejsc parkingowych b>da garacowych 
na kacde mieszkanie, przy czym co najmniej 
20% tej liczby w poziomie terenu, 

- 20 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej usług/handlu, 

- 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, 
f) nakaz zachowania min. 25% powierzchni 

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 oraz warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci - minimalna powierzchnia 
nowo wydzielanych działek budowlanych - 1000 m2, 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych oraz 

podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia 
przyległych nieruchomoWci i regulacji ich granic; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obowi>zek zapewnienia swobodnego dostCpu 

i przejWcia poprzez istniej>ce przejWcie bramne 
w budynku przy ul. Gagarina 170-200, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, 

c) zakaz zabudowy kubaturowej oraz lokalizowania 
małej architektury i zadrzewieM w pasie 
o szerokoWci po 3,0 m z obu stron sieci 
ciepłowniczych i komór cieplnych, 

d) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

 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, 

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, 

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 terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 11. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 31.05-MN/MW9, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna - małe domy mieszkalne, 

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, parkingi, drogi 
wewnCtrzne, obiekty małej architektury oraz 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych i tymczasowych obiektów 
usługowych oraz garacy indywidualnych, 

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
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mog>cych zawsze znacz>co b>da potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC 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, s> budynki oznaczone na 
rysunku planu jako obiekty o wartoWci 
historyczno-kulturowej wraz z rozplanowaniem 
zabudowy i zieleni ogrodów przydomowych 
w ich otoczeniu, 

c) obowi>zek zachowania formy architektonicznej 
budynków o wartoWci historycznej wraz 
z rozplanowaniem zabudowy i zieleni w ich 
otoczeniu, 

d) obowi>zek zachowania wartoWciowej zieleni 
w otoczeniu zabudowy, a takce obowi>zek 
zachowania kompozycji historycznego układu 
zieleni, w tym przedogródków, wraz 
z ogrodzeniami, z dopuszczeniem ich wymiany 
i odtworzenia wzglCdem stanu historycznego 
w przypadku złego stanu zachowania, 

e) dla terenu objCtego niniejszym paragrafem ustala 
siC zakaz rozbudowy, nadbudowy i zmiany 
formy budynków, o których mowa w pkt 4 lit a 
niniejszego paragrafu, 

f) dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej 
i drzwiowej w uzgodnieniu z właWciwymi 
słucbami ochrony zabytków, przy czym 
ewentualna wymiana powinna mieć charakter 
odtworzeniowy wzglCdem zachowanej substancji 
zabytkowej oraz zachowanych przekazów 
ikonograficznych, 

g) dopuszczalna kolorystyka elewacji - 
monochromatyczna, zblicona do koloru tynku 
barwionego w masie (jasna, ciepła szaroWć, 
odcienie naturalnego piasku), 

h) zakaz stosowania dociepleM zewnCtrznych 
budynków, o którym mowa w pkt 4 lit. a 
niniejszego paragrafu, 

i) obowi>zek uzgadniania projektów 
zagospodarowania terenu z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej, 

j) obowi>zek uzgadniania z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej wszelkich prac 
budowlanych maj>cych wpływ na wygl>d 
zewnCtrzny obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty o wartoWci historyczno-
kulturowej, w tym równiec dotycz>cych 
kolorystyki elewacji; 

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa blianiacza o Wcianach wspólnych 

zlokalizowanych na granicach działek w sposób 

odpowiadaj>cy zabudowie wschodniej strony 
ul. Kasprowicza z zastrzeceniem pkt b, 

b) dopuszcza siC zabudowC wolnostoj>c> wył>cznie 
na działce nr 34, 

c) obowi>zuj>ce linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) maksymalna szerokoWć elewacji frontowej dla 
kacdego z pary budynków tworz>cych zabudowC 
blianiacz> oraz dla budynków wolnostoj>cych - 
14 m, 

e) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 
50%, 

f) maksymalna wysokoWć zabudowy: 
3 kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 
wysokoWć budynków połoconych na działkach 
nr 34, 40 i 45, 

g) dachy płaskie, 
h) minimalny wskaanik miejsc postojowych - 

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 
i) nakaz zachowania min. 25% powierzchni 

biologicznie czynnej, 
j) nakaz dostosowania architektury nowo 

projektowanej zabudowy do budynków 
zlokalizowanych przy ulicach: Kasprowicza, 
WyspiaMskiego i Wyczółkowskiego, 
oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
o wartoWci historyczno-kulturowej; 

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 nieruchomoWci - minimalna powierzchnia 
nowo wydzielanych działek budowlanych - 300 m2, 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych, oraz 
podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia 
przyległych nieruchomoWci i regulacji ich granic; 

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

dojazdowych i lokalnych, 
b) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 

wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

z i do miejskiej sieci – na warunkach 
i w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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, 

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy – jako podziemnych, 
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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 terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 12. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: od 31.05-MN/MW10 do 31.05-MN/MW15 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna – małe domy mieszkalne, 

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona ogrodów 
przydomowych, parkingi, drogi wewnCtrzne, 
obiekty małej architektury oraz obiekty 
i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych i tymczasowych garacy 
indywidualnych, 

b) nakaz stosowania rozwi>zaM o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co b>da potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) ustala siC 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, s> budynki oznaczone na 
rysunku planu jako obiekty o wartoWci 
historyczno-kulturowej wraz z rozplanowaniem 
zabudowy i zieleni ogrodów przydomowych 
w ich otoczeniu, 

c) obowi>zek zachowania formy architektonicznej 
zabudowy o wartoWci historycznej, 

d) obowi>zek zachowania wartoWciowej zieleni 
w otoczeniu zabudowy, a takce obowi>zek 
zachowania kompozycji historycznego układu 
zieleni, w tym przedogródków, wraz 
z ogrodzeniami, z dopuszczeniem ich wymiany 
i odtworzenia wzglCdem stanu historycznego 
w przypadku złego stanu zachowania, 

e) ustala siC zakaz rozbudowy, nadbudowy 
i zmiany formy budynków, o których mowa 
w pkt 4 lit b niniejszego paragrafu, 

f) dopuszcza siC wymianC stolarki okiennej 
i drzwiowej w uzgodnieniu z właWciwymi 
słucbami ochrony zabytków, przy czym 
ewentualna wymiana powinna mieć charakter 
odtworzeniowy wzglCdem zachowanej substancji 

zabytkowej oraz zachowanych przekazów 
ikonograficznych, 

g) dopuszczalna kolorystyka elewacji - 
monochromatyczna, zblicona do koloru tynku 
barwionego w masie (jasna, ciepła szaroWć, 
odcienie naturalnego piasku), 

h) zakaz stosowania dociepleM zewnCtrznych 
budynków o którym mowa w pkt 4 lit. b 
niniejszego paragrafu, 

i) obowi>zek uzgadniania projektów 
zagospodarowania terenu z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej, 

j) obowi>zek uzgadniania z właWciwymi słucbami 
ochrony konserwatorskiej wszelkich prac 
budowlanych maj>cych wpływ na wygl>d 
zewnCtrzny obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty o wartoWci historyczno-
kulturowej, w tym równiec dotycz>cych 
kolorystyki elewacji; 

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa blianiacza, z zastrzeceniem pkt b, 
b) dopuszcza siC zabudowC wolnostoj>c> wył>cznie 

na działkach nr: 47, 69, 70, 92, 93, 221, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 
d) maksymalny procent powierzchni zabudowy – 

40% , 
e) maksymalna wysokoWć zabudowy - 

3 kondygnacje nadziemne, zgodnie ze stanem 
istniej>cym, z zastrzeceniem pkt f., 

f) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynku 
połoconego na działce nr 129 - 4 kondygnacje 
nadziemne, zgodnie ze stanem istniej>cym, 

g) dachy płaskie, 
h) minimalny wskaanik miejsc postojowych: 

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 
i) dopuszcza siC lokalizowanie garacy 

indywidualnych, wył>cznie jako zblokowanych 
w narocniku działki i wył>cznie w strefach 
oznaczonych na rysunku planu, w iloWci nie 
wiCkszej, nic 2 garace na jedn> działkC, 

j) nakaz zachowania min. 25% powierzchni 
biologicznie czynnej, 

k) w przypadku wymiany b>da przebudowy 
obiektów nie oznaczonych na rysunku planu jako 
obiekty o wartoWci historyczno-kulturowej - 
nakaz dostosowania architektury 
nowoprojektowanej zabudowy do budynków 
zlokalizowanych przy ulicach: Kasprowicza, 
WyspiaMskiego i Wyczółkowskiego, 
oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
o wartoWci historyczno-kulturowej; 

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 nieruchomoWci - minimalna powierzchnia 
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nowowydzielanych działek budowlanych - 400 m2, 
z wył>czeniem działek wydzielanych na cele 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych oraz 
podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia 
przyległych nieruchomoWci i regulacji ich granic; 

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

dojazdowych i lokalnych, 
b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 31.05-MN/MW10, 31.05-MN/MW11 
i 31.05-MN/MW15 - zakaz zabudowy 
kubaturowej oraz lokalizowania małej 
architektury i zadrzewieM w pasie o szerokoWci 
po 3,0 m z obu stron sieci ciepłowniczych 
i komór cieplnych, 

c) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

z i do miejskiej sieci – na warunkach 
i w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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, 

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 do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały - dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanieś 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 31.05-ZL1 i 31.05-ZL2 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zieleM leWna o funkcji publicznego 
parku leWnego, 

b) dopuszczalne: istniej>ce obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– rewitalizacja w kierunku parku leWnego 
we wzajemnym powi>zaniu funkcjonalnym 
i ucytkowym terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 31.05-ZL1 i 31.05-ZL2; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) obowi>zek kształtowania ci>głoWci powi>zaM 
miejskiego systemu ekologicznego poprzez 
rewitalizacjC i maksymaln> ochronC istniej>cej 
zieleni leWnej oraz jej wzbogacanie i pielCgnacjC, 

b) urz>dzenie i rewitalizacja na funkcje parkowe, 
zorganizowanie stref rekreacyjnych 
z uwzglCdnieniem ochrony walorów, zwłaszcza 
ochrony form wydmowych i zadrzewieM oraz 
podnoszenia jakoWci stanu siedlisk 
przyrodniczych, 

c) ochrona terenu przed przeznaczaniem na cele 
niezwi>zane z rekreacj> w zieleni; 

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

o granicach przedstawionych na rysunku planu 
oraz strefy ochrony archeologicznej, zawieraj>ce 
stanowiska archeologiczne podlegaj>ce ochronie 
konserwatorskiej, 

b) przedmiotem ochrony w strefie ochrony 
konserwatorskiej s> historyczne tereny zieleni 
miejskiej, 

c) wszelkie formy zagospodarowania obszaru 
stanowisk archeologicznych nalecy uzgadniać 
z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w zakresie prac 
ziemnych; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zieleM leWna kształtowana w sposób 

umocliwiaj>cy zwiCkszenie przydatnoWci dla 
celów rekreacji w oparciu o istniej>c> sieć 
duktów leWnych, 

b) zakaz grodzenia terenu, 
c) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) zakaz zagospodarowania niezgodnego 

z przeznaczeniem podstawowym; 
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 nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 

wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruM, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
publicznych, 

c) nakaz rozbiórki budynków o funkcji niezgodnej 
z przeznaczeniem podstawowym; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
w uzgodnieniu i na warunkach wydanych przez 
gestora sieci; 
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 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwałyŚ 
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-ZL1 – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 31.05-ZL2 – do czasu realizacji 
ustaleM niniejszej uchwały, dopuszcza siC 
wył>cznie biec>c> konserwacjC istniej>cych 
budynkówś 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 14. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-KD(G)1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna – 
ulica główna, 

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, parkingi, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

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 
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; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) przed rozbiórk> budynku oznaczonego na 

rysunku planu jako budynek o wartoWci 
historyczno-kulturowej (kamienicy połoconej 
przy ul. Broniewskiego 24) - nakaz wykonania 
niezbCdnej dokumentacji budynku w formie 
karty ewidencyjnej zabytków architektury 
i budownictwa w porozumieniu z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków, 

b) ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 
o granicach przedstawionych na rysunku planu, 

c) dla terenu, o którym mowa w pkt 4 lit. b 
niniejszego paragrafu ustala siC obowi>zek 
uzgadniania projektów zagospodarowania terenu 
z właWciwymi słucbami ochrony zabytków, 

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

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

min. 26 m - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) przekrój dwujezdniowy, 
c) torowisko tramwajowe, 
d) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej; 

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) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 

wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruM 

b) zakaz lokalizowania małej architektury 
i zadrzewieM w pasie o szerokoWci po 3,0 m z obu 
stron sieci ciepłowniczych i komór cieplnych; 

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

w energiC elektryczn> (oWwietlenie) - z sieci – 
w uzgodnieniu z gestorem danej sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków - do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej - w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

c) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej - jako podziemnych, 

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - ucytkowanie 
dotychczasowe (bez prawa rozbudowy i przebudowy 
istniej>cych budynków), zieleM urz>dzona, parkingi; 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 15. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 31.05-KD(Z)2 do 31.05-KD(Z)5 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

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

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, parkingi, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych 
(z 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; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 31.05-KD(Z)4 ustala siC strefC 
ochrony konserwatorskiej o granicach 
przedstawionych na rysunku planu, 

b) dla terenów, o których mowa w pkt 4 lit. a 
niniejszego paragrafu ustala siC obowi>zekŚ 
- uzgadniania projektów zagospodarowania 

terenu z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków, 
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- kształtowania przebiegu jezdni ulic 
zbiorczych w sposób zapewniaj>cy 
minimalizacjC strat w drzewostanie, 

c) w przypadku ingerencji w historyczne załocenia 
ogrodowe połocone przy ul. Reja 38-46 - nakaz 
wyprzedzaj>cego sporz>dzenia dokumentacji 
historycznych załoceM ogrodowych (karty 
ogrodu); 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - w miejscach, w których 
pozwala na to szerokoWć pasa drogowego - 
obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej – 
w pasach oddzielaj>cych jezdnie od ci>gów pieszo – 
rowerowych; 

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

min. 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla terenów oznaczonych symbolami 

od 31.05-KD(Z)2 do 31.05-KD(Z)4 – przekrój 
jednojezdniowy, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 
31.05-KD(Z)5 – przekrój dwujezdniowy, 

d) dla terenów oznaczonych symbolami 
od 31.05-KD(Z)2 do 31.05-KD(Z)4 – torowisko 
tramwajowe, 

e) dla terenów oznaczonych symbolami: 
31.05-KD(Z)2, 31.05-KD(Z)3 i 31.05-KD(Z)5 -
obowi>zek realizacji infrastruktury rowerowej; 

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) obsługa terenów przyległych, 
b) zakaz zabudowy oraz lokalizowania małej 

architektury i zadrzewieM w pasie o szerokoWci 
po 3,0 m z obu stron sieci ciepłowniczych 
i komór cieplnych, 

c) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

w energiC elektryczn> (oWwietlenie) - z sieci – 
w uzgodnieniu z gestorem danej sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków - do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej - w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu w zakresie przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego - ucytkowanie 

dotychczasowe (bez prawa rozbudowy i przebudowy 
istniej>cych budynków), zieleM urz>dzona, parkingi; 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 16. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 31.05-KD(L)6 i 31.05-KD(L)7 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna – 
ulica lokalna, 

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, parkingi, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

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 współczesnejŚ 
a) dla terenów objCtych niniejszym paragrafem, 

ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 
o granicach przedstawionych na rysunku planu, 

b) dla terenów, o których mowa w pkt 4 lit. a 
niniejszego paragrafu ustala siC obowi>zekŚ 
- uzgadniania projektów zagospodarowania 

terenu z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków, 

- ochrony istniej>cego drzewostanu w formie 
szpalerów przyulicznych, 

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

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

min. 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) przekrój jednojezdniowy, 
c) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej; 

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa terenów przyległych, 
b) zakaz zabudowy oraz lokalizowania małej 

architektury i zadrzewieM w pasie o szerokoWci 
po 3,0 m z obu stron sieci ciepłowniczych 
i komór cieplnych, 

c) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 
wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

w energiC elektryczn> (oWwietlenie) - z sieci –  
w uzgodnieniu z gestorem danej sieci, 
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b) odprowadzenie Wcieków - do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej - w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu w zakresie przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 17. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 31.05-KD(D)8 do 31.05-KD(D)15 ustala 
siCŚ 
1) przeznaczenie: 

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

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, parkingi, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

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 współczesnejŚ 
a) ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 

o granicach przedstawionych na rysunku planu, 
b) dla terenów, o których mowa w pkt 4 lit. a 

niniejszego paragrafu ustala siC obowi>zekŚ 
- uzgadniania projektów zagospodarowania 

terenu z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków, 

- ochrony istniej>cego drzewostanu w formie 
szpalerów przyulicznych, 

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) przekrój jednojezdniowy, b>da pieszojezdnia, 
b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

min. 8 m, 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) obsługa terenów przyległych, 
b) obowi>zek uwzglCdnienia ograniczeM 

wynikaj>cych z dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ToruMś 

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

w energiC elektryczn> (oWwietlenie) - z sieci –  
w uzgodnieniu z gestorem danej sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków - do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej - w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

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

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu - do czasu realizacji 
ustaleM niniejszego planu w zakresie przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 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 wysokoWci 30%. 
 
§ 18. 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. 

 
§ 19. 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. 

 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 21.1. 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 
Marian Żr>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, 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 oraz z 2011r. Nr 32 poz. 159. 
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr 110/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 12 maja 2011 r. 
 

 
 

Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr 110/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 12 maja 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie RAŹY MIASTA TORUNIA 
o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów połoconych w rejonie ulicŚ Broniewskiego, 
Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
w zwi>zku z art. 17 pkt 14, przedstawia siC listC 
nieuwzglCdnionych uwag wraz z rozstrzygniCciem 
o sposobie ich rozpatrzenia.  

 
Rada Miasta Torunia 

nie uwzglCdnia nastCpuj>cych uwagŚ 
 

Uwaga nr 1: dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 31.05-U1 (§5 pkt 1. ppkt. b) – pismo PRES 
Burdach i wspólnicy Sp.j. z siedzib> przy 
ul. Sienkiewicza 33, 87-100 ToruM (pismo datowane na 
dzieM 25 lutego 2011r., data wpływu do Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Toruniu – 25.02.2011 r.) 

ObrCb nr 6, działki nrŚ. 116/3, 188/2 (własnoWć - PRES 
Burdach) i 116/2, 188/3 (własnoWć – MNP Marbud), 
Składaj>cy uwagC wnioskuje o ustalenie dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.05-U1 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako 
przeznaczenia dopuszczalnego. 
CzCWć terenu, którego dotyczy złocona uwaga (działki 
nr 116/2, 188/3) nie stanowi własnoWci PRźS Burdach 

 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 

Budynek kasyna oficerskiego koszar pionierskich przy 
ul. Sienkiewicza 33, jest wpisany do rejestru zabytków 
decyzj> Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z dnia 5.06.2009 r. pod nr A/1532 wraz 
z rozplanowaniem zabudowy i zieleni w jego otoczeniu. 
Zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków ochronie konserwatorskiej podlega równiec 
otoczenie budynku – tj. załocenie parkowe obejmuj>ce 
działki  116/3, 188/2, 116/2 i 188/3. Załocenie d. kasyna 
oficerskiego stanowi kontynuacjC zespołu historycznej 
zabudowy usługowej powstałej wzdłuc 
ul. Sienkiewiczaś funkcja usługowa załocenia 
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harmonijnie wpisuje siC w kontekst przestrzenny 
otoczenia, co zostało uwzglCdnione w projekcie planu.  
Ponadto połocenie nieruchomoWci przy skrzycowaniu 
ul. Sienkiewicza i Żałata, w bliskim s>siedztwie 
planowanej linii tramwajowej wyklucza funkcjC 
mieszkaniow>. 
 
Uwaga nr 2: dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 31.05-U1 oraz 31.05-MW6 – pismo PRES 
Burdach i wspólnicy Sp.j. z siedzib> przy 
ul. Sienkiewicza 33, 87-100 ToruM  (pismo datowane na 
dzieM 25 lutego 2011 r., data wpływu do Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Toruniu – 25.02.2011 r.) 
ObrCb nr 6, działki nrŚ116/2, 188/3. 
Wniosek dotyczy terenu nie bCd>cego własnoWci> PRźS 
Burdach i wspólnicy Sp. j. Teren jest własnoWci> MNP 
„Marbud” żrupa Budowlana Sp. z o.o. i wspólnicy Sp.j. 
WłaWciciel nie złocył uwag dotycz>cych przebiegu ww. 
linii rozgraniczaj>cych. 
W przypadku nie dopuszczenia dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 31.05-U1 zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej jako przeznaczenia 
dopuszczalnego, składaj>cy uwagC wnioskuje o zmianC 
przebiegu linii rozgraniczaj>cej tereny oznaczone 
symbolami 31.05-MW6 z 31.05-U1 wg granicy 
własnoWci terenu, w taki sposób, aby działki nrŚ116/2, 
188/3 znalazły siC w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 31.05-MW6. 
 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 
Zgodnie z art. 17 pkt 6b Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. z póan. zm. oraz zgodnie z art. 20 Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 r. z póan. zm., Wojewódzki Konserwator 
Zabytków jest organem właWciwym do uzgadniania 
projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Omawiana uwaga nie moce 
zostać uwzglCdniona, gdyc jest sprzeczna z treWci> 
postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 21.05.2009r. (sygnatura 
WUOZ/T/UAB/2342/2009). W powycszym piWmie 
Wojewódzki Konserwator Zabytków jako jeden 
z warunków pozytywnego uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów połoconych w rejonie ulic: Broniewskiego, 
Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu wymienia 
- wyznaczenie granic jednostki planistycznej 31.05-U1 
w taki sposób by w jej obrCbie znalazło siC całe 
załocenie parkowe przy dawnym kasynie (działki 
nr:116/2,116/3, 188/2, 188/3). WłaWciciel gruntu nie 
złocył uwag dotycz>cych przebiegu ww. linii 
rozgraniczaj>cej. Ukształtowanie linii rozgraniczaj>cych 
terenu zgodnie z historycznym podziałem parceli nie 
uniemocliwi realizacji zamierzeM inwestycyjnych 
właWciciela gruntu, tj. realizacji parkingów i zieleni 
urz>dzonej.  
 
Uwaga nr 3: dotycz>ca ustaleM dla terenu oznaczonego 
symbolem 31.05-ZL2 (§13 pkt 1) – pismo pana Marcina K., 
zam. w Toruniu (pismo datowane na dzieM 3 marca 
2011r. – data nadania 08.03.2011r. - data wpływu do 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu 
11.03.2011 r.) 
ObrCb nr 6, działki nrŚ 208 (ucytkownik wieczysty – 
firma Masta), 
 

Składaj>cy uwagC wnosi o zmianC przeznaczenia 
podstawowego dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 31.05-ZL2 z zieleni leWnej o funkcji 
publicznego parku leWnego na zabudowC wielorodzinn> 
wysok>. Powycsz> uwagC argumentuje wydan> decyzj> 
o pozwoleniu na budowC z dnia 10.01.2011r. sygn. 
WI/ŹT.ŁK.71110-111/10, obejmuj>ca przebudowC 
i rozbudowC istniej>cych obiektów budowlanych na 
lokale mieszkalne w iloWci 68 mieszkaM wraz z garacem 
podziemnym. Ponadto wnioskodawca informuje, ic dla 
omawianej nieruchomoWci wydano decyzjC o warunkach 
zabudowy z dnia 9 marca 2009 r. SKO-72-169/08, 
okreWlaj>c> mocliwoWć zabudowy tej działki w 49% jej 
powierzchni oraz do wysokoWci 4 kondygnacji. 
Składaj>cy uwagC wypowiada siC krytycznie 
nt. zawartoWci prognozy skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego. W opinii wnosz>cego 
uwagC, prognoza nie zawiera wystarczaj>cych 
informacji nt. skutków finansowych uchwalenia planu, 
poniewac nie okreWla wartoWci nieruchomoWci, któr> 
gmina zamierza wykupić oraz nie informuje o tym, 
ce działka składaj>cego uwagC jest w trakcie inwestycji 
i gmina bCdzie zobowi>zana do wykupienia budynku 
powstałego na działce nr 208.   
 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie ulicŚ 
Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema 
w Toruniu przedmiotowy teren znajduje siC w jednostce 
planistycznej oznaczonej symbolem 31.05-ZL2 - zieleM 
leWna o funkcji publicznego parku leWnego. Zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
omawiany projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przeszedł procedurC 
uzgadniania i opiniowania.  
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia stanowi>cego zał>cznik do uchwały nr 1032/06 
Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. 
przedmiotowy obszar znajduje siC w obszarze 
funkcjonalnym zieleM parkowa, w strefie polityki 
przestrzennej S,. 
S - strefa poWrednia obejmuje istniej>ce lub 
projektowane tereny zainwestowania miejskiego 
o ducym udziale powierzchni biologicznie czynnych, 
istotnych dla kształtowania systemu ekologicznego 
miasta. Źziałania w tej strefie podporz>dkowane być 
powinny maksymalnemu zabezpieczeniu wystCpuj>cych 
wartoWci przyrodniczych z dopuszczeniem zmian 
istniej>cych form zagospodarowania b>da ucytkowania. 
Ze wzglCdu na sposób zagospodarowania i ucytkowania 
poszczególnych obszarów miasta, cech ich struktury 
oraz uwzglCdniaj>c obecn> i przewidywan> dynamikC 
procesów ich rozwoju - w ramach opisanej wycej strefy 
polityki przestrzennej, okreWlone zostały równiec 
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podstrefy działaM. Przedmiotowy obszar znajduje siC 
w podstrefie działaM S.1 
S.1 - podstrefa umiarkowanego rozwoju obejmuje 
obszary i tereny o rozpoczCtych procesach urbanizacji 
(w oparciu o obowi>zuj>ce m.p.z.p.) lub 
predysponowane do rozwoju funkcji miejskich, a takce 
tereny wiCkszych zespołów zieleni leWnej lub parkowej 
oraz niektórych cmentarzy, połocone generalnie 
w terenach pomocniczych dla systemu ekologicznego 
(maj>cych znaczenie m.in. dla przewietrzania miasta, 
stanowi>cych w czCWci „ł>czniki” pomiCdzy terenami 
wCzłowymi i współtworz>cymi system ekologiczny). 
Źziałania samorz>du gminnego w tej podstrefie 
ukierunkowane bCd> m.in. na utrzymanie 
i „wzbogacenie” szaty roWlinnej terenów istniej>cej 
zieleni leWnej z przekształceniem jej w zieleM parkow> 
(parki leWne) wraz z urz>dzeniami słuc>cymi rekreacji 
i wypoczynkowi, 
W rozdziale 2.10.5 Studium  (Ustalenia dla 
wyodrCbnionych jednostek - Bydgoskie PrzedmieWcie), 
w odniesieniu do omawianego obszaru w podrozdziale 
Zasady ochrony Wrodowiska i jego zasobów - Zasady 
ochrony i kształtowania Miejskiego Systemu 
źkologicznego ustalono, co nastCpujeŚ  
dla obszarów i terenów funkcjonalnych połoconych 
w strefie S, w rejonie Bielan, ustala siC nastCpuj>ce 
kierunki działaMŚ 
- ochrona terenów ucytkowanych jako parki 

i uroczyska leWne (przy ul. Słowackiego-
Kraszewskiego i ul. Bema-Balonowa) przed 
przeznaczaniem ich na cele nie zwi>zane z rekreacj> 
w zieleni, 

- urz>dzenie i rewitalizacja uroczysk leWnych na 
funkcje parkowe, zorganizowanie stref 
rekreacyjnych z uwzglCdnieniem ochrony walorów, 
zwłaszcza ochron> form wydmowych i zadrzewieM, 
podnoszeniem jakoWci stanu siedlisk przyrodniczych, 

- kształtowanie ci>głoWci Miejskiego Systemu 
źkologicznego poprzez rewitalizacjC i zakładanie 
terenów zieleni urz>dzonej w powi>zaniu z terenami 
lasów. 

Z kolei w rozdziale 3. Zgodnie z ustaleniami 
podrozdziału 3.2. – „Obszary, obiekty i zasady ochrony 
zabytków i historycznego krajobrazu kulturowego”, 
przedmiotowy teren zaliczono do III strefy ochrony 
konserwatorskiej obszarów ze znacznym udziałem 
elementów historycznych ukształtowanej struktury 
przestrzennej o wartoWciach kulturowych. 
Omawiany teren wskazano jako obszar podlegaj>cy 
ochronie, stanowi>cy pozostałoWci wydm (tzw. ZajCcze 
żórki), ustalaj>c utrzymanie zachowanych terenów 
zieleni z kontrol> dosadzeM. 
W Wwietle powycszych informacji nalecy stwierdzić, ce 
postulaty zgłaszane przez składaj>cego uwagC pozostaj> 
w całkowitej sprzecznoWci z polityk> przestrzenn> 
prowadzon> przez gminC na tym terenie, wynikaj>c> 
z ustaleM studium i realizowan> m.in. przez ustalenia 
projektu m.p.z.p. dla terenów połoconych w rejonie 
ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema 
w Toruniu. 
 
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego składaj>cego 
uwagC godzi w interes gminy, albowiem zmierza do 

wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej i ruchu 
kołowego na tereny leWno-rekreacyjne, maj>ce istotne 
znaczenie dla ci>głoWci systemu ekologicznego miasta. 
Nalecy przewidywać, ce realizacja inwestycji i jej 
póaniejsze ucytkowanie spowoduje niepowetowane 
straty przyrodnicze i społeczne, a ruch kołowy 
generowany w trakcie budowy i eksploatacji budynków 
uniemocliwi ucytkowanie parku leWnego 
w dotychczasowy sposób. Park leWny w swojej obecnej 
postaci stanowi ogromn> wartoWć ucytkow> i kulturow> 
dla mieszkaMców Torunia, a wyrazem potrzeby ochrony 
tych wartoWci s> odpowiednie zapisy projektu planu 
miejscowego.  
Zarówno ustalenia projektu planu jak i decyzje 
administracyjne wydawane dot>d przez organy gminy  
w przedmiotowej sprawie miały na celu ochronC słusznego 
interesu publicznego, z jednoczesnym przyjCciem pełnych 
konsekwencji z tego celu wynikaj>cych (w tym skutków 
finansowych, o których mowa w art. 36 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
 

Odnosz>c siC do zarzutów formułowanych przez 
składaj>cego uwagC w stosunku do prognozy skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego, nalecy 
stwierdzić, ce omawiany dokument w dziale 7.2.1. 
i 7.2.2. w sposób jasny informuje o mocliwoWci 
powstania roszczeM o rekompensaty z art. 36 ust. 1 i 2 
lub odszkodowania z art. 36 ust. 3 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast od 
dokumentu, jakim jest prognoza, nie nalecy oczekiwać 
wyliczenia i podania Wcisłych kosztów zwi>zanych z np. 
wykupieniem nieruchomoWci przeznaczonych na cele 
publiczne, b>da okreWlenia sumy ewentualnych, 
przyszłych odszkodowaM. W myWl Komentarza do 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym pod redakcj> prof. Z. Niewiadomskiego 
(Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, wydanie II) 
Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu (…) 
nie jest zał>cznikiem do planu, lecz do projektu planu 
przedkładanego radzie gminy do uchwalenia. Prognoza 
ta charakterem prawnym zblicona jest do prognozy 
skutków przyrodniczych. Nie ma charakteru wi>c>cegoś 
pełni funkcje analizy ekonomicznej (zob. 
Z. Niewiadomski, Nowe prawo o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 
Warszawa 2003, s. 91-92). 
 

Uwaga nr 4: dotycz>ca ustaleM dla terenów 
oznaczonych symbolami 31.05-ZL1 (§ 13 pkt 1) – 
pismo pana Marcina K., zam. w Toruniu (pismo 
datowane na dzieM 3 marca 2011 r. – data nadania 
08.03.2011 r. - data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Toruniu 11.03.2011 r.) 
ObrCb nr 6, działka nrŚ 207/2 (własnoWć – Gmina Miasta 
ToruM) 
 

Składaj>cy uwagC wnosi o okreWlenie w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego sposobu 
obsługi komunikacyjnej nieruchomoWci nr 208, obrCb 6. 
Wnioskodawca informuje, ic posiada słucebnoWć 
przejWcia i przejazdu przez nieruchomoWć nr 207/2 
okreWlon> postanowieniem s>du z dnia 29 grudnia 
2009r. sygnatura XI Ns 983/08, wpisan> do ksi>g 
wieczystych. 
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Przedmiotowy teren nie jest własnoWci> składaj>cego 
uwagC. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie ulicŚ 
Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema 
w Toruniu przedmiotowy teren znajduje siC w jednostce 
planistycznej oznaczonej symbolem 31.05-ZL1 - zieleM 
leWna o funkcji publicznego parku leWnego. Zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
omawiany projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przeszedł procedurC 
uzgadniania i opiniowania.  
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia stanowi>cego zał>cznik do uchwały nr 1032/06 
Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. 
przedmiotowy obszar znajduje siC w obszarze 
funkcjonalnym zieleM parkowa, w strefie polityki 
przestrzennej S,. 
S - strefa poWrednia obejmuje istniej>ce lub 
projektowane tereny zainwestowania miejskiego 
o ducym udziale powierzchni biologicznie czynnych, 
istotnych dla kształtowania systemu ekologicznego 
miasta. Źziałania w tej strefie podporz>dkowane być 
powinny maksymalnemu zabezpieczeniu wystCpuj>cych 
wartoWci przyrodniczych z dopuszczeniem zmian 
istniej>cych form zagospodarowania b>da ucytkowania. 
Ze wzglCdu na sposób zagospodarowania i ucytkowania 
poszczególnych obszarów miasta, cech ich struktury 
oraz uwzglCdniaj>c obecn> i przewidywan> dynamikC 
procesów ich rozwoju – w ramach opisanej wycej strefy 
polityki przestrzennej, okreWlone zostały równiec 
podstrefy działaM. Przedmiotowy obszar znajduje siC 
w podstrefie działaM S.1 
S.1 - podstrefa umiarkowanego rozwoju obejmuje 
obszary i tereny o rozpoczCtych procesach urbanizacji 
(w oparciu o obowi>zuj>ce m.p.z.p.) lub 
predysponowane do rozwoju funkcji miejskich, a takce 
tereny wiCkszych zespołów zieleni leWnej lub parkowej 
oraz niektórych cmentarzy, połocone generalnie 
w terenach pomocniczych dla systemu ekologicznego 
(maj>cych znaczenie m.in. dla przewietrzania miasta, 
stanowi>cych w czCWci „ł>czniki” pomiCdzy terenami 
wCzłowymi i współtworz>cymi system ekologiczny). 
Źziałania samorz>du gminnego w tej podstrefie 
ukierunkowane bCd> m.in. na utrzymanie 
i „wzbogacenie” szaty roWlinnej terenów istniej>cej 
zieleni leWnej z przekształceniem jej w zieleM parkow> 
(parki leWne) wraz z urz>dzeniami słuc>cymi rekreacji 
i wypoczynkowi, 
W rozdziale 2.10.5 Studium (Ustalenia dla 
wyodrCbnionych jednostek - Bydgoskie PrzedmieWcie), 
w odniesieniu do omawianego obszaru w podrozdziale 
Zasady ochrony Wrodowiska i jego zasobów - Zasady 
ochrony i kształtowania Miejskiego Systemu 
źkologicznego ustalono, co nastCpujeŚ  
dla obszarów i terenów funkcjonalnych połoconych 
w strefie S, w rejonie Bielan, ustala siC nastCpuj>ce 
kierunki działaMŚ 

- ochrona terenów ucytkowanych jako parki 
i uroczyska leWne (przy ul. Słowackiego-
Kraszewskiego i ul. Bema-Balonowa) przed 
przeznaczaniem ich na cele nie zwi>zane z rekreacj> 
w zieleni, 

- urz>dzenie i rewitalizacja uroczysk leWnych na 
funkcje parkowe, zorganizowanie stref 
rekreacyjnych z uwzglCdnieniem ochrony walorów, 
zwłaszcza ochron> form wydmowych i zadrzewieM, 
podnoszeniem jakoWci stanu siedlisk przyrodniczych, 

- kształtowanie ci>głoWci Miejskiego Systemu 
źkologicznego poprzez rewitalizacjC i zakładanie 
terenów zieleni urz>dzonej w powi>zaniu z terenami 
lasów. 

Z kolei w rozdziale 3. Zgodnie z ustaleniami 
podrozdziału 3.2. – „Obszary, obiekty i zasady ochrony 
zabytków i historycznego krajobrazu kulturowego”, 
przedmiotowy teren zaliczono do III strefy ochrony 
konserwatorskiej obszarów ze znacznym udziałem 
elementów historycznych ukształtowanej struktury 
przestrzennej o wartoWciach kulturowych. 
Omawiany teren wskazano jako obszar podlegaj>cy 
ochronie, stanowi>cy pozostałoWci wydm (tzw. ZajCcze 
żórki), ustalaj>c utrzymanie zachowanych terenów 
zieleni z kontrol> dosadzeM. 
W Wwietle powycszych informacji nalecy stwierdzić, ce 
postulaty zgłaszane przez składaj>cego uwagC pozostaj> 
w całkowitej sprzecznoWci z polityk> przestrzenn> 
prowadzon> przez gminC na tym terenie, wynikaj>c> 
z ustaleM studium i realizowan> m.in. przez ustalenia 
projektu m.p.z.p. dla terenów połoconych w rejonie 
ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema 
w Toruniu. 
 
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego składaj>cego 
uwagC godzi w interes gminy, albowiem zmierza do 
wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej i ruchu 
kołowego na tereny leWno-rekreacyjne, maj>ce istotne 
znaczenie dla ci>głoWci systemu ekologicznego miasta. 
Nalecy przewidywać, ce realizacja inwestycji i jej 
póaniejsze ucytkowanie spowoduje niepowetowane 
straty przyrodnicze i społeczne, a ruch kołowy 
generowany w trakcie budowy i eksploatacji budynków 
uniemocliwi  ucytkowanie parku leWnego 
w dotychczasowy sposób. Park leWny w swojej obecnej 
postaci stanowi ogromn> wartoWć ucytkow> i kulturow> 
dla mieszkaMców Torunia, a wyrazem potrzeby ochrony 
tych wartoWci s> odpowiednie zapisy projektu planu 
miejscowego.  
Zarówno ustalenia projektu planu jak i decyzje 
administracyjne wydawane dot>d przez organy gminy 
w przedmiotowej sprawie miały na celu ochronC 
słusznego interesu publicznego, z jednoczesnym 
przyjCciem pełnych konsekwencji z tego celu 
wynikaj>cych (w tym skutków finansowych, o których 
mowa w art. 36 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym). 
Obowi>zek okreWlenia sposobu obsługi komunikacyjnej 
nieruchomoWci, o którym wspomina składaj>cy uwagC, 
wystCpuje jedynie w przypadku gruntów 
przeznaczonych w planie na cele budowlane. 
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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 110/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 12 maja 2011 r. 
 

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

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

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

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

przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
opracowaniem planu obejmuj>Ś 

a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem 
podziemnym i urz>dzeniami infrastruktury 
technicznej zwi>zanymi z obsług> techniczn> 
drogi i odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi zmniejszaj>cymi uci>cliwoWć 
komunikacji w stosunku do innych funkcji 
w rozumieniu przepisów o ochronie Wrodowiska 
w tym: 
- przebudowa ulicy głównej – 

ul. Broniewskiego (teren oznaczony 
symbolem 31.05-KŹ(ż)1) o ł>cznej długoWci 
1,0 km; 

- przebudowa ulic zbiorczych jednojezdniowych - 
ul. Gagarina (symbol 31.05-KD(Z)2), 
ul. Reja (symbol 31.05-KD(Z)3), 
ul. Sienkiewicza (symbol 31.05-KD(Z)4) 
o ł>cznej długoWci 1,6 km; 

- przebudowa ulicy zbiorczej dwujezdniowej - 
ul. Bema (symbol 31.05-KŹ(Z)5) o ł>cznej 
długoWci 0,1 km; 

- przebudowC ulic dojazdowych - ulice: 
Kasprowicza, WyspiaMskiego, 

Wyczółkowskiego, JaroczyMskiego, 
beromskiego (symbole od 31.05-KD(D)8 do 
31.05-KŹ(Ź)15) o ł>cznej długoWci 1,2 km. 

b) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazowe 
i ciepłownicze - modernizacja i przebudowa 
istniej>cych oraz budowa nowych sieci 
i urz>dzeM systemów infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych z obsług> techniczn> dróg. 
- wymiana sieci wodoci>gowych o Wrednicy 

dn = 100-200 mm wraz z przył>czem 
o ł>cznej długoWci = ok. 1,6 km; 

- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 
i ogólnospławnej - wymiana przewodów 
kanalizacyjnych dn = 150-1100 mm o ł>cznej 
długoWci ok. 0,7 km. 

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

3. Zasady finansowania: 
Realizacja, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, bCdzie finansowana 
z budcetu miasta przy wykorzystaniu Wrodków 
pozyskanych ze aródeł zewnCtrznych. 
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UCHWAŁA Nr XII/59/2011 
 RADA GMINY PRUSZCZ 
 z dnia 24 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokoWci opłat za Wwiadczenia wykraczaj>ce poza podstawC programow> wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez GminC Pruszcz  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz 
art. 14 ust. 5 pkt 1 w zwi>zku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i 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, 


