Pera Jonssona 4
Szosa Bydgoska 70 - 80

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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91


80



A1





10

10

S10


15


A1 E75

położenie

powierzchnia (ha)
bez udziału w drodze
wewnętrznej

1

ul. Pera Jonssona 4
działka nr 35/15
obręb 23

0,3179

2

Szosa Bydgoska 76 - 80
działki nr 35/16, 44/3, 91/4, 102/4
obręb 23

0,6268

3

Szosa Bydgoska
działki nr 35/17, 44/4, 45/2, 51/5, 91/5, 102/5, 103/5,
35/18, 44/5, 51/6, 87/2, 91/6, 102/6, 103/6, 91/7
obręb 23

1,1611

powierzchnia RAZEM (ha)

2,1058

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa

przeznaczenie

 usługi
 dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, parkingi,
drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 100.01 - U3
(uchwała RMT nr 726/17 z dnia 23.11.2017 r.)
 usługi
 dopuszczalne: obiekty usługowo – produkcyjne, parkingi, drogi
wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 100.01 - U3
(Uchwała RMT nr 726/17 z dnia 23.11.2017 r.)
dot. działki nr 91/7:
 usługi
 dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, składy i magazyny,
parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej
 obszar oznaczony symbolem 100.01 - U2
 (Uchwała RMT nr 726/17 z dnia 23.11.2017 r.)

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Strefa Inwestycyjno - Logistyczna
Toruń - Wschód
obszar nr 7
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A1 E75

położenie

1

działki nr 132/8, 50/5, 49/8
obręb 54

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

18,2864

przeznaczenie
 usługi
 dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne,
parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa
integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową
lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 6.14 - U5
(uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Strefa Inwestycyjno - Logistyczna
Toruń - Wschód
obszar nr 6
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15


A1 E75

położenie

1

działka nr 52/4
obręb 54

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

3,7779

przeznaczenie
 usługi
 dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne,
parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa
integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową
lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 6.14 - U4
(uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Strefa Inwestycyjno - Logistyczna
Toruń - Wschód
obszar nr 5
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A1 E75

położenie

1

działki nr 91/7, 92/5, 176/11
obręb 54

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

3,3233

przeznaczenie
 usługi
 dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne,
parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa
integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową
lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 6.14 - U2
(uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Strefa Inwestycyjno - Logistyczna
Toruń - Wschód
obszar nr 4
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A1 E75

położenie

1

działki nr 93/6, 93/3, 93/2, 90/12, 176/10, 176/9
obręb 54

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

2,7048

przeznaczenie
 usługi
 dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne,
parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa
integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową
lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 6.14 - U1
(uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Strefa Inwestycyjno - Logistyczna
Toruń - Wschód
obszar nr 3
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A1 E75

położenie

powierzchnia (ha)

1

działka nr 132/36
obręb 54

0,4799

2

działka nr 132/37
obręb 54

0,2026

3

działka nr 132/38
obręb 54

0,2180

4

działka nr 132/39
obręb 54

0,2010

5

działka nr 132/40
obręb 54

0,2013

6

działka nr 132/41
obręb 54

0,2395

powierzchnia RAZEM (ha)

0,8444

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

przeznaczenie

 usługi
 dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana
z prowadzoną działalnością usługową, składy, magazyny,
infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne
 obszar oznaczony symbolem 58.14 - U1
(uchwała RMT nr 362/12 z dnia 19.07.2012 r.)
 teren przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Strefa Inwestycyjno - Logistyczna
Toruń - Wschód
obszar nr 2
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A1 E75

położenie

powierzchnia (ha)

1

działka nr 132/42
obręb 54

0,5042

2

działka nr 132/43
obręb 54

0,5032

3

działka nr 132/44
obręb 54

0,5104

4

działka nr 132/45
obręb 54

0,5016

5

działka nr 132/46
obręb 54

0,5067

powierzchnia RAZEM (ha)

2,0157

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

przeznaczenie

 usługi
 dopuszczalne: produkcja, składy, magazyny, drogi wewnętrzne,
funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną
działalnością usługową, infrastruktura techniczna
 obszar oznaczony symbolem 58.14 - U2
(uchwała RMT nr 362/12 z dnia 19.07.2012 r.)
 teren przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Strefa Inwestycyjno - Logistyczna
Toruń - Wschód
obszar nr 1
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A1 E75

położenie

powierzchnia (ha)

1

działka nr 132/47
obręb 54

0,5315

2

działka nr 132/48
obręb 54

0,5106

3

działka nr 132/49
obręb 54

0,5082

4

działka nr 132/50
obręb 54

0,5027

5

działka nr 132/51
obręb 54

0,5041

6

działka nr 132/55
obręb 54

0,5000

powierzchnia RAZEM (ha)

1,5229

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

przeznaczenie

 usługi
 dopuszczalne: produkcja, składy, magazyny, drogi wewnętrzne,
funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną
działalnością usługową, infrastruktura techniczna
 obszar oznaczony symbolem 58.14 - U3
(uchwała RMT nr 362/12 z dnia 19.07.2012 r.)
 teren przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw

Olsztyńska

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

powierzchnia (ha)

1

działka nr 72/15
obręb 46

0,7082

2

działka nr 72/11
obręb 46

0,8401

powierzchnia RAZEM (ha)

1,5483

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

przeznaczenie
 usługi
 dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi wewnętrze, parkingi,
infrastruktura techniczna, magazyny
 obszar oznaczony symbolem 117.11-U2 (uchwała RMT nr 145/19
z dnia 27.06.2019 r.)

gen. Andersa

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

powierzchnia (ha)

1

działka nr 1/141 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej
(działka nr 1/143)
obręb 75

0,8660

2

działka nr 1/142 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej
(działka nr 1/143)
obręb 75

0,9931

3

działka nr 1/144 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej
(działka nr 1/143)
obręb 75

2,3987

powierzchnia RAZEM (ha)

4,2578

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć ciepłownicza
 sieć teletechniczna

przeznaczenie

 tereny obiektów usługowo-produkcyjnych, składów i magazynów
 dopuszczalne: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne
 obszar oznaczony symbolem 71.20-U/P1
(uchwała RMT nr 199/15 z dnia 17.12.2015 r.)

Sieradzka 21

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Sieradzka 21
działka nr 280/6
obręb 53

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicy sąsiadującej:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna
projektowane uzbrojenie w ulicy sąsiadujących:
 sieć wodociągowa

powierzchnia (ha)

0,3849

przeznaczenie
 usługi
 dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi wewnętrzne,
infrastruktura techniczna
 obszar oznaczony symbolem 43.13-U11
(uchwała RMT nr 109/11 z dnia 12.05.2011 r.)

Reja 28 - 30

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Reja 28-30
działki nr 1/2, 3
obręb 7

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

przeznaczenie

0,0801

 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(16.02.2021 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy dla realizacji
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego)
 teren zabudowany budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem
do rozbiórki

Poznańska 87

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu





15

91


80



A1





10

10

S10


15


A1 E75

położenie

1

ul. Poznańska 87
działka nr 411/2
obręb 70

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

0,0514

przeznaczenie
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 dopuszczalne: usługi wbudowane, drogi wewnętrzne, parkingi,
obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej
 obszar oznaczony symbolem 105.03-MW1
 (uchwała RMT nr 449/12 z dnia 13.12.2012 r.)

Poznańska 118

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Poznańska 118
działka nr 150/3, 153
obręb 70

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

0,1841

przeznaczenie
 usługi z wykluczeniem lokalizacji usług niepożądanych społecznie
 dopuszczalne: drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń
urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 60.20-U1
(Uchwała RMT nr 738/14 z dnia 10.04.2014 r.)

Szubińska 13

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Szubińska 13
działka nr 660/2
obręb 63

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

przeznaczenie

0,3115

 usługi
 dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana
z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury,
urządzenia infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 57.20-U2
(Uchwała RMT nr 450/12 z dnia 13.12.2012 r.)

Łódzka 117B

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Łódzka 117B
działka nr 615/5
obręb 66

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

przeznaczenie

0,3039

 usługi
 dopuszczalne: budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, motel, dom
wycieczkowy z funkcjami wspomagającymi, tj. sport, rekreacja itp.,
drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 77.19-U(k)1
(Uchwała RMT nr 660/13 z dnia 19.12.2013 r.)

Donimirskiego 4, 4A

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Donimirskiego 4, 4A
działki nr 10/6, 21/22, 29/14, 29/16
obręb 51

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

przeznaczenie

0,4163

 brak mpzp
 zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” nieruchomość przeznaczona
pod obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 Gmina Miasta Toruń uzyskała w dniu 14.12.2020 r. decyzję
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Tarnowska 38 - 40

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Tarnowska 38-40
działki nr 214/2, 214/21, 212/24
obręb 53

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

0,3127

przeznaczenie
 usługi
 dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi wewnętrzne,
infrastruktura techniczna
 obszar oznaczony symbolem 43.13-U20
(Uchwała RMT nr 109/11 z dnia 12.05.2011 r.)

Letnia 27A

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Letnia 27A
działka nr 788
obręb 70

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

0,0669

przeznaczenie
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 dopuszczalne: usługi wbudowane, obiekty małej architektury,
urządzenia infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 10.20-MW2
(Uchwała RMT nr 206/07 z dnia 22.11.2007 r.)

Włocławska 240

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Włocławska 240
działka nr 211
obręb 76

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

0,3294

przeznaczenie
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 dopuszczalne:
- usługi mogące być realizowane w warunkach odpowiadających
wymaganiom techniczno – budowlanym jakie stawiane
są pomieszczeniom mieszkalnym - wyłącznie jako wbudowane
w obiekty przeznaczenia podstawowego, zajmujące najniższą
kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wyłącznie jako adaptacja
funkcji istniejącej bez prawa zwiększania powierzchni użytkowej,
drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury,
zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
z wyłączeniem stacji bazowych telefonii komórkowej;
 obszar oznaczony symbolem 8.17-MW2
(Uchwała RMT nr 725/09 z dnia 30.12.2009 r.)

Szubińska 23

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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A1 E75

położenie

1

ul. Szubińska 23
działka nr 21/2
obręb 77

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

powierzchnia (ha)

przeznaczenie

0,3267

 usługi
 dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana
z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury,
urządzenia infrastruktury technicznej
 obszar oznaczony symbolem 57.20-U1
(Uchwała RMT nr 450/12 z dnia 13.12.2012 r.)

Jemiołowa 12 - 14

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu





15

91


80



A1





10

10

S10


15


A1 E75

położenie

1

ul. Jemiołowa 12-14
działki nr 188/7, 188/9
obręb 28

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa

powierzchnia (ha)

0,0321

przeznaczenie
 usługi osiedlowe (ze względu na sąsiedztwo cmentarza preferuje
się wprowadzenie usługi sakralnej - kościoła, kaplicy itp.),
 dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej, obiekty małej architektury
 obszar oznaczony symbolem 42.03-U6
(Uchwała RMT nr 208/11 z dnia 24.11.2011 r.)

Morwowa 2 - 22
Równinna 30

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu





15

91


80



A1





10

10

S10


15


A1 E75

położenie

powierzchnia (ha)

1

ul. Równinna 30, Morwowa
działki nr 96/2, 110/6
obręb 40

1,0001

2

ul. Równinna, Morwowa
działki nr 108/5, 110/5, 113/7
obręb 40

1,1644

3

ul. Morwowa 10-22
działki nr 82/5, 76, 113/6
obręb 40

1,1283

powierzchnia RAZEM (ha)

3,2928

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 sieć gazowa
 sieć teletechniczna

przeznaczenie

 usługi
 dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym
stacje bazowe telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi wewnętrzne
 obszar oznaczony symbolem 36.10-U6
(Uchwała RMT nr 825/10 z dnia 8 lipca 2010 r.)

Łódzka 63
Okólna 123

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu





15

91


80



A1





10

10

S10


15


A1 E75

położenie

1

ul. Łódzka 63
ul. Okólna 123
działka nr 388/4
obręb 66

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
istniejące uzbrojenie w granicach nieruchomości:
 sieć kanalizacyjna
istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
 sieć elektroenergetyczna
 sieć wodociągowa
 sieć gazowa

powierzchnia (ha)

0,4369

przeznaczenie
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa
w zorganizowanym procesie inwestycyjnym
 dopuszczalne: usługi wbudowane w parterach budynków
wielorodzinnych; możliwość wprowadzenia zabudowy
usług komercyjnych
 obszar oznaczony symbolem 23 MW
(uchwała RMT nr 1036/2002 Rady Miasta Torunia z dnia
21.02.2002 r.)

