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UCHWAŁA Nr XXVII/298/09 
 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY 

 z dnia 7 paadziernika 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: 
Podgórnej, Długiej oraz Ustronie do granic miasta z gmin> Brodnica. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)1, 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z póan. zm.)2 w zwi>zku z uchwał>  
nr XII/117/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia  
20 grudnia 2007 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie 
ulic: Podgórnej, Długiej oraz Ustronie do granic  
z gmin> Brodnica, po stwierdzeniu jego zgodnoWci  
z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnica 
przyjCtego uchwał> nr X/97/2007 Rady Miejskiej  
w Brodnicy z dnia 23 paadziernika 2007 r. uchwala siC, 
co nastCpuje: 
 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla 
obszaru w rejonie ulic: Podgórnej, Długiej oraz Ustronie 
do granic miasta z gmin> Brodnica, wyznaczony 
rysunkiem planu stanowi>cym jego integraln> czCWć 
oznaczon> jako zał>cznik nr 1. 

2. Rysunek planu obowi>zuje zgodnie  
z umieszczonymi na nim objaWnieniami okreWlaj>cymi 
treWć zastosowanych symboli i oznaczeM. 

3. Rysunek planu wykonany jest na mapie 
sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1:1000. 

4. Dla potrzeb publikacji w Dzienniku UrzCdowym 
rysunek planu został podzielony na arkusze formatu A4: 
1) arkusz nr 1 stanowi>cy mapC zestawcz> sekcji; 
2) arkusz nr 2 stanowi>cy legendC; 
3) kolejne arkusze stanowi>ce poszczególne sekcje 

rysunku planu.  
5. Integraln> czCWci> rysunku planu jest wyrys ze 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnica, zwanego dalej 
Studium. 
 

§ 2. Poza rysunkiem planu integraln> czCWci> 
uchwały s> zał>czniki nr 2 i nr 3, zawieraj>ce: 
1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dostCpnoWci komunikacyjnej - nalecy przez to 

rozumieć zapewnienie zjazdu z drogi publicznej na 
działkC; 

2) działce budowlanej - nalecy przez to rozumieć 
nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której 
wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce  
z odrCbnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 

3) kondygnacji – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC nadziemn> według rozp. Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4) linii zabudowy maksymalnej nieprzekraczalnej – 
nalecy przez to rozumieć liniC, poza któr> nie moce 
być wysuniCte podstawowe lico budynku; linia ta 
dotyczy wył>cznie budynków, nie odnosi siC do 
powierzchni zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz 
ogrodzeM, małej architektury, urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, itp.; 

5) linii zabudowy obowi>zuj>cej – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której musi być usytuowane 
podstawowe lico budynku; linia ta dotyczy 
wył>cznie budynków, nie odnosi siC do powierzchni 
zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeM, małej 
architektury, urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
itp.; 

6) miejscu postojowym – nalecy przez to rozumieć 
miejsce o wymiarach zapewniaj>cych parkowanie 
samochodu osobowego; 

7) mieszkaniu słucbowym – nalecy przez to rozumieć, 
mieszkanie przeznaczone dla pracowników, 
kontrahentów oraz właWciciela prowadzonej 
działalnoWci gospodarczej na danym terenie 
funkcjonalnym; 

8) obiekcie tymczasowym – nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
ucytkowania w okresie krótszym od jego trwałoWci 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany 
niepoł>czony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, 
pawilony sprzedacy ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urz>dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe, garace blaszane itp., nie dotyczy 
obiektów towarzysz>cych prowadzeniu inwestycji 
budowlanych; 

9) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 
bCd>cy przedmiotem ustaleM niniejszej uchwały; 
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 10) odpadach komunalnych - rozumie siC przez to 
odpady stałe powstaj>ce w gospodarstwach 
domowych, a takce odpady, które ze wzglCdu na 
swój charakter lub skład s> podobne do odpadów 
powstaj>cych w gospodarstwach domowych; 

 11) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia tekstowe 
i graficzne miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale; 

 12) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> 
na terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 
nie mniejszej nic 10,0 m2 urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym 
im naturaln> wegetacjC; 

 13) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC wszystkich obiektów kubaturowych 
mierzon> po zewnCtrznym obrysie murów  
w poziomie parteru; 

 14) poziomie terenu – nalecy przez to rozumieć poziom 
terenu przed wejWciem głównym do budynku, 
niebCd>cym wejWciem wył>cznie do pomieszczeM 
gospodarczych lub pomieszczeM technicznych; 

 15) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego, 
ochrony Wrodowiska, prawa wodnego, dróg 
publicznych, gospodarki nieruchomoWciami, ochrony 
gruntów rolnych i leWnych i innych reguluj>cych 
zasady działaM inwestycyjnych na danym terenie; 

 16) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która obejmuje minimum 
60% powierzchni całkowitej obiektów i minimum 
60% powierzchni terenu; 

 17) przeznaczeniu uzupełniaj>cym - nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która nie koliduje  
z przeznaczeniem podstawowym, uzupełnia lub 
wzbogaca podstawowe funkcje terenu i obejmuje nie 
wiCcej nic 40% powierzchni całkowitej obiektów  
i nie wiCcej nic 40% powierzchni terenu; 

 18) reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej umieszczony w polu widzenia 
ucytkowników drogi (na budynku, ogrodzeniu lub 
wolnostoj>cy), nie bCd>cy znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem 
informuj>cym o obiektach ucytecznoWci publicznej; 

 19) robotach budowlanych - nalecy przez to rozumieć 
budowC, a takce prace polegaj>ce na przebudowie, 
montacu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 

 20) terenie - nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, który został wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, posiada 
oznaczenie - symbol literowy i numer porz>dkowy 
oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale;  

 21) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póan. zm.); 

 22) wysokoWci budynku (obiektu) – nalecy przez to 
rozumieć wysokoWć mierzon> od poziomu terenu do 
najwycszego punktu dachu w kalenicy. 

DZIAŁ II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4.1. Planem objCto obszar o powierzchni ok. 100 ha. 
2. Dla obszaru objCtego planem ustala siC 

nastCpuj>ce funkcje: 
1) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) U – usługi, w tym handel do 2000 m2 powierzchni 

sprzedacy; 
3) P – produkcja, składy i magazyny; 
4) ZL – zieleM nieurz>dzona; 
5) WS – wody powierzchniowe; 
6) K – przepompownia Wcieków; 
7) KDG – droga główna; 
8) KDL – droga lokalna; 
9) KDD – droga dojazdowa; 

 10) KDX – ci>g pieszo-rowerowy; 
 11) KR – Wciecka rowerowa; 
 12) KP – parking. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz>ce oznaczeM na rysunku 

planu: 
1) skala projektu rysunku planu okreWlona w formie 

liczbowej i liniowej; 
2) granica administracyjna miasta; 
3) granice obszaru objCtego planem; 
4) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania 
poprowadzone po Wladzie granic geodezyjnych 
działek; 

5) oznaczenie terenu, składaj>ce siC z liczb i liter; 
6) postulowane linie podziałów nieruchomoWci; 
7) obowi>zuj>ce linie zabudowy; 
8) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
9) linia elektroenergetyczna 110kV ze stref> 

oddziaływania (2 x 20,0 m); 
 10) linia elektroenergetyczna 15 kV ze stref> 

oddziaływania (2 x 6,5 m); 
 11) tereny wymagaj>ce przeprowadzenia rekultywacji; 
 12) stanowiska archeologiczne; 
 13) budynek o wartoWci historyczno-kulturowej objCty 

ochron> konserwatorsk> na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

 14) oznaczenia innych elementów zagospodarowania 
przestrzennego terenu, w tym elementów 
informacyjnych. 

 
§ 6. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>: 

1) tereny górnicze, zagrocone powodzi>, 
nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 
obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne  
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa; 

2) tereny wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 
podziałów; 

3) tereny wymagaj>ce rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury technicznej; 

4) wyznaczone w studium granice terenów pod budowC 
obiektów handlowych, o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2; 

5) tereny słuc>ce organizacji imprez masowych. 
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§ 7. Wymagania ochrony Wrodowiska przyrodniczego 
i krajobrazu: 
1) teren objCty planem znajduje siC w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcy; 
2) dla terenów obowi>zuj> zakazy wprowadzone 

rozporz>dzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
DrwCcy. 

 
§ 8.1. W obszarze objCtym planem znajduj> siC 

tereny i obiekty o wartoWci kulturowej, wymagaj>ce 
ochrony: 
1) fragment trakcji kolejowej wpisanej do rejestru 

zabytków pod nr A/585 decyzj> z dnia 22 listopada 
1988 r.; 

2) budynek z przełomu XIX/XX w., połocony przy  
ul. Długiej 58; 

3) stanowiska archeologiczne nieeksponowane 
pokazane na rysunku planu.  
2. Wytyczne, wynikaj>ce z potrzeby ochrony 

wartoWci kulturowych: 
1) wszelkie prace przy fragmencie trakcji kolejowej 

wymagaj> uzyskania zgody Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) obejmuje siC ochron> stanowiska archeologiczne 
przez ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej 
OW; 

3) w strefie OW wszelkie prace ziemne mocna 
wykonywać po uzgodnieniu i za zgod> Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

4) tereny w strefie OW s> dostCpne do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenie 
niezbCdnego zakresu prac archeologicznych; 

5) zakres prac archeologicznych okreWli Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

6) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji 
przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 
wykopaliska archeologicznego, osoby prowadz>ce 
roboty budowlane i ziemne s> zobowi>zane 
zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace 
mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
§ 9. Zasady i warunki podziału nieruchomoWci: 

1) nie ogranicza siC parametrów geometrycznych dla 
wydzieleM na rzecz komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

2) podziały nieruchomoWci według ustaleM 
szczegółowych. 

 
§ 10. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnych: 

1) dostCpnoWć komunikacyjna z istniej>cych  
i projektowanych dróg publicznych pokazanych na 
rysunku planu oraz z dróg wewnCtrznych nie 
wyznaczonych na rysunku planu; 

2) dostCpnoWć komunikacyjna z ul. Podgórnej (droga 
wojewódzka nr 560) wył>cznie z obecnych zjazdów 
do terenów z istniej>c> zabudow>; 

3) zakaz wykonywania nowych zjazdów  
z ul. Podgórnej;  

4) minimalna szerokoWć jezdni dla projektowanych 
dróg wewnCtrznych – 5,0 m; 

5) nakazuje siC projektowanie skrzycowaM i wł>czeM 
nowych dróg pod k>tem 90° (+/- 10%); 

6) nalecy zapewnić miejsca parkingowe w granicach 
terenu w liczbie minimum: 
a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny o wielkoWci do 

60 m2,  
b) 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny o wielkoWci 

ponad 60 m2,  
c) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

biur,  
d) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

handlu i usług,  
e) 3 miejsca na 100 zatrudnionych dla produkcji; 

7) postuluje siC lokalizowanie infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych; 

8) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych, w tym 
równiec obiektów tymczasowych nie zwi>zanych  
z obsług> komunikacji. 

 
§ 11. Zasady rozwi>zaM systemu infrastruktury: 

1) adaptuje siC istniej>ce sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) projektowana infrastruktura techniczna 
rozbudowywana w zalecnoWci od zapotrzebowania 
powstaj>cych obiektów, głównie zakładów 
produkcyjno-usługowych; 

3) tereny dla urz>dzeM infrastruktury technicznej takich 
jak stacje transformatorowe, przepompownie 
Wcieków, stacje redukcyjne gazu itd. nalecy 
wydzielać w zalecnoWci od potrzeb wzdłuc pasów 
drogowych w terenach funkcjonalnych brutto; 

4) nakazuje siC przył>czenie budynków do miejskiej 
sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej; 

5) postuluje siC ogrzewanie z wykorzystaniem 
proekologicznych systemów grzewczych, jak np. 
gazowe, w celu ograniczenia emisji niskiej 
zwi>zanej z ogrzewaniem; 

6) przył>czenie do istniej>cych i projektowanych sieci 
na warunkach uzyskanych od dysponentów sieci; 

7) istniej>ce linie elektroenergetyczne 15kV projektuje 
siC do przebudowy celem udostCpnienia działek dla 
celów budowlanych – przebudowa sieci w pasach 
drogowych w postaci przewodów podziemnych;  

8) nowe sieci nalecy prowadzić w postaci przewodów 
podziemnych; 

9) dopuszcza siC lokalizacjC anten telefonii 
komórkowej wył>cznie w terenach produkcyjno-
usługowych oznaczonych symbolami 36P/U, 37P/U, 
39P/U i 40P/U; 

 10) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych  
z dachów i powierzchni utwardzonych (placów, 
zorganizowanych parkingów, ci>gów komunikacyjnych 
itp.) do gruntu w granicach działki, wykorzystanie 
na własne potrzeby do celów gospodarczych lub 
odprowadzenie poprzez kolektory deszczowe do 
sieci miejskiej na warunkach uzyskanych od 
dysponenta sieci; 
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 11) nalecy przewidzieć miejsce na lokalizacjC 
kontenerów lub pojemników do czasowego 
gromadzenia odpadów w granicach działki lub 
terenu, z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacji. 

 
§ 12. Dla obszaru objCtego planem ustala siC stawkC 

procentow> w wysokoWci 30%, stanowi>c> podstawC do 
okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

DZIAŁ III 
Ustalenia szczegółowe 

 
Rozdział 1 

Tereny funkcjonalne 
 

§ 13.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1P/U, 2P/U, 10P/U, 22P/U, 34P/U, 35P/U, 
36P/U, 37P/U, 39P/U, 40P/U, 41P/U. 

2. Przeznaczenie terenów: 
1) produkcja, składy i magazyny (w tym usługi 

spedycyjne); 
2) usługi; 
3) dopuszcza siC mieszkania słucbowe, zblokowane lub 

wbudowane w bryłC budynku o funkcji usługowej, 
handlowej czy tec produkcyjnej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów: 
1) istniej>ca zabudowa siedliskowa jako funkcja 

tymczasowa, docelowo do likwidacji lub 
przekształcenia na funkcje produkcyjno-usługowe; 

2) w terenach 10P/U i 22P/U teren bCdzie dostCpny do 
inwestycji po przeprowadzeniu rekultywacji 
obszarów powyrobiskowych; 

3) w terenach 10P/U i 22P/U nalecy przewidzieć 
miejsce pod lokalizacje stacji transformatorowej; 

4) dla terenów 34P/U, 35P/U, 36P/U, 37P/U, 39P/U, 
40P/U nalecy przewidzieć miejsce pod lokalizacje 
dwóch stacji transformatorowych; 

5) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki lub działek ucytkowanych w ramach jednej 
działalnoWci gospodarczej nie wiCkszy nic 70%; 

6) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki lub działek ucytkowanych  
w ramach jednej działalnoWci gospodarczej nie 
mniejszy nic 10%; 

7) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> linie 
zabudowy w odległoWci: 
a) 15,0 m od projektowanej drogi głównej,  
b) 10,0 m od projektowanych dróg lokalnych oraz 

ul. Ustronie i ul Długiej,  
c) 8,0 m od istniej>cych i projektowanych dróg 

dojazdowych; 
8) maksymalna wysokoWć budynków produkcyjnych  

i magazynowych do 15,0 m; 
9) dopuszcza siC obiekty o wysokoWci powycej 15,0 m 

w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
technologicznymi; 

 10) dopuszcza siC lokalizowanie budowli dla potrzeb np. 
magazynowania, takich jak: np. silosy bez 
ograniczenia wysokoWci; 

 11) maksymalna wysokoWć budynków usługowych, 
biurowych i innych uzupełniaj>cych główne funkcje 
do 12,0 m; 

 12) dachy z maksymalnym spadkiem połaci do 15°; 
 13) dopuszcza siC dachy ze spadkiem połaci powycej 

15° w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
technologicznymi; 

 14) reklamy bez ograniczeM; 
 15) ogrodzenia bez ograniczeM; 
 16) wzdłuc granicy z terenami mieszkaniowymi oraz  

z terenem 6ZL/WS nakaz wprowadzenia pasa 
zieleni o wysokoWci minimum 2,0 m i szerokoWci 
minimum 4,0 m. 
4. DostCpnoWć komunikacyjna: 

1) z ul. Ustronie i ul. Długiej; 
2) z istniej>cych i projektowanych dróg lokalnych, 

dojazdowych oraz wewnCtrznych pokazanych na 
rysunku planu; 

3) przez projektowane drogi wewnCtrzne nie 
wyznaczone na rysunku planu (postulowana 
lokalizacja pokazana na rysunku planu). 
5. Ustalenia dotycz>ce zasad i warunków podziału 

nieruchomoWci: 
1) dla wszystkich działek w terenie 1P/U i czCWci 

działek w północno-wschodnim fragmencie terenu 
10P/U postuluje siC scalenie i wtórny podział na 
działki o parametrach umocliwiaj>cych 
inwestowanie; 

2) dopuszcza siC podziały na działki budowlane  
o powierzchni nie mniejszej nic ok. 3000 m2  
(+/- 5%) przy szerokoWci frontu nie mniejszej nic ok. 
35,0 m (+/- 5%); 

3) dla terenu 2P/U dopuszcza siC podziały na działki 
budowlane o powierzchni nie mniejszej nic ok.  
1500 m2 (+/- 5%) przy szerokoWci frontu nie 
mniejszej nic ok. 35,0 m (+/- 5%). 

 
§ 14.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 3U, 16U, 23U, 33U. 
2. Przeznaczenie terenów: 

1) usługi, w tym składy i magazyny; 
2) zakaz lokalizowania usług uci>cliwych dla 

s>siedniej zabudowy mieszkaniowej jak np. stacje 
paliw, warsztaty samochodowe, warsztaty 
rzemieWlnicze, składy wCgla i inne powoduj>ce 
hałas, zapylenie, uci>cliwe zapachy itp.; 

3) dopuszcza siC mieszkania słucbowe zblokowane lub 
wbudowane w bryłC budynku o funkcji usługowej 
czy tec handlowej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów: 
1) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki lub działek ucytkowanych w ramach jednej 
działalnoWci gospodarczej nie wiCkszy nic 60%; 

2) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki lub działek ucytkowanych  
w ramach jednej działalnoWci gospodarczej nie 
mniejszy nic 10%; 

3) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> linie 
zabudowy w odległoWci: 
a) 15,0 m od projektowanej drogi głównej,  
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b) 10,0 m od projektowanych dróg lokalnych oraz 
ul. Długiej i ul. Podgórnej,  

c) 8,0 m od istniej>cych i projektowanych dróg 
dojazdowych; 

4) maksymalna wysokoWć budynków do 15,0 m; 
5) dachy dowolne z maksymalnym spadkiem połaci do 

15°; 
6) ogrodzenia bez ograniczeM; 
7) reklamy bez ograniczeM; 
8) wzdłuc granicy z terenami mieszkaniowymi nakaz 

wprowadzenia pasa zieleni o wysokoWci minimum 
2,0 m i szerokoWci minimum 4,0 m. 
4. DostCpnoWć komunikacyjna: 

1) z ul. Podgórnej, Długiej; 
2) z istniej>cych i projektowanych dróg lokalnych  

i dojazdowych pokazanych na rysunku planu; 
3) przez projektowane drogi wewnCtrzne nie 

wyznaczone na rysunku planu (postulowana 
lokalizacja pokazana na rysunku planu). 
5. Zasady podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o powierzchni nie 
mniejszej nic ok. 5000 m2 (+/- 5%) i szerokoWci frontu 
nie mniejszej nic ok. 40,0 m (+/- 5%). 
 

§ 15.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 4MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U, 
15MN-U, 17MN-U, 18MN-U, 19MN-U, 20MN-U, 
25MN-U, 26MN-U, 28MN-U, 29MN-U, 31MN-U, 
32MN-U. 

2. Przeznaczenie terenów: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>ca lub 
zblokowana z obiektami usługowymi; 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługi wbudowane  
w obiekty mieszkalne, w terenie 4MN-U dopuszcza 
siC funkcjC usług w osobnym budynku; 

3) zakaz lokalizowania usług uci>cliwych dla funkcji 
mieszkaniowej jak np. stacje paliw, warsztaty 
samochodowe, warsztaty rzemieWlnicze, składy 
wCgla i inne powoduj>ce hałas, zapylenie, uci>cliwe 
zapachy itp. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów: 
1) adaptuje siC istniej>ce budynki z mocliwoWci> 

prowadzenia robót budowlanych; 
2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki nie wiCkszy nic 35%; 
3) udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki nie mniejszy nic 40%; 
4) w terenie 32MN-U znajduje siC budynek o wartoWci 

historyczno-kulturowej nalecy wiCc zachować go  
w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, 
wystroju i kompozycji elewacji, tzn. rozmieszczenia, 
wielkoWci, kształtu oraz proporcji otworów 
okiennych i otworu drzwiowego; 

5) wszelkie prace budowlane (remonty, modernizacje 
itp.) maj>ce wpływ na wygl>d zewnCtrzny ww. 
budynku nalecy uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

6) ustala siC obowi>zuj>ce linie zabudowy według 
rysunku planu; 

7) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy  
w odległoWci: 
a) 10,0 m od linii rozgraniczaj>cych z ul. Podgórn>, 

ul. Dług> oraz projektowan> drog> lokaln> 
02KDL,  

b) 6,0 m od linii rozgraniczaj>cych z drogami 
dojazdowymi wyznaczonymi na rysunku planu, 
za wyj>tkiem drogi 017KDD (ul. W>ska),  

c) 8,0 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> 
017KDD (ul. W>ska),  

d) od projektowanej drogi głównej 01KDG 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy wyznaczaj> 
przepisy odrCbne; 

8) maksymalna wysokoWć budynków mieszkaniowo-
usługowych do 12,0 m, dla terenu 4MN-U do 10,5 m; 

9) garace w zwartej bryle wraz z budynkiem 
mieszkalnym lub wolnostoj>ce na zapleczu 
zabudowy mieszkaniowej o wysokoWci do 5,5 m; 

 10) dla budynków mieszkaniowych dach wielospadowy 
o k>cie nachylenia od 25° do 45°; 

 11) dla garacy wolnostoj>cych dach dwu- lub 
wielospadowy o k>cie nachylenia do 40°; 

 12) ogrodzenia od frontu o wysokoWci nie 
przekraczaj>cej 1,4 m; 

 13) zakaz budowy ogrodzeM betonowych, za wyj>tkiem 
słupów i podmurówek; 

 14) dopuszcza siC reklamy: 
a) wolnostoj>ce o wymiarach nie przekraczaj>cych 

1,5 m2,  
b) na elewacjach o wymiarach nie przekraczaj>cych 

1,0 m2,  
c) dopuszcza siC nie wiCcej nic jedn> reklamC 

wolnostoj>c> i jedn> na elewacji na jeden dom 
mieszkalny. 

4. DostCpnoWć komunikacyjna z ulicy Długiej, 
Podgórnej oraz dróg lokalnych i dojazdowych 
wyznaczonych na rysunku planu. 

5. Zasady podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC 
podziały na działki budowlane o minimalnej szerokoWci 
frontu działki ok. 20,0 m (+/- 5%) i minimalnej 
powierzchni działki ok. 600 m2 (+/- 5%). 

 
§ 16.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 5U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) usługi, z dopuszczeniem handlu do 2000 m2 
powierzchni sprzedacy; 

2) dopuszcza siC mieszkania słucbowe zblokowane lub 
wbudowane w bryłC budynku o funkcji usługowej 
czy tec handlowej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki lub działek ucytkowanych w ramach jednej 
działalnoWci gospodarczej nie wiCkszy nic 60%; 

2) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki lub działek ucytkowanych  
w ramach jednej działalnoWci gospodarczej nie 
mniejszy nic 10%; 

3) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> linie 
zabudowy w odległoWci: 
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a) 10,0 m od ul. Podgórnej,  
b) 8,0 m od dróg dojazdowych; 

4) maksymalna wysokoWć budynków do 15,0 m; 
5) dachy dowolne; 
6) ogrodzenia bez ograniczeM; 
7) reklamy bez ograniczeM; 
8) wzdłuc granicy z terenami mieszkaniowymi nakaz 

wprowadzenia pasa zieleni o wysokoWci minimum 
5,0 m i szerokoWci minimum 4,0 m. 
4. DostCpnoWć komunikacyjna z ul. Podgórnej, 

Strumykowej. 
5. Zasady podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC 

podziały nieruchomoWci na działki o powierzchni nie 
mniejszej nic 5000 m2 i szerokoWci frontu nie mniejszej 
nic 40,0 m. 

 
§ 17.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 6ZL/WS. 
2. Przeznaczenie terenów: 

1) zieleM nieurz>dzona; 
2) wody powierzchniowe (ciek wodny). 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) istniej>cy ciek wodny do zachowania; 
2) dopuszcza siC prace regulacyjne: pogłCbianie, 

zabezpieczanie brzegów przed wymywaniem, 
osuwaniem; 

3) zakaz zabudowy, lokalizowania reklam, obiektów 
małej architektury, zakaz grodzenia. 
4. DostCpnoWć komunikacyjna z ul. Podgórnej,  

ul. Ustronie oraz ul. Promykowej. 
5. Zasady podziału nieruchomoWci: nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych. 
 
§ 18.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 24MN/U. 
2. Przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj>ca; 

2) usługi z zakazem lokalizowania usług uci>cliwych 
dla funkcji mieszkaniowej jak np. stacje paliw, 
warsztaty samochodowe, warsztaty rzemieWlnicze, 
składy wCgla i inne powoduj>ce hałas, zapylenie, 
uci>cliwe zapachy itp.; 

3) dopuszcza siC usługi wbudowane w budynek 
mieszkalny oraz samodzielne budynki usługowe. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów: 
1) adaptuje siC istniej>ce budynki z mocliwoWci> 

prowadzenia robót budowlanych; 
2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki nie wiCkszy nic 40%; 
3) udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki nie mniejszy nic 30%; 
4) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy  

w odległoWci: 
a) 10,0 m od linii rozgraniczaj>cych z ul. Ustronie, 

ul. Podgórn>, ul. Dług>,  
b) 8,0 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> 

017KDD (ul. W>ska),  

c) 6,0 m od linii rozgraniczaj>cych z drog> 06KDD 
i 017KDD,  

d) od projektowanej drogi głównej 01KDG 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy wyznaczaj> 
przepisy odrCbne; 

5) dach dwu- lub wielospadowy o k>cie nachylenia od 
25° do 45°; 

6) maksymalna wysokoWć budynków do 12,0 m; 
7) dla budynków mieszkaniowych dach dwu- lub 

wielospadowy o k>cie nachylenia od 25° do 45°; 
8) ogrodzenia od frontu o wysokoWci nie 

przekraczaj>cej 1,4 m; 
9) zakaz budowy ogrodzeM betonowych, za wyj>tkiem 

słupów i podmurówek; 
 10) reklamy bez ograniczeM. 

4. DostCpnoWć komunikacyjna z ul. Podgórnej, 
Długiej oraz dróg 06KDD i 017KDD. 

5. Zasady podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC 
podziały na działki budowlane o minimalnej szerokoWci 
frontu działki ok. 20,0 m (+/- 5%) i minimalnej 
powierzchni działki ok. 600 m2 (+/- 5%). 
 

§ 19.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 11U-MN. 

2. Przeznaczenie terenów: 
1) przeznaczenie podstawowe - usługi z zakazem 

lokalizowania usług uci>cliwych dla funkcji 
mieszkaniowej jak np. stacje paliw, warsztaty 
samochodowe, warsztaty rzemieWlnicze, składy 
wCgla i inne powoduj>ce emisjC wibracji, hałasu, 
pyłów, gazów, substancji, energii i zapachów  
w zakresie stanowi>cym naruszenie interesów osób 
trzecich; 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>ca lub 
zblokowana z obiektami usługowymi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów: 
1) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki lub działek ucytkowanych w ramach jednej 
działalnoWci gospodarczej nie wiCkszy nic 60%; 

2) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki lub działek ucytkowanych  
w ramach jednej działalnoWci gospodarczej nie 
mniejszy nic 10%; 

3) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> linie 
zabudowy w odległoWci: 
a) 15,0 m od projektowanej drogi głównej,  
b) 10,0 m od projektowanych dróg lokalnych oraz 

ul. Długiej,  
c) 8,0 m od istniej>cych i projektowanych dróg 

dojazdowych; 
4) wzdłuc granicy z terenami mieszkaniowymi nakaz 

wprowadzenia pasa zieleni o wysokoWci minimum 
2,0 m i szerokoWci minimum 4,0 m; 

5) maksymalna wysokoWć budynków do 12,0 m; 
6) garace w zwartej bryle wraz z budynkiem lub 

wolnostoj>ce na zapleczu zabudowy o wysokoWci do 
5,5 m; 

7) dla budynków mieszkaniowych dach wielospadowy 
o k>cie nachylenia od 25° do 45°; 
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8) dla budynków usługowych dach o k>cie nachylenia 

do 40°; 
9) dla garacy wolnostoj>cych dach dwu- lub 

wielospadowy o k>cie nachylenia do 40°; 
 10) ogrodzenia od frontu o wysokoWci nie 

przekraczaj>cej 1,4 m; 
 11) zakaz budowy ogrodzeM betonowych, za wyj>tkiem 

słupów i podmurówek; 
 12) dopuszcza siC reklamy: 

a) wolnostoj>ce o wymiarach nie przekraczaj>cych 
1,5 m2,  

b) na elewacjach o wymiarach nie przekraczaj>cych 
1,0 m2. 

4. DostCpnoWć komunikacyjna: 
1) ul. Długiej; 
2) z istniej>cych i projektowanych dróg dojazdowych 

pokazanych na rysunku planu. 
5. Zasady podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o powierzchni nie 
mniejszej nic ok. 1500 m2 (+/- 5%). 
 

§ 20.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 21K i 38K. 

2. Tereny przepompowni Wcieków. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów: 
1) adaptuje siC istniej>c> przepompowniC Wcieków  

z mocliwoWci> przebudowy; 
2) nie ogranicza siC parametrów dla obiektu i urz>dzeM 

przepompowni; 
3) dopuszcza siC wył>cznie ogrodzenie acurowe  

o wysokoWci do 1,4 m. 
4. DostCpnoWć komunikacyjna: 

1) dla terenu 21K z projektowanej drogi lokalnej 
02KDL; 

2) dla terenu 38K z ul. Długiej. 
5. Zasady podziału nieruchomoWci: nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych. 
 
§ 21.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 27KP/MN i 30KP/MN. 
2. Przeznaczenie terenów: 

1) parkingi ogólnodostCpne; 
2) poszerzenie s>siednich terenów zabudowy 

mieszkaniowej oznaczonej symbolami 28MN-U  
i 31MN-U; 

3) cały teren nalecy przeznaczyć na jedn> z ww. 
funkcji. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów: 
1) w przypadku przeznaczenia na poszerzenie działek  

o funkcji mieszkaniowej obowi>zuj> ustalenia z § 15; 
2) linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu 

obowi>zuj> wył>cznie w przypadku przeznaczenia 
na funkcje mieszkaniowe; 

3) w przypadku przeznaczenia na parking obowi>zuj> 
nastCpuj>ce ustalenia: 
a) teren nalecy utwardzić,  
b) dopuszcza siC obiekty małej architektury,  

c) zakaz grodzenia terenu, zakaz lokalizowania 
reklam,  

d) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych. 
4. DostCpnoWć komunikacyjna dla funkcji parkingu 

z drogi 017KDD (ul. W>ska), dla funkcji mieszkalnej 
przez zjazdy z s>siednich działek o funkcji mieszkalnej. 

5. Zasady podziału nieruchomoWci: nie ogranicza 
siC parametrów geometrycznych. 
 

Rozdział 2 
Tereny komunikacyjne 

 
§ 22.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 01KDG. 
2. Teren komunikacji miejskiej – droga główna 

(projektowana trasa obwodowa tzw. „południowo-
zachodnia trasa przemysłowa”). 

3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 
1) wyznacza siC pas terenu według rysunku planu 

(minimalna szerokoWć 28,0 m); 
2) droga minimum jednojezdniowa (1 x 2)  

o minimalnej szerokoWć jezdni 7,0 m (2 x 3,5 m); 
3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
4) zakaz lokalizowania miejsc postojowych; 
5) dopuszcza siC budowC pieszojezdni dla 

umocliwienia budowy zjazdów z terenu 11U-MN 
oraz zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego; 

6) zakaz lokalizacji zatoczek dla przystanków 
komunikacji zbiorczej. 

 
§ 23.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 02KDL i 03KDL. 
2. Tereny komunikacji miejskiej – projektowane 

drogi lokalne. 
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenów: 

1) wyznacza siC pasy drogowe o szerokoWci 20,0 m; 
2) drogi jednojezdniowa (1 x 2) o minimalnej 

szerokoWć jezdni 6,0 m (2 x 3,0 m); 
3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
4) zakaz lokalizowania miejsc postojowych; 
5) nakaz budowy chodników jednostronnie; 
6) dopuszcza siC lokalizacjC zatoczek dla przystanków 

komunikacji zbiorczej. 
 

§ 24.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 
1) 04KDD; 
2) 05KDD;  
3) 06KDD;  
4) 08KDD; 
5) 09KDD; 
6) 010KDD; 
7) 011KDD; 
8) 012KDD; 
9) 013KDD; 

 10) 014KDD; 
 11) 015KDD; 
 12) 017KDD; 
 13) 018KDD; 
 14) 019KDD; 
 15) 020KDD; 
 16) 021KDD; 
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 17) 022KDD; 
3. Tereny komunikacji miejskiej - istniej>ce drogi 

dojazdowe. 
4. Parametry i zasady zagospodarowania terenów: 

1) wyznacza siC pasy drogowe w granicach 
istniej>cych działek drogowych; 

2) projektuje siC przebudowC drogi 017KDD  
(ul. W>ska): 
a) poszerzenie w liniach rozgraniczaj>cych do 

szerokoWci 12,0 m,  
b) przedłucenie zgodnie z rysunkiem planu,  
c) droga jednojezdniowa (1 x 2) o minimalnej 

szerokoWć jezdni 6,0 m (2 x 3,0 m); 
3) w drogach, w których brak jest tzw. „trójk>tów 

widocznoWci”, wprowadza siC WciCcia narocników 
działek na skrzycowaniach dróg wielkoWci 5,0 m x 
5,0 m; 

4) w zabudowie jednorodzinnej postuluje siC drogi  
w formie pieszojezdni - nie dotyczy drogi 017KDD; 

5) w przypadku dróg jednojezdniowych nakaz budowy 
chodników min. jednostronnie; 

6) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
7) dopuszcza siC organizowanie miejsc postojowych 

jednostronnie w drogach o szerokoWci powycej 6,0 m; 
8) dopuszcza siC zatoczki dla przystanków komunikacji 

zbiorczej w drodze 017KDD. 
 

§ 25.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 07KDD, 016KDD, 023KDD, 024KDD, 
025KDD. 

2. Tereny komunikacji miejskiej – projektowane 
drogi dojazdowe. 

3. Parametry i zasady zagospodarowania terenów: 
1) wyznacza siC pasy drogowe odpowiednio  

o szerokoWci 12,0 m, 15,0 m i 20,0 m; 
2) drogi jednojezdniowe (1 x 2) o minimalnej 

szerokoWć jezdni 6,0 m (2 x 3,0 m); 
3) nakaz budowy chodników minimum jednostronnie; 
4) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
5) zakaz lokalizowania miejsc postojowych; 
6) dopuszcza siC lokalizacjC zatoczek dla przystanków 

komunikacji zbiorczej. 
 

§ 26.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 026KR. 

2. Teren nieczynnej trakcji kolejowej przeznacza 
siC na teren komunikacji o funkcji rekreacyjnej – 
kolejka w>skotorowa, Wciecka rowerowa. 

3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 
1) trakcja jest wpisana do rejestru zabytków; 
2) pas terenu wyznaczaj> granice działki kolejowej; 
3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
4) dopuszcza siC mał> architekturC i ogrodzenia  

z preferencj> zieleni; 
5) zakaz lokalizowania reklam. 
 

§ 27.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 027KDX. 

2. Tereny komunikacji – ci>g pieszo-rowerowy. 
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza siC ci>g pieszo-rowerowy zgodnie 
granicami ewidencyjnymi działki; 

2) wyznaczony ci>g stanowi poł>czenie terenu 04KDD 
oraz dostCpnoWć do terenu 6ZL/WS; 

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 

Rozdział 3 
Przepisy przejWciowe i koMcowe 

 
§ 28. W granicach terenu objCtego niniejszym 

planem miejscowym, trac> moc: miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnica  
w czCWci dotycz>cej działek nr 90, 92, 70 w rejonie ulicy 
Ustronie uchwalony uchwał> nr XIII/164/99 Rady 
Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 1999 r. 
(ogłosz. w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 16, poz. 112  
z dnia 31 marca 2000 r.) oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy  
w rejonie ulicy Długiej uchwalony uchwał>  
nr XL/425/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia  
20 grudnia 2001 r. (ogłosz. w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr 23 poz. 458 z dnia 17 kwietnia 2002 r.).  

 
§ 29. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Brodnicy. 
 
§ 30.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

2. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej UrzCdu Miejskiego w Brodnicy. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej 

Marek Hildebrandt 
 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413. 
2. Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2662 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2663 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2664 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2665 – Poz. 450 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2666 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2667 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2668 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2669 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2670 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2671 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2672 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2673 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2674 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2675 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2676 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2677 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2678 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2679 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2680 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2681 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2682 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2683 – Poz. 450 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2684 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2685 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2686 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2687 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2688 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2689 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2690 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2691 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2692 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2693 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2694 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2695 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2696 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2697 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2698 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2699 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2700 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2701 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2702 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2703 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2704 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2705 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2706 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2707 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2708 – Poz. 450 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2709 – Poz. 450 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 – 2710 – Poz. 450 
 

zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXVII/298/2009 

Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 7 paadziernika 2009r. 

 
RozstrzygniCcie 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Podgórnej, Długiej 
oraz Ustronie do granic miasta z gmin> Brodnica. 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)  
w zwi>zku z art. 17 pkt 14, Rada Miejska w Brodnicy 
nie uwzglCdnia uwag zamieszczonych w ponicszym 
wykazie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lp. TreWć uwagi Ustalenie projektu planu dla 

nieruchomoWci, której dotyczy 
uwaga 

Uzasadnienie 
nieuwzglCdnienia 
uwagi 

Zgłaszaj>cy 
uwagC – data 
wpływu 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. WykreWlenie z zapisu 

oznaczonego 
symbolem 11 U-MN 
zakazu lokalizowania 
usług uci>cliwych dla 
funkcji 
mieszkaniowej jak 
np. stacje paliw, 
warsztaty 
samochodowe, 
warsztaty 
rzemieWlnicze, składy 
wCgla i inne 
powoduj>ce emisje 
wibracji, hałasu, 
pyłów, gazów 
substancji, energii 
i zapachów w zakresie 
stanowi>cym 
naruszenie interesów 
osób trzecich.  

4) Teren oznaczony  
symbolem 11 U-MN - 
przeznaczenie podstawowe - 
usługi z zakazem 
lokalizowania usług 
uci>cliwych dla funkcji 
mieszkaniowej jak np. stacje 
paliw, warsztaty 
samochodowe, warsztaty 
rzemieWlnicze, składy wCgla 
i inne powoduj>ce emisjC 
wibracji, hałasu, pyłów, 
gazów, substancji, energii 
i zapachów w zakresie 
stanowi>cym naruszenie 
interesów osób trzecich; 
przeznaczenie uzupełniaj>ce 
- zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca 
lub zblokowana z obiektami 
usługowymi 

Dla obszaru 
oznaczonego 
symbolem 11 U-MN, 
który zlokalizowany 
jest na zapleczu 
obszaru 
z przeznaczeniem  
pod zabudowC 
mieszkaniowo – 
usługow>, funkcja 
usługowa została 
ograniczona do  
funkcji usług 
nieuci>cliwych dla 
zabudowy 
mieszkaniowej. 

Uwaga zgłoszona 
dnia 10 lipca 
2009r. przez 
Pani> BeatC 
Wronkowsk> 
działaj>c> jako 
pełnomocnik 
PaMstwa Violetty 
i Ireneusza 
KempiMskich, 
zam. w Brodnicy 
przy ulicy Anieli 
KrzywoM 7,  

 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXVII/298/2009 

Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 7 paadziernika 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 
 

I. Sposób realizacji inwestycji 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) zadania własne gminy. 

Realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym miCdzy innymi  
z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych,  
o samorz>dzie gminnym, gospodarce komunalnej  
i o ochronie Wrodowiska.  
 

II. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych  
1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planie miejscowym podlega przepisom 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póan. 
zm.) przy czym: 
a) wydatki maj>tkowe okreWla uchwała rady gminy, 
b) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

uchwala siC w uchwale budcetowej, 
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c) zadania w zakresie dróg finansowane bCd> przez 

budcet gminy lub na podstawie porozumieM  
z innymi podmiotami, 

d) zadania w zakresie budowy wodoci>gów  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze 
Wrodków budcetu gminy lub poprzez dofinansowanie 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 

i gazowych bCd> finansowane na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póan. zm.). 

3. Prognozowane aródła finansowania przez gminC: 
a) dochody własne,  
b) dotacje,  
c) pocyczki preferencyjne,  
d) fundusze Unii Europejskiej,  
e) udział podmiotów gospodarczych. 
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