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UCHWAŁA Nr XXX/340/2010 
 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru 
zawartego pomiCdzy: ulicami 3 Maja, Królowej Jadwigi i Paderewskiego oraz rzek> DrwCc> i terenem jednostki 
wojskowej. 
 

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 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z póan. zm.)2 w zwi>zku z uchwał>  
Nr XXI/244/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia  
17 lutego 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego 
pomiCdzyŚ ulicami 3 Maja, Królowej Jadwigi  
i Paderewskiego oraz rzek> DrwCc> i terenem jednostki 
wojskowej, Rada Miejska uchwala, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Ustalenia wstCpne 
 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze "Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnicy" przyjCtego uchwał>  
Nr XXVIII/307/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 
1 grudnia 2009 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla 
obszaru zawartego pomiCdzyŚ ulicami 3 Maja, Królowej 
Jadwigi i Paderewskiego oraz rzek> DrwCc> i terenem 
jednostki wojskowej.  

 
§ 2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniuŚ  
1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś  
2) rysunku planu w skali 1Ś1000 stanowi>cego 

zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwałyś  
3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi>cego zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwałyś  

4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania stanowi>cych 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Ustala siC nastCpuj>c> interpretacjC ucytych 

symboli i pojCćŚ  
1) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – oznacza 
liniC, która nie moce być przesuniCta, w wyniku 
realizacji planu;  

2) linia zabudowy obowi>zuj>ca – jest to linia wzdłuc 
której obowi>zuje usytuowanie jednej z elewacji 
budynku bez mocliwoWci cofniCcia wgł>b działkiś 
liniC t> mog> przekraczać wykusze, nadwieszenia  

i zadaszenia tych obiektów powycej poziomu 
parteru, lecz nie wiCcej nic 1,30 mś  

3) linia zabudowy nieprzekraczalna – jest to linia jak 
wycej, lecz z mocliwoWci> cofniCcia budynku w gł>b 
działkiś  

4) zabudowa adaptowana – oznacza zabudowC do 
zachowaniaś obiekty adaptowane mog> podlegać 
rozbiórce, przebudowie lub nadbudowie zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymiś nie dotyczy obiektu 
wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytkówś  

5) teren adaptowany – oznacza teren  
w dotychczasowym ucytkowaniuś  

6) przepisy odrCbne – nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>ce przepisy prawne (ustawy, 
rozporz>dzenia) reguluj>ce zasady działaM 
inwestycyjnych na danym terenie;  

7) usługi nieuci>cliwe – zagospodarowanie terenu 
zwi>zane z prowadzeniem działalnoWci usługowej 
opisanej w ustaleniach szczegółowychś dopuszcza 
siC realizacjC przedsiCwziCć jak w § 9 pkt 3 i pkt 6.  
] 
§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś  

1) tereny usług oWwiaty – UO;  
2) tereny usług nieuci>cliwych (galeria handlowa) – U;  
3) teren sportu – US;  
4) teren sportu i rekreacji (basen) – UST;  
5) teren usług hotelarskich – UG;  
6) teren wód powierzchniowych – WS;  
7) teren zieleni naturalnej – ZN;  
8) teren drogi wewnCtrznej – KDW;  
9) teren głównego przejWcia pieszego z zieleni> 

urz>dzon> i mał> architektur> KX, ZUś  
 10) teren rekreacji UT.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotycz>ce całego obszaru objCtego 
planem miejscowym 

 
§ 5. Oznaczenia na rysunku planu:  

1) skala rysunku planu okreWlona w formie liczbowej  
i liniowej;  

2) granice obszaru objCtego planemś  
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś  
4) oznaczenia terenów składaj> siC z liczb i liter, które 

okreWlaj>Ś  
a) kolejny przyporz>dkowany numer terenu 

okreWlonego liniami rozgraniczaj>cymi – 
oznaczenia cyfrowe,  

b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe;  
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6) obowi>zuj>ce linie zabudowy.  
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§ 6. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> obowi>zuj>ceŚ  
1) granice terenu objCtego planemś  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania WciWle 
okreWloneś  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) obowi>zuj>ce linie zabudowyś  
5) granice strefy konserwatorskiej „B”.  

 
§ 7. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu przedstawiaj> stan prawny wynikaj>cy  
z przepisów odrCbnychŚ  
1) obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytkówś  
2) granice rezerwatu przyrody „Rzeka DrwCca” (5 m 

od brzegu rzeki);  
3) granice terenu Natura 2000 Dolina DrwCcy PLH 

280001.  
 
§ 8. W planie okreWla siCŚ  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś  
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;  
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś  
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;  
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
usuwaniem siC mas ziemnychś  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymś  

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy;  

 10) zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej;  

 11) zasady tymczasowego ucytkowania terenówś  
 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC od wzrostu wartoWci nieruchomoWci.  
 
§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1) dopuszcza siC ogrodzenia działek od strony ulicś 

jeceli ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej 
obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady dotycz>ce ogrodzeMŚ  
a) zakazuje siC stosowania ogrodzeM pełnych  

i z prefabrykowanych elementów celbetowych 
dopuszcza siC ogrodzenia o całkowitej 
wysokoWci do 1,40 m wykonane z tradycyjnych 

materiałów jak stal, celiwo, kamieM, ceramika 
budowlana;  

2) elewacje budynków od strony ulicy Królowej 
Jadwigi, 3 Maja i Paderewskiego nalecy wykonać  
z zastosowaniem materiałów wykoMczeniowych  
o wysokim standardzie;  

3) na całym obszarze objCtym opracowaniem planu 
dopuszcza siC lokalizacjC zadaM słuc>cych realizacji 
celów publicznychś ich realizacja na poszczególnych 
terenach musi być zgodna z przepisami odrCbnymi  
i nie moce kolidować z podstawowym 
przeznaczeniem terenu;  

4) zakazuje siC wznoszenia i montacu na obiektach 
budowlanych masztów telefonii komórkowej oraz 
innych urz>dzeM radiokomunikacyjnychś  

5) w zakresie sytuowania i rozmieszczania reklam:  
a) dopuszcza siC tablice i urz>dzenia reklamowe  

o powierzchni do 3 m2, na budynkach  
z informacj> o siedzibie firm oddziałów lub ich 
czCWci po uzgodnieniu z właWciwymi słucbami 
organów administracji samorz>du gminnego,  

b) zakazuje siC umieszczania reklam na 
ogrodzeniach oraz na ducych powierzchniach 
elewacji budynkówś  

6) wszelkie niezbCdne dla prawidłowego 
funkcjonowania miasta obiekty i urz>dzenia,  
a w szczególnoWci obiekty obrony cywilnej, 
ratownictwa, bezpieczeMstwa paMstwa, obiekty 
obsługi technicznej, urz>dzenia melioracji, zieleM 
miejsk>, mocna realizować na kacdym terenie 
zgodnie z przepisami odrCbnymi i zasadami 
współcycia społecznego.  
 
§ 10. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy 
zawarte s> w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów.  

 
§ 11. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) na terenie opracowania planu przebiegaj> granice 

obszaru Natura 2000 Doliny Rzeki DrwCcyś  
2) obszar opracowania w całoWci połocony jest  

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 
DrwCcyś  

3) na terenie opracowania przebiegaj> granice 
rezerwatu przyrody „Rzeka DrwCca”ś  

4) dla wycej wymienionych obszarów obowi>zuj> 
przepisy dotycz>ce ochrony przyrodyś  

5) na obszarze planu zakazuje siC prowadzenia 
inwestycji, dla których ocena oddziaływania na 
Wrodowisko wykace znacz>ce oddziaływanie na 
Wrodowiskoś  

6) nakazuje siC ochronC zieleni o charakterze łCgowym 
w zakolu rzeki DrwCcyś  

7) nakazuje siC ochronC szpaleru drzew wzdłuc ulicy 
Królowej Jadwigi oraz istniej>cego drzewostanu na 
terenie stadionu;  

8) poziom hałasu dopuszczalnego na terenie 
opracowania nie moce wykraczać poza wartoWci 
progowe okreWlone w przepisach odrCbnychś  
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9)  pozostałe zasady ochrony Wrodowiska przyrody  

i krajobrazu kulturowego zawarte s> w ustaleniach 
szczegółowych do poszczególnych terenów.  
 
§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy zawarte s> w ustaleniach 
szczegółowych.  

 
§ 13. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) czCWć obszaru objCtego planem jest objCta stref> „B” 

ochrony struktur przestrzennych o wartoWci 
kulturowej w obrCbie której znajduj> siC nastCpuj>ce 
tereny i obiekty o wartoWciach kulturowychŚ  
a) tereny szkoły miejskiej przy ulicy 3 Maja 4a  

(dz. 843),  
b) budynek szkoły miejskiej (obecnie Szkoła 

Podstawowa) bCd>ca w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków,  

c) załocenie zieleni w otoczeniu szkoły z czytelnym 
układem funkcjonalno – przestrzennym;  

2) poza obszarem w/w strefy ochrony konserwatorskiej 
znajduj> siC nastCpuj>ce tereny i obiekty  
o wartoWciach kulturowychŚ  
a) teren kompleksu sportowego,  
b) zadrzewienie w otoczeniu zabudowaM oraz 

szpaler starodrzewia wzdłuc ulicy Królowej 
Jadwigi,  

c) teren w zakolu rzeki DrwCcy z urz>dzeniami 
hydrotechnicznymi i zieleni> naturaln>  
o charakterze łCgowymś  

3) zasady ochrony konserwatorskiej dla 
poszczególnych terenów zawarte s> w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenówś  

4) na terenie objCtym opracowaniem planu nie 
odnotowano wystCpowania stanowisk 
archeologicznych o wartoWci kulturowej 
podlegaj>cej ochronie konserwatorskiejś  
w przypadku odkrycia w trakcie realizacji 
przedmiotu, który posiada cechy zabudowy lub 
wykopalisk archeologicznych, osoby prowadz>ce 
roboty budowlane i ziemne s> zobowi>zane 
zabezpieczyć znalezisko wstrzymać wszelkie prace 
mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
 
§ 14. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej zawarte s>  
w ustaleniach szczegółowych.  

 
§ 15. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ  
1) w zakresie komunikacji ustala siCŚ  

a) obsługC terenu objCtego opracowaniem 
zapewniaj> uliceŚ Królowej Jadwigi, 3 Maja  
i Paderewskiego,  

b) miejsca parkingowe zapewnić na własnych 
działkach zgodnie z ustaleniami szczegółowymiś  

2) w zakresie gospodarki wodnej ustala siCŚ  

a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 
wodoci>gowej na warunkach dysponenta sieci,  

b) istniej>c> sieć wodoci>gow> koliduj>c>  
z projektowan> zabudow> przebudować na 
warunkach dysponenta sieci,  

c) w przypadku realizacji na terenie opracowania 
sieci wodoci>gowej o Wrednicy nominalnej nie 
mniejszej nic DN 250 potrzeby w zakresie 
instalowania hydrantów zostan> okreWlone przez 
właWciwe organy PaMstwowej Stracy Pocarnej na 
etapie planu realizacyjnego;  

3) w zakresie gospodarki Wciekami ustala siCŚ  
a) nakaz odprowadzania Wcieków z terenów 

zabudowy do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej,  

b) istniej>c> sieć kanalizacji sanitarnej koliduj>c>  
z projektowan> zabudow> przebudować zgodnie 
z warunkami dysponenta sieci,  

c) sieć kanalizacyjn> lokalizować w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicś  

4) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala siCŚ  
a) wody opadowe z dachów oraz utwardzonych 

terenów (ulice, place, parkingi) odprowadzić do 
sieci deszczowej miejskiej;  

5) w zakresie zasilania w energiC elektryczn> ustala siCŚ  
a) zasilenie w energiC elektryczn> terenów 

przeznaczonych pod zainwestowanie z istniej>cej 
i projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach dysponenta sieci,  

b) istniej>c> sieć elektroenergetyczn> koliduj>c>  
z przyszł> zabudow> przebudować na warunkach 
dysponenta sieci;  

6) w zakresie zaopatrzenia w energiC ciepln> ustala siCŚ  
a) zaopatrzenie ze aródeł indywidualnych lub sieci 

miejskiej,  
b) zakaz stosowania wysokoemisyjnych aródeł 

ciepłaś  
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siCŚ  

a) zaopatrzenie w gaz ziemny zgodnie z warunkami 
technicznymi i ekonomicznymi okreWlonymi 
przez dysponenta sieci;  

8) w zakresie telekomunikacji ustala siCŚ  
a) obsługC telekomunikacyjn> zapewnić poprzez 

ewentualn> rozbudowC miejskiej sieci 
telekomunikacyjnej,  

b) w przypadku wyst>pienia kolizji projektowanej 
sieci telekomunikacyjnej nalecy j> przebudować 
w oparciu o wytyczne dysponenta sieci;  

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ  
a) nakaz zabezpieczania miejsc pod lokalizacjC 

kontenerów lub pojemników do czasowego 
gromadzenia odpadów w granicach działek  
z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacji.  

 
§ 16. Zasady tymczasowego ucytkowania terenówŚ  

1) zakazuje siC na terenach projektowanych funkcji 
lokalizacji obiektów trwałych nie zwi>zanych  
z projektowan> funkcj>ś  

2) do czasu lokalizacji projektowanych funkcji 
dopuszcza siC ucytkowanie dotychczasowe.  
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 17. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi. Ustalenia szczegółowe obowi>zuj> 
ł>cznie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 
niniejszej uchwały.  

 
§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1UO:  
1) przeznaczenie terenu – usługi oWwiaty (szkoła 

podstawowa);  
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury:  
a) teren objCty stref> „B” ochrony struktur 

przestrzennych o wartoWciach kulturowych,  
b) ochronie konserwatorskiej podlegaj>Ś  

- budynek szkoły podstawowej (dawna szkoła 
miejska) wpisany do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków,  

- teren załocenia zieleni w otoczeniu szkołyś  
3) zasady kształtowania zabudowyŚ  

a) adaptuje siC istniej>c> funkcjC i zabudowC na 
warunkach konserwatorskich jak nicejŚ  
- nakazuje siC zachować wygl>d 

architektoniczny budynku szkoły w zakresie 
gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, 
kompozycji elewacji, zachowania detalu 
architektonicznego, rozmieszczenia, 
wielkoWci, kształtu oraz propozycji otworów 
okiennych i drzwiowych wraz z oryginaln> 
stolark>,  

- zakazuje siC tynkowania i ocieplenia elewacji 
z zewn>trz,  

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzeni w zakresie 
usytuowania, skali, bryły i podziałów 
architektonicznych;  

4) zasady zagospodarowania terenu:  
a) powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni 

działki budowlanej,  
b) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 

powierzchni działki budowlanej,  
c) ustala siC wymóg uzupełnienia nasadzeM zieleni 

oraz odtworzenia historycznej nawierzchni 
terenów z kamienia polnego,  

d) obowi>zuj>ce linie zabudowy 20,0 m od linii 
rozgraniczaj>cej ulicy 3 Maja,  

e) inwestowanie w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków,  

f) miejsca parkingowe zabezpieczyć na terenie 
własnej działki w iloWci wynikaj>cej z przepisów 
odrCbnychś  

5) obsługa komunikacyjna poprzez istniej>ce zjazdy  
z ulicy 3 Maja.  
 
§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2U:  
1) przeznaczenie terenu – usługi nieuci>cliwe (galeria 

handlowa) z orientacyjnym programem: handel  

z powierzchni> sprzedacy do 2000m2 , gastronomia, 
kino, salon gier;  

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 
kultury:  
a) ochronie podlegaj> zadrzewienia w otoczeniu 

zabudowaM, w tym szpaler drzew wzdłuc ulicyŚ 
Królowej Jadwigiś  

3) zasady kształtowania zabudowyŚ  
a) wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji 

nadziemnych plus do dwóch kondygnacji 
podziemnych,  

b) dach płaski lub ze spadkiem do 35º,  
c) elewacje uprzywilejowane od ulicy Królowej 

Jadwigi i 3 Maja;  
4) zasady zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni 
działki budowlanej,  

b) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% 
powierzchni działki budowlanej,  

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
5000 m2,  

d) dostCpnoWć komunikacyjna terenu z ulicy 
Królowej Jadwigi,  

e) nakaz wykonania przejWcia pieszego przez teren 
Galerii (w poziomie parteru) z ulicy Królowej 
Jadwigi do hali sportowej szerokoWć min. 6,0 m,  

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczaj>cejŚ  
- ulicy Królowej Jadwigi - 6,0 m,  
- ulicy 3 Maja – 20,0 m,  

g) obiekty koliduj>ce z przyszłym 
zainwestowaniem przeznacza siC do rozbiórki,  

h) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie 
własnej działki (dopuszcza siC realizacjC miejsc 
postojowych w garacu podziemnym lub na 
dachu) w iloWci min. 30 m.p. na 1000 m2 
powierzchni ucytkowej obiektów usługowychś  
w przypadku realizacji miejsc postojowych  
w budynku, ich powierzchnia nie wlicza siC do 
powierzchni ucytkowej na potrzeby okreWlenia 
liczby miejsc postojowych.  

 
§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 3US:  
1) przeznaczenie terenu – tereny sportu (stadion  

z biecni>, korty tenisowe, boiska sportowe, hala 
sportowa wraz z niezbCdn> infrastruktur> techniczn> 
i komunikacj> wewnCtrzn>)ś  

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 
kultury:  
a) ochronie podlegaj>Ś układ funkcjonalno – 

przestrzenny, rozplanowania dróg i placów, 
rzeaba terenu, mała architektura, drzewostanś  

3) zasady kształtowania zabudowyŚ  
a) adaptuje siC istniej>c> funkcjC i zabudowC  

z dopuszczeniem rozbudowy,  
b) wysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji, 

dachy płaskie lub ze spadkiem do 35ºś  
4) zasady zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy max 20% powierzchni 
działki budowlanej,  
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b) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 
powierzchni działki,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu,  

d) dostCp komunikacyjny z ulicy Królowej Jadwigi,  
z ulicy Paderewskiego i 3 Maja,  

e) inwestowanie zwi>zane z zagospodarowaniem 
terenu wymaga uzyskania opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

 
§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 4UST:  
1) przeznaczenie terenu – teren sportu i rekreacji  

z orientacyjnym programemŚ zespół basenów, 
kawiarnia;  

2) zasady kształtowania zabudowyŚ  
a) wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji 

nadziemnych plus do dwóch kondygnacji 
podziemnych,  

b) dach płaski lub ze spadkiem do 35º,  
c) usytuowanie zabudowy wzdłuc ulicy 

Paderewskiego;  
3) zasady zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy max 65% powierzchni 
działki,  

b) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% 
powierzchni działki budowlanej,  

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
4000 m2,  

d) dostCpnoWć komunikacyjna z ulicy 
Paderewskiego,  

e) nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od linii 
rozgraniczaj>cej ulicy Paderewskiego,  

f) miejsca postojowe zapewnić na własnej działce 
w iloWci min. 20 m. p. na 1000 m² powierzchni 
ucytkowej,  

g) inwestowanie zwi>zane z zagospodarowaniem 
terenu wymaga uzyskania opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

 
§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 5UG:  
1) przeznaczenie terenu – usługi hotelarskie  

z orientacyjny programem: pokoje hotelowe, 
restauracja, sale konferencyjne, SPA;  

2) zasady kształtowania zabudowyŚ  
a) wysokoWć zabudowy do czterech kondygnacji 

nadziemnych plus do dwóch kondygnacji 
podziemnych,  

b) dach płaski lub ze spadkiem do 35º,  
c) usytuowanie budynku wzdłuc ulicy 

Paderewskiego;  
3) zasady zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy max 60% powierzchni 
działki budowlanej,  

b) powierzchnia biologicznie czynna min 20% 
powierzchni działki budowlanej,  

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
4000 m2,  

d) nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od linii 
rozgraniczaj>cej ulicy Paderewskiego,  

e) dostCpnoWć komunikacyjna z ulicy 
Paderewskiego,  

f) obiekty koliduj>ce z przyszłym 
zainwestowaniem przeznacza siC do rozbiórki,  

g) miejsca postojowe (dopuszcza siC realizacjC 
miejsc parkingowych w garacu podziemnym)  
w iloWci min. 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca 
noclegowe oraz 3 miejsca parkingowe na  
10 zatrudnionych.  

 
§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 6WS:  
1) przeznaczenie terenu – teren wód otwartych  

w zakolu rzeki DrwCcy (basen z urz>dzeniami 
hydrotechnicznymi);  

2) zasady zagospodarowania terenu:  
a) dopuszcza siC przystosowanie basenu do celów 

rekreacyjnych (cumowania kajaków przy stanicy 
wodnej).  

 
§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 7ZN i 8ZN:  
1) przeznaczenie terenu – zieleM naturalnaś  
2) tereny połocone s> w obszarze bezpoWredniego 

zagrocenia powodzi> (dla wód  
o prawdopodobieMstwie wyst>pienia raz na 100 lat) 
– zastosowanie maj> przepisy Prawa Wodnego; 
rzCdna granicy terenów bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> dla wód o prawdopodobieMstwie 
wyst>pienia raz na 100 lat wynosi 70,52 mś  

3) zasady zagospodarowania terenu:  
a) zakazuje siC wznoszenia budynków,  
b) zakazuje siC wycinki drzew.  
 
§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 9KX, ZU:  
1) przeznaczenie terenu – główne przejWcie piesze na 

teren stadionu z zieleni> urz>dzon> i mał> 
architektur>ś  

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 
kultury:  
a) ochronie podlega układ funkcjonalno – 

przestrzenny, drzewostan i pomnik ku czci 
poległychś  

3) zasady zagospodarowania terenu:  
a) zakazuje siC wznoszenia budynków,  
b) zakazuje siC wycinki drzew.  
 
§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 10UT, ZN:  
1) przeznaczenie terenu – teren rekreacji 

ogólnodostCpnej z zieleni> naturaln>ś  
2) teren połocony jest w obszarze bezpoWredniego 

zagrocenia powodzi> (dla wód  
o prawdopodobieMstwie wyst>pienia raz na 100 lat) 
– zastosowanie maj> przepisy Prawa Wodnego; 
rzCdna granicy terenów bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> dla wód o prawdopodobieMstwie 
wyst>pienia raz na 100 lat wynosi 70,52 mś  

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  
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a) dopuszcza siC obiekty obsługi stanicy wodnej  
o parametrach jak nicejŚ  
- wysokoWć zabudowy jedna kondygnacja 

nadziemna plus poddasze ucytkowe,  
- dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 35º do 

45º kryty dachówk> w kolorze terakoty lub 
br>zu,  

- uwzglCdnić odpowiednie posadowienie 
budynku ze wzglCdu na mocliwoWć 
okresowego zalewania terenu,  

- dopuszcza siC realizacjC obiektów 
budowlanych koniecznych do cumowania  
i wodowania sprzCtu wodnego,  

b) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu,  

c) pozostały teren utrzymać jako zieleM naturaln>, 
ł>kow> z mocliwoWci> biwakowania,  

d) dostCpnoWć terenu z drogi wewnCtrznej KDW,  
e) powierzchnia zabudowy max 200 m2,  
f) zakazuje siC niszczenia roWlinnoWci przywodnej,  
g) zakazuje siC wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcaj>cych rzeabC terenu.  
 
§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 01KDW:  
1) przeznaczenie terenów – droga wewnCtrznaś  
2) zasady zagospodarowania przestrzennego:  

a) szerokoWć pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cych 6,0 do 7,0 m.  

 
§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 02KDW:  
1) przeznaczenie terenów – droga wewnCtrznaś  
2) teren czCWciowo połocony jest w obszarze 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi> (dla wód  
o prawdopodobieMstwie wyst>pienia raz na 100 lat) 
– zastosowanie maj> przepisy Prawa Wodnego; 
rzCdna granicy terenów bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> dla wód o prawdopodobieMstwie 
wyst>pienia raz na 100 lat wynosi 70,52 mś  

3) zasady zagospodarowania przestrzennego:  
a) szerokoWć pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj>cych 6,0 do 7,0 m.  
 

Rozdział 4 
Przepisy koMcowe 

 
§ 29. Ustala siC stawki procentowe słuc>ce 

naliczaniu opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ  
1) dla terenów oznaczonych na rys. planu symbolami 

U, UG, UST ustala siC stawkC procentow> 30%ś  
2) dla pozostałych terenów ustala siC stawkC 

procentow> 0%.  
 
§ 30. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Brodnicy.  
 
§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 

§ 32. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej UrzCdu Miejskiego w Brodnicy.  

 
§ 33. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej 

Marek Hildebrandt 
 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2004 r. 
Nr 6 poz. 4, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413.  
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U 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, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.  
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXX/340/2010 

Rady Miejskiej w Brodnicy 
z dnia 24 lutego 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Brodnicy  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru 
zawartego pomiCdzy: ulicami 3 Maja, Królowej 
Jadwigi i Paderewskiego oraz rzek> DrwCc>  
i terenem jednostki wojskowej. 

 
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 

   W trakcie wyłocenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego do wgl>du publicznego 

nie zostały zgloszone cadne uwagi. 

  

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XXX/340/2010 
Rady Miejskiej w Brodnicy 

z dnia 24 lutego 2010 r. 
 

ROZSTRZYżNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ NALEb=CYCH DO ZADAL 
WŁASNYCH żMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

 
1. 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. 

2. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnychŚ  
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,  

c) zadania w zakresie dróg finansowane bCd> przez 
podmioty zewnCtrzne na podstawie podpisanych 
porozumieM lub z budcetu gminy,  

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 z póan. zm.) 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 gminCŚ  
a) dochody własne,  
b) dotacje,  
c) pocyczki preferencyjne,  
d) fundusze Unii Europejskiej,  
e) udział podmiotów gospodarczych.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


