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UCHWAŁA Nr IV/19/11 

 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brodnickiego” w Kowalewie 
Pomorskim, w zakresie zmiany ustaleM szczegółowych planu dla obszaru oznaczonego symbolem 6 M/U i 3 Z/IT. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.: 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 2008 r., Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r., Nr 24, 
poz. 124, nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 
poz. 871), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142  
i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”, 
przyjCtego uchwał> nr XXII/215/09 Rady Miejskiej  
w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r. - 
uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy i ustalenia ogólne 
 
§ 1.  Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Brodnickiego” w Kowalewie Pomorskim, przyjCtego 
uchwał> nr XXXI/327/01 Rady Miejskiej w Kowalewie 
Pomorskim z dnia 24 paadziernika 2001 r.,, w zakresie 
zmiany ustaleM szczegółowych planu dla obszaru 
oznaczonego symbolem „6 M/U” i 3 „Z/IT”, zwany 
dalej zmian> planu. 

 
§ 2.  Integraln> czCWci> zmiany planu, o której 

mowa w § 1, jest rysunek zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej 
rysunkiem zmiany planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia 
zmiany planu, w tym granice obszaru objCtego zmian> 
planem. 

 
§ 3.1.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

zmiany planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami zmiany 
planu: 
1) granica obszaru objCtego zmian> planu; 

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
oraz o rócnych zasadach zagospodarowania; 

3) przeznaczenie terenów oznaczone numerem 
porz>dkowym i symbolem literowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) wymiarowanie elementów zagospodarowania 

terenu. 
2.  Ustala siC mocliwoWć ł>czenia przeznaczeM dla 

terenów oznaczonych podwójnym symbolem literowym 
funkcji, z preferencj> dla tego przeznaczenia, którego 
oznaczenie literowe wprowadzono na pierwszym 
miejscu (po stronie lewej). 

 
§ 4.  Przedmiotem ustaleM zmiany planu jest zakres 

obowi>zkowy, wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 5. 1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 

rozumieć przeznaczenie lub przeznaczenia główne, 
(najwacniejsze) terenu okreWlone w niniejszej 
zmianie planu. Ustalenie przeznaczenia 
podstawowego dla danego terenu nie wyklucza 
mocliwoWci lokalizacji w jego obrCbie funkcji nie 
koliduj>cych (niesprzecznych), komplementarnie 
wspieraj>cych sprawnoWć przeznaczenia 
podstawowego o ile ustalenia szczegółowe dla 
danego terenu nie stanowi> inaczej; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia nie koliduj>ce  
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniaj> 
lub wzbogacaj> podstawowe funkcje terenu; 

3) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru  
w granicach zmiany planu miejscowego  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczon> na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu 
oraz o rócnych zasadach zagospodarowania; 

4) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z: 
a) poz. 1 – liczba arabska – oznacza kolejny numer 

terenu wyznaczony w tekWcie i na rysunku planu, 
b) poz. 2 – zestaw literowy – oznacza podstawowe 

przeznaczenie lub podstawowe i dopuszczalne 
przeznaczenia terenu; 

5) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu, - nalecy przez to rozumieć liniC 
wyznaczaj>c> podziały obszaru objCtego zmian> 
planu na tereny o rócnym przeznaczeniu, lub 
rócnych zasadach (sposobach) zagospodarowania; 
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6) zmianie planu – nalecy przez to rozumieć ustalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowi>ce treWć niniejszej uchwałyś 

7) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim; 

8) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć obowi>zuj>ce w dniu podjCcia niniejszej 
uchwały przepisy prawne (ustawy i rozporz>dzenia) 
reguluj>ce zasady działaM inwestycyjnych na danym 
terenie; 

9) zieleni urz>dzonej – nalecy przez to rozumieć 
urz>dzone i utrzymywane zespoły drzew i krzewów 
oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), 
ukształtowane funkcjonalnie i plastycznie  
w projekcie zagospodarowania terenu, a takce 
lokalizowan> na sztucznie wykonanych lub 
ukształtowanych miejscach (np. zieleM w donicach, 
na dachach i w formie ogrodzeM, pn>czy na 
elewacjach itp.); 

 10) zieleni izolacyjnej, lub zieleni ochronnej – nalecy 
przez to rozumieć dostatecznie szeroki  
(o minimalnej szerokoWci okreWlonej w ustaleniach 
szczegółowych) pas zwartej zieleni złocony  
z gatunków dostosowanych do typu siedliska 
oddzielaj>cy (w tym takce optycznie) lokalizowane 
obiekty i urz>dzenia przeznaczenia podstawowego 
od terenów rolnych lub oddzielaj>cy tereny mog>ce 
potencjalnie być uci>cliwymi od funkcji 
mieszkaniowej; 

 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku i/lub  
w ustaleniach planu, na której mog> być realizowane 
Wciany czCWci nadziemnych budynku z zakazem jej 
przekraczania w kierunku terenów s>siednich 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymiś Zakaz nie 
dotyczy elementów architektonicznych takich jak: 
gzyms, okap dachu, zadaszenie nad wejWciem, 
balkon, schody zewnCtrzne, itp.); 

 12) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć mierzon> od poziomu terenu przy najnicej 
połoconym wejWciu do budynku, nie bCd>cym 
wył>cznie wejWciem do pomieszczeM gospodarczych 
lub technicznych, do kalenicy lub najwycszego 
punktu na pokryciu kubatury, bez uwzglCdniania 
wyniesionych ponad tC płaszczyznC urz>dzeM 
technicznych (kominy, zespoły wentylacyjne  
i klimatyzacyjne, anteny, itp.); 

13) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć niezabudowan> i nieutwardzon> 
powierzchniC terenu (działki) pokryt> roWlinnoWci> 
naturaln> lub urz>dzon>, stanowi>c> powierzchniC 
ekologicznie aktywn>. Do powierzchni tej zalicza 
siC powierzchnie cieków i zbiorników wodnych 
naturalnych i sztucznych; 

 14) minimalnym wskaaniku miejsc postojowych – 
nalecy przez to rozumieć obowi>zek realizacji 
minimalnej iloWci miejsc postojowych, 
lokalizowanych w granicach działki budowlanej dla 
potrzeb przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektów 
z jego zakresu) – obliczanej wg wskaanika 
okreWlonego w ustaleniach niniejszej uchwały, przy 

uwzglCdnieniu zasady równania w górC  
w przypadku ułamkowego przeliczenia; 

 15) zakazie lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych – nalecy przez to rozumieć zakaz, 
który nie dotyczy obiektów budowlanych 
stanowi>cych zaplecze budowy, niezbCdnych  
w okresie prowadzenia robót budowlanych; 

 16) zaleceniu – nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych itp... . 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicjami wynikaj>cymi  
z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cymi w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 6.1.  Na wszystkich wyodrCbnionych terenach 

stanowi>cych ł>cznie obszar objCty zmian> planu,  
o której mowa w § 1, nie wystCpuje potrzeba 
ustanawiania zasad i warunków lub obowi>zkuŚ 
1) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnejś 
2) ochrony krajobrazu kulturowego; 
3) formułowania wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych; 
4) wyznaczania granic i sposobów zagospodarowania 

terenów i obiektów podlegaj>cych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrCbnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych; 

5) scalania i podziału nieruchomoWciś 
6) szczególnych warunków ograniczenia  

w ucytkowaniu terenów w tym zakazu zabudowy. 
2.  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 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Toruniu lub Burmistrza Miasta. 

3.  Do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały, 
dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenów. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem „1 PP/U” 

 
§ 7.1.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem:  
„1 PP/U”, ustala siC przeznaczenie podstawowe – 
przemysł, usługi komercyjne. 
2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) ustala siC zakaz lokalizacji inwestycji, których 
eksploatacja powoduj>ca wprowadzenie gazów lub 
pyłów do powietrza, emisjC hałasu oraz wytwarzanie 
pól elektromagnetycznych bCdzie powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska poza 
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terenem, do którego prowadz>cy instalacjC ma tytuł 
prawny, 

2) od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolem 
„2 KŹL”, wyklucza siC lokalizacjC instalacji 
potencjalnie emituj>cych hałas i odory, 

3) ustala siC zasadC takiego sposobu instalowania 
zewnCtrznych systemów oWwietleniowych, które nie 
bCd> stanowiły uci>cliwoWci dla zabudowy 
s>siaduj>cej, zlokalizowanej po przeciwległej stronie 
dróg publicznych, oznaczonych symbolem  
„2 KŹL”ś 
3.  ZasiCg uci>cliwoWci prowadzonej działalnoWci 

musi mieWcić siC w granicach własnoWci. 
 
§ 8.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku zmiany 

planu symbolem: „1 PP/U”, ustala siC nastCpuj>ce 
warunki i standardy zagospodarowania: 
1) zakaz wprowadzania funkcji sprzecznych  

z przeznaczeniem terenu ustalonym w niniejszej 
zmianie planu; 

2) w projekcie zagospodarowania terenu nalecy 
uwzglCdnićŚ 
a) miejsce lub miejsca pod lokalizacjC pojemników 

na odpady stałe, z zapewnieniem łatwego do nich 
dostCpu celem oprócniania, z zaleceniem 
wprowadzenia wokół nich zieleni izolacyjnej, 

b) wprowadzenie zieleni urz>dzonej, izolacyjnej  
i ochronnej, 

c) wyznaczenie dostosowanej do profilu 
działalnoWci, niezbCdnej iloWci miejsc 
postojowych; 

3) na parkingach i ci>gach komunikacji wewnCtrznej 
nalecy stosować nawierzchnie uniemocliwiaj>ce 
wnikanie zanieczyszczeM do gruntu,  
z odprowadzeniem wód opadowych poprzez 
separatory zanieczyszczeM tymczasowo do 
lokalnych szczelnych zbiorników wybieralnych lub 
systemów oczyszczania, zlokalizowanych  
w granicach własnoWci, docelowo do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej; 

4) na terenie oznaczonym jako wył>czony z zabudowy 
z zieleni> izolacyjn>, wprowadza siC zieleM  
o szerokoWci minimum 5,0 m; 

5) minimum 15% powierzchni działki budowlanej, nie 
wliczaj>c terenu okreWlonego jako wył>czony  
z zabudowy z zieleni> izolacyjn>, nalecy 
zagospodarować jako powierzchniC biologicznie 
czynn>ś 

6) obiekty kubaturowe przeznaczenia podstawowego 
lokalizuje siC z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu  
i poza terenem wył>czonym z zabudowy z zieleni> 
izolacyjn> (o którym mowa w pkt. 4); 

7) zaleca siC wprowadzenie zieleni izolacyjno-
ochronnej, w tym zwłaszcza zimozielonej wokół 
parkingów powycej 15 miejsc postojowych i w tzw. 
polach martwych oraz wzdłuc ogrodzenia terenu od 
strony północno-zachodniej (wzdłuc odcinka drogi 
oznaczonej symbolem „2 KŹL”)ś 

8) zaleca siC wprowadzenie zieleni urz>dzonej – roWlin 
pn>cych przy Wcianie obiektu / obiektów 

sytuowanych w poblicu północno-zachodniej 
granicy terenu; 

9) obsługC komunikacyjn> zapewnia siC bezpoWrednio  
z istniej>cej drogi publicznej, oznaczonej symbolem 
„2 KŹL”, lub poprzez system dróg wewnCtrznych 
istniej>cych w obrCbie zakładu istniej>cego poza 
obszarem objCtym niniejsz> zmian> planu; 

 10) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci 
wodoci>gowej, a odprowadzenie Wcieków do 
komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej. 
 
§ 9.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku zmiany 

planu symbolem: „1 PP/U” ustala siC nastCpuj>ce 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy: 
1) nieprzekraczaln> wysokoWć zabudowy: 

a) 9,0 m, mierzon> od poziomu terenu do 
najwycszego punktu kalenicy w przypadku 
stosowania dachów o nachyleniu połaci 
dachowych pod k>tem 25º – 40º, 

b) 8,0 m od poziomu terenu, w przypadku 
stosowania dachów o mniejszym nachyleniu 
połaci dachowych; 

2) wysokoWci, o których mowa w pkt. 1, nie dotycz> 
obiektów i urz>dzeM zwi>zanych bezpoWrednio  
z procesami technologicznymi prowadzonej 
działalnoWciś 

3) przy realizacji obiektów budowlanych uwzglCdnia 
siC w szczególnoWci warunki hydrogeologiczne. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego 
symbolem „2 KŹL” 

 
§ 10.1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku zmiany 

planu symbolem „2 KŹL”, ustala siC przeznaczenie 
podstawowe – obsługuj>cy układ komunikacyjny – 
publiczne drogi lokalne. 

2.  Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza siC 
dla realizacji celów publicznych z zakresu komunikacji 
i infrastruktury technicznej. Obsługa terenów 
przyległych w pełnym zakresie. 

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej z zachowaniem wymagaM przepisów 
szczególnych dotycz>cych dróg publicznych, na 
warunkach i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi. 

4.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siC 
nastCpuj>ce warunki i standardy zagospodarowania: 
1) zakaz wprowadzania funkcji sprzecznych  

z przeznaczeniem terenu ustalonym w ust. 1, 2 i 3; 
2) obowi>zek uwzglCdnienia istniej>cych sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) obowi>zek zachowania istniej>cej zieleni wysokiej 

w formie zieleni przyulicznej, nie koliduj>cej  
z sieciami infrastruktury technicznej i rozwi>zaniami 
technicznymi drogi; 

4) przekrój uliczny; 
5) skrzycowania jezdni – zwykłeś 
6) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie  

z rysunkiem zmiany planu; 
7) przekrój poprzeczny:  
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-  jezdnia o szerokoWci 7,0 m, 2 pasy ruchu, 
obustronny chodnik, z zaleceniem wprowadzenia 
jednostronnie dwukierunkowej Wciecki 
rowerowej. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 
§ 11. Trac> moc ustalenia zmiany miejscowego 

planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
osiedla „Brodnickiego” w Kowalewie Pomorskim 
uchwalonej uchwał> nr XXXI/327/01 Rady Miejskiej  
w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 paadziernika  
2001 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 89, poz. 1715)  
w granicach opracowania i uchwalenia niniejszej 
zmiany planu, to jest w zakresie uregulowanym 
niniejsz> uchwał>. 

 
§ 12.1. Zobowi>zuje siC Burmistrza Miasta  

w Kowalewie Pomorskim do uwzglCdnienia,  
w programie rozbudowy miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, technicznych mocliwoWci odprowadzenia 
wód opadowych z powierzchni utwardzonych,  
w granicach opracowania i uchwalenia zmiany planu, 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

2.  W programach rozwoju sieci infrastruktury 
technicznej – sieci gazoci>gów oraz sieci 
elektroenergetycznych, nalecy zapewnić mocliwoWć 
zaopatrzenia realizowanych obiektów, w granicach 
opracowania i uchwalenia zmiany planu, odpowiednio: 
w gaz przewodowy oraz w energiC elektryczn>, w tym 
równiec do celów grzewczych. 

 
§ 13. Dla terenów, w granicach opracowania  

i uchwalenia zmiany planu, ustala siC stawkC 
procentow> – słuc>c> naliczeniu jednorazowej opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym – na 30%. 

 
§ 14. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

 
§ 15. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

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

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie. 
 
§ 17.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
 

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

 
Przewodnicz>cy Rady 

Jerzy Orłowski 
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