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UCHWAŁA Nr XXVIII/314/2009 
 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY 

 z dnia 1 grudnia 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: 
Kolejowej, żranicznej oraz Jana Pawła II. 
 

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 roku o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 z póan. zm.2)), w zwi>zku z uchwał> 
nr XII/118/2007 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 Kolejowej, żranicznej oraz Jana Pawła II i po 
stwierdzeniu jego zgodnoWci z ustaleniami 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, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie 
ulicŚ Kolejowej, żranicznej oraz Jana Pawła II, 
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 1Ś1000. 

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

rysunku planu. 
 

§ 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 oŚ 

1) dostCpnoWci komunikacyjnej - nalecy przez to 
rozumieć zapewnienie zjazdu z drogi publicznej na 
działkCś 

2) 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 (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002, 
z póan. zm.)ś 

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

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

5) 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, jakŚ 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; 

6) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 
bCd>cy przedmiotem ustaleM niniejszej uchwałyś 

7) 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 domowychś 

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

9) 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> wegetacjCś 

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

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

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

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

 14) 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 terenuś 

 15) 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 publicznejś 

 16) 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; 

 17) usługach - nalecy przez to rozumieć wszelkiego 
rodzaju usługi, w tym m.in. kultura, nauka 
i oWwiata, słucba zdrowia, opieka społeczna 
i socjalna, administracja, zakwaterowanie 
turystyczne, biura i obiekty konferencyjne, 
gastronomia, rozrywka itp. z wył>czeniem 
warsztatów rzemieWlniczych, stacji obsługi pojazdów 
oraz stacji paliw i myjni samochodowych; 

 18) 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.)ś 

 19) wysokoWci budynku – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> według rozp. Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690 z póan. zm.). 

 
§ 4.1. Plan obejmuje ł>cznie obszar o powierzchni 

ok. 1,50 ha. 
2. Dla obszaru objCtego planem ustala siC 

nastCpuj>ce funkcjeŚ 
1) MW-U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z dopuszczeniem usług i handluś 
2) U – handel i usługi o powierzchni sprzedacy do 

2000 m2. 
 

§ 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 planemś 
4) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 

5) oznaczenie terenów, składaj>ce siC z liczb i liter, 
które okreWlaj>Ś 
a) kolejny porz>dkowy numer terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczaj>cymi – oznaczenie cyfrowe, 
b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe 

zgodnie z § 4.2, 
c) jeceli w symbolu terenu wystCpuj> dwie funkcje 

przedzielone myWlnikiem, to funkcja znajduj>ca 
siC po myWlniku jest przeznaczeniem 
uzupełniaj>cymś 

6) linii zabudowy maksymalnej nieprzekraczalnej; 
7) oznaczenia innych elementów zagospodarowania 

przestrzennego terenu, w tym elementów 
informacyjnych. 

 
§ 6. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

1) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnych, w tym przepisów o ochronie 
zabytków, a takce tereny górnicze, naracone 
osuwaniem mas ziemi, zagrocone powodzi>, 
nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 
obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne 
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa 
i obronnoWci paMstwaś 

2) tereny wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 
scalania i podziałuś 

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

4) tereny wymagaj>ce przekształceM lub rekultywacjiś 
5) wyznaczone w studium granice terenów pod budowC 

obiektów handlowych, dla których obowi>zkowe 
jest sporz>dzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
ustawy; 

6) tereny słuc>ce organizacji imprez masowych; 
7) stanowiska archeologiczne oraz inne obiekty 

podlegaj>ce ochronie konserwatorskiej, jednak 
osoby prowadz>ce roboty budowlane i ziemne 
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku, obowi>zane s>Ś 
a) niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego 

konserwatora zabytków, a jeWli nie jest to 
mocliwe burmistrza, 

b) zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać 
wszelkie roboty, mog>ce go uszkodzić lub 
zniszczyć, do czasu wydania przez właWciwego 
konserwatora zabytków odpowiednich 
zarz>dzeM. 

 
§ 7. Zasady rozwi>zaM systemu infrastrukturyŚ 

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

2) nakazuje siC przył>czenie budynków do miejskiej 
sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnejś 

3) nakazuje siC ogrzewanie z miejskiej sieci 
centralnego ogrzewania lub z wykorzystaniem 
proekologicznych systemów grzewczych, jak np. 
gazowe, w celu ograniczenia emisji niskiej 
zwi>zanej z ogrzewaniemś 

4) przył>czenie do istniej>cych i projektowanych sieci 
na warunkach uzyskanych od dysponentów sieciś 
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5) nowe sieci infrastruktury lokalizować w pasach 

drogowych, a w przypadku braku takiej mocliwoWci, 
na terenach s>siednich w uzgodnieniu 
z właWcicielem lub zarz>dzaj>cym terenem; 

6) nalecy prowadzić sieci w postaci przewodów 
podziemnych; 

7) wody opadowe z dachów i powierzchni 
utwardzonych (placów, zorganizowanych 
parkingów, ci>gów komunikacyjnych itp.), nalecy 
odprowadzić poprzez kolektory deszczowe do sieci 
miejskiej na warunkach uzyskanych od dysponenta 
sieci; 

8) nalecy przewidzieć miejsce na lokalizacjC 
kontenerów lub pojemników do czasowego 
gromadzenia odpadów w granicach działki lub 
terenu, z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacji. 

 
§ 8. Dla całego 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. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 9.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 1MW-U. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce - usługi i handel, przy 

czym handel dopuszcza siC wył>cznie w piwnicach 
oraz w parterach budynków. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) projektuje siC now> zabudowC mieszkaniowo-

usługow>ś 
2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 

nie wiCkszy nic 30%; 
3) wysokoWć budynków od 3 do 6 kondygnacji (w tym 

poddasze ucytkowe)ś 
4) zakaz lokalizowania wolnostoj>cych obiektów 

handlowo-usługowych oraz parterowych 
dobudówekś 

5) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
handlowo-usługowych oraz wolnostoj>cych garacyś 

6) dach wielospadowy o k>cie nachylenia nie 
mniejszym nic 25o lub płaskiś 

7) dopuszcza siC parkingi podziemne i garace 
w parterach; 

8) dopuszcza siC ogrodzenie terenu wył>cznie po 
Wladzie linii rozgraniczaj>cychś 

9) dopuszcza siC reklamy w witrynach lokali 
handlowo-usługowych w parterach bez ograniczania 
wielkoWci oraz tablice informacyjne (reklamy 
działalnoWci gospodarczych prowadzonych na 
wycszych kondygnacjach) na elewacji na wysokoWci 
do 4,0 m o powierzchni jednej reklamy do 0,5 m2; 

 10) zakaz lokalizacji stacji bazowych i anten telefonii 
komórkowej i cyfrowej lub innych wolnostoj>cych 

masztów mog>cych stanowić dominanty 
wysokoWciowe. 
4. Wymagania ochrony Wrodowiska przyrodniczego 

i krajobrazu: 
1) teren objCty planem znajduje siC w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni terenu nie mniejszy nic 25%ś 
3) nakaz uzupełnienia terenów niezabudowanych 

zieleni>, w tym drzewami i krzewami. 
5. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) dostCpnoWć komunikacyjna przez projektowany 
zjazd z ulicy Kolejowej i Granicznej; 

2) obszar objCty opracowaniem bCdzie obsługiwała sieć 
dróg wewnCtrznychś 

3) 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 miejsc na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

handlu i usługś 
4) dopuszcza siC lokalizowanie sieci infrastruktury 

technicznej w pasach drogowych na zasadach 
uzgodnionych z zarz>dzaj>cym drog>ś 

5) zakaz lokalizacji reklam i obiektów kubaturowych 
w pasach drogowych. 
6. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych. 
 

§ 10.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 2U. 

2. Tereny zabudowy handlowo-usługowej 
o powierzchni sprzedacy do 2000 m2. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) projektuje siC now> zabudowC handlowo-usługow>ś 
2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 

nie wiCkszy nic 40%ś 
3) maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacjiś 
4) dach wielospadowy o k>cie nachylenia nie 

mniejszym nic 25o lub płaskiś 
5) dopuszcza siC budowC parkingu podziemnegoś 
6) dopuszcza siC tymczasowe obiekty handlowe, np. 

stoisko z artykułami ogrodniczymi, stoiska 
z artykułami Wwi>tecznymi itp., z zastrzeceniem 
zachowania minimalnej iloWci miejsc parkingowychś 

7) zakaz grodzenia terenu; 
8) dopuszcza siC reklamy na elewacjach oraz 

wolnostoj>ceś 
9) zakaz lokalizacji stacji bazowych i anten telefonii 

komórkowej i cyfrowej lub innych wolnostoj>cych 
masztów mog>cych stanowić dominanty 
wysokoWciowe. 
4. Wymagania ochrony Wrodowiska przyrodniczego 

i krajobrazu: 
1) teren objCty planem znajduje siC w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 
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2) udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni terenu nie mniejszy nic 15%ś 
3) nakaz uzupełnienia terenów niezabudowanych 

zieleni>, w tym drzewami i krzewami. 
5. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) dostCpnoWć komunikacyjna przez projektowane 
zjazdy z ulicy Kolejowej i Jana Pawła IIś 

2) obszar objCty opracowaniem bCdzie obsługiwała sieć 
dróg wewnCtrznychś 

3) nalecy zapewnić miejsca parkingowe w granicach 
terenu w liczbie minimum 1 stanowisko na 40 m2 
powierzchni handlowo-usługowejś 

4) dopuszcza siC lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych na zasadach 
uzgodnionych z zarz>dzaj>cym drog>ś 

5) zakaz lokalizacji reklam i obiektów kubaturowych 
w pasach drogowych. 
6. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych. 
 

Rozdział 3 
Przepisy przejWciowe i koMcowe 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Brodnicy. 
 
§ 12.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 

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

2. Uchwała o której mowa w ust. 1, 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, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/314/2009 

Rady Miejskiej w Brodnicy 
z dnia 1 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

złoconych do projektu planu 
 

W trakcie wyłocenia do wgl>du publicznego oraz 
w terminie 15 dni od dnia zakoMczenia okresu 
wyłocenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla 
obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana 
Pawła II. nie zostały złocone cadne uwagi. 
 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XXVIII/314/2009 
Rady Miejskiej w Brodnicy 

z dnia 1 grudnia 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. 
Do zadaM własnych gminy nalecy realizacjaŚ 
1) gminnych dróg publicznych; 
2) wodoci>gów; 
3) kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nie przewiduje siC publicznych dróg 
dojazdowych. 

ad 2. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje siC wykonanie sieci 
i przył>czy wodoci>gowych do projektowanych działek. 

ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje siC podł>czenie wszystkich 
terenów do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

 
II. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 

 
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 
ze zm.) przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane bCd> z budcetu 
gminy; 

2) zadania w zakresie dróg finansowane bCd> ze 
Wrodków budcetu gminy lub poprzez dofinansowanie 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

3) 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. 
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