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UCHWAŁA Nr V/22/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY 
 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego 
pomiCdzy ulic> Lidzbarsk> a ulic> Podgórn>. 
 

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. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o PaMstwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. 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 póan. zm.)2, w zwi>zku z uchwał>  
Nr XX/227/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia  
19 grudnia 2008 r., w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego 
pomiCdzy ulic> Lidzbarsk> a ulic> Podgórn> 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., Rada Miejska uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla 
obszaru zawartego pomiCdzy ulic> Lidzbarsk> a ulic> 
Podgórn>.  

2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000 stanowi>cy zał>cznik 

nr 1 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Brodnicy”ś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2ś 

3) 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, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3. 
 
§ 2. 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 rozporz>dzenia 
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.)ś 

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC, poza któr> nie moce 
być wysuniCte lico zewnCtrznej Wciany budynkuś 

4) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której nalecy usytuować lico 
zewnCtrznej Wciany budynkuś 

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

6) 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; 

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

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 teren z nawierzchni> ziemn> urz>dzon>  
w sposób zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC, a takce 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z tak> 
nawierzchni>, nie mniej jednak nic 10 m2, oraz wodC 
powierzchniow> na tym terenieś 

 10) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC wszystkich budynków mierzon> po 
zewnCtrznym obrysie murów w stanie 
wykoMczonym w poziomie parteruś 

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

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

 13) 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; 
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 14) szyldzie – nalecy przez to rozumieć jednostronny, 
płaski znak zawieraj>cy wył>cznie logo firmy, 
informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej 
działalnoWci oraz dacie załocenia firmyś 

 15) 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; 

 16) usługach - nalecy przez to rozumieć usługi takie jakŚ 
handel o powierzchni sprzedacy do 2000,0 m2, 
kultura, nauka i oWwiata, słucba zdrowia, opieka 
społeczna i socjalna, administracja, zakwaterowanie 
turystyczne, biura, gastronomia, rozrywka itp.  
z wył>czeniem warsztatów rzemieWlniczych, stacji 
obsługi pojazdów oraz stacji paliw i myjni 
samochodowych; 

 17) 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.);  

 18) wysokoWci budynku – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> według rozporz>dzenia 
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.). 
 
§ 3.1. Plan obejmuje ł>cznie obszar o powierzchni 

ok. 3,19 ha. 
2. Dla obszaru objCtego planem ustala siC 

nastCpuj>ce funkcjeŚ 
1) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
3) U – zabudowa usługowaś 
4) WS – tereny wód powierzchniowych – strumieMś 
5) ZP – zieleM urz>dzonaś 
6) E – elektroenergetyka - stacja transformatorowa; 
7) KP – parkingi; 
8) KSk – skrzycowanie drógś 
9) KDZ – droga zbiorcza; 

 10) KDL – droga lokalna; 
 11) KDD – droga dojazdowa. 

 
§ 4. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

1) obiekty i obszary objCte ochron> na podstawie 
przepisów o ochronie przyrodyś 

2) wymagaj>ce ochrony tereny górnicze, naracone na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagrocone 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

3) nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 
obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne  
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa okreWlone odrCbnymi przepisamiś 

4) obszary wymagaj>ce przekształceM lub rekultywacjiś 
5) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 

scalania i podziałówś 
6) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej; 
7) obszary przestrzeni publicznych wyznaczone  

w Studium. 

§ 5. Wymagania ochrony Wrodowiska 
przyrodniczego i krajobrazu: 
1) miasto Brodnica znajduje siC w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 
2) w granicach planu obowi>zuj> zakazy ustanowione 

Rozporz>dzeniem Wojewody dla Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

3) minimalny % terenów biologicznie czynnych dla 
poszczególnych terenów funkcjonalnych został 
okreWlony w ustaleniach szczegółowychś 

4) podczas prac projektowych oraz realizacji inwestycji 
nalecy chronić istniej>cy drzewostan, a wycinkC 
dopuszczać w uzasadnionych przypadkach, przy 
czym ubytki nalecy zrekompensować w formie 
nowych nasadzeM. 
 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) w granicach opracowania planu nie wystCpuj> 

stanowiska archeologiczne; 
2) 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>dzeMś 

3) wiCksza czCWć obszaru objCtego planem (zgodnie  
z rysunkiem planu) została objCta stref> „B” ochrony 
struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim, w obrCbie której znajduj> 
obiekty zabytkowe, kulturowo - przyrodnicze objCte 
ochron> konserwatorsk> na podstawie niniejszego 
planu: 
a) budynki mieszkalne przy ul. 18 Stycznia nr 6, 

15, 21,  
b) budynek przy ul. Podgórnej 2,  
c) dawny młyn mechaniczny przy ul. Podgórnej 5, 
d) strumieM wraz z zieleni> towarzysz>c>, którego 

wody wykorzystane były dawniej dla potrzeb 
cegielni; 

4) na obszarze strefy „B” ochrony struktur 
przestrzennych okreWla siC nastCpuj>ce zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŚ  
a) wszelkie prace budowlane (tj. budowa, 

przebudowa, remont) maj>ce wpływ na wygl>d 
zewnCtrzny obiektów, w tym równiec dotycz>ce 
kolorystyki i umieszczania reklam nalecy 
uzgodnić z Kujawsko-Pomorskim 
Konserwatorem Zabytków, 

b) zachować nalecy wygl>d architektoniczny 
zabudowy historycznej w zakresie gabarytu, 
kształtu i pokrycia dachu, kompozycji elewacji 
tzn. zachowania detalu architektonicznego, 
historycznego rozmieszczenia, wielkoWci, 
kształtu oraz proporcji otworów okiennych  
i drzwiowych, 
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c) wtórne przekształcenia, które wpływaj> 
negatywnie na odbiór wizualny obiektów nalecy 
zmienić, dostosowuj>c je do ich historycznych 
(istniej>cych) elementów – dotyczy to głównie 
parterów budynków, 

d) nakazuje siC dostosowanie nowej zabudowy 
zwłaszcza we wschodniej pierzei ul. 18 Stycznia 
oraz w zachodniej pierzei ul. Podgórnej do 
historycznej kompozycji przestrzeni w zakresie: 
usytuowania w historycznej linii zabudowy, skali 
bryły oraz podziałów architektonicznych, 

e) nakazuje siC utrzymanie zasadniczych proporcji 
wysokoWciowych zabudowy, ze szczególnym 
uwzglCdnieniem gabarytów zabudowy 
znajduj>cej siC w bezpoWrednim s>siedztwie 

f) zakazuje siC budowy ogrodzeM  
z prefabrykowanych elementów betonowych, za 
wyj>tkiem słupów i podmurówek 

g) strumieM, bCd>cy elementem chronionego 
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego 
przeznacza siC do zachowania w formie 
otwartego cieku wodnego wraz z towarzysz>c> 
zieleni>. 

 
§ 7.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego oraz wymagania wynikaj>ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznejŚ  
1) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych nalecy 

spełnić niezbCdne warunki do korzystania z nich 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególnoWci 
poruszaj>ce siC na wózkach inwalidzkichś 

2) ustalenia dotycz>ce lokalizowania małej 
architektury: 
a) zakaz lokalizowania obiektów małej architektury 

w terenach komunikacji, za wyj>tkiem takich 
obiektów jakŚ wiaty przystankowe komunikacji 
miejskiej, tablice pami>tkowe itp. na zasadach 
uzgodnionych z zarz>dzaj>cym drog>, 

b) w pozostałych terenach dopuszcza siC 
lokalizowanie małej architektury, chyba ce 
ustalenia szczegółowe stanowi> inaczejś 

3) zakaz lokalizowania garacy blaszanych oraz 
tymczasowych obiektów handlowych, chyba ce 
ustalenia szczegółowe stanowi> inaczejś  
2. Ustalenia dotycz>ce lokalizowania szyldów  

i reklam: 
1) lokalizacja reklamy w obrCbie strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej 
wymaga uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim 
Konserwatorem Zabytkówś  

2) na elewacjach obiektów dopuszcza siC umieszczanie 
szyldów i reklam w formie plafonów, wysiCgników, 
liternictwa nakładanego lub malowanegoś 
lokalizacja i wielkoWć elementów reklamy oraz 
szyldu powinna być dostosowana do podziałów 
architektonicznych elewacji budynku;  

3) zakaz lokalizowania reklam oraz szyldów  
w terenach komunikacji kołowej oraz w terenach 
oznaczonych symbolami E, WS-ZP; 

4) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 
szyldów i reklamś 

5) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj>cychś 

6) kolorystykC reklamy nalecy dopasować do 
kolorystyki elewacji całego budynkuś 

7) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oraz usługowej dopuszcza siC lokalizacjC szyldów  
o maksymalnej pow. do 0,6 m2 oraz reklam  
o maksymalnej pow. do 3,0 m2 na budynkach, 
wył>cznie na elewacjach budynków zwi>zanych  
z miejscem prowadzonej działalnoWci, pod 
warunkiem nie przesłaniania okienś  

8) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza siC umieszczanie reklam wył>cznie na 
budynkach lub ogrodzeniach, przy czym ogranicza 
siC wielkoWć reklam na budynku i na ogrodzeniu do 
0,8 m2, nie dotyczy to witryn lokali handlowo-
usługowych w parterach budynków. 
 
§ 8. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) obszar objCty opracowaniem obsługuj>Ś 
a) od północy ul. Lidzbarska bCd>ca drog> 

wojewódzk>,  
b) od zachodu ul. Podgórna bCd>ca drog> 

wojewódzk>, ul. 18 Stycznia bCd>ca na odcinku 
drog> wojewódzk> oraz drog> powiatow> oraz 
ul. Piaski bCd>ca miejsk> drog> lokaln>, 

c) od wschodu ul. beromskiego bCd>ca miejsk> 
drog> dojazdow>ś 

2) obsługa terenów funkcjonalnych odbywać siC bCdzie 
w powi>zaniu z istniej>cymi drogami publicznymi 
oraz projektowan> drog> 01KDDś  

3) w przypadku dróg wojewódzkich ustala siC zakaz 
lokalizacji nowych zjazdów oraz zakaz zmiany 
zjazdów indywidualnych na publiczneś 

4) w przypadku dróg lokalnych i dojazdowych 
dopuszcza siC obsługC terenów s>siednich poprzez 
istniej>ce oraz projektowane zjazdyś 

5) zabezpieczenie miejsc parkingowych dla 
poszczególnych terenów według ustaleM 
szczegółowychś 

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

7) zakaz lokalizacji reklam i obiektów kubaturowych  
w pasach drogowych. 
 
§ 9. Zasady rozwi>zaM systemu infrastrukturyŚ  

1) nakazuje siC przył>czenie budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi do miejskiej sieci 
wodoci>gowej i kanalizacyjnejś 

2) nakazuje siC realizacjC sieci wodoci>gowej w celu 
odpowiedniego zaopatrzenia w wodC do 
zewnCtrznego gaszenia pocaru zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) zaopatrzenie w ciepło zŚ  
a) indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, nie 

emisyjnych,  
b) miejskiej sieci ciepłowniczej,  
c) wykorzystaniem sieci gazowej po jej realizacji; 

4) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
sieci, przy czym dopuszcza siC budowC w granicach 
opracowania planu stacji transformatorowych  
w dostosowaniu do wystCpuj>cych potrzeb 
inwestycyjnych; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183 – 10518 – Poz. 1653 
 
5) wody opadowe z dachów i powierzchni 

utwardzonych (placów, zorganizowanych 
parkingów, ci>gów komunikacyjnych itp.), nalecy 
zagospodarować w granicach terenu na potrzeby 
gospodarcze (np. nawadnianie terenów zielonych) 
lub odprowadzić poprzez kolektory deszczowe do 
sieci miejskiej zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymiś 

6) telekomunikacja – z istniej>cych lub 
projektowanych sieci; 

7) przył>czenie do istniej>cych sieci lub ich 
przebudowa na warunkach uzyskanych od 
dysponentów sieciś 

8) nowe sieci infrastruktury technicznej nalecy 
lokalizować w pasach drogowych, a w przypadku 
braku takiej mocliwoWci, na terenach s>siednich  
w uzgodnieniu z właWcicielem lub zarz>dzaj>cym 
terenem, przy czym w pierwszej kolejnoWci nalecy 
rozpatrywać lokalizacjC wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cych z terenami komunikacyjnymiś 

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

 10) odpady komunalne nalecy wywozić na miejskie 
składowisko odpadów, pozostałe odpady 
unieszkodliwiać zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymi. 
 
§ 10. Obszar w granicach planu wymaga 

przekształceM lub rehabilitacji istniej>cej zabudowy  
i infrastruktury technicznej. 

 
§ 11. 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 
 
§ 12.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego  

w planie symbolem 1U. 
2. Przeznaczenie terenu - usługi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) linie zabudowy - wyznaczono maksymalne 

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem planu; 

2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 
nie wiCkszy nic 50%ś 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni terenu nie mniejszy nic 30%ś 

4) wysokoWć zabudowyŚ  
a) minimalna – nie ustala siC, 
b) maksymalna – 3 kondygnacje do 12,0 m;  

5) dachy płaskie o nachyleniu do 150;  
6) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektówś 

4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ  
1) dostCpnoWć komunikacyjna z ul. Lidzbarskiej  

w postaci prawoskrCtu oraz z drogi 01KDDś 

2) miejsca parkingowe (postojowe) w granicach terenu 
w liczbie minimum: 
a) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca, 
b) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni sprzedacy dla 

handlu lecz nie mniej nic 2 miejscaś 
3) dopuszcza siC zapewnienie miejsc postojowych  

w terenach s>siednich. 
5. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu - 
dopuszcza siC ucytkowanie terenu w ramach 
istniej>cego parkingu bez okreWlania horyzontu 
czasowego.  

6. Zasady podziału nieruchomoWci – dopuszcza siC 
podziały na odrCbne działki budowlane bez okreWlenia 
minimalnej ich powierzchni. 

 
§ 13.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 2U. 
2. Przeznaczenie terenu - usługi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy - wyznaczono maksymalne 

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem planu; 

2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 
– bez zmian; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni terenu - bez zmian;  

4) wysokoWci zabudowyŚ 
a) minimalna - nie ustala siC, 
b) maksymalna - bez zmian; 

5) dachy płaskie o nachyleniu do 150; 
6) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów. 

4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 
1) dostCpnoWć komunikacyjna z ul. Lidzbarskiej  

w postaci prawoskrCtu oraz z drogi 01KDDś  
2) miejsca parkingowe (postojowe) w granicach terenu 

w liczbie minimum: 
a) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca, 
b) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni sprzedacy dla 

handlu lecz nie mniej nic 2 miejscaś 
3) dopuszcza siC zapewnienie miejsc postojowych  

w terenach s>siednichś 
5. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu - 
nie dotyczy. 

6. Zasady podziału nieruchomoWci - dopuszcza siC 
podziały na odrCbne działki budowlane bez okreWlenia 
minimalnej ich powierzchni. 

 
§ 14.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 3WS-ZP i 4WS-ZP.  
2. Przeznaczenie terenów - tereny wód 

powierzchniowych - strumieM wraz z zieleni> 
urz>dzon>.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
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1) tereny połocone s> w granicach strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim; 

2) strumieM, bCd>cy elementem chronionego krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego przeznacza siC do 
zachowania w formie otwartego cieku wodnego 
wraz z towarzysz>c> zieleni>ś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC ci>gu pieszo-rowerowego; 
4) zakaz lokalizowania reklam; 
5) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 

oraz elementów małej architektury. 
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnych – 

dostCpnoWć komunikacyjna z terenu 01KDD i 03KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWci – nie dotyczy. 
 
§ 15.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 5MN. 
2. Przeznaczenie terenu - wolnostoj>ca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) linie zabudowy - wyznaczono maksymaln> 

nieprzekraczaln> liniC zabudowy zgodnie  
z rysunkiem planu; 

2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej nie wiCkszy nic 30%ś 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
50%; 

4) wysokoWć zabudowyŚ do 9,5 m (2 kondygnacje,  
w tym parter i poddasze ucytkowe)ś 

5) dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu połaci 
250 - 400 lub płaskiś 

6) na terenie dopuszcza siC budowC garacy 
murowanych:  
a) obiekt parterowy o wysokoWci nie 

przekraczaj>cej 4,5 m, 
b) kształt dachu dwu- lub wielospadowy o k>cie 

nachylenia 200 - 300 lub stropodach z attyk>,  
c) dopuszcza siC lokalizacjC bezpoWrednio przy 

granicy działkiś 
7) dopuszcza siC wył>cznie ogrodzenia acurowe  

o wysokoWci do 1,5 mś 
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ  

1) obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych  
w granicach nieruchomoWci - minimum 2 stanowiska 
na dom; 

2) dostCpnoWć komunikacyjna - z drogi 01KDD  
w postaci prawoskrCtu, z terenu 02KDD i terenu 
03KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o minimalnej 
powierzchni 600 m2. 

 
§ 16.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 6MW/MN-U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
z dopuszczeniem usługś  

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
z dopuszczeniem usług. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim; 

2) w terenie (zgodnie z rysunkiem planu) znajduj> siC 
obiekty objCte ochron> konserwatorsk> na podstawie 
niniejszego planu; 

3) linie zabudowy - wyznaczono obowi>zuj>c> liniC 
zabudowy (pokrywaj>c> siC z lini> rozgraniczaj>c>) 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki nie wiCkszy nic 40%ś 

5) udział powierzchni ucytkowej w ramach funkcji 
usługowej w stosunku do powierzchni całkowitej 
budynku nie wiCkszy nic 40%ś 

6) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki nie mniejszy nic 30%ś 

7) wysokoWć zabudowyŚ do 12,0 m, od 2 do 3 
kondygnacji (w tym poddasze); 

8) dopuszcza siC dachy płaskie lub dachy dwuspadowe 
o k>cie nachylenia od ulicy minimum 350; 

9) zakazuje siC ocieplenia elewacji budynków 
połoconych przy ul. 18 Stycznia 15 i 21ś 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działkiś 

 11) na terenie dopuszcza siC budowC garacy 
murowanych:  
a) w drugiej linii zabudowy, za budynkami od ul. 

18 Stycznia, 
b) obiekt parterowy o wysokoWci nie 

przekraczaj>cej 4,5 m,  
c) okreWla siC powierzchniC zabudowy jednego 

stanowiska garacowego nie wiCksz> nic 25,0 m2, 
d) kształt dachu wielospadowy o k>cie nachylenia 

200 - 250 lub stropodach z attyk>, 
e) nakazuje siC jednolity wygl>d wrót wjazdowych 

do garacy,  
f) dopuszcza siC lokalizacjC bezpoWrednio przy 

granicy działki. 
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) dostCpnoWć komunikacyjna z terenu 04KDZ  
i 05KSk; 

2) nalecy zapewnić miejsca parkingowe 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) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca, 
d) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni sprzedacy dla 

handlu lecz nie mniej nic 2 miejscaś 
3) dopuszcza siC zapewnienie miejsc postojowych na 

terenach s>siednich. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o minimalnej 
powierzchni 400 m2. 

 
§ 17.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 8MW/MN-U. 
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2. Przeznaczenie terenu:  
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

z dopuszczeniem usługś 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z dopuszczeniem usług. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim; 

2) w terenie (zgodnie z rysunkiem planu) znajduje siC 
obiekt objCty ochron> konserwatorsk> na podstawie 
niniejszego planu; 

3) linie zabudowy - wyznaczono obowi>zuj>c> liniC 
zabudowy (pokrywaj>c> siC z lini> rozgraniczaj>c>) 
zgodnie z rysunkiem planu;  

4) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki nie wiCkszy nic 40%ś 

5) udział powierzchni ucytkowej w ramach funkcji 
usługowej w stosunku do powierzchni całkowitej 
budynku nie wiCkszy nic 40%ś 

6) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki nie mniejszy nic 30%ś 

7) wysokoWć zabudowy: do 12,0 m, od 2 do 3 
kondygnacji (w tym poddasze); 

8) dopuszcza siC dachy płaskie lub dachy dwuspadowe 
o k>cie nachylenia od ulicy minimum 350; 

9) zakazuje siC ocieplenia elewacji budynku przy  
ul. Podgórnej 2ś 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działkiś 

 11) na terenie dopuszcza siC budowC garacy 
murowanych:  
a) w drugiej linii zabudowy, za budynkami od  

ul. 18 Stycznia lub ul. Piaski, 
b) obiekt parterowy o wysokoWci nie 

przekraczaj>cej 4,5 m, 
c) okreWla siC powierzchniC zabudowy jednego 

stanowiska garacowego nie wiCksz> nic 25,0 m2, 
d) kształt dachu dwu lub wielospadowy o k>cie 

nachylenia 200 - 250 lub stropodach z attyk>,  
e) nakazuje siC jednolity wygl>d wrót wjazdowych 

do garacy, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC bezpoWrednio przy 

granicy działki. 
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ  

1) dostCpnoWć komunikacyjna z terenu 07KDZ  
i 08KDL;  

2) nalecy zapewnić miejsca parkingowe 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) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca, 
d) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni sprzedacy dla 

handlu lecz nie mniej nic 2 miejscaś 
3) dopuszcza siC zapewnienie miejsc postojowych  

w terenach s>siednich.  

5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 
podziały na działki budowlane o minimalnej 
powierzchni 400 m2. 

 
§ 18.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 11MW-U. 
2. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna z dopuszczeniem usług. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskacniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim; 

2) linie zabudowy - wyznaczono maksymalne 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem panu; 

3) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki nie wiCkszy nic 40%ś 

4) udział powierzchni ucytkowej w ramach funkcji 
usługowej stosunku do powierzchni całkowitej 
budynku nie wiCkszy nic 40%ś 

5) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki nie mniejszy nic 30%ś 

6) wysokoWć zabudowyŚ do 12,0 m od 2 do 3 
kondygnacji (w tym poddasze); 

7) dopuszcza siC dachy płaskie lub dachy dwuspadowe 
o k>cie nachylenia od ulicy minimum 350; 

8) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działkiś 

9) zakazuje siC ocieplenia elewacji budynku przy ul. 18 
Stycznia 6; 

 10) na terenie dopuszcza siC budowC garacy 
murowanych:  
a) w drugiej linii zabudowy, za budynkiem od  

ul. 18 Stycznia, 
b) obiekt parterowy o wysokoWci nie 

przekraczaj>cej 4,5 m, 
c) okreWla siC powierzchniC zabudowy jednego 

stanowiska garacowego nie wiCksz> nic 25,0 m2, 
d) kształt dachu wielospadowy o k>cie nachylenia 

200 - 250 lub stropodach z attyk>, 
e) nakazuje siC jednolity wygl>d wrót wjazdowych 

do garacy, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC bezpoWrednio przy 

granicy działki. 
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ  

1) dostCpnoWć komunikacyjna z terenu 04KDZ;  
2) nalecy zapewnić miejsca parkingowe 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) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca, 
d) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni sprzedacy dla 

handlu lecz nie mniej nic 2 miejscaś 
3) dopuszcza siC zapewnienie miejsc postojowych  

w terenach s>siednich. 
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5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 
podziały na działki budowlane o minimalnej 
powierzchni 400 m2. 

 
§ 19.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 7U/MW. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa usługowaś  
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim; 

2) linie zabudowy - wyznaczono obowi>zuj>ce linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem panu; 

3) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki nie wiCkszy nic 50%ś 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki nie mniejszy nic 30%ś 

5) wysokoWć zabudowyŚ 12,0 m, od 2 do 3 kondygnacji 
(w tym poddasze); 

6) dopuszcza siC dachy płaskie lub dachy dwuspadowe 
o k>cie nachylenia od ulicy minimum 350; 

7) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działkiś 

8) na terenie dopuszcza siC budowC garacy 
murowanych:  
a) w drugiej linii zabudowy, za budynkami od ul. 

18 Stycznia oraz ul. Podgórnej, 
b) obiekt parterowy o wysokoWci nie 

przekraczaj>cej 4,5 m, 
c) okreWla siC powierzchniC zabudowy jednego 

stanowiska garacowego nie wiCksz> nic 25,0 m2, 
d) kształt dachu dwu lub wielospadowy o k>cie 

nachylenia 20o - 25o lub stropodach z attyk>, 
e) nakazuje siC jednolity wygl>d wrót wjazdowych 

do garacy,  
f) dopuszcza siC lokalizacjC bezpoWrednio przy 

granicy działki. 
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) dostCpnoWć komunikacyjna z terenu 04KDZ  
i 07KDZ; 

2) nalecy zapewnić miejsca parkingowe 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) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca, 
d) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni sprzedacy dla 

handlu lecz nie mniej nic 2 miejscaś 
3) dopuszcza siC zapewnienie miejsc postojowych  

w terenach s>siednich. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o minimalnej 
powierzchni 400 m2. 

 
§ 20.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 9U.  

2. Przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim; 

2) w terenie (zgodnie z rysunkiem planu) znajduje siC 
obiekt objCty ochron> konserwatorsk> na podstawie 
niniejszego planu; 

3) linie zabudowy - wyznaczono obowi>zuj>ce linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem panu; 

4) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki nie wiCkszy nic 50%ś 

5) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki nie mniejszy nic 30%ś 

6) wysokoWć zabudowyŚ do 12,0 m, od 2 do 3 
kondygnacji (w tym poddasze);  

7) dopuszcza siC dachy płaskie lub dachy dwuspadowe 
o k>cie nachylenia od ulicy minimum 350;  

8) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działki.  
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) dostCpnoWć komunikacyjna z terenu 04KDZ  
i 07KDZ;  

2) nalecy zapewnić miejsca parkingowe w liczbie 
minimum:  
a) 2 miejsca na 100 m2 powierzchni ucytkowej dla 

usług, lecz nie mniej nic 2 miejsca,  
b) 3 miejsc na 100 m2 powierzchni sprzedacy dla 

handlu lecz nie mniej nic 2 miejsca.  
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o minimalnej 
powierzchni 400 m2. 

 
§ 21.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 10E.  
2. Przeznaczenie terenu - elektroenergetyka - stacja 

transformatorowa.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 

struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim;  

2) istniej>cy obiekt stacji transformatorowej do 
zachowania;  

3) z uwagi na połocenie stacji w strefie Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej wygl>d obiektu powinien być 
dostosowany do zabudowy historycznej lub 
osłoniCty zieleni>ś  

4) zakaz lokalizowania reklam.  
4. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ dostCpnoWć 

komunikacyjna z istniej>cych dróg poprzez teren 
parkingu lub teren 11MW-U.  

5. Zasady podziału nieruchomoWci – nie dotyczy. 
 

Rozdział 3 
Tereny komunikacji 

 
§ 22.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 01KDD. 
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2. Przeznaczenie terenu - komunikacja miejska, 
projektowana droga dojazdowa stanowi>ca poł>czenie 
ul. 18 Stycznia z ul. Lidzbarsk>.  

3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:  
1) teren w niewielkim fragmencie połocony jest  

w granicach strefy „B” ochrony struktur 
przestrzennych o wartoWci kulturowej poza obszarem 
staromiejskim;  

2) wydzielono pas drogi o szerokoWci 10,0 mś  
3) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa  

z chodnikiem dwustronnym;  
4) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 

 
§ 23.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 02KDD. 
2. Przeznaczenie terenu - komunikacja miejska, 

droga dojazdowa (ul. beromskiego).  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 

1) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa z 
chodnikiem dwustronnym;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
§ 24.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 03KDD.  
2. Przeznaczenie terenu - komunikacja miejska, 

droga dojazdowa.  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:  

1) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa 
docelowo z chodnikiem dwustronnym;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
§ 25.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 04KDZ.  
2. Przeznaczenie terenu - komunikacja publiczna, 

droga zbiorcza (ul. 18 Stycznia).  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:  

1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 
struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim;  

2) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa  
z chodnikiem dwustronnym;  

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
§ 26.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 05KSk. 
2. Przeznaczenie terenu - komunikacja publiczna, 

skrzycowanie dróg.  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:  

1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 
struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
§ 27.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 06KSk-ZP.  
2. Przeznaczenie terenu - teren komunikacji 

publicznej, powiCkszenie parametrów istniej>cego 
skrzycowania z dopuszczeniem zieleni urz>dzonej.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ  
1) istniej>ce obiekty przeznacza siC do likwidacjiś  

2) realizacja jezdni, chodników i terenów zieleni 
niskiej z mał> architektur>ś  

3) zakaz lokalizacji reklam wolnostoj>cych. 
 
§ 28.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 07KDZ. 
2. Przeznaczenie terenu - komunikacja publiczna, 

droga zbiorcza (ul. Podgórna).  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:  

1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 
struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim;  

2) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa  
z chodnikiem dwustronnym;  

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
§ 29.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 08KDL. 
2. Przeznaczenie terenu - komunikacja miejska, 

droga lokalna (ul. Piaski).  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:  

1) teren połocony jest w granicach strefy „B” ochrony 
struktur przestrzennych o wartoWci kulturowej poza 
obszarem staromiejskim;  

2) w przekroju poprzecznym – droga jedno jezdniowa  
z chodnikiem dwustronnym;  

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
§ 30.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 09KSk. 
2. Przeznaczenie terenu - komunikacja publiczna, 

skrzycowanie dróg. 
3. Parametry i zasady zagospodarowania - zakaz 

lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 

Rozdział 4 
Przepisy przejWciowe i koMcowe 

 
§ 31. W zwi>zku z uchwaleniem niniejszego planu 

trac> moc ustalenia obowi>zuj>cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:  
1) dla obszaru w obrCbie ulicyŚ Podgórnej, 

Poprzecznej, Nowej i 18 Stycznia przyjCtym 
Uchwał> Nr XL/394/06 Rady Miejskiej w Brodnicy 
z dnia 21 wrzeWnia 2006 r., (ogłosz.  
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 173, poz. 2878), dla 
terenów funkcjonalnych 1KD-ZPU, 2U, 3U, 4E  
i 6MW-U; 

2) dla obszaru w rejonie ulic: Lidzbarskiej, 18-go 
Stycznia i Czwartaków w Brodnicy przyjetym 
Uchwał> Nr XIX/207/2008 Rady Miejskiej  
w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r., (ogłosz.  
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 21, poz. 419), 
dla terenów funkcjonalnych 2M (w czCWci), 3U, 5U  
i 04KDD (w czCWci). 
 
§ 32. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Brodnicy. 
 
§ 33. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
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§ 34. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej UrzCdu Miejskiego w Brodnicy. 

 
§ 35. 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. 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, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,  
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043. 
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 i Nr 116, poz. 1203,  
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, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675. 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr V/22/2011 

Rady Miejskiej w Brodnicy 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr V/22/2011 

Rady Miejskiej w Brodnicy 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Brodnicy  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru 
zawartego pomiCdzy ulic> Lidzbarsk> a ulic> 

Podgórn>. 
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L.P. TreWć uwagi Ustalenie projektu planu dla 

nieruchomoWci, której dotyczy 
uwaga 

Uzasadnienie 
nieuwzglCdnienia 
uwagi 

Zgłaszaj>cy 
uwagC – data 
wpływu 

1 2 3 4 5 
----- w okresie wyłocenia projektu planu do 

publicznego wgl>du oraz w okresie 
15 dni od daty zakoMczenia wyłocenia 
nie wpłynCła cadna uwaga.  

------- -------- ------- 

     
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr V/22/2011 

Rady Miejskiej w Brodnicy 
z dnia 27 stycznia 2011 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 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,  

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 z póan. zm.) ze Wrodków budcetu gminy 
lub poprzez dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej.  

2) Zadana 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. 
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