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4) w rozdziale 3 pt.ｬStypendium artystyczneｬ w ust. 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: ｭb) utraciJ sta-

tus ucznia waJeckieg“ gimnazjumｬ; 
5) w rozdziale 3 pt.ｬStypendium artystyczneｬ w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ｭ4.1) Stypendium 

artystyczne c“fa się, jeweli z“staJ“ stwierdz“ne ”rzez “rgan, “ którym mowa w ust. 2 niniejszego 

r“zdziaJu, we sty”endysta: a) ”rzestaJ s”eJniać kryterium, “ którym mowa w ust. 1 lit. a, b) nie reali-

zuje ksztaJcenia artystyczneg“Łｬ; 
6) w rozdziale 4 pt.ｬStypendium sportoweｬ ust.1 lit. c otrzymuje brzmienie: ｭc) zająJ c“ najmniej miej-

sca od I - III w “góln“”“lskiej “limpiadzie mJ“dziewy lub mistrzostwach Polski mJ“dzików i juni“rów 
alb“ w grach zes”“J“wych gra na ”“zi“mie co najmniej kadry w“jewództwa “d kadetów (juni“rów 
mJ“dszych) wzwyw,ｬ; 

7) w rozdziale 4 pt.ｬStypendium sportoweｬ d“daje się w ust. 4 pkt 1 lit. e w brzmieniu: ｭe) ”rzestaJ 
s”eJniać kryteria, “ których mowa w ust. 1 lit. a i lit. d.ｬ; 

8) w rozdziale 5 pt.ｬ Stypendium za wybitną dziaJaln“`ć s”“Jecznąｬ ust. 1 otrzymuje brzmienie: ｭ1. 

Stypendium za wybitną dziaJaln“`ć s”“Jeczną m“we “trzymać “s“ba s”eJniająca Jącznie ”“niwsze kry-

teria: a) będąca mieszkaLcem miasta WaJcz, b) ucząca się w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjal-

nej, c) mająca ud“kument“wane, wybitne “siągnięcia za dziaJaln“`ć na rzecz s”“Jeczn“`ci l“kalnej, d) 
mająca c“ najmniej bardz“ d“brą “cenę z zach“waniaŁｬ; 

9) w rozdziale 5 pt.ｬ Stypendium za wybitną dziaJaln“`ć s”“Jecznąｬ w ust. 4 d“daje się lit. c w brzmie-

niu: ｭc) utraciJ status mieszkaLca WaJczaŁｬ; 
10) w rozdziale 6 pt.ｬ P“stan“wienia k“Lc“weｬ w ust. 1 d“daje się pkt 3 w brzmieniu: ｭ3) Absolwentom 

gimnazjów ”rzyznane sty”endium wy”Jaca się jedn“raz“w“Łｬ ｨ 
11) w rozdziale 6 pt.ｬ P“stan“wienia k“Lc“weｬ ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ｭ5. 1) Wniosek o sty-

pendium skJada się w Urzędzie Miasta WaJcza w terminie d“: a) 31 stycznia kawdeg“ r“ku “ sty”en-

dia s”“rt“we, b) 30 czerwca kawdeg“ r“ku “ ”“z“staJe sty”endiaŁｬ; 
12) w rozdziale 6 pt.ｬ P“stan“wienia k“Lcoweｬ ust. 6 otrzymuje brzmienie: ｭ6. W 2010 r. termin skJada-

nia wni“sków “ sty”endium s”“rt“we u”Jynie ”“ 30 dniach “d wej`cia w wycie niniejszej uchwaJyŁｬŁ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi Miasta WaJczŁ 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Woje-

wództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dniczący Rady: 
Andrzej Wi`niewski 
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UCHWAIA NR V/SXXXVIII/309/09 

 RAŚY MIASTA WAICZ 

 z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcz 
dla terenu ”“J“w“neg“ ”rzy ulicy BrackiejŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 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, 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 

ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413)Ł Rada Miasta WaJcz uchwala, c“ nastę”uje: 
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R“zdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. źg“dnie z uchwaJą Nr VłsXXIIł204ł08 Rady Miasta w WaJczu z dnia 26 sier”nia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

WaJcza dla terenu ”“J“w“neg“ ”rzy ulicy Brackiej, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami ｭStudium uwa-

runk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta WaJczaｬ uchwal“neg“ uchwaJą Rady 
Miasta w WaJczu Nr II/sXXXVIII/291/98 z dnia 15 czerwca 1998 r., uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego miasta WaJcza dla terenu ”“J“w“neg“ ”rzy ulicy Brackiej, zwany dalej ”la-

nem, “ Jącznej ”“wierzchni 1,5695 ha. 

2. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem obejmują dziaJki “znacz“ne numerami geodezyjnymi: 4641, 

4615ł2, 4843, 4640, 4642 i 4844, “znacz“ne są na rysunku ”lanu, zwanym dalej rysunkiem. 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:500, “ którym mowa w ust. 2; 

2) zaJącznik Nr 2 - wyrys ze studium; 

3) zaJącznik Nr 3 - r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia i uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu ”lanu; 
4) zaJącznik Nr 4 - r“zstrzygnięcie Rady Miasta WaJcz “ s”“s“bie realizacji, za”isanych w ”lanie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

4. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospo-

dar“wania terenów zabud“wy: mieszkaniowej jedn“r“dzinnej i zieleni urządz“nejŁ 

§ 2. Ilekr“ć w uchwale jest mowa o: 

1) “b“wiązującej linii zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię wzdJuw której nalewy sytu“wać elewację 
budynku i d“tyczy t“ l“kalizacji ”rzewawającej dJug“`ci elewacji min. 70% - dopuszcza się wysunięcie 
lub c“fnięcie ”“za tę linię: “ka”ów, wykuszy, balk“nów, sch“dów zewnętrznych, ”artii wej`ci“wych 
d“ budynków, garawy it”Ł z uwzględnieniem ”rze”isów Prawa bud“wlaneg“; 

2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez t“ rozumieć linię “graniczającą teren 
”rzeznacz“ny ”“d zabud“wę “biektami kubaturowymi (budynkami i budowlami nadziemnymi) z wyJą-
czeniem sieci uzbrojenia terenu; obszar pomiędzy granicą dziaJki, a tą linią jest terenem wyJącz“nym 

z zabudowy; 

3) kalenicy dachu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć krawędu ”rzecięcia się dwóch gJównych ”“Jaci dachuŁ 

§ 3. Na terenie “bjętym planem nie wystę”ują: 

1) tereny górnicze, naraw“ne na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi “raz zagr“w“ne “suwaniem się mas ziem-

nych wymagające ustalenia granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania; 
2) “bszary ”rzestrzeni ”ublicznej, “ których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym; 

3) zabytki i d“bra kultury ws”óJczesnejŁ 

§ 4. 1. Na “bszarze ”lanu, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ “raz ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty “biektów i wskauniki inten-

sywn“`ci zabud“wy; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“; 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

5) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, “ której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) granice “bszarów, na których d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ciŁ 

2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku 1MN - 4MN; 

2) teren zieleni urządz“nej - oznaczony na rysunku ZP; 
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3) teren drogi publicznej - oznaczony na rysunku KDD; 

4) teren urządzeL elektr“energetycznych - oznaczony na rysunku E. 

3. Oznaczenia cyfrowe przed symbolem literowym wyrówniają tereny “ “dmiennych ustaleniach. 

R“zdziaJ 2 

Prze”isy “gólne 

§ 5. 1. Ustalenia d“tyczące k“munikacji obejmują dr“gę ”ubliczną d“jazd“wąŁ 

2. Śr“ga ”ubliczna d“jazd“wa KŚŚ za”ewnia ”“wiązanie ukJadu dróg “bsJugujących z ukJadem ze-

wnętrznym z dr“gą w“jewódzką nr 178, ul. 12 Lutego. 

3. Wskauniki w zakresie k“munikacji - na terenach 1MN - 4 MN na kawde mieszkanie nalewy wyzna-

czyć 2 miejsca ”arking“we lub w garawuŁ 

§ 6. Ustalenia d“tyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. źa“”atrzenie w energię: 

1) z GPź WaJcz 110ł15 kV przy ul. Bydgoskiej oraz z systemu elektr“energetyczneg“ zJ“w“neg“ z linii 
na”“wietrznych i kabl“wych `rednieg“ na”ięcia 15 kV, stacji transformatorowych 15/04 kV i linii ka-

bl“wych niskieg“ na”ięcia; 
2) na terenie “bjętym planem, usytu“wane są linie kabl“we elektr“energetyczne `rednieg“ i niskieg“ 

na”ięcia “raz ”r“jekt“wana będzie r“zbud“wa sieci kabl“wych niskieg“ na”ięcia i bud“wa stacji 
transformatorowej 15/04 kV, które zabez”ieczą w energię tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“węŁ 

2. źa“”atrzenie w w“dę: 

1) z istniejącej sieci w“d“ciąg“wej, zasilanej z ujęcia w“dy ”rzy ul. P“dgórnej d“cel“w“ z ul. Ciasnej, 

jako drugostronne zaopatrzenie w wodę; d“ czasu realizacji sieci w“d“ciąg“wej d“”uszcza się wyko-

nanie wJasnych ujęć w“dy; 
2) ”r“jekt“wana jest r“zbud“wa sieci w“d“ciąg“wej Ø 110-160 w systemie ”ier`cieni“wym, wyposa-

w“nej w hydranty zewnętrzne d“ celów ””“wŁ; 
3) za“”atrzenie w w“dę w warunkach specjalnych, przewidziano: 

a) d“”r“wadzenie w“dy z istniejącej studni awaryjnej usytu“wanej na terenie dawneg“ sz”itala ”rzy 
ul. źd“bywców WaJu P“morskiego; 

b) d“ celów ”“war“wych - z sieci w“d“ciąg“wej Ø 150, istniejące i ”r“jekt“wane urządzenia sJuwą-
ce d“ za“”atrzenia ludn“`ci w“dę s”eJniają wym“gi ”rzeciw”“war“weg“ za“”atrzenia w“dneg“ 
zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

3. Od”r“wadzenie `cieków byt“wych i k“munalnych: 

1) na terenie miasta funkcjonuje mechaniczno-bi“l“giczna “czyszczalnia `cieków, która ”“siada zd“ln“`ć 
oczyszczania do 12 tys. m³łd i m“wliw“`ć ”eJneg“ bi“l“giczneg“ ”r“cesu “czyszczania `cieków; 

2) przepom”“wnia `cieków ”rzy ul. Brackiej, ”“siada wydajn“`ć 80 m³łh; 
3) na terenie “bjętym planem, “d”r“wadzenie `cieków byt“wych d“ istniejącej sieci kanalizacji sanitar-

nej “ `rednicy Ø 200 lub d“ szczelnych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ 

4. Od”r“wadzenie wód “”ad“wych i r“zt“”“wych: 

1) na terenie “bjętym planem, z terenów zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej “d”r“wadzenie wód 
opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren posesji; 

2) z terenu drogi publicznej ul. Brackiej odbiornikiem “czyszcz“nych wód “”ad“wych będzie jezi“r“ 
Zamkowe. 

5. ObsJuga telek“munikacyjna z istniejąceg“ systemu Jączn“`ci, z linii kabl“wych Jączn“`ci, teleko-

munikacji i telewizji kablowej (podziemnych), uJ“w“nych w ulicy Brackiej z m“wliw“`cią dalszej r“zbud“wy 
systemu i sieci. 

6. źa“”atrzenie w cie”J“ i cie”Ją w“dę: 

1) ”r“jektuje się indywidualne systemy grzewcze z zastosowaniem ”aliw i urządzeL s”eJniających wy-

m“gi “chr“ny ”“wietrza “raz ”rzy wyk“rzystaniu “dnawialnych uródeJ energii; 
2) d“”uszcza się m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ i cie”Ją w“dę z sieci miejskiej, z istniejącej sieci c“ i cwŁ 
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7. źasilanie w gaz w ”“wiązaniu z istniejącym systemem: 

1) miast“ WaJcz jest zasilane w gaz ziemny, zaaz“t“wany z gaz“ciągu wys“k“”ręwneg“ P“znaL - PiJa - 
WaJcz - Szczecin, ”“”rzez stację redukcyjną ”rzy ul. W“jska P“lskieg“ “ ”rze”ust“w“`ci 8000 Nłh, 
skąd gaz“ciągiem `rednieg“ ci`nienia gaz jest d“syJany d“ trzech stacji redukcyjn“-pomiar“wych IIº; 

2) teren ”rzeznacz“ny d“ zabud“wy, uzbr“j“ny jest w sieci gaz“we “ `rednicy Ø 100 i Ø 160 uJ“w“ne 
w liniach r“zgraniczających ul. Brackiej, z m“wliw“`cią dalszej r“zbud“wy sieciŁ 

8. Gospodarowanie odpadami: 

1) gromadzenie selektywne “d”adów staJych w ”“jemnikach, zgodnie z gminnym planem gospodarowa-

nia odpadami i przepisami w zakresie gospodarki odpadami: 

a) selektywna zbiórka “d”adów k“munalnych i niebezpiecznych w pojemnikach, odzysk lub uniesz-

k“dliwianie “d”adów, 
b) usuwanie ”“z“staJych “d”adów zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi i wymaganiami “chr“ny `r“do-

wiska, 

c) masy ziemne związane z bud“wą nalewy zag“s”“dar“wać na uksztaJt“wanie terenu na dziaJce 
w miejscu inwestycji; 

2) dla “d”adów niebez”iecznych i innych niw niebez”ieczne nalewy uzyskać st“s“wną zg“dę na wytwa-

rzanie i unieszk“dliwianie zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

R“zdziaJ 3 

Zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 

§ 7. Na terenie “bjętym planem ustala się “chr“nę `r“d“wiska ”“”rzez: 

1) wy”“sawenie terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę w zbi“r“we za“”atrzenie w w“dę, “dbiór `cie-

ków byt“wych; 
2) zorganizowany system “dbi“ru “d”adów; 
3) “chr“nę ”rzed haJasem i wibracjami poprzez utrzymanie na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, haJasu na ”“zi“mie dopuszczalnym dla tej zabudowy; 

4) “chr“nę ”rzed ”“lami elektromagnetycznymi poprzez zakaz lokalizacji w miejscach d“stę”nych dla 
ludzi, urządzeL emitujących ”“la elektr“magnetyczne, gdy poziomy d“”uszczalne ”ól elektr“magne-

tycznych nie są d“trzymane; 

5) “chr“nę ”“wietrza ”“”rzez: 
a) wykorzystanie do ogrzewania pomieszczeL ”aliw s”eJniających warunki “chr“ny `r“d“wiska, 

w tym ek“l“gicznych uródeJ ”“zyskiwania energii, 
b) instalowanie atest“wanych urządzeL d“ “grzewania budynków; 

6) na caJym “bszarze “bjętym planem, ustala się zakaz ”r“wadzenia ”rzedsięwzięć zawsze m“gących 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, dla których wymagane jest s”“rządzenie ra”“rtu “ “ddziaJy-

waniu na `r“d“wisk“Ł 
R“zdziaJ 4 

Ustalenia szczegóJ“we 

§ 8. 1. Śla terenów zabud“wy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN - 4 MN ustala się nastę”ujące wa-

runki zabudowy i zagospodarowania: 

1) zabudowa m“we być realiz“wana na terenie “granicz“nym “b“wiązującą i maksymalnymi nieprzekra-

czalnymi liniami zabud“wy, “kre`l“nymi na rysunku; 

2) budynek mieszkalny winien być usytu“wany elewacją w “b“wiązującej linii zabud“wy, wymagane 

usytuowanie kalenicy dachu w stosunku do ulicy, (przy dachu dwuspadowym) z“staJ“ “kre`l“ne dla 
kawdego terenu na rysunku; 

3) przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczeniem dopusz-

czalnym funkcje usJug“we, dla których utrzymany będzie haJas na ”“zi“mie dopuszczalnym dla tere-

nu zabudowy mieszkaniowej, funkcja dopuszczalna m“we stan“wić d“ 30% ”“wierzchni caJk“witej 
budynku mieszkalnego. 

2. Na terenie 1 MN nakaz realizacji na kawdej wyznacz“nej dziaJce budynku mieszkalno-gospodarczo-

garaw“weg“ jak“ zabud“wa bliuniacza: 

1) budynek nalewy realiz“wać: 
a) wys“k“`ci d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromym dachu) i do 10,0 m od 

poziomu terenu, 
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b) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu, 

c) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynku d“ 15 m, 

d) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie ”“chylenia 
gJównych ”“Jaci dachu “d 30º d“ 45º, z “ka”em wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, 

e) kolor dachu czerwono-pomaraLcz“wy; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem d“ 35% ”“wierzchni dziaJki; 
3) powierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna (zieleL) winna stan“wić minŁ 20% ”“wierzchni dziaJki; 
4) zasady ”“dziaJu terenu na dwie dziaJki bud“wlane ”“kazan“ na rysunkuŁ 

3. Na terenie 2 MN nakaz bud“wy na wyznacz“nej dziaJce budynku “ funkcji mieszkalno-

gospodarczo-garaw“wej w jednej bryle jak“ zabud“wa w“ln“ st“jąca: 

1) budynek nalewy realiz“wać: 
a) wys“k“`ci d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromym dachu) i do 10,0 m od 

poziomu terenu, 

b) poziom posadowienia parteru budynku do 0,60 m od poziomu terenu, 

c) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie ”“chylenia 
gJównych ”“Jaci dachu “d 30º d“ 45º, z “ka”em wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, 

d) kolor dachu czerwono-pomaraLcz“wy, 
e) “ szer“k“`ci elewacji fr“nt“wej d“ 15 m, 

f) powierzchnia zabudowy budynkiem d“ 35% ”“wierzchni dziaJki i nie więcej niw d“ 300 m²; 
2) ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna (zieleL i w“da) winna stan“wić minŁ 30% ”“wierzchni dziaJki; 
3) na tym terenie jest usytu“wana sieć cie”J“wnicza i kablowa elektroenergetyczna: 

a) zakaz nasadzeL drzew i krzewów wzdJuw istniejących sieci, 
b) nalewy za”ewnić d“stę” d“ sieci w ”rzy”adku ”rzebud“wy lub awarii; 

4) zasady ”“dziaJu terenu na trzy dziaJki bud“wlane ”“kazan“ na rysunkuŁ 

4. Na terenie 3 MN nakaz bud“wy na kawdej wydziel“nej dziaJce budynku mieszkalno-garaw“weg“ 
w jednej bryle, jak“ zabud“wa w“ln“ st“jąca lub bliuniacza: 

1) budynek nalewy realiz“wać: 
a) wys“k“`ci d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromy dachu) i do 10,0 m od 

poziomu terenu, 

b) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu, 

c) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynku d“ 17,5 m, 

d) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie ”“chylenia 
gJównych ”“Jaci dachu “d 30º d“ 45º, z “ka”em wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, 

e) kolor dachu czerwono-pomaraLcz“wy, 
f) maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem do 300 m²; 

2) ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna (zieleL i w“da) winna stan“wić minŁ 40% ”“wierzchni dziaJki; 
3) zakaz nasadzeL drzew i krzewów wzdJuw sieci cie”J“wniczej; 
4) nakaz za”ewnienia d“stę”u d“ sieci w ”rzy”adku ”rzebud“wy lub awarii; 
5) zasady ”“dziaJu terenu na cztery dziaJki bud“wlane ”“kazan“ na rysunkuŁ 

5. Na terenie 4 MN nakaz budowy budynku mieszkalno-garaw“weg“ w jednej bryle, ”“ r“zbiórce ist-
niejących budynków: 

1) budynek nalewy realiz“wać: 
a) “ wys“k“`ci d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromym dachu) i do 10,0 m 

od poziomu terenu, 

b) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu, 

c) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynku d“ 22 m, 

d) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie ”“chylenia 
gJównych ”“Jaci dachu “d 30º d“ 45º, z “ka”em wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, 

e) kolor dachu czerwono-pomaraLcz“wy, 
f) maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem do 220 m²; 

2) ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna (zieleL) winna stan“wić minŁ 20% ”“wierzchni dziaJki; 
3) zakaz dalszego podziaJu terenu na dziaJki bud“wlaneŁ 
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§ 9. Śla terenu zieleni urządz“nej źP ustala się nastę”ujące warunki zag“s”“dar“wania: 

1) na terenie zieleni ”ark“wej d“”uszcza się realizację “biektów maJej architektury związanych z rekreacją, 
architekturą “gr“d“wą i wypoczynkiem oraz budynek toalety miejskiej; 

2) budynek nalewy realiz“wać na terenie “granicz“nym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabu-

dowy; 

3) budynek nalewy realiz“wać: 
a) “ wys“k“`ci 1 k“ndygnacji nadziemnej i do 4 m od poziomu terenu, 

b) z dachem jedno lub dwuspadowym “ kącie ”“chylenia ”“Jaci dach“wej d“ 20º, 
c) o powierzchni zabudowy do 20 m²; 

4) zach“wuje się `ciewkę ”iesz“-r“wer“wą z m“wliw“`cią jej ”rzebud“wy; 
5) d“”uszcza się realizację sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“ “raz jej ”rzebud“wę; 
6) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 

7) zakaz gr“dzenia terenu w“kóJ jezi“raŁ 

§ 10. Dla drogi publicznej dojazdowej ul. Brackiej, “znacz“nej na rysunku KŚŚ ustala się: 

1) jedną jezdnię dwu”asm“wą klasy Ś; 
2) szer“k“`ć ”asa dr“g“wego od 10,00 m do 20,00 m; 

3) w liniach r“zgraniczających dr“gi usytu“wane są sieci uzbr“jenia ”“dziemnego z m“wliw“`cią moder-

nizacji i rozbudowy sieci; 

4) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 

5) zakaz sytuowania w pasie drogowym reklam; 

6) w pasie drogowym realiz“wany będzie jedn“str“nny ch“dnik ze `ciewką r“wer“wą, “`wietlenie ulicz-

ne “raz zieleL urządz“naŁ 

§ 11. Śla terenu urządzeL elektr“energetyki ś ustala się nastę”ujące warunki zabud“wy i zag“s”“da-

rowania: 

1) na terenie wyznacz“nej dziaJki nakaz bud“wy stacji transf“rmatorowej; 

2) budynek nalewy realiz“wać “ wys“k“`ci d“ 4 m, z dachem dwu lub czterospadowym, o powierzchni 

zabudowy do 10 m²Ł 
R“zdziaJ 5 

Prze”isy k“Lc“we 

§ 12. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jedn“raz“wą “”Jatę “d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“k“`ci 30%Ł 

2. Ś“ czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób uwytk“wania 
terenu. 

§ 13. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi Miasta WaJczŁ 

§ 14. 1. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

2. UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej gminy. 

 

Przew“dniczący Rady: 
Andrzej Wi`niewski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/sXXXVIII/309/09 

Rady Miasta WaJcz 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

Rysunek planu 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/sXXXVIII/309/09 

Rady Miasta WaJcz 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

Wyrys ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta WaJcz 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/sXXXVIII/309/09 

Rady Miasta WaJcz 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

Rozstrzygnięcia “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcz dla terenu ”“J“w“neg“ ”rzy ulicy Brackiej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miasta WaJcz r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcz dla terenu ”“Jo-

w“neg“ ”rzy ulicy Brackiej, w “kresie jeg“ wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu, nie wniesi“n“ uwagŁ 

2Ł Nie r“zstrzyga się “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta WaJcz dla terenu ”“J“w“neg“ ”rzy ulicy BrackiejŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/sXXXVIII/309/09 

Rady Miasta WaJcz 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta WaJcza inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z ”óuniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy 

z 8 marca 1990 r. “ sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z ”óuniejszymi zmianami) 
oraz art. 166 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 

z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miasta WaJcz r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Na “bszarze “bjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcza 
dla terenu ”“J“w“neg“ ”rzy ulicy Brackiej wymagana jest realizacja: 

1) sieci w“d“ciąg“wej Ø 160 “ dJug“`ci 220 mb; 

2) sieci kanalizacji `ciek“wej Ø 200 “ dJug“`ci 90 mb; 

3) linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV “ dJug“`ci 150 mb; 

4) drogi dojazdowej o powierzchni 1300 m²; 
5) stacji transformatorowej - 1 sztuki, 

zwanych dalej zadaniem inwestycyjnym. 

2. Prognozowany koszt realizacji zadania inwestycyjneg“ wyniesie “k“J“ 307Ł030,00 zJŁ 

3. Zadanie inwestycyjne obejmuje Jącznie wyk“nanie uzbr“jenia terenu w sieci: w“d“ciąg“wą, kanali-
zacji `ciek“wej, linię kabl“wą elektr“energetyczną i wJączenie ich d“ istniejących sieci w ulicy Brackiej 
oraz bud“wę dr“gi gminnej: 

1) realizacja zadaL “kre`l“nych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stan“wi zadanie wJasne Gminy Miejskiej WaJcz; 
2) realizacja zadaL w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii “kre`l“nych w § 1 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 

zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1504 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 2. 1. źadanie inwestycyjne, “ którym m“wa w § 1 ust. 1 w pkt 1, 2 i 4 zostanie sfinansowane ze 

`r“dków budwet“wych Gminy Miejskiej WaJczŁ 

2. Realizacja zadania inwestycyjneg“ nastą”i zg“dnie z uchwaJą budwet“wąŁ 

3. Inwestycje, których “kres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden r“k budwet“wy, ujm“wane będą 
w wykazie stan“wiącym zaJącznik d“ uchwaJy budwet“wej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 
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