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§ 10. Przedsiębiorca zobowiązany –est w terminie do 15 dnia ”o u”Jywie —awdego miesiąca s”orządzić 
i ”rze—azać burmistrzowi wy—az wJa`cicieli nieruchomo`ci, z —tórymi w poprzednim miesiącu zawarJ 
umowy na wywóz nieczysto`ci cie—Jych oraz wy—az wJa`cicieli nieruchomo`ci, z —tórymi w poprzednim 

miesiącu umowy ulegJy rozwiązaniu lub wygasJyŁ 

RozdziaJ III 

Postanowienia koLcowe 

§ 11. Niewy”eJnienie —tórego—olwie— z wymagaL zawartych w uchwale, stanowić będzie ”odstawę 
do odmowy udzielenia zezwolenia, o —tórym mowa w Rozdziale I i II. 

§ 12. W s”rawach nie uregulowanych ninie–szą uchwaJą stosu–e się ”rze”isy ustawy o utrzymaniu 

czysto`ci i ”orząd—u w gminach, a—ty wy—onawcze oraz inne obowiązu–ące ”rze”isyŁ 

§ 13. UchwaJę ”oda–e się do ”ubliczne– wiadomo`ci ”o”rzez wywieszenie na tablicy ogJoszeL 
w Urzędzie Mie–s—im w PJotach, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzę-
dowym Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

§ 14. Wy—onywanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PJotówŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Piotr Jasina 

 
738 

 

739 
739 

UCHWAIA NR V/sXL/323/10 

 RAŚY MIASTA WAICZ 

 z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcz 
dla terenu ”oJowonego w rejonie Osiedla Piastowskiego. 

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 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta WaJcz 
uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr V/sXVI/148/08 Rady Miasta w WaJczu z dnia 19 lutego 2008 r. o przy-

stą”ieniu do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcza dla terenu 
”oJowonego w re–onie Osiedla Piastows—iego, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL ninie–sze– uchwaJy ze 
studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta WaJcza, uchwalonego 

uchwaJą Nr IIłsXXXVIIIł291ł98 Rady Miasta WaJcza z dnia 15 czerwca 1998 r., uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcza dla terenu ”oJowonego w rejonie Osiedla Piastow-

skiego w granicach o—re`lonych na rysun—u ”lanuŁ 
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2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jączne– ”owierzchni - 4,3 ha, zlokalizowany w zachodnie– czę`ci 
miasta WaJcz ”omiędzy: linią —ole–ową od strony ”óJnocne–, ulicą Cho”ina od strony wschodniej, obsza-

rem zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w re–onie Osiedla Piastows—iego od strony ”oJudniowe– 
i terenami nie zainwestowanymi od strony zachodniej. Granice planu obejmu–ą dziaJ—i: nr ewid. 2381 

o powierzchni 0,2606 ha, nr ewid. 2382 o powierzchni 0,0049 ha, nr ewid. 2383 o powierzchni 

0,1233 ha, nr ewid. 2384 o powierzchni 3,8873 ha, ”oJowone w obrębie 0001-m. WaJczŁ 

3. Przedmiotem planu jest zmiana s”osobu zagos”odarowania terenu, stanowiącego dotychczas ob-

szar nie zainwestowany na: tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z uzu”eJnia–ącą fun—c–ą usJu-

gową, tereny zieleni —ra–obrazowe– z mowliwo`cią realizac–i fun—c–i s”ortu i rekreacji i zamiennie zabudowy 

mieszkaniowej, jednorodzinnej z usJugami oraz tereny komunikacji i infrastruktury technicznej. 

4. Integralnymi czę`ciami ”lanu są: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta WaJcz; 
3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania 

§ 2. 1. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) dachu stromym - nalewy ”rzez to rozumieć dach o dwóch lub więce– ”Jaszczyznach s”ad—u o parame-

trach o—re`lonych w ustaleniach szczegóJowych ninie–sze– uchwaJy; 
2) dziaJce - nalewy ”rzez to rozumieć zarówno dziaJ—ę gruntu, –a— równiew dziaJ—ę budowlaną; 
3) linii rozgranicza–ące– - nalewy ”rzez rozumieć `ci`le o—re`loną linię rozdziela–ącą tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania ustalonych w planie; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy —tóre– mowe być umieszczona 

`ciana zewnętrzna budyn—u, bez mowliwo`ci –e– ”rze—raczania w —ierun—u na–bliwe– ”oJowne– linii roz-

granicza–ące– teren zabudowy z innym terenem, z wy–ąt—iem takich elementów archite—tonicznych, 
jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 

inne detale wystro–u archite—tonicznego, —tóre mogą być usytuowane ”oza linią zabudowy zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

5) obowiązu–ące– linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy —tóre– musi być umieszczona naj-

bardzie– wysunięta w stronę te– linii `ciana zewnętrzna budyn—u, bez mowliwo`ci –e– ”rze—raczania 
w —ierun—u na–bliwe– ”oJowone– linii rozgranicza–ące– teren zabudowy z innym terenem, z wy–ąt—iem ta-

kich elementów archite—tonicznych, –a— bal—on, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, ryn-

na, rura s”ustowa, ”odo—ienni—i oraz inne detale wystro–u archite—tonicznego, —tóre mogą być usytu-

owane ”oza linią zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta WaJcza, 
o —tórym mowa w § 1 ust. 1; 

7) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni—a–ące z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

8) podstawowym przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu o—re`lone na 
”odstawie ustaleL ”lanu, —tóre musi wystę”ować w granicach terenu lub dziaJ—i w ”rzewawa–ącym 

udziale procentowym dotyczącym ”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów i powierzchni zagospodarowania 

—awde– dziaJ—i, –edna—we nie musi stanowić –edynego ”rzeznaczenia terenu lub dziaJ—i, na —awde– dziaJce 
mowliwe –est w”rowadzenie ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego na zasadach o—re`lonych w ustaleniach 

szczegóJowych, alternatywnie dla ”rzeznaczenia ”odstawowego mowe wystę”ować w granicach te-

renu lub dziaJ—i ”rzeznaczenie zamienne, ”o wy”eJnieniu ustaleL o—re`lonych w planie; 

9) uzu”eJnia–ącym przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu, —tóre mowe 
wystę”ować Jącznie z przeznaczeniem podstawowym, na zasadach o—re`lonych w ustaleniach 

szczegóJowych ”lanu dla —awdego terenu; 
10) zamiennym przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu, —tóre wystę”u–e 

zamiennie w stosunku do podstawowego przeznaczenia terenu w granicach caJego terenu lub ”o-

szczególnych dziaJe— ”rzy s”eJnieniu wymagaL o—re`lonych w ustaleniach szczegóJowych ”lanu dla 
terenu oznaczonego w planie symbolem ZN/MN/U; 

11) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć rysune— ”lanu miejscowego wykonany na mapie w skali 

1:1000, stanowiący zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy, na —tórym przedstawiono ustalenia planu 

w formie graficznej; 
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12) stawce procentowej - nalewy ”rzez to rozumieć ws—auni— sJuwący naliczaniu –ednorazowe– o”Jaty z tytuJu 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar o o—re`lonym przeznaczeniu (podstawowym, zamiennym, 

uzu”eJnia–ącym) i zasadach zagospodarowania opisanych w te—`cie ”lanu, —tóry zostaJ wyznaczony 
na rysunku planu za pomocą linii rozgranicza–ących oraz ”osiada oznaczenie - symbol literowy wska-

zu–ący ”odstawowe (i zamienne w przypadku terenu oznaczonego w planie symbolem ZN/MN/U) 

przeznaczenie terenu; 

14) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą uchwaJę Rady Miasta WaJcz, stanowiącą ustalenia ”lanuŁ 

2. Po–ęcia i o—re`lenia uwyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane ”owywe–, nalewy rozumieć zgodnie 

z ogólnie obowiązu–ącymi przepisami prawa. 

§ 3. 1. Obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu są nastę”u–ące oznaczenia graficzne zastosowane na ry-

sunku planu: 

1) granica obszaru ob–ętego ”lanem; 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) obowiązu–ące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) linie ”odziaJu na dziaJ—i; 
6) fragmenty granic dziaJe—, bez”o`rednio ”rzy —tórych do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów garawowych 

i gospodarczych; 

7) symbole literowe identyfi—u–ące tereny o równym przeznaczeniu. 

2. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne zawarte na rysun—u ”lanu nie są obowiązu–ącymi ustaleniami 

”lanu, stanowią elementy informacyjne planu: 

1) granica opracowania mapy; 

2) orientacy–na lo—alizac–a budyn—ów; 

3) wymiarowanie. 

§ 4. Ustalenie ”rzeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsJugi i zagos”odarowania terenu nastę”u–e 
w oparciu o: 

1) oznaczenia graficzne planu, zastosowane na rysunku planu i wymienione w niniejszej uchwale; 

2) ogólne ustalenia ”lanu, o—re`lone w rozdziale 2 ninie–sze– uchwaJy, —tóre obowiązu–ą dla wszyst—ich 
terenów ob–ętych granicami planu; 

3) szczegóJowe ustalenia ”lanu, o—re`lone w rozdziale 3 ninie–sze– uchwaJy, —tóre obowiązu–ą dla ”o-

szczególnych terenów wydzielonych na rysun—u ”lanu za ”omocą linii rozgranicza–ących, Jącznie z usta-

leniami ogólnymi planu. 

RozdziaJ 2 

Ogólne ustalenia ”lanu obowiązujące w granicach caJego terenu objętego ”lanem 

§ 5. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów, wydzielonych za ”omocą linii rozgranicza–ących (symbol li-

terowy o—re`la ”odstawowe i uzu”eJnia–ące ”rzeznaczenie terenu oraz w przypadku terenu ZN/MN/U 

równiew ”rzeznaczenie zamienne): 

1) MN/U - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna z uzu”eJnia–ącą zabudową usJugową; 
2) ZN - zieleL —ra–obrazowa; 
3) ZN/MN/U - zieleL —ra–obrazowa, zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna z uzu”eJnia–ącą zabudową 

usJugową; 
4) K - infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna; 

5) KDX - ”ubliczne ciągi ”iesze; 
6) KDD - drogi publiczne, rezerwa pod poszerzenie drogi dojazdowej; 

7) KDW - wewnętrzna droga do–azdowaŁ 

2. Obowiązu–e za—az lo—alizac–i fun—c–i nie wymienionych w ustaleniach dotyczących ”rzeznaczenia 
dla ”oszczególnych terenówŁ 

3. Obowiązu–e za—az lo—alizac–i fun—c–i usJugowych z za—resu handlu hurtowego, s—u”u s—Jadowania 
surowców wtórnych, obsJugi ”o–azdów (w tym warsztatów samochodowych, my–ni, la—ierni, it”Ł), uciąw-
liwych obie—tów rozryw—owych, obie—tów ”rodu—cy–nych i wytwórczychŁ 
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4. Śo”uszcza się w”rowadzenie usJug nieuciąwliwych –a—o towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, 

jednorodzinnej takich jak: gabinety lekarskie, biura, pracownie projektowe, kancelarie, itp. oraz dopuszcza 

się w”rowadzenie usJug nieuciąwliwych stanowiących uzu”eJnienie fun—c–i s”ortu i rekreacji dopuszczonej 

na terenie oznaczonym w planie symbolem ZN/MN/U, takich jak restauracja, kawiarnia, punkt gastrono-

miczny, wy”owyczalnia s”rzętu, it”Ł Uciąwliwo`ć fun—c–i usJugowych nie mowe za—Jócać fun—c–onowania 
zabudowy mieszkaniowej. 

§ 6. Ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) obowiązu–e lo—alizac–a zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun—u ”lanu obowiązu–ącymi i nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy; 

2) obowiązu–e za—az lo—alizac–i stac–i bazowych i masztów telefonii —omór—owe–Ł 

§ 7. Ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się ochronę istnie–ącego w granicach planu drzewostanu, w przypadkach koniecznych dopusz-

cza się wycin—ę drzew i —rzewów na terenach zadrzewionych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) do”uszcza się ”rze”rowadzenie makroniwelacji i osuszenia terenu podmo—Jego, oznaczonego w planie 

symbolem ZN/MN/U, w celu: 

a) zabez”ieczenia istnie–ące– zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej poza granicami ”lanu wzdJuw 
ulicy dojazdowej oznaczonej nr ewidŁ 2401, 5639ł9, 2423ł1, ”rzed ”rzesią—aniem wody do bu-

dyn—ów, 
b) wprowadzenia przeznaczenia terenu i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi 

planu; 

3) projekty zagos”odarowania dziaJe— ”rzeznaczonych ”od zabudowę muszą uwzględniać zagos”odaro-

wanie zieleniąŁ 

§ 8. Nie ustala się w planie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–, w granicach ”lanu nie wystę”u–ą obszary i obiekty wymaga–ące o—re`lenia ”owywszych 
zasad. 

§ 9. Nie ustala się w planie wymagaL wyni—a–ących z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, 
w granicach ”lanu nie wystę”u–ą obszary ”rzestrzeni ”ubliczne–, —tóre s”eJnia–ą wymagania ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 10. Ustalenia dotyczące ”arametrów i ws—auni—ów —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowa-

nia terenu zawarte są w ustaleniach szczegóJowych ninie–sze– uchwaJy o—re`lonych w Rozdziale 3. 

§ 11. Nie ustala się w planie granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ą-
cych ochronie ze względu na nie wystę”owania tego ty”u obszarówŁ 

§ 12. Ustala się szczegóJowe zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenów na dziaJ—i budowlane zgodnie z zasadami ”odziaJu o—re`lonymi na ry-

sunku planu; 

2) do”uszcza się Jączenie dziaJe— w celu realizac–i –edne– inwestyc–i lub ws”ólnego uwyt—owania dziaJe—; 
3) ustala się granice dziaJe— budowlanych, —tóre stanowią wyznaczone na rysun—u ”lanu linie rozgrani-

cza–ące tereny o równym przeznaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania oraz linie ”odziaJu na 
dziaJ—i; 

4) nie ustala się w planie zasad scalenia nieruchomo`ci z ”owodu nie wystę”owania terenów ”rzezna-

czonych do scalenia. 

§ 13. Ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: 

1) obowiązu–e za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o nie wy-

mienionych w planie a o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
2) budynki i zagospodarowanie terenu muszą uwzględniać wymagania obrony cywilnej w zakresie bez-

”ieczeLstwa ludno`ci zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 14. Ustala się nastę”u–ące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji i in-

frastruktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę —omuni—acy–ną obszaru: 
a) z istnie–ące– ”oza granicami planu drogi dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1, 

”owiązane– z ul. ChJodną w kierunku ul. Chopina, 
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b) z terenów oznaczonych w planie symbolami: KDW i KŚX, ”owiązanych bez”o`rednio z w/wym. 

drogą; 
2) tereny w liniach rozgranicza–ących dróg ”rzeznaczone są do ruchu i ”osto–u ”o–azdów, ruchu ”ieszych 

i realizac–i bądu ”rzebudowy i modernizac–i urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

3) w liniach rozgranicza–ących u—Jadu —omunikacyjnego obowiązu–e za—az lo—alizac–i zabudowy oraz 
urządzeL nie związanych z utrzymaniem i obsJugą —omunikacji; 

4) szczegóJowe rozwiązania geometrii ulic i s—rzywowaL nalewy o”racować w projektach budowlanych 

inwestycji; 

5) w pasach komuni—acy–nych do”uszcza się lo—alizac–ę `ciew—i rowerowe– o ile ”rze—ró– drogi lub ciągu 
pieszego umowliwi ”o”rowadzenie ta—ie– `ciew—i; 

6) obowiązu–e za”ewnienie miejsc parkingowych w granicach dziaJe—: w garawach, ”od zadaszeniem lub 

w terenie, zgodnie z zasadami o—re`lonymi w planie; 

7) w granicach dziaJe— do”uszcza się realizac–ę wewnętrznych dróg obsJugu–ących; 
8) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i modernizac–ę istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne– 

w liniach rozgranicza–ących tereny —omuni—ac–i na warun—ach gestorów sieci i w uzgodnieniu z za-

rządcą drogi; 
9) dla caJego terenu w granicach ”lanu nalewy za”ewnić wy—onanie ”eJnego uzbro–enia w ”odstawową 

sieć infrastru—tury techniczne– ”owiązaną z istnie–ącymi systemami oraz mowliwo`ć ”odJączenia do 
nie– terenów wymaga–ących uzbrojenia technicznego w zakresie sieci i urządzeL wodociągowych, —a-

nalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznych, telefonicznej i gazowej; 

10) w za—resie zao”atrzenia terenów w granicach planu w wodę ustala się obsJugę z istnie–ące– sieci wo-

dociągowe– usytuowanej poza granicami planu i rozbudowę sieci o niezbędne odcin—i, na warun—ach 
o—re`lonych ”rzez gestora sieci; 

11) w za—resie obsJugi ”rzeciw”owarowe–, t–Ł za”ewnienia od”owiednie– ilo`ci wody do celów ”rzeciw”o-

warowych oraz wy—onania na sieci wodociągowe– hydrantów zewnętrznych, ustala się wy—orzystanie 
istnie–ące– sieci wodociągowe– w150 usytuowane– ”oza granicami planu; lokalizacja hydrantu ze-

wnętrznego odbywać się ”owinna w granicach terenu istnie–ące– ”oza granicami planu drogi dojaz-

dowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1; 

12) w za—resie od”rowadzenia `cie—ów sanitarnych ustala się ”odJączenie wszyst—ich dziaJe— do zbiorcze– 
sieci kanalizacji sanitarnej po jej realizacji w liniach rozgranicza–ących ”rzylega–ące– do obszaru ”lanu 
drogi dojazdowej oznaczonej nr ewidŁ 2401, 5639ł9, 2423ł1, do czasu realizac–i sieci do”uszcza się 
od”rowadzenie `cie—ów do szczelnych zbiorni—ów bezod”Jywowych, o”równianych cy—licznie, zbior-

ni—i nalewy zli—widować ”o ”rzyJączeniu budyn—ów do sieci —analizac–i sanitarnej; 

13) w za—resie od”rowadzenia wód o”adowych: 
a) do”uszcza się bez”o`rednie od”rowadzenie do gruntu, 
b) ws—azane wy—orzystanie wód o”adowych do celów uwyt—owych, 
c) po realizacji kanalizacji deszczowej w liniach rozgranicza–ących ”rzylega–ące– do obszaru planu 

drogi dojazdowej oznaczonej nr ewidŁ 2401, 5639ł9, 2423ł1, nalewy wy—onać ”odJączenie dzia-

Je— zgodnie z warunkami o—re`lonymi przez operatora sieci, 

d) dla terenów ”odmo—Jych ”rzeznaczonych ”od zabudowę nalewy wy—onać —analizac–ę deszczowo-

drenawową z odprowadzeniem wód drenawowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej na wa-

run—ach o—re`lonych ”rzez gestora sieci, 
e) za—az w”rowadzania `cie—ów deszczowych z ”owierzchni zanieczyszczonych do gruntu, cie—ów 

wodnych i zbiorni—ów wodnych; 
14) zasilanie w energię ele—tryczną na warun—ach gestora sieci wyJącznie za ”omocą linii —ablowych nnŁ 

0,4 kV prowadzonych w pasie drogowym ulicy dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 

2423ł1, ”rzylega–ące– do terenu o”racowania ”lanu oraz w granicach terenów oznaczonych w planie 

symbolami KŚŚ, KŚX, KŚW, ze zJączami kablowo-pomiarowymi usytuowanymi w pasie drogowym; 

15) obowiązu–e ”rzebudowa istnie–ące–, na”owietrzne– linii energetyczne– SN 15 —V ”rzebiega–ące– ”rzez 
tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U oraz przez teren ko-

munikacji pieszej oznaczony symbolem KŚX (na wyso—o`ci budyn—ów zlo—alizowanych ”oza grani-

cami planu i oznaczonych numerami 23-33) jako linii kablowej podziemnej zlokalizowanej w granicach 

terenu KDX; 

16) w za—resie sieci telefoniczne– ws—azana –est ”rzebudowa istnie–ące– w granicach planu napowietrznej 

linii telefonicznej jako podziemnej usytuowanej w liniach rozgranicza–ących drogi do–azdowe– ozna-

czonej nr ewidŁ 2401, 5639ł9, 2423ł1, ”rzylega–ące– do obszaru planu; 
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17) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 
a) ogrzewanie budyn—ów z indywidualnych i lo—alnych —otJowni o”alanych ”aliwem staJym, olejo-

wym lub gazowym po ewentualnym wybudowaniu gazociągu i ”odJączeniu terenu w granicach 

planu do sieci gazowej, 

b) do”uszcza się zastosowanie systemów wy—orzystu–ących alternatywne uródJa energii, ta—ich –a—: 
pom”y cie”lne, —ole—tory sJoneczne, energię ele—tryczną, it”Ł, 

c) do”uszcza się wy—orzystywanie –a—o uródJo cie”Ja —omin—ów i ”ieców —ominkowych, zgodnie 

z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
18) obowiązu–e gromadzenie od”adów w pojemnikach zlokalizowanych w granicach dziaJe— i odprowa-

dzanie ich zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi ”ostę”owania z odpadami o—re`lonymi przez 

wJadze miasta. 

§ 15. W zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwyt—owania terenów 
ustala się do czasu realizac–i ustaleL ”lanu (t–Ł w”rowadzenia zabudowy i zagospodarowania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem podstawowym o—re`lonym w planie w Rozdziale 3), utrzymanie dotychczasowego 

sposobu zagospodarowania terenu jako terenu zieleni. 

§ 16. Nie wyznacza się w ”lanie obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicz-

nej z ”owodu nie wystę”owania w granicach ”lanu tego ty”u obszarówŁ 

§ 17. Ustala się w planie tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone na rysunku planu symbolami 

ZN i ZN/MN/U i do”uszcza się ich wy—orzystanie na cele organizac–i im”rez o—oliczno`ciowych o charakte-

rze rekreacyjno-wypoczynkowymŁ SzczegóJowe zasady wy”osawenia tych terenów w urządzenia tech-

niczne i budowlane oraz zakazy i na—azy dotyczące do”uszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenów o—re`lone zostaJy w ustaleniach szczegóJowych ninie–sze– uchwaJy w Rozdziale 3. 

§ 18. Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty ”lanistyczne– z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci dla —awdego terenu odrębnie w Rozdziale 4 ninie–sze– uchwaJy - Prze”isy —oLcoweŁ 

RozdziaJ 3 

SzczegóJowe ustalenia ”lanu obowiązujące w granicach ”oszczególnych terenów 
wyodrębnionych na ”odstawie rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających tereny o równym 

”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania 

§ 19. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolem MN/U: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące - zabudowa usJugowa o nieuciąwliwym charakterze. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się lo—alizac–ę zabudowy w formie wolno sto–ących budyn—ów z zachowaniem o—re`lonych na 
rysun—u ”lanu obowiązu–ących i nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy granicy z dziaJ-
kami sąsiednimi –ednocze`nie ”o dwóch stronach fragmentów dziaJe— ws—azanych na rysunku planu; 

zabudowę nalewy sytuować ”rzy zachowaniu minimalne– odlegJo`ci 3 m mierzonych od obowiązu–ące– 
linii zabudowy w gJąb nieruchomo`ci; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i usJugowych wyJącznie w formie wbudowanej w bryJę budyn—u 
mieszkalnego, udziaJ ”owierzchni usJugowe– nie mowe ”rze—roczyć 40% ”owierzchni uwyt—owe– zabu-

dowy i –ednocze`nie 40% ”owierzchni zagos”odarowania dziaJ—i; 
4) do”uszcza się grodzenie dziaJe—; 
5) wymagana realizac–a budyn—ów z dachami stromymi; 

6) ustala się usytuowanie przynajmniej jednej z —alenic budyn—u równolegle do osi drogi do–azdowe–; 
7) ustala się —olorysty—ę ”o—rycia dachów w odcieniach —oloru brązowego, dostosowanego do —olory-

sty—i dachów istnie–ących budyn—ów miesz—alnych, –ednorodzinnych, zna–du–ących się ”oza granicami 

planu w rejonie Osiedla Piastowskiego. 

3. Ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wymagany udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i - nie mniejszy 

niw 30%; 

2) wymagana realizac–a zabudowy do dwóch —ondygnac–i i –ednocze`nie nie ”rze—racza–ące– wyso—o`ci 
10 m; 
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3) wymagane nachylenie ”oJaci dachowych od 30 do 45 sto”ni; 
4) ustala się minimalny poziom posadowienia posadzki w budynkach mieszkalno-usJugowych ｦ 35 cm 

”onad rzędną utwardzone– drogi do–azdowe– do dziaJ—iŁ 

4. Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie obsJugi —omuni—acy–ne– terenów i infrastruktury technicznej: 

1) obowiązu–e obsJuga —omuni—acy–na terenów bez”o`rednio z istnie–ące– ”oza granicami obszaru obję-
tego planem drogi dojazdowej, oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1 oraz z wyznaczonej na 

rysun—u ”lanu drogi wewnętrzne–, oznaczone– symbolem KDW; 

2) ”rzeznacza się do s—ablowania istnie–ącą w granicach ”lanu na wyso—o`ci budyn—ów oznaczonych 

nr 23-33 ”oJowonych ”oza terenem o”racowania ”lanu, na”owietrzną linię energetyczną SN 15 kV, 

s—ablowanie odbywać się będzie w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDX. 

§ 20. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN/MN/U: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleL —ra–obrazowa; 
2) przeznaczenie zamienne - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące, —tóre mowe wystę”ować z przeznaczeniem podstawowym i zamiennym - 

zabudowa usJugowa o nieuciąwliwym charakterze, sport i rekreacja. 

2. Wprowadzenie przeznaczenia zamiennego w granicach terenu wymaga przeprowadzenia szczegó-
Jowych badaL geotechnicznych gruntu i na ich ”odstawie realizac–i niwe– wymienionych dziaJaL: 

1) osuszenia terenu - wykonania systemu odwodnieL staJych i drenawu w celu od”rowadzenia wód dre-

nawowych z terenu do sieci kanalizacji deszczowej po jej realizacji w liniach rozgranicza–ących drogi 
dojazdowej oznaczonej nr ewidŁ 2401, 5639ł9, 2423ł1, ”rzylega–ące– bez”o`rednio do terenu o”ra-

cowania planu; 

2) ”rzygotowania ”odJowa gruntowego od”owiednio dla s”ecyfi—i zabudowy: 
a) wykonania prac makroniwelacyjnych zmierza–ących do ”odniesienia ”oziomu terenu do rzędne– 

minimum 112,0 m npm, w celu zabezpieczenia istnie–ące– ”oza granicami planu zabudowy oraz 

budyn—ów ”lanowanych do realizac–i w granicach planu, przed skutkami istnie–ących w terenie 

warun—ów gruntowo-wodnych, 

b) przeprowadzenia wymiany gruntu do poziomu ”odJowa no`nego lub zastosowania niezbędnych 
dla nie—orzystnych warun—ów gruntowo-wodnych zasad fundamentowania indywidualnie dla 

—awdego z budyn—ów za ”omocą od”owiedniego dla istnie–ących warun—ów gruntowo-wodnych 

posadowienia (np. na studniach, na palach, itp.). 

3. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się lo—alizac–ę zabudowy w formie wolno sto–ących budyn—ów z zachowaniem o—re`lonych na 
rysun—u ”lanu obowiązu–ących i nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) lokalizacja zabudowy w granicach terenu wymaga wykonania systemu odwodnieL staJych i drenawu; 
3) na dziaJ—ach ”rzeznaczonych ”od lo—alizac–ę zabudowy miesz—aniowe– (z fun—c–ą uzu”eJnia–ącą) do-

”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i usJugowych wyJącznie w formie wbudowanej w bryJę budyn—u miesz-

—alnego, udziaJ ”owierzchni usJugowe– nie mowe ”rze—roczyć 40% ”owierzchni uwyt—owe– zabudowy 
i –ednocze`nie 40% ”owierzchni zagos”odarowania dziaJ—i; 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów garawowych i gos”odarczych bez”o`rednio ”rzy granicy z dziaJ-
kami sąsiednimi –ednocze`nie ”o dwóch stronach fragmentów dziaJe— ws—azanych na rysun—u ”lanu; 
zabudowę nalewy sytuować ”rzy zachowaniu minimalne– odlegJo`ci 3 m mierzonych od obowiązu–ące– 
linii zabudowy w gJąb nieruchomo`ci; 

5) do”uszcza się grodzenie dziaJe—; 
6) wymagana realizacja budyn—ów z dachami stromymi; 

7) ustala się usytuowanie ”rzyna–mniej jednej z —alenic budyn—u równolegle do osi drogi do–azdowe–; 
8) ustala się —olorysty—ę ”o—rycia dachów w odcieniach —oloru brązowego, dostosowanego do —olory-

sty—i dachów budyn—ów mieszkalnych zna–du–ących się ”oza granicami planu w rejonie Osiedla Pia-

stowskiego. 

4. Śo”uszcza się zagos”odarowanie dziaJe— w granicach terenu zieleni krajobrazowej na potrzeby 

wypoczynku i re—reac–i wedJug nastę”u–ących ustaleL: 

1) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu w formie naturalnego oczka wodnego i realizac–ę budowli 
terenowych, takich jak: pomosty, —Jad—i ”iesze i nabrzewa, urządzenia s”ortowe i rekreacyjne, itp.; 
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2) wymagane utrzymanie zagospodarowania terenu w mowliwie na–bardzie– naturalne– formie poprzez 

zachowanie naturalne– szaty ro`linne– oraz wy—orzystanie naturalnych materiaJów budowlanych w ce-

lu realizac–i urządzeL terenowych; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę wolno sto–ących budyn—ów ”rzeznaczonych w caJo`ci ”od fun—c–e usJugowe 
i gospodarcze, sJuwących wyJącznie ”rowadzone– dziaJalno`ci re—reacy–no-wypoczynkowej, realizacja 

budyn—ów usJugowych wymaga zapewnienia minimalne– ilo`ci miejsc postojowych - minimum 2 miej-

sca ”osto–owe ”rzy”ada–ące na 100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– zabudowy, ”ozostaJą ilo`ć miejsc po-

sto–owych nalewy zabez”ieczyć wedJug za”otrzebowania wyni—a–ącego ze s”ecyfi—i zagos”odarowa-

nia i zabudowy terenu; 

4) do”uszcza się realizac–ę ”ar—ingu terenowego wyJącznie dla obsJugi fun—c–i zlo—alizowanych w grani-

cach terenu, nawierzchnię ”ar—ingu nalewy wy—onać z materiaJów uniemowliwia–ących wni—anie sub-

stancji ropopochodnych do gruntu. 

5. Ustala się ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne–: 
a) dla dziaJe— zagos”odarowanych na cele zieleni —ra–obrazowe– (z fun—c–ą uzu”eJnia–ącą) - nie mniejszy 

niw 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) dla dziaJe— zagos”odarowanych na cele miesz—aniowe (z fun—c–ą uzu”eJnia–ącą) - nie mnie–szy niw 

30% ”owierzchni dziaJ—i; 
2) wymagana realizac–a zabudowy do dwóch —ondygnac–i i –ednocze`nie nie ”rze—racza–ące– wyso—o`ci 

10 m; 

3) wymagane nachylenie ”oJaci dachowych od 30 do 45 sto”ni; 
4) ustala się minimalny poziom posadowienia posadzki w budynkach mieszkalno-usJugowych ｦ 35 cm 

”onad rzędną utwardzone– drogi do–azdowe– do dziaJ—iŁ 

6. Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie obsJugi —omuni—acy–ne– terenów i infrastruktury technicznej: 

1) obowiązu–e obsJuga —omuni—acy–na terenów bez”o`rednio z istnie–ące– ”oza granicami planu drogi 

dojazdowej oznaczonej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1; 

2) od”rowadzenie wód drenawowych do ”ro–e—towane– —analizac–i deszczowe– w ”rzylega–ące– drodze 
dojazdowej oznaczonej nr ewidŁ 2401, 5639ł9, 2423ł1; obowiązu–e udostę”nienie terenu w celu 

konserwacji, czyszczenia i dokonywania napraw systemu kanalizacji deszczowo-drenawowe–Ł 

§ 21. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem ZN: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleL —ra–obrazowa; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące - sport i rekreacja. 

2. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) obowiązu–e za—az zabudowy terenu, 

b) ustala się ”rzyJączenie wydzielonych dziaJe— do dziaJe— ”rzeznaczonych ”od lo—alizac–ę zabudowy 
mieszkaniowej usytuowanych w granicach terenu oznaczonego w planie symbolem MN/U; do-

”uszcza się zagos”odarowanie ”rzyJączonych dziaJe— na cele re—reac–i ”rzydomowej i zieleni na 

potrzeby funkcji mieszkaniowych, 

c) do”uszcza się grodzenie dziaJe—, 

d) realizacja nawierzchni i utwardzonych ”laców sJuwyć mowe wyJącznie re—reac–i i wypoczynkowi. 

3. Śo”uszcza się zagos”odarowanie terenu zieleni —ra–obrazowe– na ”otrzeby wy”oczyn—u i rekreacji 

wedJug nastę”u–ących ustaleL: 

1) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu w formie naturalnego oczka wodnego i realizac–ę budowli 
terenowych, takich jak: pomosty, —Jad—i ”iesze i nabrzewa oraz urządzenie s”ortowe i rekreacyjne, 

itp.; 

2) wymagane utrzymanie zagospodarowania terenu w mowliwie na–bardzie– naturalne– formie poprzez 

zachowanie naturalnej szaty ro`linne– oraz wy—orzystanie naturalnych materiaJów budowlanych w celu 

realizac–i urządzeL terenowych. 

4. Ustala się nastę”u–ące zasady w za—resie obsJugi —omunikacyjnej terenu - obowiązu–e obsJuga —o-

muni—acy–na dziaJe— z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW, tj. z projektowanej drogi 

wewnętrzne–, ”o”rzez dziaJ—i zna–du–ące się w granicach terenu oznaczonego symbolem MN/U. 
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§ 22. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolem KDD - droga pu-

bliczna - rezerwa pod poszerzenie drogi dojazdowej. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenów: 

1) obowiązu–e zagos”odarowanie terenów Jącznie z istnie–ącą ”oza granicami ”lanu drogą do–azdową 
oznaczoną nr ewidŁ 2401, 5639ł9, 2423ł1, teren KŚŚ stanowi rezerwę ”od ”oszerzenie tej drogi; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów budowlanych i urządzeL technicznych związanych z prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i obsJugą ruchu, a ta—we urządzeL związanych z potrzebami zarządzania ruchem; 

3) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i modernizac–ę sieci infrastru—tury techniczne– na warun—ach 
gestorów sieciŁ 

§ 23. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem KDW - wewnętrz-
na droga dojazdowa: 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu: 

1) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów budowlanych i urządzeL technicznych związanych z prowadze-

niem, zabezpieczeniem i obsJugą ruchu, a ta—we urządzeL związanych z potrzebami zarządzania ru-

chem; 

2) do”uszcza się realizac–ę drogi w formie –edno”rzestrzennego ciągu ”ieszo-jezdnego; 

3) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i modernizac–ę sieci infrastru—tury techniczne– na warun—ach 
gestorów sieciŁ 

§ 24. 1. Przeznaczenie terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolem KDX - ”ubliczne ciągi ”ie-

sze (istnie–ące i realizowane sieci infrastruktury technicznej). 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenów: 

1) do”uszcza się wy—orzystanie ciągu ”ieszego zlo—alizowanego bez”o`rednio ”rzy terenie ”rzeznaczonym 

pod przepom”ownię `cie—ów sanitarnych (oznaczonym na rysunku planu symbolem K) –a—o dostę” 
komunikacyjny do przepompowni; 

2) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i modernizac–ę sieci infrastru—tury techniczne– na warun—ach 
gestora sieci; w granicach terenu ”oJowonego na wyso—o`ci budyn—ów oznaczonych nr 31-33, ”oJo-

wonych ”oza granicami ”lanu ”rzy drodze do–azdowe–, odbywać się będzie realizac–a linii —ablowe– SN 
15 kV (pod poziomem terenu) przeniesionej z trenu oznaczonego w planie symbolem MN/U. 

§ 25. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K - infrastruktura techniczna 

- kanalizacja sanitarna. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu: 

1) ustala się budowę ”rze”om”owni `cie—ów sanitarnych, niezbędne– dla realizac–i inwestyc–i o—re`lo-

nych na podstawie planu; 

2) do”uszcza się grodzenie terenu; 

3) ustala się obsJugę —omuni—acy–ną terenu z istnie–ące– ”oza granicami planu drogi dojazdowej oznaczo-

nej nr ewid. 2401, 5639/9, 2423/1 lub z wyznaczonego w ”lanie ciągu ”ieszego oznaczonego sym-

bolem KDX. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 26. Ustala się staw—ę ”rocentową z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla —awdego z terenów 
odrębnie: 

1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem MN/U - 30%; 

2) dla terenu oznaczonego w planie symbolem ZN/MN/U - 10%; 

3) dla terenu oznaczonego w planie symbolem ZN - 5%; 

4) dla terenu oznaczonego w planie symbolem KDW - 5%; 

5) ustalenie staw—i ”rocentowe– dla terenów lo—alizac–i celu ”ublicznego oznaczonych w planie symbo-

lami: KDD, KDX, K, nie dotyczy. 
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§ 27. Grunty rolne ob–ęte ninie–szą uchwaJą byJy ”rzeznaczone na cele nierolnicze na podstawie: 

1) zgody wydanej przez Ministra Rolnictwa i Gos”odar—i vywno`ciowe– GźUŁ”gŁ0602łz-57641/90 z dnia 

28 czerwca 1990 r.; 

2) zgody wydane– ”rzez Urząd Wo–ewódz—i nr G III-4410/8/90 z dnia 6 sierpnia 1990 r. 

§ 28. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta WaJczŁ 

§ 29. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Andrzej Wi`niewski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/sXL/323/10 

Rady Miasta WaJcz 
z dnia 23 marca 2010 r. 

Rysunek planu 

 

Dodatkowo oryginalna wiel—o`ć zaJączni—a nr 1 planu mie–scowego, zna–du–e się ”od adresem URL: 

http://umwalcz.pl/os_piastowskie.JPG 

  

http://umwalcz.pl/os_piastowskie.JPG
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/sXL/323/10 

Rady Miasta WaJcz 
z dnia 23 marca 2010 r. 

Wyrys ze studium miasta WaJcz 

 

Dodatkowo oryginalna wiel—o`ć zaJączni—a nr 2 wyrys ze studium miasta WaJcz, zna–du–e się ”od adresem URL: 

http://umwalcz.pl/wyrys_ze_studium_miasta_Walcz.jpg 

  

http://umwalcz.pl/wyrys_ze_studium_miasta_Walcz.jpg
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/sXL/323/10 

Rady Miasta WaJcz 
z dnia 23 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

Na podstawie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717; 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 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miasta WaJcz o—re`la nastę”u–ący s”osób re-

alizacji inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady 

ich finansowania: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury techniczne– sJuwące zas”o—a–aniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

—aLców stanowiące zadania wJasne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.), przewidziane do wykonania na 

podstawie ”lanu stanowią: 

1) realizac–a ciągów —omunikacji publicznej: budowa drogi publicznej dojazdowej w pasie terenu prze-

znaczonym w ”lanie –a—o rezerwa ”od ”oszerzenie istnie–ące– ”oza granicami planu drogi, oznaczone-

go w planie symbolem KŚŚ, budowa ciągów ”ieszych oznaczonych w planie symbolami KDX, wraz 

z uzbrojeniem podziemnym, urządzeniami infrastru—tury techniczne–, o`wietleniem, zielenią towarzyszącą; 
”race związane z utrzymaniem i modernizac–ą wymienionych terenów ”ublicznych; 

2) budowa sieci i urządzeL wodno-kanalizacyjnych - budowa przepompowni na terenie oznaczonym 

w planie symbolem K i utrzymanie terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie na cele przepompowni. 

§ 2. 1. Opis sposobu realizacji inwestycji wymienionych w § 1 - realizac–a inwestyc–i odbywać się 
będzie zgodnie z zaJoweniami o—re`lonymi w nastę”u–ących do—umentach: 

a) studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta WaJcza - uchwaJa 
Nr IIłsXXXVIIIł291ł98 Rady Miasta WaJcza z dnia 15 czerwca 1998 r. i ”óunie–szymi jego zmianami, 

b) zaJowenia do ”lanu zao”atrzenia w cie”Jo, energię ele—tryczną i ”aliwa gazowe dla Miasta WaJcza 
do 2020 r. - uchwaJa Nr IV/sVII/63/03 Rady Miasta w WaJczu z dnia 13 maja 2003 r., 

c) limity wydat—ów na wieloletnie programy inwestycyjne - zaJączni— nr 4 do uchwaJy Nr V/sXV/131/07 

Rady Miasta w WaJczu z dnia 18 grudnia 2007 r. w s”rawie uchwalenia budwetu miasta WaJcz 
na rok. 2008, 

d) strategia rozwoju miasta WaJcz - uchwaJa Nr III/sXXIII/170/00 Rady Miejskiej w WaJczu z dnia 11 

lipca 2000 r. 

2. Realizacja inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne– ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązu–ą-
cymi przepisami i normami, w tym m.in. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych, 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowis—aŁ Inwestyc–e w za—resie ”rzesyJania i dys-

trybucji paliw i energii ele—tryczne– realizowane będą w s”osób o—re`lony w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczneŁ S”osób realizac–i inwestyc–i wyni—aJ będzie z wykorzystania mowliwych do 
zastosowania rozwiązaL techniczno-technologicznych gwarantu–ących wyso—ą –a—o`ć wy—onania inwestyc–iŁ 

§ 3. Zasady finansowania inwestycji wymienionych w § 1: 

1) realizac–a inwestyc–i drogowych będzie finansowana z budwetu Miasta WaJcz, z dopuszczeniem poro-

zumieL finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami, m.in. 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 

oraz z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastru—tury trans”ortu lądowego (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z ”óunŁ zm.); 

2) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne–, związanych z zaopatrzeniem terenu ob-

–ętego ”lanem w energię ele—tryczną, ”aliwa gazowe oraz cie”Jo będzie realizowane ze `rod—ów fi-
nansowych ”oszczególnych ”rzedsiębiorstw ”osiada–ących wymaganą —onces–ę, z dopuszczeniem po-

rozumieL finansowych zawartych z innymi podmiotami; 
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3) inwestycje z za—resu budowy sieci wodociągowe– i —analizac–i będą finansowane na ”odstawie 
art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu `cie—ów (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z ”óunŁ zm.), ze `rod—ów wJasnych ”rzedsiębior-

stwa wodno-kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieL finansowych zawartych z innymi podmio-

tami. Wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta zostaną za”isane w uchwale budwetowe– 
739 
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740 

POROZUMIENIE NR 6/2010 

 z dnia 1 lutego 2010 r. 

w s”rawie organizacji ”rac s”oJecznie uwytecznych. 

W dniu 1 lutego 2010 r. w Drawsku PomŁ, zostaJo zawarte ”omiędzy: 

Starostą Śraws—im, Panem StanisJawem Cybulą, 

adres: 78-500 Drawsko Pom., Pl. E. Orzeszkowej 3 

a 

Gminą Kalisz Pom., 

adres: 78-540 Kalisz Pom. ul. Wolno`ci 25, —tórą re”rezentu–e: 

Pan MichaJ Hy”—i - Burmistrz 

porozumienie, w ramach —tórego uwzględnia–ąc: 

a) gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania ”rac s”oJecznie uwytecznych na o—res od 1 marca 

2010. r. do 30 listopada 2010 r.*, 

b) mowliwo`ć a—tywizac–i osób bezrobotnych bez ”rawa do zasiJ—u, —orzysta–ących ze `wiadczeL 
pomocy s”oJeczne–, o—re`lone– na ”odstawie ”rze”isu art. 73a ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

c) tryb organizac–i ”rac s”oJecznie uwytecznych o—re`lony Roz”orządzeniem Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 25 ”audzierni—a 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac s”oJecznie uwytecz-

nych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) 

postanowiono: 

§ 1. Gmina organizu–e ”race s”oJecznie uwyteczne dla osób bezrobotnych bez ”rawa do zasiJ—u —orzy-

sta–ących ze `wiadczeL z pomocy s”oJeczne– w okresie od 1 marca 2010 r. do 30 listopada 2010 r. 

zgodnie z ”oniwszym zestawieniem: 

OgóJem liczba —ierowanych osób bezrobotnych 150 

_rednia liczba osób wy—onu–ąca ”racę w miesiącu 150 

OgóJem liczba godzin wy—onywania ”rac s”oJecznie uwytecznych 54.000 

Liczba godzin w miesiącu do ”rze”racowania ”rzez 1 osobę bezrobotną 40 

Rodzaj prac: 

 a)  su—cesywne ”orząd—owanie miasta i terenu gminy 

 b)  wykonywanie i ”ielęgnac–a nasadzeL, 
 c)  utrzymanie w ”orząd—u i czysto`ci stadionu miejskiego i ”ar—ów, 
 d)  utrzymanie w ”orząd—u i czysto`ci cmentarza komunalnego i ”lawyŁ 

 

 

                                             
* Czas obowiązywania ”orozumienia w s”rawie organizac–i ”rac s”oJecznie uwytecznych ”owinien być nie dJuwszy niw 12 miesięcy na 
–a—ie o”racowany zostaJ gminny ”lan ”otrzeb oraz nie —rótszy niw 1 miesiąc 


