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Poz."298

UCHWA$A"NR"V/sXXVI/239/08
Rady"Miasta"w"Wa(czu
z"dnia"23"grudnia"2008"r.

w"sprawie"zmiany"miejscowego"planu"zagospodarowania"przestrzennego"miasta"Wa(cz"
w"rejonie"ulicy"Ko(obrzeskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz!dzie gminnym ;Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591= z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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:
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< 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.1635z2008r. Nr 199 poz. 1227<. Rada Miasta w Wa$czu uchwala, co nast"puje:

Rozdzia("I
Przepisy"wst&pne

§"1. 1. Zgodnie z uchwa$! Nr VIsXVIII49IO8 Rady Miasta w Wa$czu z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie 
przyst!pienia do sporz!dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wa$cz w rejonie ulicy Ko$obrzeskiej - Osiedle Moje Marzenie, uchwalonego uchwa$! Nr IIs/XXXVI/281/98 
Rady Miasta w Wa$czu z dnia 6 kwietnia 1998 roku, po stwierdzeniu zgodno#ci z ustaleniami �Studium 
uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wa$cza� uchwalonego uchwa$! 
Rady Miasta w Wa$czu Nr II/sXXXVIII/291/98 z dnia 15 czerwca 1998 r., uchwala si" zmian" miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wa$cz w rejonie ulicy Ko$obrzeskiej, zwany dalej planem, 
o $!cznej powierzchni 6,0424 ha.

2. Granice obszaru obj"tego planem oznaczone s! na rysunku planu w skali 1:500, zwanym dalej 
rysunkiem.

3. Integraln! cz"#& uchwa$y stanowi! nast"puj!ce za$!czniki:
1< za$!cznik nr 1 - rysunek planu, o którym mowa w ust. 2=
2< za$!cznik nr 2 - wyrys ze studium=
3< za$!cznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu=
4< za$!cznik nr 4 - rozstrzygni"cie Rady Miasta w Wa$czu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale%! do zada' w$asnych gminy oraz zasadach 
ich ) nansowania.

4. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospo-
darowania terenów zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszka-
niowo - us$ugowej, us$ugowej, us$ug sportu i rekreacji oraz gara%owej.

§"2. Ilekro& w uchwale jest mowa o:
1< obowi!zuj!cej linii zabudowy - nale%y przez to rozumie& lini" wzd$u% której nale%y sytuowa& 

elewacj! obiekty budowlane ;budynki< dotyczy to lokalizacji przewa%aj!cej d$ugo#ci elewacji min. 
70 > - dopuszcza si" wysuni"cie lub cofni"cie poza t" lini": okapów, wykuszy, balkonów, schodów 
zewn"trznych, partii wej#ciowych do budynku, gara%u itp. z uwzgl"dnieniem przepisów Prawa budow-
lanego=

2< maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale%y przez to rozumie& lini" ograniczaj!c! teren 
przeznaczony pod zabudow" obiektami kubaturowymi ;budynkami i budowlami nadziemnymi< 
z wy$!czeniem sieci uzbrojenia terenu= obszar pomi"dzy granic! dzia$ki, a t! lini! jest terenem 
wy$!czonym z zabudowy=

3< przeznaczeniu podstawowym terenu - nale%y przez to rozumie& przeznaczenie, które dominuje na 
danym terenie w granicach okre#lonych liniami rozgraniczaj!cymi=

4< us$ugach - nale%y przez to rozumie& dzia$alno#& w zakresie np: handlu, gastronomii, sportu i rekreacji, 
miejsc noclegowych, kultury, opieki zdrowotnej i socjalnej, rehabilitacji=
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5< us$ugach lokalizowanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nale%y przez to rozumie& 
w szczególno#ci:

a< dzia$alno#& zwi!zan! z prowadzeniem interesów np: prawnicz! rachunkowo#&, doradztwo, projek-
towanie w zakresie architektury, in%ynierii, informatyki,

b< ochron" zdrowia np. : gabinety lekarskie, stomatologiczne, rehabilitacyjne,
c< us$ugi bytowe np. : fryzjerstwo, kosmetyka, szewstwo, magiel,
d< nieuci!%liwe us$ugi np. : zegarmistrzostwo, jubilerstwo, krawiectwo,

6< kalenicy dachu nale%y przez to rozumie& kraw"d* przeci"cia si" dwóch g$ównych po$aci dachu=
7< wysoko#& budynku - mierzy si" od poziomu terenu przy najni%ej po$o%onym wej#ciu do budynku lub 

jego cz"#ci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p$aszczyzny stropu b!d* najwy%ej 
po$o%onej kraw"dzi stropodachu, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3. Na terenie obj"tym planem nie wyst"puj!:
1< tereny górnicze, nara%one na niebezpiecze'stwo powodzi oraz zagro%one osuwaniem si" mas 

ziemnych wymagaj!ce ustalenia granic i sposobów zagospodarowania= =
2< obszary przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym=
3< zabytki i dobra kultury wspó$czesnej.

§"4. Na obszarze planu nie ustala si":
1< szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy=
2< szczegó$owych zasad i warunków scalania i podzia$u nieruchomo#ci obj"tych planem miejscowym, o 

których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomo#ciami.

§"5. 1. Na obszarze planu, ustala si":
1< przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj!ce tereny o ró%nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach 

zagospodarowania=
2< zasady ochrony i kszta$towania $adu przestrzennego oraz parametry wska*niki kszta$towania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska*niki intensywno#ci 
zabudowy=

3< zasady ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego=
4< zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej=
5< sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz!dzania i u%ytkowania terenów=
6< stawki procentowe, na podstawie których ustala si" op$at", o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z 

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym=
7< granice obszarów na których dopuszcza si" scalenia i podzia$y nieruchomo#ci.

2. Ustalenia planu zawarte w tek#cie uchwa$y obejmuj! przeznaczenie terenów:
1< tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku MN=
2< tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone na rysunku MW=
3< teren zabudowy mieszkaniowo-us$ugowej - oznaczony na rysunku MNIU=
4< tereny zabudowy us$ugowej - oznaczone na rysunku U=
5< teren sportu i rekreacji - oznaczony na rysunku US=
6< teren drogi publicznej - oznaczony na rysunku KDD=
7< tereny dróg wewn"trznych - oznaczone na rysunku KDW=
8< tereny zabudowy gara%owej - oznaczone na rysunku KG=
9< teren ci!gu pieszo-jezdnego - oznaczony na rysunku Kx=

10) teren urz!dze" elektroenergetycznych - oznaczony na rysunku E.

3. Oznaczenia cyfrowe przed symbolem literowym wyró%niaj! tereny o odmiennych ustaleniach.

Rozdzia("2
Przepisy"ogólne

§"6. 1. Ustalenia dotycz!ce komunikacji obejmuj!:
1< drog" publiczn!=
2< drogi wewn"trzne=
3< ci!g pieszo-jezdny.
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2. Droga publiczna dojazdowa KDD zapewnia powi!zanie uk$adu dróg obs$uguj!cych KDW z drog! 
wojewódzk! Nr 163, ul. Ko$obrzesk!.

3. Ilo#& miejsc parkingowych na obszarze obj"tym planem wyznaczy& wg nast"puj!cych wska*-
ników:
1< na terenach MN - na ka%dej dzia$ce nale%y wyznaczy& 2 miejsca parkingowe lub w gara%u:
2< na terenach U, MN/U - na 5 miejsc konsumpcyjnych lub na 50 m2 powierzchni u%ytkowej us$ug - 

2 miejsca parkingowe=
3< dla terenu MW nale%y wyznaczy& miejsca parkingowe w ilo#ci 1 miejsce na 1 mieszkanie wzd$u% drogi 

publicznej dróg wewn"trznych lub na terenie zabudowy gara%owej.

§" 7. Ustalenia dotycz!ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej:

1. Zaopatrzenie w energi":
1< z GPZ Wa$cz 110115 kV przy ul Bydgoskiej oraz z systemu elektroenergetycznego z$o%onego z linii 

napowietrznych i kablowych #redniego napi"cia 15 kV, stacji transformatorowych 15104 kV i linii 
kablowych niskiego napi"cia=

2< na terenie obj"tym planem, usytuowane s! linie napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne 
#redniego napi"cia ;15 kV< niskiego napi"cia które zabezpieczaj! tereny przeznaczone pod zabudow" 
w energi".

2. Zaopatrzenie w wod":
1< z istniej!cej sieci wodoci!gowej, zasilanej z uj"cia wody przy ul. Podgórnej docelowo z ul. Ciasnej, 

jako drugostronne zaopatrzenie w wod"=
2< projektowana jest rozbudowa sieci wodoci!gowej Ø 110 -160 w systemie pier#cieniowym, wyposa-

%onej w hydranty zewn"trzne do celów p/po%.=
3< zaopatrzenie w wod" ludno#ci w warunkach specjalnych - rejonie ul. Nowomiejskiej wykonane s! 

dwie studnie g$"binowe ;awaryjne<, które b"d! zaopatrywa& ludno#& w wod" w sytuacjach nadzwy-
czajnych.

3. Odprowadzenie #cieków bytowych i komunalnych:
1< na terenie miasta funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia #cieków, która posiada zdolno#& 

oczyszczania do 12 tys. m3/d i mo%liwo#& pe$nego biologicznego procesu oczyszczania #cieków=
2< przepompownia #cieków przy ul. Ko$obrzeskiej, posiada wydajno#& 80 m3/h, przewidziana jest do 

modernizacji automatyki i wymiany pomp=
3< na terenie obj"tym planem, odprowadzenie #cieków bytowych komunalnych nast"puje do istniej!cej 

sieci kanalizacji sanitarnej o #rednicach Ø150 - Ø 300.

4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
1< na terenie obj"tym planem, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do #rodowiska poprzez 

istniej!c! sie& kanalizacji deszczowej o #rednicach Ø 200 - Ø 400=
2< dopuszcza si" odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo na teren posesji=
3< odbiornikiem oczyszczonych wód opadowych b"dzie rów melioracyjny, b"d!cy dop$ywem rzeki 

Qydówki.

5. Obs$uga telekomunikacyjna z istniej!cego systemu $!czno#ci, z linii kablowych $!czno#ci, telekomu-
nikacji i telewizji kablowej ;podziemnych<, u$o%onych w ulicach z mo%liwo#ci! dalszej rozbudowy systemu 
sieci.

6. Zaopatrzenie w ciep$o i ciep$! wod":
1< projektuje si" indywidualne systemy grzewcze z zastosowaniem paliw i urz!dze' spe$niaj!cych 

wymogi ochrony powietrza oraz przy wykorzystaniu odnawialnych *róde$ energii=
2< dopuszcza si" mo%liwo#& zaopatrzenia w ciep$o ciep$! wod" z sieci miejskiej, wymaga to budowy

 w liniach rozgraniczaj!cych dróg publicznych i dróg wewn"trznych sieci co i cw.

7. Zasilanie w gaz w powi!zaniu z istniej!cym systemem:
1< miasto Wa$cz jest zasilane w gaz ziemny, zaazotowany z gazoci!gu wysokopr"%nego Pozna' - Pi$a 

- Wa$cz - Szczecin, poprzez stacj" redukcyjn! przy ul. Wojska Polskiego o przepustowo#ci 8000 N/h, 
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sk!d gazoci!giem #redniego ci#nienia gaz jest dosy$any do 3 stacji redukcyjno - pomiarowych II0=
2< teren przeznaczony do zabudowy, uzbrojony jest w sieci gazowe o #rednicy Ø 63 u$o%one w liniach 

rozgraniczaj!cych dróg, z mo%liwo#ci! dalszej rozbudowy sieci.

8. Gospodarowanie odpadami:
1< gromadzenie selektywne odpadów sta$ych w pojemnikach, zgodnie z gminnym programem gospoda-

rowania odpadami przepisami w zakresie gospodarki odpadami:
a< selektywna zbiórka odpadów komunalnych i niebezpiecznych w pojemnikach, odzysk lub uniesz-

kodliwianie odpadów,
b< usuwanie pozosta$ych odpadów zgodnie z ustaw! o odpadach i wymaganiami ochrony #rodo-

wiska,
c< masy ziemne zwi!zane z budow! nale%y zagospodarowa& na ukszta$towanie terenu na dzia$ce w 

miejscu inwestycji,
2< dla odpadów niebezpiecznych i innych ni% niebezpieczne nale%y uzyska stosown! zgod" na wytwa-

rzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdzia("3
Zasady"ochrony"'rodowiska,"przyrody"krajobrazu"kulturowego.

§"8. Na terenie obj"tym planem usta$a si" ochron" #rodowiska poprzez:
1< wyposa%enie terenów przeznaczonych pod zabudow" w zbiorowe zaopatrzenie w wod", odbiór 

#cieków bytowych i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych=
2< zorganizowany system odbioru odpadów=
3< ochron" przed ha$asem wibracjami poprzez utrzymanie na terenie zabudowy= mieszkaniowej ;Jedno-

rodzinnej i wielorodzinnej< oraz us$ugowej, ha$asu na poziomie dopuszczalnym dla tej zabudowy=
4< ochron" przed polarni elektromagnetycznymi poprzez lokalizacj" w miejscach niedost"pnych dla 

ludzi, urz!dze' emituj!cych pola elektromagnetyczne, gdy poziomy dopuszczalne pól elektromagne-
tycznych nie s! dotrzymane=

5< ochron" powietrza poprzez:
a< wykorzystanie do ogrzewania pomieszcze' paliw spe$niaj!cych warunki ochrony #rodowiska, w 

tym ekologicznych *róde$ pozyskiwania energii,
b< instalowanie atestowanych urz!dze' do ogrzewania budynków,
c< zastosowanie na obiektach budowlanych przekraczaj!cych dopuszczalne poziomy emisji zanie-

czyszcze' lub zapachów, urz!dze' ograniczaj!cych wielko#& emisji=
6< na ca$ym obszarze obj"tym planem, usta$a si" zakaz prowadzenia przedsi"wzi"& mog!cych znacz!co 

oddzia$ywa& na #rodowisko, dla których wymagane jest obligatoryjnie sporz!dzenie raportu o oddzia-
$ywaniu na #rodowisko.

Rozdzia("4
Ustalenia"szczegó(owe

§"9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN - 6 MN usta$a si" nast"puj!ce warunki 
zabudowy zagospodarowania i podzia$u:
1< zabudowa mo%e by& realizowana na terenie ograniczonym:

a< obowi!zuj!c! i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b< maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre#lonymi na rysunku,

2< budynek mieszkalny winien by& usytuowany elewacj! w obowi!zuj!cej linii zabudowy, ;je#li jest 
oznaczona na rysunku<, wymagane usytuowanie kalenicy dachu w stosunku do ulicy, ;przy dachu 
dwuspadowym< zosta$o okre#lone na rysunku=

3< przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczeniem dopusz-
czalnym funkcje us$ugowe utrzymuj!ce ha$as na poziomie dopuszczalnym dla zabudowy mieszka-
niowej, funkcja dopuszczalna mo%e stanowi& do 30> powierzchni ca$kowitej budynku mieszkalnego=

4< mo%liwo#& realizacji na ka%dej dzia$ce, na terenie oznaczonym symbolem:
a< 1 MN - budynku mieszkalnego wolnostoj!cego i gospodarczo-gara%owego, realizowanego jako 

zabudowa wolno stoj!c! lub bli*niacza,
b< 2 MN - budynku mieszkalno-gospodarczego w jednej bryle,
c< 3 MN - budynku mieszkalnego i gospodarczo-gara%owego jako zabudowa wolno stoj!ca lub w 

jednej bryle z budynkiem mieszkalnym,
d< 4 MN - budynku mieszkalnego w zwartej zabudowie i gospodarczo gara%owego w jednej bryle
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 z budynkiem mieszkalnym lub wolno stoj!cego,
e< 5 MN - budynku mieszkalnego wolnostoj!cego i gospodarczo - gara%owego realizowanego jako 

zabudowa wolnostoj!ca lub bli*niacza,
f< 6 MN budynku mieszkalnego i gospodarczo - gara%owego jako zabudowa wolno stoj!ca lub 

bli*niacza=
5< budynek mieszkalny nale%y realizowa&:

a< o wysoko#ci do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m od poziomu terenu,
b< poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu,
c< z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym k!cie pochylenia 

g$ównych po$aci dachu od 30° do 45°=
6< budynek gospodarczo-gara%owy nale%y realizowa&:

a< o wysoko#ci 1 kondygnacji nadziemnej i do 5,5 m od poziomu terenu,
b< z dachem jedno lub dwuspadowym, symetrycznym o k!cie pochylenia po$aci do 30°,
c< o powierzchni zabudowy do 60 m2=

7< szeroko#& elewacji frontowej budynku mieszkalnego na dzia$kach oznaczonych symbolem:
a< 1MN, 2MN od 10 do 16 m,
b< 3 MN do 20 m,
c< 5 MN, 6 MN od 8 do 18 m=

8< maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie oznaczonym symbolem:
a< 1MN, 2 MN, 3 MN, 5MN i 6 MN do 30> powierzchni dzia$ki,
b< 4 MN do 55> powierzchni dzia$ki, a na dzia$ce Nr 132/10 utrzymuje si" istniej!c! intensywno#& 

zabudowy - 70>=
9< powierzchnia terenu biologicznie czynna ;ziele'< winna stanowi& na dzia$kach:

a< 1MN, 3MN, 5MN i 6MN min. 20> powierzchni dzia$ki,
b< 4 MN - 10> powierzchni dzia$ki=

10< na rysunku zachowano istniej!cy podzia$ na dzia$ki zgodny z ewidencj! gruntów oraz pokazano zasady 
podzia$u terenu na dzia$ki budowlane:

a< 1 MN na 7 dzia$ek,
b< 2 MN na 4 dzia$ki,
c< 3 MN na 2 dzia$ki,
d< 4 MN na 7 dzia$ek,
e< 5 MN na 5 dzia$ek,
f< 6 MN do 5 dzia$ek, na rysunku pokazano projektowany i dopuszczalny podzia$, nie wynikaj!cy z 

ewidencji gruntów= przy 4 dzia$kach projektuje si" poszerzenie dzia$ki najw"%szej o pas terenu o 
szeroko#ci do 5 m=

11< zakaz dalszego podzia$u terenu na dzia$ki budowlane=
12< dopuszcza si" mo%liwo#& w$!czenia przyleg$ego terenu do dzia$ki w celu jej powi"kszenia, w granicach 

okre#lonych na rysunku.

§"10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1 MW i 2MW ustala si" nast"puj!ce warunki 
zabudowy i zagospodarowania:
1< budowa mo%e by& realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy okre#lonymi na rysunku=
2< budynek mieszkalny nale%y realizowa&:

a< o wysoko#ci od 1 do 4 kondygnacji nadziemnych ;ostatnia w stromym dachu< i do 14,5 m od 
poziomu terenu,

b< z dachem stromym, symetrycznym dwu lub wielospadowym o jednakowym k!cie pochylenia 
po$aci dachowej od 30° do 45°,

c< dopuszcza si" realizacj" #cianki kolankowej o wysoko#ci do 1,40 m=
3< maksymalna powierzchnia zabudowy:

a< na terenie 1 MW do 43> powierzchni dzia$ki,
b< na terenie 2 MW do 35> powierzchni dzia$ki=

4< powierzchnia terenu biologicznie czynna ;przeznaczona pod ziele'< winna stanowi&:
a< na terenie 1 MW - 20> powierzchni dzia$ki,
b< na terenie 2 MW - 30> powierzchni dzia$ki=

5< zasady podzia$u terenu na 3 dzia$ki budowlane pokazano na rysunku=
6< wzd$u% ulicy KDD i KDW, nale%y zapewni& miejsca parkingowe w ilo#ci 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 

w gara%u na terenie oznaczonym symbolem KG.
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§"11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-us$ugowej MN/U ustala si" nast"puj!ce warunki zabudowy, 
zagospodarowania i podzia$u:
1< zabudowa mo%e by& realizowana na terenie ograniczonym obowi!zuj!c! i maksymalnymi nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy, okre#lonymi na rysunku=
2< na ka%dej dzia$ce mog! by& realizowane dwa budynki: budynek mieszkalny lub mieszkalno-us$ugowy 

oraz budynek us$ugowy lub gospodarczo-gara%owy=
3< przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalnym 

zabudowa us$ugowa, która mo%e stanowi& do 40> powierzchni ca$kowitej budynków:
4< budynek mieszkalny lub mieszkalno-us$ugowy nale%y realizowa&: 

a< o wysoko#ci do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m od poziomu terenu=
b< poziom posadowienia parteru budynku do 0,60 m od poziomu terenu,
c< z dachem dwu lub wielospadowym o jednakowym k!cie pochylenia po$aci dachowej od 30° do 

45°,
d< szeroko#& elewacji frontowej do 18 m,

5< budynek us$ugowy lub gospodarczo-gara%owy nale%y realizowa&:
a< o wysoko#ci 1 kondygnacji nadziemnej i do 5,5 m od poziomu terenu,
b< z dachem dwuspadowym, symetrycznym o k!cie pochylenia po$aci od 20° do 30°,

6< maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo%e przekracza& 40> powierzchni dzia$ek=
7< powierzchnia terenu biologicznie czynna ;ziele'< winna stanowi& min. 20> powierzchni dzia$ki=
8< zabudow" us$ugow! nale%y realizowa& $!cznie z miejscami parkingowymi: ilo#& miejsc parkingowych 

wg 6 ust. 3 pkt. 2=
9< zasady podzia$u terenu na 6 dzia$ek budowlanych zosta$y okre#lone na rysunku.

§" 12. Dla terenu zabudowy us$ugowej U ustala si" nast"puj!ce warunki zabudowy, zagospodaro-
wania:
1< przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa us$ugowa. która winna stanowi& 70> powierzchni 

ca$kowitej budynków, przeznaczeniem dopuszczalnym jest mieszkanie dla w$a#ciciela=
2< mo%liwo#& realizacji na dzia$ce oznaczonej symbolem:

a< 1 U - maksimum dwóch budynków: us$ugowego i mieszkalnego,
b< 2U - jednego budynku,
c< 3U - jednego budynku - przeznaczenie dzia$ki pod zabudow" us$ugow! b"dzie mo%liwe po pod$!-

czeniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych do innego *ród$a ciep$a,
3< zabudowa mo%e by& realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy, okre#lonymi na rysunku=
4< budynek us$ugowy i us$ugowo-mieszkalny mo%e by& realizowany:

a< o wysoko#ci do 2 kondygnacji nadziemnej i do 9,5 m od poziomu terenu,
b< z dachem p$askim lub stromym min. dwuspadowym, o jednakowym k!cie pochylenia po$aci od 

30° do 45°,
5< budynek mieszkalny mo%e by& realizowany:

a< o wysoko#ci do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m od poziomu terenu,
b< z dachem stromym dwu lub wielospadowym, o jednakowym k!cie pochylenia po$aci od 30° do 

45° lub p$askim,
6< maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo%e przekracza& 40> powierzchni dzia$ki=
7< powierzchnia terenu biologicznie czynna ;ziele'< winna stanowi& min.10> powierzchni dzia$ki=
8< wzd$u% pasa drogowego ul. Ko$obrzeskiej w pasie o szeroko#ci do 12 m usytuowane s! sieci infra-

struktury technicznej, nale%y zapewni& dost"pno#& do sieci w przypadku ich rozbudowy lub awarii=
9< na dzia$ce nale%y zapewni& miejsca parkingowe dla samochodów pracowników klientów=
10< dopuszcza si" mo%liwo#& umieszczania wzd$u% drogi wojewódzkiej ul. Ko$obrzeskiej i na elewacjach 

budynków no#ników reklamowych nie zwi!zanych z funkcj! us$ugow! obiektów.

§"13. Dla terenu us$ug sportu i rekreacji LiS ustala si" nast"puj!ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania:
1< zagospodarowanie terenu wi!za& si" b"dzie z urz!dzeniem terenu rekreacyjnego do czynnego 

uprawiania sportu w tym realizacji w granicach dzia$ki budowli i obiektów ma$ej architektury=
2< powierzchnia terenu biologicznie czynna ;ziele'< winna stanowi& 40> powierzchni dzia$ki.

§"14. Dla drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku KDD ustala si":
1< jedn! jezdni" dwupasmow! klasy D=
2< szeroko#& pasa drogowego - 12,00 m=
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3< w liniach rozgraniczaj!cych drogi wzd$u% jezdni usytuowane s! sieci uzbrojenia podziemnego z mo%li-
wo#ci! modernizacji i rozbudowy sieci=

4< dopuszcza si" mo%liwo#& realizacji wzd$u% jezdni chodnika, o#wietlenia ulicznego i zagospodarowania 
zieleni!=

5< droga stanowi istniej!cy zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 163 do terenów zabudowanych i przezna-
czonych pod zabudow".

§"15. Dla dróg wewn"trznych, oznaczonych na rysunku KDW ustala si":
1< szeroko#& pasa drogowego od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu=
2< szeroko#& jezdni min. 5 m=
3< w liniach rozgraniczaj!cych dróg wewn"trznych wzd$u% jezdni usytuowane s! sieci uzbrojenia podziemnego 

z mo%liwo#ci! modernizacji i rozbudowy sieci=
4< dopuszcza si" mo%liwo#& realizacji wzd$u% jezdni chodnika, o#wietlenia ulicznego i zagospodarowania 

zieleni!.

§"16. Dla ci!gu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku Kx usta$a si" realizacj" jednoprzestrzennej jezdni 
o szeroko#ci 5 m.

§"17. Dla terenu urz!dze' elektroenergetycznych E ustala si" nast"puj!ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania:
1< na terenie dzia$ki mo%liwo#& rozbudowy i modernizacji istniej!cego budynku=
2< budynek ;stacji transformatorowej< nale%y realizowa& o wysoko#ci do 4 m, z dachem dwu lub czterospa-

dowym, o powierzchni zabudowy do 15 m2.

§"18. Dla terenu zabudowy gara%owej KG ustala si" warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1< na terenie dzia$ki prawo do rozbudowy, przebudowy istniej!cych budynków gara%owych i budowy nowych 

budynków gara%owych w zwartych zespo$ach po min. 5 budynków oraz utrzymania jednolitego charakteru 
architektonicznego obiektów w zakresie kolorystyki i materia$u #cian, bram oraz dachów:

2< budynek nale%y realizowa& o wysoko#ci 1 kondygnacji nadziemnej i do 4 m od poziomu terenu z dachem 
jedno $ub dwuspadowym o jednakowym k!cie pochylenia po$aci do 15°=

3< zakaz budowy pojedynczych gara%y oraz lokalizacji gara%y blaszanych oraz budowy gara%y przeznaczonych 
dla samochodów innych ni% osobowe=

4< niezabudowany teren dzia$ki nale%y zagospodarowa& zieleni!=

Rozdzia("6
Przepisy"ko)cowe.

§" 19. Zgodnie z art. 34 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie obj"tym 
planem trac! moc ustalenia uchwa$y Nr IIs/XXXVII2B1I98 Rady Miasta w Wa$czu z dnia 6 kwietnia 1998 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wa$cza w rejonie 
ulicy Ko$obrzeskiej opublikowanej w Dzienniku Urz"dowym Województwa Pilskiego Nr 9, poz. 58 z dnia 
7 maja 1998 r.

§"20. Zgodnie z art 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym usta$a si" jedno-
razow! op$at" od wzrostu warto#ci nieruchomo#ci w wysoko#ci:
1< dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MW, MN/U, U, US, KG - 30>=
2< dla terenów pozosta$ych -10>.

§"21. 1. Wykonanie uchwa$y powierza si" Burmistrzowi Wa$cza.

2. Do czasu realizacji ustale' niniejszej uchwa$y dopuszcza si"  dotychczasowy sposób u%ytkowania 
terenu.

§"22. 1. Uchwa$a wchodzi w %ycie po up$ywie 30 dni od daty og$oszenia w Dzienniku Urz"dowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

2. Uchwa$a podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

PRZEWODNICZ#CY"RADY"

Andrzej"Wi'niewski
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Za$!czniki do Uchwa$y Nr V/sXXVI/239/08
Rady Miasta w Wa$czu

z dnia 23 grudnia 2008 r.

Za(%cznik"nr"1
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Za(%cznik"nr"2
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Za(%cznik"nr"3

w"sprawie"rozstrzygni&cia"o"sposobie"rozpatrzenia"uwag"wniesionych"do"projektu"zmiany"miejscowego"
planu"zagospodarowania"przestrzennego"miasta"Wa(cza"w"rejonie"ulicy"Ko(obrzeskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 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 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087= z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227< Rada 
Miasta w Wa$czu rozstrzyga, co nast"puje:

§"1. 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wa$cza w 
rejonie ulicy Ko$obrzeskiej, w okresie jego wy$o%enia do publicznego wgl!du, nie wniesiono uwag.

2. Wobec powy%szego nie rozstrzyga si" o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Za(%cznik"nr"4

ROZSTRZYGNI-CIE

o"sposobie"realizacji"zapisanych"w"zmianie"miejscowego"planu"zagospodarowania"przestrzennego"
miasta"Wa(cza"inwestycji"z"zakresu"infrastruktury"technicznej,"które"nale*%"do"zada)"w(asnych"gminy"

oraz"zasadach"ich"@"nansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 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= 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087= z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635 z2008 r. Nr 199, poz. 1227<, art. 7 ust. 
I pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym ;Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591= z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806= z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568= z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203= 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. 121812008 r. Nr 180, poz. 1111< oraz art. 166 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o ) nansach publicznych
 ;Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420= z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 
poz. 1217. Nr 170. poz. 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832= z 2007 r. Nr 82, poz.560. Nr 88, 
poz. 587. Nr 115. poz. 791, Nr 140, poz. 984= z 2008 Nr 180, poz. 1112< Rada Miasta w Wa$czu rozstrzyga co 
nast"puje:

§"1.1. Na obszarze obj"tym zmian! miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wa$cza w rejonie ulicy Ko$obrzeskiej wymagana jest realizacja:
1< sieci wodoci!gowej Ø 160 o d$ugo#ci 600 mb=
2< sieci kanalizacji #ciekowej  Ø 200 o d$ugo#ci mb=
3< linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV o d$ugo#ci 200 mb=
4< budowa drogi dojazdowej o powierzchni 1820 m2: zwanych dalej zadaniem inwestycyjnym.

2. Prognozowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego wyniesie oko$o 513.600,00z$.

3. Zadanie inwestycyjne obejmuje $!cznie wykonanie uzbrojenia terenu w sieci: wodoci!gow! kanali-
zacji #ciekowej, lini" kablow! elektroenergetyczn! i w$!czenie ich do istniej!cych sieci w ulicy oraz budow" 
drogi gminnej:
1< realizacja zada' okre#lonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stanowi zadanie w$asne Gminy Mieiskiej Wa$cz=
2< reaIizacja zada' w zakresie przesy$ania i dystrybucji energii okre#lonych w § 1 ust. 1 pkt 3 zgodnie 

z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ;tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1504 z pó*n. zm.<.

§"2.1. Zadanie inwestycyjne o którym mowa w § 1 ust. 1 w pkt 1, 2 i 4 zostanie s) nansowane ze 
#rodków bud%etowych Gminy Miejskiej Wa$cz.

2. Realizacja zadania inwestycyjnego nast!pi zgodnie z uchwa$! bud%etow!

3. Inwestycje, których okres realizacji b"dzie przekracza$ jeden rok bud%etowy, ujmowane b"d! 
w wykazie stanowi!cym za$!cznik do uchwa$y bud%etowej - zwanym �Wieloletnie programy inwesty-
cyjne�.


