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UCHWAŁA Nr 90/11
RADY MIEJSKIEJ w WIECIU
z dnia ń wrze nia 2Ńńń r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomi dzy ulicami Poln a Wodn
w wieciu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) 1 oraz 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 pó n. zm.)2, po stwierdzeniu
zgodno ci ze Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
wiecie
przyj tym uchwał nr 205/2000 Rady Miejskiej
w wieciu z dnia 30 marca 2000 r., uchwala si , co
nast pujeŚ
Rozdział ń
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
si
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomi dzy
ulicami Poln a Wodn w wieciu, zwany dalej planem.
2. Podstaw
prawn
planu stanowi uchwała
nr 188/08 Rady Miejskiej w
wieciu z dnia
30 pa dziernika 2008 r. w sprawie przyst pienia do
opracowania
zmiany
w
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomi dzy
ulicami Poln a Wodn w wieciu.
3. Rysunek planu jest integraln cz ci planu,
stanowi graficzne przedstawienie ustale planu oraz
okre la granic obszaru obj tego planem.
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi zuj ce na
obszarze obj tym planem przepisy prawa miejscowego.
2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na
obszarze obj tym planem maj zastosowanie przepisy
odr bne.
§ 3. Integralnymi cz ciami uchwały s Ś
1) rysunek planu w skali 1Ś1000 jako zał cznik nr 1;
2) rozstrzygni cie dotycz ce sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu jako zał cznik nr 2ś
3) rozstrzygni cie dotycz ce sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale do zada
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
jako zał cznik nr 3.
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ
1) przepisach odr bnych – nale y przez to rozumieć
obowi zuj ce ustawy i rozporz dzenia, normy,
a tak e obowi zuj ce na terenie gminy przepisy
prawa miejscowego;
2) ustawie – nale y przez to rozumieć ustaw z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z pó n. zm.)ś

3) infrastrukturze technicznej – nale y przez to
rozumieć sieci infrastruktury technicznej, obiekty
i urz dzenia techniczneś
4) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy –
nale y przez to rozumieć lini , na której mo e być
lokalizowana główna ciana budynku, z zakazem jej
przekroczenia, za wyj tkiem takich elementów
architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap
dachu, balkon, schody zewn trzne itp. oraz
parkingów, infrastruktury technicznej, no ników
reklamowych, obiektów małej architekturyś
5) zabudowie usługowej – rozumie si przez to równie
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y do 2000 m2.
§ 5.1. Dla obszaru obj tego planem ustala si Ś
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce
tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnejś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów, wska niki intensywno ci
zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów
górniczych,
a
tak e
nara onych
na
niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych
osuwaniem si mas ziemnychś
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomo ci obj tych planem miejscowymś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenówś
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Na obszarze obj tym planem, ze wzgl du na
niewyst powanie, nie okre la si granic i sposobów
zagospodarowania terenów górniczych.
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Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 6. Ustala si
zasady ochrony
rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakaz realizacji przedsi wzi ć mog cych zawsze
znacz co oddziaływać na rodowisko, zgodnie
z przepisami ochrony rodowiskaś
2) zakaz
realizacji
przedsi wzi ć
mog cych
potencjalnie znacz co oddziaływać na rodowisko,
zgodnie z przepisami ochrony
rodowiska,
z
wył czeniem
przedsi wzi ć
z
zakresu
infrastruktury technicznej;
3) nale y zapewnić ochron wód powierzchniowych
i podziemnych oraz gruntu i powietrza przed
zanieczyszczeniem;
4) zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony
rodowiska w zakresie poziomów hałasu ustala si ,
e tereny oznaczone symbolamiŚ
a) 1MW-U nale do terenów przeznaczonych pod
zabudow mieszkaniow wielorodzinn ,
b) 4U, 5U/MW, 6U/MW, 8U/MW, 9U/MN nale
do terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 7. Ustala si
zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnejŚ
1) wyznacza si stref „B” ochrony konserwatorskiej
i „W” ochrony archeologicznej obejmuj cej obszar
obj ty planemś
2) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i „W”
ochrony archeologicznej obowi zujeŚ
a) zachowanie towarzysz cej historycznej zieleni
komponowanej wraz z zieleni pokrywaj c
skarp ,
b) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej
kompozycji urbanistycznej w zakresie sytuacji,
skali, bryły, podziałów architektonicznych, wraz
z nawi zaniem form współczesnych do lokalnej
tradycji architektonicznej,
c) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem
ZabytkówŚ zmian sposobów u ytkowania,
remontów,
modernizacji,
uzupełniania
zabudowy, prac ziemnych, lokalizacji nowych
inwestycji oraz koncepcji zagospodarowania
terenu,
d) poprzedzenie
wszelkiej
działalno ci
inwestycyjnej w strefie „W” badaniami
archeologicznymi, przy czym zakres prac
archeologicznych zostanie okre lony przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy
uzgadnianiu projektu budowlanego,
e) projektowanie obiektów o wysokich walorach
i
standardach
architektonicznych
oraz
zachowanie
walorów
krajobrazowych
i widokowych Starego Miasta od strony Doliny
Wisłyś
3) w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem
archeologicznym, inwestor jest obowi zany, przy
u yciu dost pnych rodków, zabezpieczyć ten
przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia
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oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego
przedmiotu
Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a je li nie
jest to mo liwe, Burmistrza wiecia, którzy okre l
zasady realizacji inwestycji.
§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomo ciŚ
1) dopuszcza si podziały geodezyjne bez ogranicze ś
2) dopuszcza si scalenia działek.
§ 9. Szczególne
warunki
zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1) dopuszcza si budow budynków przy granicy lub
w odległo ci 1,5 m od granicy z s siedni działk
budowlan ś
2) na obszarze obj tym planem zakazuje si lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y
powy ej 2000 m2.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu komunikacji:
1) zewn trzny
układ
komunikacji
tworz
(przebiegaj ce poza obszarem obj tym planem)
drogi publiczne lub drogi wewn trzne istniej ce albo
projektowane;
2) dost pno ć komunikacyjnaŚ
a) z ulic Wodnej, Polnej, w. Wincentego,
Mickiewicza oraz poprzez system doj ć
i dojazdów w terenie 7KDW,
b) w razie potrzeby dopuszcza si wydzielenie
w terenie 7KDW ci gu pieszo-jezdnego
o szeroko ci minimum 6 m ł cz cego ulic w.
Wincentego z ulic Poln ś
3) nale y przewidzieć w granicach działki budowlanej,
w terenie 7KDW lub w terenach komunikacyjnych
poza obszarem planu i za zgod zarz dcy terenu,
miejsca postojowe:
a) minimum 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
lub jednorodzinnych,
b) minimum 1 miejsce na 100 m2 powierzchni
u ytkowej w przypadku funkcji usługowej,
c) do miejsc postojowych zalicza si równie
gara e.
§ 11. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) infrastruktur
techniczn
nale y lokalizować
w pierwszej kolejno ci w terenach komunikacji,
a w przypadku braku takiej mo liwo ci w innych
terenach za zgod wła ciciela terenuś
2) w zakresie zaopatrzenia w wod ustala si
zaopatrzenie w wod z gminnej sieci wodoci gowej,
o parametrach sieci dostosowanych do wymogów
przeciwpo arowych, na warunkach gestora sieciś
3) w zakresie gospodarki ciekami sanitarno-bytowogospodarczymi, ustala si
odprowadzanie do
gminnej oczyszczalni cieków systemem kanalizacji
sanitarnej;
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4) w zakresie gospodarki ciekami opadowymi ustala
si odprowadzanie poprzez separatory systemem
kanalizacji deszczowej do rzeki Wdy;
5) w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn ustala
si Ś
a) zasilanie istniej cych obiektów (bez zwi kszenia
mocy) odbywa si
z istniej cych stacji
transformatorowych „ wiecie Polna” – dla
terenu
oznaczonego
symbolem
1MW-U
i „ wiecie Szpital Powiatowy” – dla pozostałych
terenów obj tych opracowaniem, natomiast
zasilanie obiektów projektowanych oraz
istniej cych
w
przypadku
konieczno ci
zwi kszenia mocy – z projektowanej stacji
transformatorowej przy ul. Polnej (poza
obszarem obj tym planem),
b) dopuszcza si mo liwo ć budowy abonenckich
stacji transformatorowych SN/nn, których
zasilanie nale y przewidzieć poprzez istniej c
stacj
transformatorow
„ wiecie Szpital
Powiatowy” lub stacj
transformatorow
projektowan przy ul. Polnej (poza obszarem
obj tym planem),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn z istniej cej
lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na
warunkach wydanych przez gestora,
d) realizacj
nowej sieci elektroenergetycznej
niskiego, redniego napi cia i przył czy jako
kablowych,
e) dopuszcza si przebudow istniej cej sieci
elektroenergetycznej
na
warunkach
i w uzgodnieniu z gestorem,
f) o wietlenie
zewn trzne
i
wewn trzne
zaprojektować i wykonać z zachowaniem
przepisów dotycz cych obrony cywilnejś
6) w zakresie gospodarki odpadami ustala si Ś
a) czasowe
gromadzenie
odpadów
stałych
w przeno nych pojemnikach na wyznaczonym
miejscu w obr bie działki, wskazana segregacja
odpadów,
b) wywóz odpadów na gminne składowisko
odpadów,
c) zagospodarowanie odpadów (w tym zwi zanych
z usługami zdrowia) zgodnie z przepisami
odr bnymiś
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala si
korzystanie z indywidualnych, lokalnych kotłowni,
lub z sieci ciepłowniczejś
8) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjn
ustala si nast puj ce zasadyŚ
a) korzystać z istniej cej oraz projektowanej, nowej
sieci telekomunikacyjnej,
b) now sieć telekomunikacyjn nale y wykonać
jako kablow , dopuszcza si jej prowadzenie
w obr bie pasów drogowych istniej cych
i projektowanych dróg, za zgod i na warunkach
zarz dcy drogi,
c) dopuszcza si
przebudow
i rozbudow
istniej cych linii napowietrznych oraz ich
wymian na sieć kablow ,
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d) dopuszcza si
lokalizacj
inwestycji celu
publicznego z zakresu ł czno ci publicznej
w rozumieniu przepisów odr bnychś
9) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si korzystanie
z sieci gazowej, realizacja przył czy na warunkach
gestora sieci;
10) nale y utrzymać istniej ce sieci i urz dzenia
z zakresu infrastruktury technicznej z mo liwo ci
ich przebudowy, rozbudowy oraz budowy nowej.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 12. Teren 1 MW-U
1. Przeznaczenie terenu 1MW-U: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem
uzupełniaj cej zabudowy usługowej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) wskazane jest, aby budynki na działce budowlanej
zharmonizować
form
architektoniczn
i kolorystyk ś
2) istniej ce obiekty budowlane do zachowania
z mo liwo ci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
i innych działa inwestycyjnych.
3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenówŚ
1) budynki mieszkalne wielorodzinne:
a) wysoko ć budynku – do 5 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze u ytkowe
mieszkalne), maksymalnie 20 m,
b) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
c) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka
w kolorach szaro ci, br zu, czerwieni, papaś
2) budynki usługoweŚ
a) wysoko ć budynku – 1 kondygnacja nadziemna,
maksymalnie 6 m,
b) powierzchnia zabudowy – do 50 m2,
c) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 30o;
3) budynki gara oweŚ
a) wysoko ć budynku – 1 kondygnacja nadziemna,
maksymalnie 4 m,
b) kształt dachu – jednospadowy lub dwuspadowy,
spadki połaci dachowych do 30o;
4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy od
ulicy Polnej – 4 m od linii rozgraniczaj cej zgodnie
z rysunkiem planu;
5) maksymalny wska nik wielko ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 70%;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
20%;
7) dopuszcza si lokalizacj usług w budynkach
mieszkalnych,
nieprzekraczaj cych
20%
powierzchni całkowitej budynkuś
8) dopuszcza si realizacj infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury, no ników
reklamowych.
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4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów nie okre la si .
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
si opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
si 30%.
§ 13. Teren 2 ZP(ZZ)
1. Przeznaczenie terenu 2ZP(ZZ): teren zieleni
urz dzonej na obszarze bezpo redniego zagro enia
powodzi .
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obszary bezpo redniego zagro enia powodzi
podlegaj ochronie prawnej na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pó n. zm.)ś
2) mo liwo ć zachowania istniej cych obiektów
(budynki gospodarcze, cieplarnie itp.), bez prawa
rozbudowy,
nadbudowy,
zmiany
sposobu
u ytkowaniaś
3) w przypadku zwolnienia z zakazów przewidzianych
Ustaw Prawo Wodne, ustala si parametry
i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) realizacja zieleni urz dzonej, obiektów małej
architektury, placu zabaw,
b) maksymalny wska nik wielko ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu –
nie ustala si ,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni terenu –
70%.
3. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisówŚ
1) teren o symbolu 2ZP(ZZ) le cy poni ej rz dnej
terenu 27,09 m n.p.m. znajduje si na obszarze
bezpo redniego zagro enia powodzi wodami rzeki
Wisły (cofka na rzece Wdzie do jazu Kozłowo)
o prawdopodobie stwie wyst pienia 1% (woda
stuletnia),
2) w granicach ww obszaru obowi zuje zakaz
wykonywania robót oraz czynno ci, które mog
utrudnić ochron przed powodzi , w szczególno ci
wykonywania urz dze wodnych oraz wznoszenia
innych obiektów budowlanych.
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów nie okre la si .
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
si opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
si 0%.
§ 14. Tereny 3ZP, 11ZP
1. Przeznaczenie terenów 3ZP, 11ZPŚ tereny zieleni
urz dzonej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) tereny zagospodarować poprzez urz dzenie zieleni,
cie ek pieszych, miejsc wypoczynku, z lokalizacj
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budynków,
obiektów
małej
architektury,
infrastruktury technicznej;
2) mo liwo ć zachowania istniej cych budynków
z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy, oraz
budowy nowych;
3) dost p do drogi publicznej terenu 3ZP poprzez teren
4U i 7KDW, za terenu 11 ZP – poprzez teren
7KDW.
3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenówŚ
1) budynki o funkcji gospodarczej, rekreacji
indywidualnej:
a) wysoko ć budynków – jedna kondygnacja
nadziemna, maksymalnie 5 m,
b) powierzchnia zabudowy – do 35 m2,
c) kształt dachu i pokrycie dachu – dowolne,
d) budynki w ilo ci maksymalnie po 2 w ka dym
z terenówś
2) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny wska nik wielko ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki –
10%;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki – 70%.
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisówŚ w terenie 3ZP
wyst puje skarpa stanowi ca obszar potencjalnie
nara ony na osuwanie si mas ziemnych, w zwi zku
z czym nale y zachować i utrzymywać istniej c ziele ,
stosować inne rodki techniczne celem zabezpieczenia
przed osuwaniem si i erozj .
5. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenówŚ
nie ustala si .
6. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
si opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
si 0%.
§ 15. Teren 4U
1. Przeznaczenie terenu 4 U: tereny zabudowy
usługowej.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ
1) ochronie konserwatorskiej podlega budynek
dawnego szpitala, oznaczony na rysunku planu,
budynek do zachowania z wymogiem konserwacji,
rewaloryzacji i rekonstrukcji, z zachowaniem lub
odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachu, detali
architektonicznych, stolarki;
2) obowi zuj równie ustalenia § 7 dotycz ce
wyznaczonej strefy „B” ochrony konserwatorskiej
i strefy „W” ochrony archeologicznej.
3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenówŚ
1) budynki:
a) wysoko ć budynku – do 3 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze u ytkowe),
maksymalnie 12 m, z zastrze eniem lit. b,
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b) wysoko ć
budynku
obj tego
ochron
konserwatorsk wraz z rozbudow – nie okre la
si ,
c) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
d) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka
w kolorach szaro ci, br zu, czerwieni, papaś
2) linia zabudowy – nie okre la si ś
3) maksymalny wska nik wielko ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 90%;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
5%;
5) dopuszcza si realizacj infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury.
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenówŚ
nie ustala si .
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
si opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
si 30%.
§ 16. Tereny 5U/MW, 6U/MW, 8U/MW
1. Przeznaczenie terenów 5U/MW, 6U/MW,
8U/MW - tereny zabudowy usługowej, zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) istniej ce budynki przystosowywać do nowych
funkcji w zale no ci od potrzeb, funkcje mog
wyst pować razem lub osobno w dowolnym udziale
procentowym;
2) istniej ce budynki do zachowania z mo liwo ci
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i innych
działa inwestycyjnych.
3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenówŚ
1) budynki mieszkalne, usługoweŚ
a) wysoko ć – do 3 kondygnacji nadziemnych
(w tym poddasze u ytkowe), maksymalnie 12 m,
b) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
c) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka
w kolorach szaro ci, br zu, czerwieni, papaś
2) budynki gara oweŚ
a) wysoko ć – 1 kondygnacja nadziemna,
maksymalnie 4 m,
b) kształt dachu – jednospadowy lub dwuspadowy
o spadku połaci dachu do 30o;
3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – 4 m
od granicy z działk planowanej drogi publicznej
poło onej poza obszarem planuś
4) maksymalny wska nik wielko ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 90%;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie
ustala si ś
6) dopuszcza si realizacj infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury.
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4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenówŚ
nie ustala si .
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
si opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
si 30%.
§ 17. Teren 7 KDW
1. Przeznaczenie terenu 7 KDW: teren komunikacji
– droga wewn trzna.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego – nie okre la si .
3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenówŚ
1) w terenie nale y przewidzieć ci gi pieszo-jezdne,
doj cia, dojazdy, parkingi, ziele , infrastruktur
techniczn i inne elementy zagospodarowania
niezb dne do prawidłowego funkcjonowania terenu
drogi i terenów przyległychś
2) uj cie wody podziemnej słu ce dawniej szpitalowi
do likwidacji;
3) zakaz
lokalizacji
tymczasowych
obiektów
usługowo-handlowych.
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów nie okre la si .
5. Stawka procentowa stanowi ca podstaw do
okre lenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
– ustala si 0%.
§ 18. Teren 9U/MN
1. Przeznaczenie terenu 9U/MN: teren zabudowy
usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) istniej cy budynek do zachowania z mo liwo ci
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i innych
działa inwestycyjnychś
2) funkcje mog wyst pować razem lub osobno
w dowolnym udziale procentowym.
3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenówŚ
1) budynki:
a) wysoko ć budynku – do 2 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze u ytkowe),
maksymalnie 10 m,
b) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
c) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka,
papa w kolorach szaro ci, br zu, czerwieniś
2) linia zabudowy od drogi wewn trznej poło onej
poza obszarem planu – nie ustala si ś
3) maksymalny wska nik wielko ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 60%;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
20%;
5) dopuszcza si realizacj infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury.
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4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenówŚ
nie ustala si .
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
si opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
si 30%.
§ 19. Teren 10 E
1. Przeznaczenie terenu 10 E: teren infrastruktury
technicznej – elektroenergetyka.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego – nie okre la si .
3. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) zagospodarowanie
terenu
–
teren
stacji
transformatorowej, sieci i urz dze infrastruktury
technicznej;
2) dopuszcza si przebudow , rozbudow , budow
obiektów budowlanychś
3) parametry zabudowy – dowolne;
4) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury,
no ników reklamowych, tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;
5) nale y zapewnić dost p do drogi publicznej
(z mo liwo ci dojazdu sprz tu ci kiego)ś
6) maksymalny wska nik wielko ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie
okre la si ś
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni terenu – nie okre la si .
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów nie okre la si .
5. Stawka procentowa stanowi ca podstaw do
okre lenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
– ustala si 0%.
Rozdział 4
Przepisy ko cowe
§ 20. Wykonanie
Burmistrzowi wiecia.

uchwały

powierza

si

§ 21. W zakresie obj tym niniejsz uchwał trac
moc ustalenia uchwały nr 308/01 Rady Miejskiej
w wieciu z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Polna - Wodna II w wieciu (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. Nr 48, poz. 1017).
§ 22. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urz dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz ogłoszeniu na stronie internetowej gminy
i wchodzi w ycie po upływie 30 dni od daty jej
ogłoszenia.
Przewodnicz cy
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
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1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159
i Nr 153, poz. 901.
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zał cznik nr 2
do uchwały nr 90/11
Rady Miejskiej w wieciu
z dnia 1 wrze nia 2011 r.
Rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu.
Dotyczy miejscowego
przestrzennego obszaru
a Wodn w wieciu.

planu zagospodarowania
pomi dzy ulicami Poln

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.) stwierdza
si , e nie wpłyn ły uwagi do projektu planu w zwi zku
z czym nie wyst puje potrzeba ich rozpatrzenia.
zał cznik nr 3
do uchwały nr 90/11
Rady Miejskiej w wieciu
z dnia 1 wrze nia 2011 r.
Rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale do zada
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Dotyczy miejscowego
przestrzennego obszaru
a Wodn w wieciu.

planu zagospodarowania
pomi dzy ulicami Poln

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.), okre la
si
nast puj cy sposób realizacji oraz zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada własnych gminy.
§ 1.1. Inwestycje
z
zakresu
infrastruktury
technicznej słu ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszka ców gminy stanowi , zgodnie z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.),
zadania własne gminy. W szczególno ci do zada
własnych nale sprawy m.in.Ś
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo ciami,
ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci gów i zaopatrzenia w wod , kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czysto ci i porz dku oraz urz dze
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn
i ciepln oraz gaz,
4) zieleni gminnej i zadrzewie .
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
nale ce do zada własnych gminy to realizacja
2192
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gminnych dróg publicznych (budowa lub remont)
z zieleni i urz dzeniami technicznymi na terenach
przeznaczonych w planie miejscowym pod tak funkcj
oraz budowa lub remont sieci wodoci gowej,
kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie
o wietlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja
zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa
gazowe na obszarze gminy.
3. Na obszarze obj tym planem miejscowym
w terenach komunikacji mog być realizowane
inwestycje z zakresu budowy, przebudowy dróg oraz
infrastruktury technicznej finansowane z bud etu
gminy, współfinansowane z innych rodków jako cz ć
wi kszego zadania inwestycyjnego.
§ 2.1. Opis
sposobu
realizacji
inwestycji
wskazanych w § 1Ś
1) realizacja inwestycji przebiegać b dzie zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, m.in.Ś Ustaw
o gospodarce nieruchomo ciami, Ustaw prawo
budowlane, Ustaw o zamówieniach publicznych,
Ustaw o samorz dzie gminnym, Ustaw prawo
ochrony rodowiska,
2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej realizowane b d w sposób
okre lony w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z pó n. zm.),
3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych
realizowane b d na podstawie Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó n. zm.),
4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci gowej
i kanalizacji realizowane b d na podstawie Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.).
§ 3.1. Finansowanie
inwestycji
z
zakresu
infrastruktury technicznej, które nale
do zada
własnych gminy, uj tych w niniejszym planie
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pó n. zm.), przy czymŚ
1) przychody i wydatki (w tym nazw zada
inwestycyjnych i ródło ich finansowania) ustalane
s przez Rad Miejsk w wieciu corocznie
w uchwale bud etowej,
2) ródłem finansowania inwestycji gminnych s
w cało ci lub w cz ci Bud et Gminy, ródła
zewn trzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii
Europejskiej, dotacje z bud etu pa stwa, ródła
z Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne,
3) mog zostać pobrane zgodnie z ustaw o gospodarce
nieruchomo ciami oraz ustaw o planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennymŚ
opłaty
adiacenckie, opłaty planistyczne.

