
UCHWAŁA nr XXXIX/281/06
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r.,Nr 113,poz.954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006r. Nr 45, poz.319) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr
167,  poz.  1759,  z  2005r.  Nr  172,  poz.  1441,Nr  175,  poz.1457,  z  2006r.  Nr  17,  poz.128),  po stwierdzeniu
zgodności  z  ustaleniami  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Wąbrzeźna”, Rada Miejska uchwala co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne.

§ 1.1.  Uchwala się  zmianę miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta  Wąbrzeźna,
zwany dalej planem miejscowym, w części dotyczącej obszarów: w rejonie ul. Pruszyńskiego i ul. Okrężnej -
tereny przemysłu, w rejonie ul. Szlachcikowskiego i ul. Reymonta - tereny zabudowy mieszkaniowej, w rejonie
ul. Pruszyńskiego i ul. Okrężnej - tereny przemysłu, w rejonie ul. Dantyszka - tereny zabudowy mieszkaniowej, w
rejonie ul.  Łabędziej  - teren zabudowy mieszkalno-usługowej,  w rejonie ul.  Gen. Hallera -  teren działalność
usługowo-handlowej i w rejonie ul. Legionistów - teren komunikacji drogowej i zabudowy wielorodzinnej.

2. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, są rysunki planu Nr 1÷6, w skali 1:1000, które
stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.  Przedmiotem ustaleń zmiany planu miejscowego jest zakres obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. Na obszarze objętym zmianą planu miejscowego nie występuje potrzeba ustalania:
1) terenów górniczych, oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
2) szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości;
3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy, a także obszarów wymagających przekształceń;
4) granic  i  sposobów  zagospodarowania  terenów  podlegających  ochronie,  ustalonych  na  podstawie

przepisów odrębnych;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 4. Na obszarze objętym zmianą planu miejscowego ustala się zasady podziału nieruchomości na działki
budowlane - jak na rysunkach planu Nr 2 i 4.

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym i numerem porządkowym;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu obowiązujące i postulowane;
4) linie rozgraniczające tereny o jednakowym przeznaczeniu obowiązujące;
5) obowiązujące linie zabudowy;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) stanowiska archeologiczne;
8) strefy ograniczonego użytkowania;
9) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na

danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi;
2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe,

uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe;



    

3) „terenie”  -  należy  przez  to  rozumieć  obszar  o  określonej  funkcji,  wyznaczony  na  planie  liniami
rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem przeznaczenia terenu wraz z liczbą porządkową;

4) „obowiązującej  linii  rozgraniczającej”  -  należy  przez  to  rozumieć  linię  wyznaczającą  podziały  terenu
opracowania  na  obszary  o  różnym przeznaczeniu,  a  także  ustalone  podziały  wewnętrzne,  w obrębie
jednego przeznaczenia;

5) „postulowanej  linii  rozgraniczającej”  -  należy  przez  to  rozumieć  przybliżony  podział  terenu  na  różne
przeznaczenia,  a  także przybliżony podział  w obrębie  jednego przeznaczenia,  który  należy uściślić  w
projekcie zagospodarowania terenu;

6) „obowiązującej  linii  zabudowy” -  należy przez to rozumieć odsunięcie linii  zabudowy od drogi lub linii
brzegowej  itp.,  na  odległość  określoną  w  uchwale,  linia  zabudowy  dot.  głównej  bryły  budynku  z
wyłączeniem  ryzalitów,  balkonów,  wykuszy,  krużganków,  podcienia  i  garaży  (dla  zabudowy
jednorodzinnej);

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi lub linii
brzegowej itp., co najmniej na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot. głównej bryły budynku
z  wyłączeniem  ryzalitów,  balkonów,  wykuszy,  krużganków,  podcienia  i  garaży  (dla  zabudowy
jednorodzinnej);

8) „usługach” - należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do
działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami
przemysłowymi dóbr materialnych;

9) „usługach nieuciążliwych” - należy przez to rozumieć taki rodzaj usług dla których wprowadza się zakaz
lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagana jest
decyzja środowiskowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) „drogach  wewnętrznych”  -  należy  przez  to  rozumieć  wydzielone  działki  geodezyjne,  umożliwiające
skomunikowanie  terenów i  działek  z  drogą  publiczną,  stanowiące  własność  lub  współwłasność  osób
fizycznych lub prawnych, o ograniczonej dostępności – umożliwiającej dostęp do drogi publicznej;

11) „zieleni  urządzonej”  -  należy  przez  to  rozumieć  różnorodne  kompozycje  roślin  ozdobnych  w  tym:
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe (rabaty, kwietniki i trawniki);

12) „dachach wysokich” - należy przez to rozumieć formę dachu budynku z poddaszem i dachem jedno lub
wielospadowym (z ewentualnymi naczółkami) o nachyleniu połaci dachowych 25-45º;

13) „strefa ograniczonego użytkowania” - należy przez to rozumieć pas terenu na którym obowiązuje zakaz
zabudowy i trwałych nasadzeń, która wynosi min. 6,5 m od osi linii energetycznej 15kV, oraz min. 20,0m
od osi linii energetycznej 110kV, po obu jej stronach;

  2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z
definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r., oraz z
definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej
uchwały.

DZIAŁ II
Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego zmianą planu miejscowego.

§ 7.1.  Ustala  się  zakaz  lokalizacji  przedsięwzięć  wymagających  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej;

2. Ustala się zakaz przekształceń terenu w zakresie makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych z budową
układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej;

3. Należy zachować dostępność do oznaczonych urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w celu
umożliwienia przeprowadzenia robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

4. Ustala się obowiązek ochrony wód podziemnych przed ich zanieczyszczeniem.
5. Ustala się obowiązek maksymalnego zachowania zieleni wysokiej.
6.  Ustala  się  obowiązek  wykonania  badań  i  analiz  geologicznych  w  celu  rozpoznania  parametrów

stateczności  i  nośności  gruntów  i  poziomu  wód  gruntowych,  dla  projektowanej  zabudowy  wielorodzinnej  i
obiektów użyteczności publicznej.

7. Ustala się obowiązek realizacji skrzyżowań komunikacji pieszej i kołowej, bez barier architektonicznych.
8. Na obszarach, o których mowa w §1, do czasu przeznaczenia terenów na cele określone w niniejszym

planie  miejscowym,  ustala  się  tymczasowe  sposoby  zagospodarowania,  urządzenia  oraz  użytkowania  –
użytkowanie dotychczasowe, do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej ustala się następująco:
1) zaopatrzenie  w  wodę:  z  istniejącego  i  projektowanego  systemu  sieci  wodociągowej,  który  należy

dostosować do zewnętrznego gaszenia pożarów;
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do istniejącego i projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;
3) odprowadzenie  wód deszczowych: do projektowanej  kanalizacji  deszczowej,  zrzuty  wód deszczowych

winny posiadać urządzenia podczyszczające;

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

4) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego i projektowanego systemu elektroenergetycznego; 
5) urządzenia infrastruktury technicznej projektować wyłącznie jako podziemne, w liniach rozgraniczających

istniejących  i  projektowanych  dróg,  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  przepisach  szczególnych,  w
uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę
lub właściciela drogi,  a w przypadku braku możliwości ich prowadzenia sieci infrastruktury technicznej
przez tereny dróg publicznych lub inne tereny przeznaczone na inne cele,  po zawarciu odpowiedniej
umowy pomiędzy inwestorem a właścicielem terenu.

DZIAŁ III
Ustalenia szczegółowe.

ROZDZIAŁ 1
Obszar położony w rejonie ul. Pruszyńskiego i ul. Okrężnej, określony na rysunku planu Nr 1

 - tereny przemysłu.
§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem B-P1, dla którego ustala się :

1) przeznaczenie podstawowe: przemysł - działalność gospodarcza, usługi komercyjne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa;
3) obowiązek  uwzględnienia  zasad  ochrony  konserwatorskiej  wynikających  z  występowania  stanowisk

archeologicznych nie eksponowanych w terenie objętych stałą ochroną konserwatorską OW. Teren przez
nie  zajmowany jest  dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia  niezbędnego
zakresu  prac  archeologicznych,  zapewniających  odpowiednie  warunki  ochrony  konserwatorskiej.  W
rejonie  stanowisk  archeologicznych  wszelkie  prace  ziemne  można  wykonać  po  uzgodnieniu  i  za
zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) wysokość zabudowy produkcyjnej i usługowej max. 12,0m;
6) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 9,0m;
7) obsługa komunikacyjna z ul. Okrężnej, lub z projektowanej ulicy lokalnej KDL;
8) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;
9) strefy ograniczonego użytkowania, od istniejących linii energetycznych 15kV i 110kV;

10) uwzględnić przebieg kolektora CO - 2cD150.

§ 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem B-P2, dla którego ustala się :
1) przeznaczenie podstawowe: przemysł - działalność gospodarcza, usługi komercyjne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa - mieszkanie właściciela;
3) obowiązek uwzględnienia zasad ochrony konserwatorskiej wynikających z występowania na stanowiska

archeologicznego nie eksponowanego w terenie objętego stałą ochroną konserwatorską OW. Teren przez
nie  zajmowany jest  dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia  niezbędnego
zakresu  prac  archeologicznych,  zapewniających  odpowiednie  warunki  ochrony  konserwatorskiej.  W
rejonie  stanowisk  archeologicznych  wszelkie  prace  ziemne  można  wykonać  po  uzgodnieniu  i  za
zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) adaptacja  istniejącej  zabudowy,  dopuszcza się  przebudowę,  rozbudowę,  nadbudowę i  rozbiórkę,  oraz

możliwość lokalizacji nowych obiektów zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
6) wysokość zabudowy produkcyjnej i usługowej max. 12,0m;
7) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 9,0m;
8) obsługa komunikacyjna z ul. Okrężnej i ul. Pruszyńskiego, oraz z projektowanych dróg dojazdowych;
9) obowiązek pozostawienia min. 20% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej, bilansowanej w obrębie

poszczególnych terenów;
10) strefy ograniczonego użytkowania, od istniejących linii energetycznych 15kV i 110kV;
11) uwzględnić przebieg kolektora CO - 2cD150;
12) uwzględnić przebieg kolektora sanitarnego KD100.

§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem B-KDL, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna, istniejąca ul. Okrężna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowana ulica lokalna,  klasy L o szerokości  w liniach rozgraniczających min.  15,0m -  zgodnie z

rysunkiem planu;
4) obowiązek  uwzględnienia  zasad  ochrony  konserwatorskiej  wynikających  z  występowania  stanowisk

archeologicznych nie eksponowanych w terenie objętych stałą ochroną konserwatorską OW. Teren przez
nie zajmowany jest  dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia  niezbędnego

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

zakresu  prac  archeologicznych,  zapewniających  odpowiednie  warunki  ochrony  konserwatorskiej.  W
rejonie  stanowisk  archeologicznych  wszelkie  prace  ziemne  można  wykonać  po  uzgodnieniu  i  za
zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5) strefy ograniczonego użytkowania, od istniejących linii energetycznych 15kV i 110kV.

ROZDZIAŁ 2
Obszar położony w rejonie ul. Szlachcikowskiego i ul. Reymonta, określony na rysunku planu Nr 2

– tereny zabudowy mieszkaniowej.
§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami B-MN1÷7, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) wysokość  zabudowy  jednorodzinnej  max.  9,0m  (2-kondygnacje,  w  tym  poddasze  użytkowe,  dachy

wysokie,  kalenice  dachów  równoległe  względem  drogi  dojazdowej  lub  w  układzie  nawiązującym  do
sąsiedniej zabudowy); 

5) na każdej z projektowanych działek możliwość realizacji jednego budynku przeznaczenia podstawowego;
6) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych;
7) dopuszcza  się  lokalizację  garaży  na  samochody  osobowe  do  dwóch  stanowisk  realizowanych  w

budynkach  mieszkalnych  lub  na granicy  działek  sąsiednich  w  formie  zabudowy bliźniaczej  za  zgodą
właścicieli działek;

8) dopuszcza się w głębi działki lokalizację porterowych budynków gospodarczych;
9) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na rzecz ogrodzeń lekkich, ażurowych, wysokość ogrodzenia od strony

drogi max. 1,5m;
10) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni każdej z działek jako biologicznie czynnej;
11) wprowadzenie obiektów małej architektury i zieleni urządzonej od strony terenów przestrzeni publicznej;
12) na terenach B-MN2÷3, B-MN5 i B-MN7 uwzględnić występowanie terenów niekorzystnych pod zabudowę,

ze względów fizjograficznych (wysoki poziom wody gruntowej).

§ 12. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami B-R1÷3, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ogrodnictwo;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów związanych z funkcją podstawową;
3) obowiązek pozostawienia min. 80% powierzchni każdej z działek jako biologicznie czynnej;
4) obowiązek zachowania istniejących urządzeń melioracji podstawowej.

§ 13. Teren oznaczone na rysunku planu symbolem B-K/E, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia gospodarki odpadami;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia elektroenergetyki;
3) teren projektowanej przepompowni ścieków i stacji transformatorowej.

§ 14. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami B-KDD1÷3, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne, dojazdowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowane  ulice  dojazdowe,  klasy  D  o  szerokości  w  liniach  rozgraniczających  min.  8,0÷10,0m,

zakończone placami manewrowymi, wg rysunku planu.

§ 15. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem B-KDW, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna, dojazdowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowana droga dojazdowa wewnętrzna, klasy W o szerokości w liniach rozgraniczających min. 6,0m,

zakończona placykiem manewrowym, wg rysunku planu.

§ 16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem B-Kx1÷2, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej.

ROZDZIAŁ 3
Obszar położony w rejonie ul. Dantyszka, określony na rysunku planu Nr 3

– tereny zabudowy mieszkaniowej.
§ 17. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami A-MW1÷2 / MN, dla których ustala się:

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) wskaźnik intensywności zabudowy wielorodzinnej 0,3÷0,4 (na terenach przydatnych pod zabudowę);
5) budynki mieszkalne wielorodzinne - małe domy mieszkalne, wysokość zabudowy max. 12,0m;
6) budynki mieszkalne jednorodzinne wysokość zabudowy max. 9,0m;
7) zasady podziału na działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną: 

- dla zabudowy szeregowej szerokość frontu działki min. 6,0m,
- dla zabudowy wolnostojącej szerokość frontu działki min. 25,0m,

8) budynki usługowe, wysokość zabudowy max. 7,0m;
9) budynki garażowe, wysokość zabudowy max. 5,0m;

10) obowiązek  zapewnienia  miejsc  postojowych  na  samochody  osobowe  w  ilości  jednego  miejsca
parkingowego na jeden lokal mieszkalny wielorodzinny;

11) obsługa komunikacyjna z  projektowanej  dróg dojazdowych publicznych KDD1÷2, oraz projektowanych
dróg dojazdowych wewnętrznych, osiedlowych;

12) dopuszcza  się  lokalizację  usług  nieuciążliwych  w  ramach  budynków  mieszkalnych,  jako  zabudowy
wolnostojącej lub dobudowań;

13) wprowadzenie obiektów małej architektury i zieleni urządzonej od strony terenów przestrzeni publicznej
oraz wnętrza osiedla;

14) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
15) obowiązek powiązania funkcjonalnego z istniejącymi terenami mieszkaniowymi w rejonie ul. Dantyszka;
16) obowiązek  uwzględnienia  zasad  ochrony  konserwatorskiej  wynikających  z  występowania  stanowiska

archeologicznego,  na  terenie  A-MW2,  nie  eksponowanego  w  terenie,  objętego  stałą  ochroną
konserwatorską OW. Teren przez nie zajmowany jest dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem
przeprowadzenia  niezbędnego  zakresu  prac  archeologicznych,  zapewniających  odpowiednie  warunki
ochrony  konserwatorskiej.  W  rejonie  stanowiska  archeologicznego  wszelkie  prace  ziemne  można
wykonać po uzgodnieniu i za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

17) obowiązek rekultywacji terenów powyrobiskowych z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.

§ 18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem A-KDD, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna, dojazdowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowana ulica dojazdowa, klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających min. 12,0m, wg rysunku

planu.
ROZDZIAŁ 4

Obszar położony w rejonie ul. Łabędziej, określony na rysunku planu Nr 4
– teren zabudowy mieszkalno-usługowej.

§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem A-MN/U, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi rekreacyjne nieuciążliwe;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) wysokość zabudowy jednorodzinnej i usługowej max. 9,0m (2-kondygnacje, w tym poddasze użytkowe),

dachy wysokie, poziom posadzki parteru max. 1,0m powyżej poziomu terenu;
5) dopuszcza się zabudowę pensjonatową, realizowaną w połączeniu z budynkiem mieszkalnym;
6) wysokie  wymagania  dla  kształtowania  współczesnej  formy  architektonicznej  od  strony  jeziora

Zamkowego;
7) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni każdej działki jako biologicznie czynnej;
8) dopuszczalne  obiekty  towarzyszące  –  garaże,  budynki  gospodarcze  wolnostojące  lub  wbudowane  w

budynek podstawowy o bryle dostosowanej do budynku podstawowego;
9) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na rzecz ogrodzeń lekkich, ażurowych, wysokość ogrodzenia od strony

ulicy max. 1,5m;
10) wprowadzenie obiektów małej architektury i zieleni urządzonej od strony terenów przestrzeni publicznej;
11) obsługa komunikacyjna projektowanej działki budowlanej od strony południowej na zasadzie służebności.

ROZDZIAŁ 5
Obszar położony w rejonie ul. Gen. Hallera, określony na rysunku planu Nr 5

–  teren działalność usługowo-handlowej.
§ 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem A-U, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: działalność usługowo-handlowa;

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia związane z funkcją stacji paliw;
3) wysokość zabudowy max. 12,0m;
4) powiązanie funkcjonalne z terenem projektowanej stacji paliw, na terenie A-U3 wg obowiązującego planu

miejscowego m. Wąbrzeźna;
5) wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej.

ROZDZIAŁ 6
Obszar położony w rejonie ul. Legionistów, określony na rysunku planu Nr 6

–  teren komunikacji drogowej i zabudowy wielorodzinnej
§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem A-KDD, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowana ulica dojazdowa, klasy D,  o  szerokości  w liniach rozgraniczających min.  8,0m – jak na

rysunku planu.

§ 22. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem A-MW1, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia towarzyszące związane z funkcją podstawową;
3) adaptuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - jak w stanie istniejącym;
4) wysokość zabudowy 4-kondygnacje – jak w stanie istniejącym;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku planu;
6) warunku parkingowe – min. 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny;
7) tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną;
8) teren A-MW1 położony częściowo w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego;
9) obsługa komunikacyjna – z istniejącej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD.

§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem A-MW2, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia towarzyszące związane z funkcją podstawową;
3) teren  należy  funkcjonalnie  powiązać  z  terenem  oznaczonym  na  rysunku  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego m. Wąbrzeźna symbolem A-16MW;
4) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 15,0m;
5) dopuszczalna wysokość garażowej i gospodarczej - 5,0m;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Pruszyńskiego - wg rysunku planu;
7) dopuszczalne  obiekty  towarzyszące  –  garaże,  budynki  gospodarcze  wolnostojące  lub  wbudowane  w

budynek podstawowy o bryle dostosowanej do budynku podstawowego;
8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5, bilansowany łącznie z terenem A-16MW;
9) tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną;

10) warunku parkingowe – bilansowane łącznie z terenem A-16MW;
11) obsługa komunikacyjna – z ul. Pruszyńskiego, alt. z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD.

DZIAŁ IV
Przepisy końcowe.

§ 24.  Ustala  się  następujące  stawki  procentowe  służące  naliczeniu  opłat  z  tytułu  wzrostu  wartości
nieruchomości w wysokości:

1) dla terenów stanowiących własność Skarbu Państwa z wyłączeniem terenów w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych    – 0%;

2) dla terenów stanowiących własność Gminy    – 0%;
3) dla terenów przeznaczonych na cele publiczne    – 0%
4) dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planu miejscowego nie wymienionych w pkt 1÷3    – 30%.

§ 25.  Na  obszarach  objętych  zmianą  planu  miejscowego  traci  moc  uchwała  Nr  XXI/133/2004  Rady
Miejskiej  w  Wąbrzeźnie  z  dnia  24  czerwca  2004r.,  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Wąbrzeźna (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 96, poz. 1675).

§ 26. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunki planu Nr 1÷6 - załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik Nr 2;

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji  zapisanych w planie inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych - załącznik nr 3.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wąbrzeźna.

§ 28.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 29. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  30  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                                      

                  

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/281/06
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie

             z dnia 31 maja 2006 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 31.03.2006r. do 21.04.2006r.
oraz 14 dni po nim następujących tj. do dnia  8.05.2006r. nie złożono uwag do projektu przedmiotowego planu
miejscowego /które mogłyby być do rozstrzygnięcia i  ewentualnego dokonania zmian w przedstawionym do
uchwalenia  projekcie  planu  miejscowego,  w  tym  także  wyniku  uwzględnienia  uwag  do  projektu  planu  –
czynności, o których mowa w art. 17, na podstawie art. 17 pkt 12 i art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 117, z 2004r., Nr 6, poz. 41).

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

  Załącznik nr 3
  do uchwały nr XXXIX/281/06

Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie
                           z dnia 31 maja 2006 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań gminy w zakresie infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r.  Nr 80,  poz.  117 zm.), określa się następujący sposób realizacji  oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 1.  1.  Inwestycje  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  służące  zaspokajaniu  zbiorowych  potrzeb
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w

tym wybudowanie ulicy z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią,
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.
§ 2.  Wykazy  terenów  publicznych  w  których  zapisane  zostały  inwestycje  z  zakresu  infrastruktury

technicznej należące do zadań własnych gminy.
Proponowany koszt inwestycji:

1) inwestycje wymienione w pkt 1,
2) inwestycje wymienione w pkt 2.
Rzeczywisty  koszt  inwestycji  zostanie  określony  w  wyniku  zamówienia  w  trybie  ustawy  Prawo  o

zamówieniach publicznych.
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §2 :

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o
ochronie środowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane
będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §2 jest
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych (Dz.
U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm.), przy czym:

1) wydatki majątkowe określa uchwała Rady Miasta,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.
§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane będą przez budżet

gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2.  Zadania  w zakresie  budowy  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  w  terenach  wykazanych  w  § 2  będą

finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  (Dz.  U.  Nr  72,  poz.  747),  ze  środków  budżetu  miasta  lub  poprzez
partnerstwo publiczno-prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7
ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348).

§ 6. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) udział podmiotów gospodarczych.

                                

                                                                                                                                                                                                    



    

UZASADNIENIE

Na wniosek właścicieli  działek  położonych w Wąbrzeźnie  przy ul.  Gen.  Pruszyńskiego,  ul.

Okrężnej, ul. Legionistów, ul. Gen. Hallera, ul. Szlachcikowskiego, ul. W. Reymonta, ul. Dantyszka

i  ul.  Łabędziej  w dniu  29  grudnia  2004 r.  Rada  Miejska  w Wąbrzeźnie  uchwałą  nr  XXV/181/04

przystąpiła  do  opracowania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta

Wąbrzeźna z przeznaczeniem pod:

 działalność  gospodarczą  z  dopuszczeniem  zabudowy  mieszkaniowej  w  rejonie  ul.

Pruszyńskiego i ul. Okrężnej,

 zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Szlachcikowskiego, Reymonta i Dantyszka,

 zabudowę mieszkalno – usługową  w rejonie ul. Łabędziej,

 działalność usługowo – handlową w rejonie ul. Gen. Hallera,

 zmianę układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Legionistów.

Przeprowadzono  cały  proces  legislacyjny  do  sfinalizowania  sprawy.  Uchwała  ta  jest  ostateczna.

Wnioskodawcy będą mogli zrealizować swoje zamierzenia.
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