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UCHWA£A Nr XXXX/173/01 RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zimotki-Dπbrowa, gmina Przykona
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛü. zm.) oraz art. 10 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 3 i art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛü. zm.) Rada
Gminy Przykona uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu we wsi Zimotki-Dπbrowa, gmina Przykona.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad i sposobu zagospodarowania terenu przedstawionego w za≥πczniku nr 1 do
niniejszej uchwa≥y.
2. Granice terenu objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu, stanowiπcym za≥πczniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa≥y.
3. Rysunki planu, stanowiπce za≥πczniki nr 1 i 2 do uchwa≥y, sπ
integralnπ czÍúciπ planu.
ß2
NastÍpujπce oznaczenie liniowe w rysunkach planu, przedstawione w za≥πczniku nr 1 do uchwa≥y, sπ obowiπzujπcymi
ustaleniami planu:
ñ linia rozgraniczajπca tereny o rÛønym sposobie uøytkowania
úciúle okreúlona
ñ linia rozgraniczajπca tereny o tym samym sposobie uøytkowania ñ linia zabudowy úciúle okreúlona.
ß3
Zakres ustaleÒ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu uøytkowania
i zasad zagospodarowania terenÛw.
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y:
1. jest mowa o planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia
zmiany planu, o ktÛrych mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci
przepisu nie wynika inaczej,
2. jest mowa o uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunki
zmiany planu, stanowiπce za≥πczniki do niniejszej uchwa≥y,
3. jest mowa o rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ
rysunki zmiany planu, stanowiπce za≥πczniki do niniejszej
uchwa≥y.
ß5
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia ogÛlne dla terenÛw objÍtych
zmian, planu:
1. na terenach przeznaczonych na cele budowlane projektuje
siÍ zaopatrzenie w wodÍ z wiejskich sieci wodociπgowych,
2. na terenach przeznaczonych na cele budowlane, do czasu
budowy kanalizacji sanitarnej, projektuje siÍ odprowadzenie

úciekÛw do zbiorczych szczelnych zbiornikÛw wybieralnych
z zapewnieniem ich wywozu i oczyszczania,
3. zaopatrzenie w energiÍ elektryczna zgodnie z koncepcja
zasilania w energiÍ elektryczna przedstawiana na za≥πczniku
nr 2 projektujπcπ miÍdzy innymi:
ñ wybudowanie linii napowietrznej SN -15 kV typu 3 x AFL
6-35 mm2 relacji projektowana stacja transformatorowa
ñ projektowany s≥up rozga≥Íümy w istniejπcej linii magistralnej SN typu 3 x AFL 6 ñ 70 mm2 GPZ Øuki-Koümin
(przÍs≥o 77-78).
ñ zabudowanie stacji transformatorowej typu STSp2-20/
/250/1, transformator o mocy S=250 kVA, szafka stacyjna typu RS-z/I/P/5/T,
ñ zasilanie dzia≥ek poprzez linie kablowe n.n. ze z≥πczy
pomiarowo rozdzielczych zlokalizowanych w granicach
dzia≥ek,
ñ zasilanie obiektÛw gastronomii, handlu i us≥ug liniami
kablowymi n.n: ze stacji transformatorowej lub z≥πczy
kablowych znajdujπcych siÍ w pobliøu,
ñ oúwietlenie drogowe na s≥upach typu parkowego zasilanych liniami kablowymi.
ß6
Uchwala siÍ nastÍpujπce ustalenia szczegÛ≥owe dla terenÛw
objÍtych planem:
UTL ñ projektowane dzia≥ki budownictwa letniskowego
budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, z dachem
skoúnym dwuspadowym o nachyleniu po≥aci 45∞, poziom
posadzki parteru nie wyøej niø 30 cm powyøej poziomu
terenu, powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni dzia≥ki,
UT ñ projektowany teren lokalizacji obiektÛw infrastruktury
i obs≥ugi rekreacji: wypoøyczalnia sprzÍtu wodnego, gastronomia, handel, pomieszczenia ratownikÛw, sanitariaty
publiczne, stacja transformatorowa, kontenery na úmieci, itp.
KP ñ projektowany teren komunikacji pieszej, g≥Ûwne dojúcie do
terenÛw rekreacyjnych nad zbiornikiem wodnym, teren zagospodarowany zielenin ozdobna ma≥π architektura (≥awki,
fontanna, ogrÛdki kawiarniane letnie itp.),
ZR ñ projektowany teren zieleni publicznej ogÛlnodostÍpnej
o charakterze rekreacyjnym, plaøe trawiaste, boiska trawiaste,
place zabaw dla dzieci, zieleÒ ozdobna, úcieøki spacerowe,
ZP ñ projektowana zieleÒ parkowa,
Z≥ ñ projektowany teren zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej,
TI ñ teren urzπdzeÒ infrastruktury technicznej obs≥ugujπcej
rekreacjÍ i wypoczynek, lokalizacja stacji transformatorowych, szczelnych zbiornikÛw wybieralnych na úcieki komunalne, kontenerÛw zamykanych na úmieci, itp.,
KX ñ projektowane ciπgi pieszo-jezdne o szerokoúci w liniach
rozgraniczajπcych 8 m,
P ñ projektowane zespo≥y miejsc postojowych.
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ß7
Uchyla siÍ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Przykona, zatwierdzonego Uchwa≥π NrXXXI/
/150/93 z dnia 16.12.93 r. w zakresie dotyczπcym terenÛw
objÍtych planem.
ß8
Ustala siÍ wartoúÊ stawki procentowej z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu, w wysokoúci
1%.

Poz. 1340, 1341

ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy

ß9
Przeznacza siÍ na cele nierolnicze i nieleúne grunty rolne i leúne
znajdujπce siÍ w granicach objÍtych zmianπ planu.

(ñ) Ryszard Papierkowski

1341
UCHWA£A Nr XXXII/217/2001 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa w rejonie
dzielnicy przemys≥owej przy ulicy KujaÒskiej
Na podstawie:
ñ art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1998 roku Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami),
ñ art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pÛüniejszymi zmianami),
oraz w zwiπzku z wykonaniem uchwa≥y Nr VI/42/99 Rady
Miejskiej w Z≥otowie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie
przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa w rejonie dzielnicy przemys≥owej przy ulicy KujaÒskiej ñ z wy≥πczeniem terenu objÍtego uchwa≥π nr IV/32/98 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 14/99 z dnia 31 marca
1999 r.) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa zatwierdzonego
uchwa≥π Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej w Z≥otowie z dnia
27 kwietnia 1993 r. (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa
Pilskiego Nr 7/93 z 17.05.1993 r.), dotyczπcπ terenÛw
po≥oøonych przy ulicy KujaÒskiej, oznaczonych symbolami:
D8Ui, D9P, D10Mj, D11UH, D12UR, D13Mj, D15UR, D16Mj,
1K, 25K oraz D7WW (czÍúÊ) z wy≥πczeniem terenu objÍtego

uchwa≥π Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Z≥otowie z dnia
29.12.1998 r., zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Integralnπ czÍúciπ zmiany planu jest rysunek w skali 1:500
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Celem zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji mieszkalno-us≥ugowych i us≥ugowych dla terenÛw objÍtych zmianπ planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych, lokalnych i ponadlokalnych,
ñ zapewnienie prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych i infrastruktury technicznej.
ß3
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw oznaczonych na rysunku literami:
1) Mj ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) Mj/U ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us≥ugami,
3) U/Mj ñ tereny us≥ug z towarzyszπcπ funkcjπ mieszkaniowπ,
4) U, U* ñ tereny us≥ug,
5) EE ñ tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
6) WW ñ tereny ujÍÊ wody,
7) NOp ñ tereny przepompowni úciekÛw,
8) ZP ñ tereny zieleni publicznej,
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9) ZN ñ tereny zieleni nieurzπdzonej,
10)Kx ñ tereny komunikacji ñ przejúcia pieszo-rowerowe,
11)KZ ñ tereny komunikacji ñ ulica zbiorcza,
12)KL ñ tereny komunikacji ñ ulice lokalne,
13)KD ñ tereny komunikacji ñ ulice dojazdowe,
14)KD ñ tereny komunikacji ñ wewnÍtrzna ulica dojazdowa.
ß4
Na obszarze objÍtym zmianπ planu obowiπzujπ oznaczone na
rysunku:
1) sugerowane i obowiπzujπce (o úciúle okreúlonym przebiegu)
linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach,
2) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
3) linie zabudowy wyznaczajπce obszary dziatki, na ktÛrych
moøliwa jest lokalizacja budynkÛw gospodarczych,
4) obowiπzujπce (o úciúle okreúlonym przebiegu) i sugerowane
linie podzia≥u geodezyjnego,
5) obiekty wnioskowane do wpisu do rejestru zabytkÛw;
6) obowiπzujπcy kierunek dominujπcej kalenicy i uk≥ad dachu,
a wypadku braku jej oznaczenia moøliwoúÊ stosowania
stropodachu (dachu p≥askiego) lub dachu wysokiego o dowolnym uk≥adzie;
7) zadrzewienia projektowane i istniejπce,
8) projektowanπ zieleÒ szpalerowa i øywop≥oty,
9) istniejπce budynki mieszkalne i gospodarcze przewidziane do
zachowania,
10)sugerowane rozwiπzanie wjazdu na dzia≥kÍ,
11)sugerowany przebieg chodnika i úcieøki rowerowej wzd≥uø
ul. KujaÒskiej.
ß5
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem Mj ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
2) moøliwoúÊ prowadzenia us≥ug nieuciπøliwych zwyczajowo
lokalizowanych w budynkach mieszkalnych w obrÍbie dzia≥ek
bezpoúrednio graniczπcych z ul. KujaÒskπ,
3) moøliwoúÊ zachowania i rozbudowy istniejπcych budynkÛw
mieszkalnych, dla budynkÛw z p≥askim dachem wskazana
nadbudowa dachu stromego,
4) moøliwoúÊ lokalizacji maksymalnie dwÛch garaøy na kaødej
dzia≥ce w obszarze zabudowy gospodarczej lub w obszarze
dzia≥ki ograniczonym liniami zabudowy,
5) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m i nie mniej niø 0,3 m
powyøej rzÍdnej terenu,
6) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych 30∞
lub 45∞, dach kryty dachÛwkπ ceramicznπ lub jej imitacja w
kolorze czerwonym ñ ceglastym,
8) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw gospodarczych ñ
tak jak budynkÛw mieszkalnych, o ile z rysunku planu nie
wynika moøliwoúÊ zastosowania dachu p≥askiego,
9) obowiπzek starannego doboru detalu architektonicznego
i stosowania rozwiπzaÒ projektowych charakterystycznych
dla regionu Z≥otowszczyzny,
10)wymÛg zagospodarowania zieleniπ dekoracyjnπ o charakterze
wielopiÍtrowym obszaru dzia≥ki bezpoúrednio przyleg≥ego do
ulicy,
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11)40% dzia≥ki winno stanowiÊ powierzchniÍ biologicznie czynnπ,
12)dla istniejπcych budynkÛw zlokalizowanych wzd≥uø ulicy
KujaÒskiej (od nr 9-33) odprowadzenie úciekÛw zgodnie
z ustaleniami ß19 pkt 7 uchwa≥y.
ß6
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem Mj/U ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
2) moøliwoúÊ lokalizacji us≥ug handlowych i dzia≥alnoúci us≥ugowej nieuciπøliwej, w budynku mieszkalnym, dobudowanym
do obiektu mieszkalnego ñ w liniach zabudowy budynkÛw
mieszkalnych lub wolnostojπcym ñ w liniach zabudowy dla
budynkÛw gospodarczych,
3) moøliwoúÊ zachowania, rozbudowy istniejπcych budynkÛw
mieszkalnych, dla budynkÛw z p≥askim dachem wskazana
nadbudowa dachu stromego,
4) moøliwoúÊ lokalizacji maksymalnie dwÛch garaøy na kaødej
dzia≥ce w obszarze zabudowy gospodarczej lub w obszarze
dzia≥ki ograniczonym liniami zabudowy,
5) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
6) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m i nie mniej niø 0,3 m
powyøej rzÍdnej terenu,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych 30∞
lub 45∞, dach kryty dachÛwkπ ceramicznπ lub jej imitacjπ
w kolorze czerwonym ñ ceglastym,
8) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw gospodarczych ñ
tak jak budynkÛw mieszkalnych, o ile z rysunku planu nie
wynika moøliwoúÊ zastosowania dachu p≥askiego,
9) obowiπzek starannego doboru detalu architektonicznego
i stosowania rozwiπzaÒ projektowych charakterystycznych
dla regionu Z≥otowszczyzny,
10)wymÛg zagospodarowania zieleniπ dekoracyjnπ o charakterze wielopiÍtrowym obszaru dzia≥ki bezpoúrednio przyleg≥ego
do ulicy,
11)30% dzia≥ki winno stanowiÊ powierzchniÍ biologicznie czynnπ,
12)przebiegajπce przez tereny dzia≥ek istniejπce linie uzbrojenia
technicznego do zachowania poza liniami zabudowy ñ zgodnie
z rysunkiem planu.
ß7
Dla terenÛw us≥ug z towarzyszπcπ funkcjπ mieszkaniowπ: U/Mj
ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ us≥ug nieuciπøliwych dla úrodowiska z moøliwoúciπ
lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako funkcji towarzyszπcej
ñ 1-2 mieszkania w obiekcie us≥ugowym,
2) obowiπzek wydzielenia parkingÛw dla pojazdÛw osÛb zatrudnionych i klientÛw w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki,
3) moøliwoúÊ zachowania, rozbudowy istniejπcych obiektÛw
us≥ugowych i mieszkalnych, pod warunkiem zapewnienia
nieuciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw dzia≥ek sπsiednich,
4) moøliwoúÊ lokalizacji wszelkich niezbÍdnych obiektÛw na
potrzeby obs≥ugi funkcji us≥ugowej i mieszkaniowej w obrÍbie
jednej nieruchomoúci z zastrzeøeniem ß17,
5) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
6) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m powyøej rzÍdnej terenu,

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4181 ó

7) nachylenie po≥aci dachowych nie wiÍksze niø 45∞, przy czym
dach stromy kryty dachÛwkπ ceramicznπ lub jej imitacjπ
w kolorze czerwonym, pokrycie stropodachÛw ñ blacha trapezowa lub papa,
8) 20% dzia≥ki winno stanowiÊ powierzchniÍ biologicznie czynnπ
ñ w tym tereny zieleni urzπdzonej, zadrzewieÒ i zakrzewieÒ,
9) zachowanie postulowanego do wpisania do rejestru zabytkÛw budynku mieszkalnego przy ul. KujaÒskiej 33.
ß8
Dla terenÛw us≥ug oznaczonych na rysunku planu symbolem U
ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ us≥ug ñ w szczegÛlnoúci: baz, sk≥adÛw budowlanych,
handlu hurtowego i detalicznego, rzemios≥a us≥ugowego
oraz oúrodka szkolenia kierowcÛw,
2) obowiπzek wydzielenia parkingÛw dla pojazdÛw osÛb zatrudnionych i klientÛw w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki,
3) moøliwoúÊ zachowania, rozbudowy istniejπcych obiektÛw,
pod warunkiem ich nieuciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw dzia≥ek
sπsiednich,
4) moøliwoúÊ lokalizacji garaøy w liniach zabudowy dla obiektÛw gospodarczych,
5) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
6) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m powyøej rzÍdnej terenu,
7) moøliwoúÊ lokalizacji wszelkich niezbÍdnych obiektÛw na
potrzeby obs≥ugi funkcji us≥ugowej w obrÍbie jednej nieruchomoúci, z zastrzeøeniem ß17.
ß9
Dla terenÛw us≥ug oznaczonych na rysunku planu symbolem U
ñ ustala siÍ:
1) obowiπzujπ wszystkie ustalenia ß8 z wyjπtkiem pkt 2,
2) moøliwoúÊ lokalizacji sk≥adu z≥omu metalowego lub innych
surowcÛw wtÛrnych, z zastrzeøeniem ß17 ust. 3,
3) moøliwoúÊ budowy obiektu z przejazdem bramowym zgodnie
z rysunkiem planu.
ß10
Dla terenÛw komunikacji oznaczonych ñ KZ, KL, KD, KD* ñ ustala
siÍ:
1) istniejπcπ ulicÍ KujaÒskπ oznaczonπ na rysunku ñ jako ulicÍ
zbiorczπ o szerokoúci czÍúci pasa drogowego leøπcego w obszarze objÍtym uchwa≥π od 10∏ 18 m z miejscowym zwÍøeniem do 5 m z uwagi na koniecznoúÊ zachowania obiektu
postulowanego do wpisu do rejestru zabytkÛw; jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu po 3,5 m kaødy; w liniach rozgraniczajπcych
przewiduje siÍ takøe: úcieøkÍ rowerowπ (szer. 1,8 m), chodnik
(szer. min. 1,50 m) oraz zatoki przystankowe i miejsca
postojowe (wg rysunku planu),
2) istniejπcπ ulicÍ Wodociπgowπ, projektowany odcinek ulicy
obs≥ugujπcy teren po≥oøony na zachÛd od ul. Wodociπgowej
oraz plac w rejonie ul. KujaÒskiej, oznaczone na rysunku KL
ñ jako ulicÍ lokalna o zmiennej szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 12-15 m ñ jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
o szerokoúci 3 m kaødy, poza jezdniπ chodniki, pas zieleni
i miejsca postojowe dla parkowania pojazdÛw wzd≥uø jezdni,
a na placu w rejonie ul. KujaÒskiej ñ zgodnie z rysunkiem
planu,
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3) istniejπcπ ulicÍ G≥Íbinowπ oznaczonπ na rysunku KL ñ jako
ulicÍ lokalnπ o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 12 m
ñ 15 m ñ jedna jezdnia, dwa pasy ruchu o szerokoúci 3 m
kaødy, poza jezdniπ chodniki; pas zieleni i miejsca postojowe
dla parkowania pojazdÛw wzd≥uø jezdni,
4) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe oznaczone na
rysunku KD ñ o minimalnej szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m, wzglÍdnie 12 m ñ jedna jezdnia lub pieszojezdnia o minimalnej szerokoúci 5 m nawierzchni utwardzonej,
5) projektowanπ wewnÍtrznπ ulicÍ dojazdowπ do przyleg≥ych
posesji oznaczonπ na rysunku symbolem KD* ñ o postulowanej
szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m oraz o szerokoúci
minimalnej 5 m (dojazd wewnÍtrzny do przyleg≥ych posesji)
ñ nawierzchnia z elementÛw drobnych, zapewniajπca moøliwoúÊ szybkiej rozbiÛrki w sytuacjach awaryjnych sieci
uzbrojenia technicznego,
6) moøliwoúÊ stosowanie zabiegÛw i urzπdzeÒ spowolniajπcych
ruch ko≥owy,
7) jest to przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß11
Dla terenÛw komunikacji pieszo-rowerowej ñ Kx ñ ustala siÍ:
1) minimalnπ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 3 m,
2) minimalnπ szerokoúÊ nawierzchni utwardzonej 2 m,
3) jest to przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß12
Dla terenÛw zieleni publicznej ñ ZP ñ ustala siÍ:
1) obowiπzek nasadzeÒ ozdobnej zieleni wysokiej i niskiej,
z moøliwoúciπ zachowania istniejπcych: drzew, krzewÛw oraz
zieleni niskiej,
2) moøliwoúÊ realizacji úcieøek spacerowych, rowerowych i elementÛw ma≥ej architektury,
3) jest to przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß13
Dla terenÛw zieleni nieurzπdzonej ñ ZN ñ ustala siÍ:
1) obowiπzek zachowania istniejπcych drzew oraz moøliwoúÊ
nasadzeÒ zieleni wysokiej i niskiej,
2) moøliwoúÊ realizacji úcieøek spacerowych i elementÛw ma≥ej
architektury,
3) przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej.
ß14
Dla terenÛw ujÍÊ wody i studni g≥Íbinowych oznaczonych
symbolem WW ñ ustala siÍ:
ñ istniejπca studnia g≥Íbinowa do zachowania dla miejskiego
ujÍcia wody w Z≥otowie.
ß15
Dla terenÛw przepompowni úciekÛw oznaczonych w planie
symbolem NOp ñ ustala siÍ:
1) jektowana przepompownia úciekÛw,
2) obowiπzek nasadzeÒ zieleni.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4182 ó

ß16
Dla terenÛw urzπdzeÒ elektroenergetycznych oznaczonych w planie
symbolem EE ñ ustala siÍ:
1) moøliwoúÊ lokalizacji stacji transformatorowej,
2) wskazane nawiπzanie architekturπ i detalem do rozwiπzaÒ
tradycyjnej architektury mieszkaniowej, zastosowanie naturalnych materia≥Ûw elewacyjnych i kolorystyki zgodnie z zapisami niniejszego planu dla zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.
ß17
1. Wprowadza siÍ ograniczenie rozwoju us≥ug i innej dzia≥alnoúci
do zakresu:
a) nie naleøπcych do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
b) uciπøliwoúci nie wykraczajπcej poza granice dzia≥ki,
c) nie powodujπcego ograniczenia wype≥niania funkcji terenÛw sπsiednich,
d) nie wywo≥ujπcego koniecznoúci realizacji urzπdzeÒ podczyszczenia lub neutralizacji úciekÛw,
e) zwiπzanych ze sk≥adowaniem odpadÛw.
2. Dla obszarÛw oznaczonych symbolami: Mj, Mj/U, U/Mj, U
naleøy zachowaÊ dopuszczalny poziom ha≥asu zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami szczegÛlnymi i obowiπzujπcymi
normami.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki korzystania ze úrodowiska
przyrodniczego:
a) zakaz sk≥adowania i przetrzymywania poza pomieszczeniami surowcÛw, materia≥Ûw i produktÛw mogπcych
przenikaÊ do grunta, lub wÛd, chyba øe bÍdzie to miejsce
odizolowane od gruntu,
b) obowiπzuje ogrzewanie budynkÛw wy≥πcznie z bezemisyjnych lub niskoemisyjnych ürÛde≥ zasilania (energia
elektryczna, gaz, olej opa≥owy).
ß18
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlano-us≥ugowe:
1) przedstawione na rysunku planu obowiπzujπce i sugerowane
linie podzia≥u na dzia≥ki,
2) koniecznoúÊ zapewnienia dostÍpu do kaødej dzia≥ki ñ bezpoúrednio z istniejπcych i projektowanych ulic lub poprzez
dzia≥kÍ stanowiπcπ dojazd, na ktÛrej obowiπzuje zakaz zabudowy,
3) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ek z zastrzeøeniem ß18 pkt 1).
ß19
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1) zaopatrzenie w wodÍ ñ rozprowadzenie wody zaprojektowano
z istniejπcych przewodÛw wodociπgowych znajdujπcych siÍ
na terenie objÍtym opracowaniem,
2) odprowadzenie úciekÛw komunalnych ñ opracowanie
uwzglÍdnia moøliwoúÊ realizacji dwÛch wariantÛw systemu
kolektorÛw úciekowych:
I wariant ñ (naniesiony na rysunku) projektuje siÍ budowÍ
systemu kana≥Ûw úciekowych grawitacyjnych, odprowadzajπcych úcieki do projektowanej przepompowni w rejonie
ul. Za Dworcem, poprzez ktÛra skierowane zostanπ do
studzienki kanalizacyjnej na istniejπcym kanale sanitarnym

3)

4)

5)

6)

7)
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ÿ 300 w ul. Za Dworcem. Dalej transportowane bÍdπ grawitacyjnie na g≥Ûwnπ przepompowniÍ úciekÛw w rejonie
jeziora Miejskiego. NastÍpnie wspÛlnie ze úciekami miejskimi
przepompowane bÍdπ na miejskπ mechaniczno-biologicznπ
oczyszczalniÍ úciekÛw,
II wariant ñ istnieje potencjalna moøliwoúÊ skierowanie
kana≥Ûw úciekowych grawitacyjnych do istniejπcej, przepompowni úciekÛw na terenie Zak≥adu ìMetalplastî, skπd wspÛlnie
ze úciekami komunalnymi z pozosta≥ych zak≥adÛw przemys≥owych w tym rejonie przepompowywane bÍdπ na miejskπ
oczyszczalniÍ. Realizacja tego wariantu bÍdzie moøliwa
wÛwczas, gdy ìMetalplastî zdecyduje siÍ przekazaÊ úcieki
komunalne na miejskπ oczyszczalni úciekÛw. DecyzjÍ takπ
naleøy podjπÊ na podstawie koncepcji odprowadzenia úciekÛw
komunalnych z dzielnicy przemys≥owej, ktÛra uwzglÍdniaÊ
bÍdzie rachunek ekonomiczny eksploatacji ma≥ej oczyszczalni
úciekÛw ìMetalplastuî i jej modernizacjÍ w porÛwnaniu do
kosztÛw oczyszczania tych úciekÛw na miejskiej oczyszczalni,
biorπc jednoczeúnie pod uwagÍ prawid≥owe ich oczyszczenie,
≥πcznie z wytraceniem zwiπzkÛw biogennych. Realizacja tego
wariantu pozwoli na trasowanie kana≥Ûw grawitacyjnych w
rejonie ulicy KujaÒskiej, tak by uniknπÊ g≥Íbokich wykopÛw
(do 4,5 m w wariancie I), nie naruszajπc jednoczeúnie
konstrukcji planu,
odprowadzenie wÛd opadowych ñ projektuje siÍ budowÍ
systemu kana≥Ûw deszczowych, ktÛre odprowadzaÊ bÍdπ
wody opadowe, g≥Ûwnie z nawierzchni ulic do kanalizacji
deszczowej na terenie Zak≥adu ìMetalplastî. Projekt techniczny
winien byÊ opracowany dla ca≥ej dzielnicy, ze wzglÍdu na
koniecznoúÊ zastosowania minimalnych spodkÛw i zag≥ÍbieÒ,
zaopatrzenie w gaz ñ w pierwszym etapie mieszkaÒcy
osiedla zaopatrywani bÍdπ w gaz butlowy propan-butan.
Docelowo planuje siÍ doprowadzenie gazu ziemnego zaazotowanego gazociπgami úredniego ciúnienia z istniejπcej stacji
redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia, zlokalizowanej
w po≥udniowo-wschodniej czÍúci miasta Z≥otowa,
zaopatrzenie w ciep≥o ñ na terenie objÍtym zmianπ planu
przewiduje siÍ realizacjÍ indywidualnych systemÛw grzewczych, w ktÛrych preferowane bÍdπ ekologiczne czynniki
grzewcze, takie jak: energia elektryczna oraz paliwa gazowe,
zaopatrzenie w energiÍ elektryczna ñ na terenie objÍtym
opracowaniem projektuje siÍ budowÍ stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV na terenie oznaczonym symbolem EE na
rysunku planu, ktÛrej liniami kablowymi niskich napiÍÊ energia
doprowadzona bÍdzie do odbiorcÛw. Na terenach przyleg≥ych istnieje stacje transformatorowe posiadajπce rezerwÍ
mocy, co zostanie wykorzystane dla czÍúciowego zaopatrzenia
odbiorcÛw omawianego terenu,
dla istniejπcych budynkÛw zlokalizowanych wzd≥uø ul. KujaÒskiej od nr 9 ñ 33 odprowadzenie úciekÛw projektuje siÍ do
kolektora g≥Ûwnego ulicy oznaczonej symbolem KD ul. KujaÒskiej ñ jako wspÛlne przy≥πcza z odprowadzeniem úciekÛw dla projektowanych wzd≥uø ulicy KD.

ß20
Inwestorzy podejmuje prace ziemne na obszarze objÍtym zmianπ
planu obowiπzani sπ powiadomiÊ WojewÛdzkiego Konserwatora
ZabytkÛw celem objÍcia tych prac nadzorem archeologicznym.
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ß21
1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139) z wy≥πczeniem terenÛw zabudowanych dla pozosta≥ych terenÛw, dla ktÛrych okreúlono
w niniejszej uchwale przeznaczenie nierolnicze, ustala siÍ
stawkÍ procentowa s≥uøπca, naliczeniu na rzecz gminy Miasta
Z≥otÛw jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 30%.
2. OdstÍpuje siÍ od ustalenia stawki, o ktÛrej mowa w ust. 1
w odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ gminy, budü
zbywalnych na jej rzecz.
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ß23
Tracπ moc ustalenia Uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Pilskiego Nr 7/93 z dnia 17 maja
1993 r. w sprawie miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa na obszarze objÍtym
niniejszπ uchwa≥π.
ß24
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß22
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin
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UCHWA£A Nr XXXII/218/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa w rejonie ulic Aleja
Piasta-Krzywoustego
Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa w rejonie ulic Al. Piasta
i Krzywoustego.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Dla obszaru objÍtego zmiana planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw:
1) teren us≥ug publicznych oznaczony na rysunku zmiany planu
UP,
2) teren us≥ug komercyjnych oznaczony na rysunku zmiany
planu UC,

3) teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczony na
rysunku zmiany planu MN,
4) teren komunikacji ogÛlnodostÍpnej z trasami uzbrojenia
technicznego oznaczony na rysunku zmiany planu K.
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry zagospodarowania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi, znakami graficznymi i opisem ìrysunku zmiany planuî.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu us≥ug publicznych UP ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dom nr 31 murowany z pierwszej Êwierci XX w. w ktÛrym
mieúci siÍ Szko≥a Muzyczna znajduje siÍ pod ochronπ konserwatorskπ S≥uøby Ochrony ZabytkÛw,
a) wszelkie zmiany remontowe wewnπtrz budynku oraz
zmiany remontowe elewacji, pokrycia, docieplenia itp.
naleøy uzgadniaÊ ze S≥uøbπ Ochrony ZabytkÛw,
2) na dzia≥ce nr 279/8 moøliwy do realizacji budynek us≥ugowy
o charakterze nieuciπøliwym,
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a) wysokoúÊ do III kondygnacji nadziemnych w tym poddasze
uøytkowe,
b) dach symetryczny o spadku 30∞-45∞ o kalenicy prostopad≥ej do ul. Krzywoustego,
c) obowiπzujπca linia zabudowy w linii rozgraniczajπcej
ul. Krzywoustego,
d) zakaz grodzenia dzia≥ki.
ß5
Dla terenu us≥ug komercyjnych UC ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dom nr 33 murowany z pierwszej Êwierci XX w. objÍty jest
ochronπ konserwatorskπ S≥uøby Ochrony ZabytkÛw,
a) wszelkie zmiany remontowe wewnπtrz budynku oraz
zmiany remontowe elewacji pokrycia, docieplenia itp.
naleøy uzgadniaÊ ze S≥uøbπ Ochrony ZabytkÛw,
b) od strony Al. Piasta moøliwe ogrodzenie w linii zabudowy
budynku nr 33 od ul. dojazdowej KD po linii rozgraniczajπcej do wys. 0,80 m,
c) obowiπzek zachowania starodrzewu, zakaz wycinki z wyjπtkiem koniecznych ciÍÊ sanitarnych.
ß6
Dla terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej MN ustala siÍ
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowÍ szeregowa bez podpiwniczenia (w tym w granicach opracowania mieúci siÍ skrajny budynek z szeregu
dzia≥ek),
2) wysokoúÊ budynku II kondygnacje w tym poddasze uøytkowe,
3) garaø wbudowany lub dobudowany przy granicy z sπsiadem
wg za≥πcznika graficznego,
4) usytuowanie zabudowy szczytem do ulicy. Spadek po≥aci
45∞,
5) nad garaøem moøliwy taras lub nadbudowa piÍtra z przekryciem ca≥ego budynku jw.,
6) ogrodzenie dzia≥ki aøurowe do wys. 0,80 m od strony ulicy.
ß7
Dla terenu komunikacji ogÛlnodostÍpnej K ustala siÍ:
1) ulica zbiorcza KZ (Al. Piasta) o liniach rozgraniczajπcych
istniejπcych 17,0 m od osi jezdni,
2) ulica lokalna istniejπca KL (ul. Krzywoustego) o liniach
rozgraniczajπcych w linii zabudowy budynku nr 31 tj. 10,0 m

Poz. 1342

od krawÍdzi jezdni. Usytuowanie miejsc postojowych w iloúci
7 pod kπtem 45∞,
3) ulica dojazdowa KD szer. 5,5 m o zmiennych liniach rozgraniczajπcych.
ß8
1. Ustala siÍ niezbÍdne uzbrojenie techniczne w sieci:
1) wodociπgowπ,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) kanalizacji deszczowej,
4) elektroenergetycznπ,
5) ciep≥ociπg z miejskiej sieci c.o.,
6) ewentualne odpady powsta≥e w wyniku dzia≥alnoúci
us≥ug komercyjnych naleøy dostarczyÊ na teren miejskiego
wysypiska úmieci.
2. Pod≥πczenie do sieci uzbrojenia technicznego jest obowiπzkowe.
ß9
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß10
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa na objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4186 ó

Poz. 1342

Dziennik UrzÍdowy
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ó 4187 ó
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1343
UCHWA£A Nr XXXII/219/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego brzegu jeziora Miejskiego w Z≥otowie w
rejonie ul. Staszica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego brzegu jeziora Miejskiego w rejonie
ul. Staszica w Z≥otowie.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Dla obszaru objÍtego zmiana planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw:
1) teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczony na
rysunku zmiany planu MN.
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej
uchwa≥y oraz Obowiπzujπce i nieprzekraczalne linie zabudowy
wyraøone rysunkiem, cyframi i opisem ìrysunku zmiany planuî.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenÛw zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej MN ustala
siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) budynek murowany, parterowy z poddaszem uøytkowym,
2) dopuszcza siÍ podpiwniczenie czÍúciowe lub ca≥kowite przy
moøliwym wyniesieniu piwnic nad poziom terenu do 1,0 m,
3) budynek kryty dachem spadzistym o nachyleniu po≥aci
30∞-60∞,
4) garaø wbudowany w budynek mieszkalny,
5) krycie dachu dachÛwkπ ceramicznπ lub bitumicznπ,
6) ogrodzenie aøurowe o maksymalnej dopuszczalnej wysokoúci
1,0 m nad poziom terenu.

ß5
Dojazd do terenu MN z istniejπcej ulicy dojazdowej oznaczonej
na rysunku planu D usytuowanej w bezpoúrednim sπsiedztwie
terenu MN, o szerokoúci 6,0 m.
ß6
Ustala siÍ niezbÍdne uzbrojenie techniczne w nastÍpujπce sieci
z obowiπzkiem w≥πczenia w ul. Staszica:
1) wodociπgowπ,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) elektroenergetycznπ,
4) gazowniczπ,
5) odpady sta≥e gromadzone sπ i unieszkodliwiane na terenie
miejskiego wysypiska úmieci, gdzie naleøy je dostarczyÊ.
ß7
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 20% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß8
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXX/214/92 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 29 grudnia 1992 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 6 z dnia 04.05.1993 r. poz. 47 w sprawie miejscowego szczegÛ≥owego planu zagospodarowania przestrzennego
brzegu jeziora Miejskiego w Z≥otowie na obszarze objÍtym
niniejszπ uchwa≥π.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4188 ó

Poz. 1343
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WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4189 ó

Poz. 1344

1344
UCHWA£A Nr XXXII/220/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa w rejonie Muzeum Ziemi
Z≥otowskiej
Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa w rejonie Muzeum
Ziemi Z≥otowskiej.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Dla obszaru objÍtego zmiana planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw:
1) teren zabudowy mieszkalnej istniejπcej wielorodzinnej oznaczony na rysunku zmiany planu MN,
2) teren us≥ug publicznych oznaczony na rysunku zmiany planu
UP,
3) teren komunikacji publicznej oznaczony na rysunku zmiany
planu K.
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej
uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry zagospodarowania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi, znakami graficznymi
i opisem ìrysunku zmiany planuî.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenÛw zabudowy mieszkalnej istniejπcej wielorodzinnej
MN ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) domy nr 2 i 3 przy ul. Wojska Polskiego objÍte sπ ochronπ
konserwatorskπ S≥uøby Ochrony ZabytkÛw,
2) wszelkie zmiany remontowe wewnπtrz budynkÛw oraz zmiany
remontowe elewacji, pokrycia, dociepleÒ itp. naleøy uzgadniaÊ ze S≥uøbπ Ochrony ZabytkÛw,
3) obowiπzuje wjazd od ul. Mokrej. Moøliwa budowa 5 boksÛw
garaøowych w przypadku rozbiÛrki istniejπcego budynku

gospodarczego. Garaøe parterowe usytuowane przy granicy
z obowiπzujπcym uk≥adem kalenicy w dachu dwuspadowym,
krytym dachÛwkπ ceramicznπ,
4) ca≥oúÊ posesji oznaczonej MN ogrodzona od strony posesji
Muzeum ñ murem z ceg≥y ceramicznej o wys. 2,20 m
o zwieÒczeniu historycznym wg wytycznych SOZ.
ß5
Dla terenu us≥ug publicznych UP ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dom nr 2a przy ul. Wojska Polskiego, w ktÛrym mieúci siÍ
Muzeum Ziemi Z≥otowskiej znajduje siÍ w rejestrze zabytkÛw
wojewÛdztwa. Powstanie budynku okreúla siÍ na pierwszπ
po≥owÍ XIX w.,
2) ca≥oúÊ terenu oznaczona UP przeznaczona jest na potrzeby
Muzeum,
3) moøliwa zabudowa (przeniesienie obiektÛw muzealnych)
w strefie zabudowy nieprzekraczalnej,
4) dojazd i obs≥uga komunikacyjna od ul. Mokrej,
5) od strony pÛ≥nocnej na granicy z pasem drogowym naleøy
nasadziÊ szpaler drzew.
ß6
Dla terenu komunikacji ogÛlnodostÍpnej K ustala siÍ liniÍ rozgraniczajπcπ od strony terenÛw objÍtych zmianπ planu:
1) szerokoúÊ jezdni ul. Mokrej wynosi 6,0 m,
2) od strony terenu Muzeum ñ chodnik szer. 1,5 m,
3) w perspektywie odcinek ul. Mokrej prostopad≥y do ul. Wojska
Polskiego bÍdzie ≥πcznikiem z obwodnicπ planowanπ miÍdzy
Starym Miastem a jeziorem Baba.
ß7
1. Ustala siÍ obowiπzek w≥πczenia instalacji w planowanej
zabudowie do istniejπcych miejskich sieci uzbrojenia terenu
w ul. Mokrej.
2. Ewentualne odpady sta≥e gromadzone sπ i unieszkodliwiane
na terenie wysypiska úmieci w Stawnicy.
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 1% stawkÍ s≥uøπcπ
naliczeniu opluty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci dla
terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß9
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. w miejscowego planu

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4190 ó

Poz. 1344
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ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa na
obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.

Poz. 1344, 1345

ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

1345
UCHWA£A Nr XXXII/221/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Z≥otowa w rejonie ul. Mickiewicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza w Z≥otowie.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Dla obszaru objÍtego zmiana planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw:
1) teren zabudowy mieszkalno-us≥ugowej oznaczony na rysunku
zmiany planu MN + U.
2) teren zabudowy us≥ugowo-gastronomicznej oznaczony na
rysunku zmiany planu UG.
3) teren komunikacji ogÛlnodostÍpnej z g≥Ûwnymi trasami istniejπcego uzbrojenia technicznego oznaczony na rysunku
zmiany planu KZ.
ß3
Dla terenÛw zabudowy mieszkalno-us≥ugowej MN + U ustala siÍ
nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siÍ wysokoúÊ budynku mieszkalno-us≥ugowego na 3
kondygnacje nadziemne w tym poddasze uøytkowe mieszkalne.
2) partery us≥ugowe dostÍpne z poziomu terenu z okreúlonym
kierunkiem obs≥ugi.

3) dach stromy o kacie nachylenia po≥aci 45∞ kryty dachÛwkπ
ceramicznπ lub bitumicznπ o g≥Ûwnej kalenicy rÛwnoleg≥ej
do osi ul. Mickiewicza. W úcianie szczytowej budynku MN + U
projektowanego po wschodniej stronie ul. Mickiewicza ustala
siÍ moøliwoúÊ wykonania otworÛw,
4) budowa garaøy moøliwa przy zachowaniu ich usytuowania
i iloúci okreúlonej graficznie. Przy nieruchomoúci 2/1 dopuszcza
siÍ budowÍ 4 szeregowych parterowych pomieszczeÒ gospodarczych do czasu pod≥πczenia do miejskiej sieci gazowej lub
ciep≥owniczej.
5) wjazd na teren posesji w zabudowie zwartej o parametrach
zgodnych z przepisami o drogach poøarowych.
ß4
Dla terenÛw zabudowy us≥ugowej tzw. ma≥ej gastronomii UG ustala
siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siÍ wysokoúÊ budynku us≥ugowego na 2 kondygnacje
nadziemne w tym poddasze us≥ugowo-socjalne.
2) parter dostÍpny z poziomu terenu z okreúlonym kierunkiem
obs≥ugi tj. od strony skrzyøowania ulic Mickiewicza, Piasta
i Wojska Polskiego.
3) dach stromy o kπcie nachylenia po≥aci 45∞ i g≥Ûwnej kalenicy
rÛwnoleg≥ej do osi ul. Mickiewicza.
4) poddasze nadbudowane nad przejazdem z zachowaniem
parametrÛw zgodnych z przepisami o drogach poøarowych.
5) obs≥uga zaplecza od strony dojazdu publicznego (dz. nr 243/4).
ß5
Dla terenu komunikacji ogÛlnodostÍpnej KZ ustala siÍ liniÍ
rozgraniczajπcπ zbiorczej ulicy Mickiewicza w linii zabudowy,
zmiennπ od 14,0 m do 30,0 m w granicach planu:
1) jezdnia szerokoúci 7,0 m,
2) parking o 8 stanowiskach postojowych z rozdzielajπcym
pasem zieleni o szer. 5,0 m.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4192 ó

Poz. 1345
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ß6
1. Ustala siÍ niezbÍdne uzbrojenie techniczne w nastÍpujπce
sieci dla zabudowy w granicach planu:
1) sieÊ wodociπgowπ,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) kanalizacji deszczowej,
4) elektroenergetycznπ,
5) ciep≥ociπg z miejskiej sieci c.o.,
6) instalacjÍ hydrantÛw dla celÛw p. poø. na terenach
zielonych pasa drogowego.
2. Pod≥πczenie do sieci uzbrojenia technicznego jest obowiπzkowe.
Moøliwe alternatywne przy≥πcze do bÍdπcej w trakcie realizacji miejskiej sieci gazowej.

Poz. 1345, 1346

ß8
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. w sprawie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa
na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß7
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 10% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
i terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

1346
UCHWA£A Nr XXXII/222/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa obszaru po≥oøonego w Z≥otowie nad
jeziorem Zaleskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego dla terenÛw po≥oøonych w Z≥otowie w rejonie jeziora Zaleskiego i ulicy Jeziornej, Gorzelnianej,
terenÛw dawnego PGR Z≥otÛw oraz drogi do wsi Zalesie,
obejmujπcπ ustalenia zawarte w ß2 niniejszej uchwa≥y.
2. Integralnπ czÍúciπ niniejszego planu jest rysunek zmiany
planu w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik nr 1 i nr 2, w skali
1:2000 za≥πcznik nr 3 do uchwa≥y.

ß2
Przedmiotem ustalenia planu sπ:
1) tereny oúrodka sportÛw wodnych ñ oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem USW,
2) tereny us≥ug sportowych i rekreacyjnych ñ oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem US,
3) tereny us≥ug rekreacyjnych ñ oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem URE,
4) tereny budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i ma≥ych
domÛw mieszkalnych oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem MN,
5) tereny zabudowy pensjonatowej ñ oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MP,
6) teren oúrodka us≥ugowego ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem OU,
7) teren us≥ug handlowych ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem UH,
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WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75
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8) teren us≥ug hotelowo-gastronomicznych ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem HUG,
9) teren us≥ug gastronomicznych ñ oznaczony na rys. zmiany
planu symbolem UG,
10)teren zieleni publicznej ñ oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem ZP.
11)teren zieleni leúnej ñ oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem ZL,
12)teren stacji wodociπgowej i ujÍcia wody ñ oznaczony na
rysunku zmiany planu symbolem WW,
13)teren komunikacji ñ oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem KG, KL, KD, KP-j, Kp,
14)teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych ñ oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem EE,
15)teren przepompowni úciekÛw ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem Np.
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry zagospodarowania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi, znakami graficznymi i opisem ìrysunku zmiany planuî.
ß4
Zobowiπzuje siÍ przysz≥ych inwestorÛw do uzgadniania prac
ziemnych z Konserwatorem ZabytkÛw Archeologicznych ñ Delegatura w Pile, celem objÍcia ich nadzorem archeologicznym.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania
dla terenÛw oznaczonych USW.
1. dla 1 USW:
1) istniejπcy budynek g≥Ûwny po przebudowie i modernizacji
przeznaczony na oúrodek sportÛw wodnych,
2) maksymalna iloúÊ miejsc noclegowych ñ 40,
3) budynek gospodarczy do przebudowy na parterowy hangar
sprzÍtu wodnego, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
4) moøliwoúÊ budowy pomostÛw dla sprzÍtu wodnego na
wschodnim brzegu dzia≥ki 1 USW,
5) wysokoúÊ budynku g≥Ûwnego ñ II kondygnacje nadziemne
+ poddasze uøytkowe w dachu stromym o spadku 40∞-45∞,
6) zakaz sytuowania innych obiektÛw kubaturowych,
7) w granicach dzia≥ki naleøy zapewniÊ odpowiednia dla
inwestycji liczbÍ miejsc parkingowych,
8) zakaz wycinania drzew,
9) strefÍ zieleni ochronnej od zachodniej strony jeziora,
10)zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki,
11)zakaz stosowania na terenie dzia≥ki nawierzchni asfaltowej,
ciπg≥ej betonowej i innej monolitycznej nie przepuszczajπcej wody deszczowej,
12)likwidacjÍ aktualnego systemu drenowania úciekÛw i w≥πczenie kanalizacji sanitarnej do systemu miejskiego,
13)dojazd pieszo-jezdny ñ istniejπcy, nad brzegiem jeziora.
2. dla 2 USW:
1) projektowany oúrodek sportÛw wodnych,
2) maksymalnπ iloúÊ miejsc noclegowych ñ 25,
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3) obiekt o wysokich walorach architektonicznych wkomponowany w krajobraz,
4) wysokoúÊ budynku ñ II kondygnacje nadziemne + dach
stromy o spadku 40∞-45∞,
5) jeden budynek na dzia≥ce z wbudowanymi funkcjami
gospodarczymi i hangarami,
6) ewentualnπ wycinkÍ drzew w zakresie niezbÍdnym dla
budowy,
7) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki,
8) dojazd pieszo-jezdny,
ß6
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych US:
1) jako przeznaczenie podstawowe: boiska, tereny jeüdzieckie,
tereny plaøowe, pomosty,
2) dopuszcza siÍ realizacjÍ ma≥ej architektury, urzπdzeÒ towarzyszπcych jak drobne obiekty kubaturowe jak szatnie, kasy
biletowe, sanitariaty, pomieszczenie ratownika itp. w niezbÍdnym zakresie jako obiekty parterowe,
3) bezwzglÍdny zakaz wycinania drzew,
4) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych, ciπg≥ych betonowych i innych monolitycznych, nie przepuszczajπcych wody
deszczowej,
5) lokalizacja ewentualnych hangarÛw na sprzÍt wodny w nieprzekraczalnych liniach zabudowy.
ß7
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych URE jako przeznaczenie podstawowe: wszelkie
us≥ugi turystyczne i mieszkalno-hotelarskie po≥πczone z gastronomiπ, kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne umoøliwiajπce
atrakcyjne spÍdzenie czasu wolnego.
1. dla 1 URE:
1) czÍúciowπ rozbiÛrkÍ obiektÛw znajdujπcych siÍ w pasie
drogowym,
2) dopuszcza siÍ inny wewnÍtrzny podzia≥ na dzia≥ki,
3) adaptacjÍ, przebudowÍ, modernizacjÍ w ramach obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
4) dzia≥kÍ wolnπ od zabudowy z przeznaczeniem na uzupe≥nienie funkcji dzia≥ek zabudowanych,
5) maksymalnπ iloúÊ miejsc hotelowych lub motelowych ñ
100,
6) moøliwe grodzenie dzia≥ki w obowiπzujπcej linii zabudowy,
7) moøliwe tymczasowe (do 15 lat) wykorzystanie budynkÛw i terenu do prowadzenia nieuciπøliwej dzia≥alnoúci
gospodarczej. Na d≥ugoúci dzia≥ek 1 URE moøliwa dzierøawa terenu w odleg≥oúci do 2,0 m od krawÍønika jezdni
do obowiπzujπcej linii rozgraniczajπcej ulicy (KL) na okres
15 lat,
2. dla 2 URE:
1) budynek pensjonatowy dla oko≥o 50 osÛb,
2) wysokoúÊ zabudowy maksymalnie III kondygnacje nadziemne w tym poddasze uøytkowe w dachu stromym
o spadku 40∞-45∞,
3) w granicach dzia≥ki naleøy zapewniÊ odpowiednia dla
inwestycji liczbÍ miejsc parkingowych,
4) moøliwe grodzenie dzia≥ki w obowiπzujπcej linii zabudowy,
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3. dla 3 URE:
1) pozostawienie funkcji oúrodka wczasowego w sezonie
letnim z moøliwoúciπ wykorzystania w pozosta≥ym czasie
do celÛw szkolnictwa ponad podstawowego, kursÛw
szkoleniowych, hotelu itp.
2) zakaz sytuowania dodatkowych obiektÛw kubaturowych,
3) maksymalna iloúÊ miejsc noclegowych ñ oko≥o 70,
4) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych i ciπg≥ych
betonowych,
4. dla 4 URE:
1) maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy ñ do wielkoúci 20%
powierzchni dzia≥ki,
2) wysokoúÊ zabudowy maksymalnie III kondygnacje nadziemne w tym poddasze uøytkowe w dachu stromym o
spadku 40∞-45∞,
3) maksymalna iloúÊ miejsc hotelowych ñ 20,
4) w granicach dzia≥ki naleøy zapewniÊ odpowiednia iloúÊ
miejsc parkingowych,
5) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki,
6) obowiπzek nasadzeÒ zieleni wysokiej i niskiej,
7) obs≥ugÍ komunikacyjnπ od strony ulicy projektowanej,
8) moøliwe grodzenie dzia≥ki w obowiπzujπcej linii zabudowy,
9) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowej, betonowej monolitycznej nie przepuszczajπcej wody deszczowej.
5. dla 5 URE:
1) istniejπcy budynek po by≥ej gorzelni do przebudowy i
modernizacji,
2) likwidacjÍ zabudowaÒ pozostajπcych poza linia rozgraniczajπca terenu dzia≥ki,
3) zakaz podzia≥u wtÛrnego dzia≥ki,
4) iloúÊ ewentualnych miejsc hotelowych ñ 40,
5) obs≥uga komunikacyjna obiektu z drogi lokalnej KL,
6) zapewnienie odpowiedniej iloúci parkingÛw na terenie
w≥asnym,
7) obowiπzuje jeden obiekt kubaturowy,
8) moøliwoúÊ dzierøawy czÍúci przyleg≥ego terenu ZP na
urzπdzenie zieleni wypoczynkowej, oczek wodnych itp.
bez moøliwoúci budowy obiektÛw kubaturowych.
ß8
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego MN.
1. dla 1 MN:
1) zabudowÍ istniejπcπ bliüniaczπ do pozostawienia z moøliwoúciπ modernizacji wewnπtrz,
2) dopuszcza siÍ drugi szereg zabudowy wolno stojπcej lub
bliüniaczej jako obiektÛw pensjonatowych o wysokoúci
I kondygnacji + poddasze uøytkowe w dachu symetrycznym stromym o spadku 45∞ o obowiπzujπcej orientacji
kalenicy,
3) zakaz budowy wolno stojπcych garaøy i budynkÛw gospodarczych,
4) obs≥ugÍ komunikacyjna od strony ulicy projektowanej
dojazdowej KD.
2. dla 2 MN:
1) zabudowÍ istniejπca jednorodzinna i ma≥ych domÛw
mieszkalnych bez moøliwoúci rozbudowy z dopuszczeniem remontÛw i modernizacji,

3.

4.

5.

6.
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2) zespÛ≥ garaøy murowanych w iloúci 28 sztuk z korektπ
dojazdÛw. Garaøe kryte dachem spadzistym o spadku 30∞
z materia≥u dachÛwkopodobnego,
3) koniecznoúÊ rozbiÛrki szop gospodarczych znajdujπcych
siÍ na drodze dojazdowej.
dla 3 MN:
1) zabudowÍ bliüniaczπ i wolno stojπcπ w obowiπzujπcych
i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
2) wysokoúÊ zabudowy I kondygnacja nadziemna + poddasze
uøytkowe w dachu spadzistym symetrycznym o nachyleniu
po≥aci 45∞ obowiπzujπcej orientacji kalenicy,
3) budynek wolno stojπcy na dzia≥ce nr 277 dopuszczony
do zabudowy pod warunkiem dojazdu od ul. Jastrowskiej,
4) zakaz budowy obiektÛw gospodarczych,
5) garaø wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego,
6) ogrodzenia dzia≥ek od terenÛw ZP aøurowe do wysokoúci
1,60 m wg ßustaleÒ ekologicznych,
7) zakaz stosowania do utwardzenia terenu nawierzchni
monolitycznych nie przepuszczajπcych wody deszczowej
(asfalt, beton).
dla 4 MN:
1) projektowana dzia≥ka jednorodzinna z zabudowπ wolnostojπcπ w obowiπzujπcej linii zabudowy 15,0 m od
krawÍdzi jezdni,
2) wysokoúÊ zabudowy I kondygnacji nadziemna + poddasze uøytkowe w spadzistym symetrycznym o nachyleniu
po≥aci 30∞,
3) garaø wbudowany,
4) zakaz budowy budynkÛw gospodarczych,
5) budynki istniejπce z zakazem rozbudowy w stronÍ jeziora,
6) zakaz stosowania do utwardzenia terenu nawierzchni
monolitycznych nie przepuszczajπcych wody deszczowej
(asfalt, beton),
7) ogrodzenia dzia≥ki od strony jeziora do wysokoúci 1,10 m,
jak w ßustaleÒ ekologicznych.
dla 5 MN:
1) zabudowÍ istniejπca mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
2) zakaz rozbudowy budynkÛw istniejπcych w stronÍ jeziora,
3) zakaz zabudowy gospodarczej,
4) uøytkowanie terenÛw na stokach wy≥πcznie ogrodniczosadownicze lub z przeznaczeniem na zieleÒ rekreacyjnπ,
5) ogrodzenie aøurowe do wys. 1,10 m n.p.t. i wg ß ustaleÒ
ekologicznych.
dla 6 MN:
1) istniejπca zabudowa mieszkaniowa z moøliwoúciπ wbudowania us≥ug nieuciπøliwych,
2) rozbudowa moøliwa w obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
3) przebudowa budynku Nr 12 moøliwa w zgodzie z wytycznymi konserwatora zabytkÛw,
4) ogrodzenie dzia≥ki moøliwe do wys. 1,10 aøurowe na
podmurÛwce o wys. do 30,0 cm,
5) dopuszcza siÍ podzia≥ dzia≥ki na dwie czÍúci w≥asnoúciowe.

ß9
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych MP:
1) zabudowÍ mieszkalno-pensjonatowπ ca≥orocznego uøytkowania,
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2) powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 20% powierzchni dzia≥ki,
3) wysokoúÊ zabudowy w kalenicy dachu nie moøe przekroczyÊ
12,50 m,
4) zabrania siÍ wtÛrnego podzia≥u dzia≥ek,
5) zabudowÍ wolno stojπcπ z obowiπzujπcym uk≥adem kalenicy
w obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
6) obs≥uga komunikacyjna od ulicy projektowanej KL,
7) ogrodzenie dzia≥ek do wysokoúci 1,0 m, aøurowe na podmurÛwce do wysokoúci 30,0 cm,
8) zakaz budowy wolno stojπcych obiektÛw gospodarczych
i garaøy,
9) dopuszcza siÍ dwa boksy garaøowe dobudowane do granicy
z sπsiadem (bliüniacze) ñ kryte dachem jak w budynkach
mieszkalnych.

1. dla 1 UH:
1) zabudowÍ pawilonowπ o sezonowej uøywalnoúci z moøliwoúciπ demontaøu na sezon zimowy,
2) dzia≥ki o wymiarach 10,0 m x 10,0 m,
3) obowiπzujπcπ liniÍ zabudowy po granicy dzia≥ek. Obowiπzuje
jeden typ architektoniczny obiektu budowlanego,
4) zabudowÍ parterowa z dostÍpnoúci, do us≥ug od strony
traktu pieszo-jezdnego KP-j,
5) dostawÍ towaru od strony Kp-j.
2. dla 2 UH:
1) zabudowÍ tymczasowπ parterowπ o sezonowej uøywalnoúci z moøliwoúciπ demontaøu na sezon zimowy,
2) dzia≥ki o wymiarach 3,5 x 6,0 m,
3) obowiπzujπca liniÍ zabudowy do granicy dzia≥ek, obowiπzuje
jeden typ architektoniczny obiektu budowlanego.

ß10
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla trenu
oznaczonego OU:
a) przeznaczenie podstawowe: funkcje handlowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne zwiπzane z zaopatrzeniem ruchu
wczasowego,
b) wyklucza siÍ us≥ugi, ktÛrych uciπøliwoúÊ przekracza granice
dzia≥ki i wymaga ustalenia strefy ochronnej,
c) do roku 2015 dopuszcza siÍ tymczasowy sposÛb uøytkowania
terenu tj. gospodarczπ osiedli mieszkaniowych PGR,
d) w przypadku rozbudowy lub budowy znaczπcego fragmentu
oúrodka us≥ugowego OU inwestor podporzπdkuje siÍ ustaleniom architektonicznego projektu koncepcyjnego ca≥ego
oúrodka opracowanego przez Urzπd Miejski w granicach
okreúlonych w niniejszym planie miejscowym.

ß12
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego HUG:
1) przeznaczenie podstawowe: hotel z restauracja oraz parkingiem towarzyszπcym.
2) wyklucza siÍ garaøe wolno stojπce,
3) jeden obiekt kubaturowy, do III kondygnacji nie przekraczajπcy ustalonych linii zabudowy, podyktowanych sπsiedztwem zabytkowego zespo≥u pa≥acowego z 1830 r.,
4) architekturÍ budynku HUG uzgodniÊ z konserwatorem zabytkÛw,
5) wjazd i wyjazd na ulicÍ DwÛr Z≥otowski na zasadach uzgodnionych z zarzπdcπ drogi,
6) zakaz grodzenia terenu,
7) miÍdzy linia zabudowy a terenem oznaczonym ZP nasadzenie
wy≥πcznie zieleni niskiej nie ograniczajπcej widocznoúci.

1. dla 1 OU:
1) dostÍpnoúÊ oúrodka od strony dziedziÒca wewnÍtrznego
z wyjπtkiem dojúcia od Kp i jeziora.
Sugeruje siÍ lokalizacjÍ obiektu gastronomicznego
z wykorzystaniem tarasowym skarpy i widokiem na zatokÍ
jeziora,
2) obs≥ugÍ zaopatrzeniowa oúrodka od dziedziÒca wewnÍtrznego z dojazdem od ulicy projektowanej KL,
3) dopuszcza siÍ podzia≥ na dzia≥ki mniejsze przy zachowaniu
zasad p. 3 i 4 i ogÛlnej dostÍpnoúci (bez ogrodzeÒ)
dziedziÒca,
4) wysokoúÊ zabudowy ñ parterowa przekryta symetrycznym
dachem spadzistym o spadku 30∞,
2. dla 2 OU:
1) wysokoúÊ zabudowy ñ parterowa przekryta dachem symetrycznym o spadku 30∞ bez podpiwniczenia,
2) minimalna wielkoúÊ powierzchni us≥ugowej parteru
500 m2,
3) dopuszcza siÍ wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne
pensjonatowe, o maksymalnej iloúci miejsc ñ 20,
4) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki budowlanej,
5) obowiπzuje jeden obiekt kubaturowy na dzia≥ce. MoøliwoúÊ wbudowania 2-4 garaøy.
ß11
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego UH.

ß13
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego UG:
1) obiekt uøytkowany ca≥orocznie,
2) przeznaczenie: kawiarnia, cukiernia, herbaciarnia itp. z towarzyszπcπ gastronomiπ,
3) wyklucza siÍ us≥ugi, ktÛrych uciπøliwoúÊ przekracza granice
dzia≥ki i wymaga ustalenia strefy ochronnej,
4) budynek parterowy kryty dachem o spadku 30∞, bez poddasza
i piwnic,
5) tarasy widokowe od strony jeziora i ciπgÛw spacerowych
ograniczone murem granicznym o wysokoúci 0,70 m.
ß14
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego ZP:
1) teren nasadzeÒ zieleni niskiej, wysokiej, szpalerÛw drzew
oraz zieleÒcÛw z alejami spacerowymi, tarasami widokowymi,
2) dopuszcza siÍ realizacjÍ placÛw zabaw dla dzieci m≥odzieøy
i osÛb starszych,
3) lokalizacjÍ elementÛw ma≥ej architektury jak ≥awki, altany,
zadaszenia, lampy itp.,
4) wprowadza siÍ zakaz sytuowania obiektÛw kubaturowych,
5) opracowanie przez architekta krajobrazu terenu leøπcego na
osi widokowej pa≥ac-jezioro,
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6) wprowadzenie we fragmentach brzegu jeziora murkÛw oporowych z tarasami widokowymi i alejami spacerowymi,
7) zakaz wycinki drzew w pasie strefy brzegowej jeziora,
8) moøliwπ przecinkÍ drzew m≥odych w celu zabezpieczenia
atrakcyjnoúci widokowej jeziora,
9) dopuszcza siÍ budowÍ sieci i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej w niezbÍdnym zakresie.
ß15
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania terenÛw oznaczonych ZL:
1) Obszar ZL objÍty planem miejscowym jest czÍúci, ìZwierzyÒcaî
z≥otowskiego, ktÛrego poczπtki siÍgajπ XV w., a kszta≥t
ostateczny uzyska≥ dziÍki twÛrczoúci architekta krajobrazu
Petera Josepha Lenne w I po≥. XIX w.
2) Ustala siÍ fragment w granicach planu z uk≥adem úcieøek
leúnych za nienaruszalny i zabytkowy.
3) Ustala siÍ moøliwoúÊ lokalizacji na terenie ZL elementÛw
ma≥ej architektury przy zachowaniu istniejπcego drzewostanu.
4) Ustala siÍ zakaz:
a) utwardzania úcieøek leúnych (asfaltowania i betonowania),
b) prowadzenie sieci inøynieryjnych przez teren leúny z wyjπtkiem urzπdzeÒ zwiπzanych ze sposobem zagospodarowania parku leúnego,
c) sytuowania parkingÛw na terenie ìZwierzyÒcaî wzd≥uø
drogi wojewÛdzkiej nr 189 i drogi powiatowej nr 337 do
wsi Zalesie.
5) Nakazuje siÍ:
a) prowadzenie gospodarki leúnej zgodnie z zasadami lasÛw
ochronnych grupy I i drzewostanÛw nasiennych,
b) utrzymanie pierwotnego uk≥adu przestrzennego by≥ego
parku.
ß16
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego WW:
1) ZamkniÍcie istniejπcej drogi miÍdzy studniami i powiÍkszenie
terenu stacji wodociπgowej. 2) KoniecznoúÊ dodatkowych
nasadzeÒ drzew i krzewÛw zw≥aszcza wzd≥uø linii rozgraniczajπcej ul. PartyzantÛw i na skarpie.
ß17
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego ZO:
1) na terenie dopuszcza siÍ nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej
o charakterze ogrodowym bez prawa zabudowy poza obiektami architektury ogrodowej.
ß18
Dla terenu komunikacji ustala siÍ:
1) Od strony terenÛw projektowanych:
a) pas drogowy ulicy Jastrowskiej (KG ñ droga wojewÛdzka
nr 189)
ñ 5,0 m od osi ulicy na styku z terenami ZP,
ñ w sπsiedztwie terenu HUG ñ zmienny oko≥o 20,0 m
od krawÍdzi jezdni.
b) pas drogowy ul. PartyzantÛw (KG ñ droga wojewÛdzka
nr 189)
ñ na styku z WW 12,0 m od krawÍdzi jezdni,
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ñ w strefie leúnej 20,0 m od osi jezdni.
2) UlicÍ projektowanπ KL o zmiennych liniach rozgraniczajπcych:
ñ 22,0 m; 27,0 m.
3) Na odcinkach istniejπcych ulicÍ KL o liniach rozgraniczajπcych:
ñ w ul. Wioúlarskiej ñ 30,0 m,
ñ w ul. Gorzelnianej -15,0 m.
4) UlicÍ dojazdowa KD o szerokoúci 14,0 m z istniejπcym
dojazdem obejmujπcym dz. nr 287/10 o szerokoúci nieregularnej.
5) Ciπgi pieszo-jezdne Kp-j z dopuszczeniem dojazdÛw do budynkÛw o zasadzie rÛwnouprawnionego ruchu pieszego +
jezdnego.
6) Takty piesze wydzielone Kp o sporadycznych dojazdach do
budynkÛw, us≥ug lub terenu EE, z pierwszeÒstwem ruchu
pieszego.
7) Maksymalne usytuowanie parkingÛw wzd≥uø ulicy w pasie
drogowym oznaczonym K.
8) Zakaz lokalizacji parkingÛw wzd≥uø ul. Wioúlarskiej.
9) ZasadÍ budowy sieci infrastruktury technicznej w pasach
drogowych.
ß19
Ustala siÍ usytuowanie urzπdzeÒ elektroenergetycznych EE istniejπcych do adaptacji lub rozbudowy.
Dojazd z traktu pieszego Kp.
ß20
Ustala siÍ teren przepompowni úciekÛw oznaczony Np.
ß21
Ustalenia ekologiczne:
1) Zakaz lokalizacji obiektÛw us≥ugowych obniøajπcych standard terenÛw rekreacyjno wypoczynkowych.
2) Zakaz lokalizacji zak≥adÛw prowadzπcych dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wymagajπcπ podczyszczania úciekÛw.
3) Ustala siÍ likwidacjÍ wszystkich zbiornikÛw na úcieki, drenaøy
itp. oraz obowiπzek pod≥πczenia do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.
4) Obowiπzek tymczasowego wykonania kot≥owni na olej opa≥owy lub gaz zbiornikowy do czasu pod≥πczenia do miejskiej
sieci gazowej.
5) W ogrodzeniach od strony jeziora pomiÍdzy terenem a ogrodzeniem obowiπzuje zakaz wykonania coko≥Ûw i przeúwit
o wysokoúci minimum 20,0 cm.
6) W celu zwiÍkszenia powierzchni ekopozytywnych ustala siÍ
zakaz stosowania do utwardzenia terenu w tym jezdni
i parkingÛw nawierzchni monolitycznych nie przepuszczajπcych wody deszczowej (jak asfalt lub beton).
7) RealizacjÍ pomostÛw i przystani naleøy poprzedziÊ uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 82 ust. 1
ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 38 poz.
230 ze zmianami).
ß22
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodÍ. Z istniejπcej sieci wodociπgowej
ÿ 100 w ul. Wioúlarskiej oraz istniejπcej sieci na terenie
osiedla.
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2) Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych z terenÛw projektowanych do dwu przepompowni úciekÛw, w tym jednej istniejπcej przy ul. Gorzelnianej. Z drugiej czÍúci terenÛw projektowanych úcieki odprowadzane bÍdπ do przepompowni przy
ul. Wioúlarskiej, stπd rurociπgiem t≥ocznym do miejskiej
oczyszczalni.
3) Oddanie do uøytkowania budynkÛw jest uzaleønione od
zrealizowania kana≥Ûw umoøliwiajπcych odbiÛr úciekÛw sanitarnych.
4) Odprowadzenie wÛd opadowych ñ powierzchniowe.
5) Zaopatrzenie w ciep≥o.
Przewidziano indywidualne systemy zaopatrzenia w ciep≥o,
w ktÛrych czynnikiem grzewczym winien byÊ gaz, energia
elektryczna, olej opa≥owy ñ czynniki bezpieczne dla úrodowiska.
6) Zaopatrzenia w gaz.
W I etapie mieszkaÒcy zaopatrywani bÍdπ w gaz butlowy,
docelowo doprowadzony zostanie gaz ziemny gazociπgiem
úredniego ciúnienia z istniejπcej stacji redukcyjno pomiarowej
pierwszego stopnia dla m. Z≥otowa.
7) Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ.
Z istniejπcej trafostacji po≥oøonej na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Rezerwuje siÍ teren pod jej rozbudowÍ lub
modernizacjÍ. Zak≥ada siÍ skablowanie wszystkich istniejπcych
linii napowietrznych i usytuowanie w projektowanych pasach
drogowych lub ciπgach pieszo-jezdnych.
ß23
Ustalenia planistyczne i proceduralne:
1) Przy ustalaniu warunkÛw zabudowy dla obiektÛw URE, USW
Burmistrz ma prawo zaøπdaÊ od inwestora przedstawienia
projektu koncepcyjnego obiektu i zagospodarowania terenu
lokalizacji.
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2) Wszyscy w≥aúciciele projektowanych obiektÛw bÍdπ partycypowaÊ w kosztach oczyszczania zatoki i brzegÛw jeziora
w granicach planu miejscowego.
3) Tymczasowy sposÛb uøytkowania terenÛw do roku 2015.
ß24
Ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß25
Do zmiany planu do≥πcza siÍ ìPrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ
zmiany planu na úrodowisko przyrodnicze.î
ß26
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. w sprawie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa
na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß27
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.
ß28
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4199 ó

Poz. 1346

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4200 ó

Poz. 1346

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4201 ó

Poz. 1346

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4202 ó

Poz. 1347

1347
UCHWA£A Nr XXII/224/2001 RADY GMINY KOåCIAN
z dnia 17 maja 2001 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z towarzyszπcπ funkcjπ
us≥ugowπ: administracyjno-socjalnπ i magazynowo-sk≥adowπ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r.
z pÛüniejszymi zmianami, oraz w zwiπzku z uchwa≥π Nr XVIII/
/171/2000 Rady Gminy Koúcian z dnia 21.11.2000 r. uchwala
siÍ zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Koúcian zatwierdzonego Uchwa≥π Rady Gminy Koúcian
Nr XX/113/92 z dnia 30.04.1992 r. (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa LeszczyÒskiego nr 9, poz. 115) obejmujπcπ obszar: we
wsi Bonikowo dzia≥ka nr 178 zwanπ, dalej planem.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß1
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze ktÛrego granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowany w skali 1:10 000.
ß2
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:10 000
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Ustalenia rysunku planu obowiπzujπ z wyjπtkiem elementÛw
oznaczonych gwiazdkπ, ktÛre stanowiπ treúÊ informacyjnπ.
ß3
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ w stosunku do obszaru objÍtego
planem wg zasad okreúlonych w ustaleniach Rozdzia≥ II i III uchwa≥y.
ß4
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu o ktÛrym
mowa w ß1 uchwa≥y,
2) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w skali 1:10 000 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) wyznaczaniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe jest on
wyznaczony na obszarze objÍtym planem,
5) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren
o gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami
w formie krzewÛw, roúlin okrywowych i trawy,
6) nasyceniu terenu zieleniπ wyraøony procentem powierzchni
dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ powierzchni
terenu, ktÛra ma zostaÊ przeznaczona na cele zieleni,

7) intensywnoúÊ zabudowy kubaturowej, wyraøonej procentem
powierzchni dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ
powierzchni terenu zabudowanego,
8) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze
wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
9) wysokoúÊ obiektÛw budowlanych (budynkÛw)
ñ naleøy
przez to rozumieÊ wysokoúÊ liczonπ od poziomu terenu do
najwyøszego punktu dachu,
10)dzia≥alnoúci funkcji us≥ugowej ñ naleøy przez to rozumieÊ
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ nieuciπøliwπ do ktÛrej moøna zaliczyÊ takie funkcje jak administracyjno-socjalnπ i magazynowo-sk≥adowπ (okreúlonπ przepisami odrÍbnymi szczegÛ≥owymi),
11)zakazywaniu, nakazywaniu lub obowiπzywaniu ñ naleøy przez
to rozumieÊ øe wprowadza siÍ zakaz, nakaz lub obowiπzek
na obszarze objÍtym planem,
12)zaleceniu ñ naleøy przez to rozumieÊ propozycjÍ rozwiπzaÒ
nie majπcych rangi przepisu gminnego.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ñ Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce
tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
zasadach zagospodarowania
ñ Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
rÛwnieø linie zabudowy i gabaryty obiektÛw
ß5
1. Wyznacza siÍ teren zabudowy mieszkaniowej z towarzyszπcπ
funkcjπ us≥ugowπ: administracyjno-socjalnπ i magazynowo-sk≥adowπ:
1) linie rozgraniczajπce o ktÛrych mowa w ust. 1 okreúla
rysunek planu,
2) teren o ktÛrym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem ìMN/Uî.
2. Na terenie o ktÛrym mowa w ust. 1 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy
i gabaryty obiektÛw:
1) dostÍpnoúÊ komunikacyjna poúrednio (poprzez drogÍ
oznaczonπ numerem dzia≥ki 180) od drogi wojewÛdzkiej
nr 308 relacji Koúcian-Nowy Tomyúl,
2) od linii rozgraniczajπcej tory kolejowe linia zabudowy
minimum 10 m,
3) nieprzekraczalna wysokoúÊ obiektÛw budowlanych
2,5 kondygnacje z poddaszem uøytkowym,
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4) lokalizujπc nowe obiekty zaleca siÍ w celu uzyskania
wiÍkszej harmonii i odpowiednich walorÛw estetycznych,
zastosowanie nowoczesnych materia≥Ûw z zachowaniem
dobrych proporcji i form architektonicznych,
5) nakazuje siÍ aby forma architektoniczna obiektÛw harmonizowa≥a z otoczeniem (krajobraz, t≥o, las),
6) obowiπzuje nasycenie terenu zieleniπ nie mniejsze niø 30%,
7) intensywnoúÊ zabudowy kubaturowej nie wiÍksza niø
45% powierzchni terenu,
8) na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. terenu naleøy w zaleønoúci od rodzaju
prowadzonej dzia≥alnoúci us≥ugowej ñ funkcji towarzyszπcej
uzyskaÊ w≥aúciwe uzgodnienia (przepisy szczegÛlne).

ROZDZIA£ III
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej
ß6
Na obszarze objÍtym planem zakazuje siÍ zasilania energetycznego z istniejπcej sieci energetycznej w sposÛb nie uzgodniony
z jej dysponentem, dotyczy to rÛwnieø telekomunikacji.
ß7
Plan ustala nastÍpujπce zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcego wodociπgu gminnego
(sposÛb pod≥πczenia do sieci zostanie okreúlony na wniosek
inwestora w decyzji,
2) utylizacja nieczystoúci p≥ynnych (úcieki) poprzez szczelne zbiorniki bezodp≥ywowe oprÛøniane przez wyspecjalizowane firmy
(docelowo pod≥πczenia do systemu gminnego ñ zewnÍtrznego),
3) úcieki deszczowe ñ zakazuje siÍ odprowadzania bezpoúrednio
do gruntu, jeøeli stwierdzono ich ponadnormatywne zanieczyszczenie,
4) zaopatrzenie w energiÍ cieplnπ; zastosowanie nieuciπøliwych
dla úrodowiska technologii oraz ekologicznych noúnikÛw
energii dla ürÛde≥ ciep≥a tj. gaz, olej opa≥owy, energia
elektryczna, (to znaczy naleøy zastosowaÊ urzπdzenia o wysokiej sprawnoúci grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeÒ do powietrza,
5) odpady komunalne (nieczystoúci tzw. sta≥e) winny byÊ gromadzone w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki zgodnie z warunkami
okreúlonymi w obowiπzujπcych przepisach szczegÛlnych i
systematycznie wywoøone przez wyspecjalizowane s≥uøby
(firmy) na wysypisko gminne (miejskie) ñ ustala siÍ obowiπzek segregacji odpadÛw u ìwytwÛrcyî,
6) doprowadzenie gazu powinno byÊ realizowane zgodnie
z RM.P. i H. (z 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkÛw
technicznych jakim powinny odpowiadaÊ sieci gazowe ñ
Dz.U. Nr 139/1995) ñ wieú Bonikowo jest zgazyfikowana
sieciπ rozdzielczπ úredniego ciúnienia PE,
7) prowadzona dzia≥alnoúÊ nie moøe dopuszczaÊ do sk≥adowania
na wolnym powietrzu materia≥Ûw mogπcych przenikaÊ do gleby
i wÛd gruntowych, a takøe pylπcych oraz emitujπcych odory,
8) przestrzegaÊ warunkÛw zakazu lokalizowania na analizowanym terenie obiektÛw ñ inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska, tj. zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami ñ przedsiÍwziÍÊ mogπcych znaczπco oddzia≥ywaÊ na úrodowisko,
ktÛrych oddzia≥ywanie wykracza≥oby poza teren w≥asnej dzia≥ki,
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9) przestrzegaÊ naleøy wszystkich zaleceÒ zawartych w ìPrognozie skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej z towarzyszπcπ funkcjπ us≥ugowπ na úrodowisko przyrodniczeî.
ß8
1. W obrÍbie obszaru objÍtego planem naleøy zapewniÊ zaopatrzenie wodne do celÛw gaúniczych oraz drogi poøarowe
zapewniajπce swobodny dojazd dla jednostek straøy poøarnej
ñ naleøy rÛwnieø zapewniÊ moøliwoúci i warunki do prowadzenia dzia≥aÒ ratowniczych.
2. Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ zakaz lokalizacji obiektÛw
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska naturalnego poprzez
emisjÍ do atmosfery gazÛw, p≥ynÛw lub substancji szkodliwych
dla otoczenia (uciπøliwoúÊ dzia≥alnoúci us≥ugowej nie moøe
wykraczaÊ poza teren przeznaczony do jej prowadzenia).

ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony úrodowiska kulturowego
ß9
Strefπ ochrony archeologicznej ìWî obejmuje siÍ ca≥y obszar
planu. Wszelka dzia≥alnoúÊ inwestycyjna w strefie ìWî na etapie
realizacji wymaga uzgodnienia z WojewÛdzkim Konserwatorem
ZabytkÛw, ktÛry okreúli warunki dopuszczajπce do realizacji
inwestycji (w zakresie ochrony archeologicznej).

ROZDZIA£ V
Przepisy koÒcowe
ß10
StawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty o ktÛrej mowa
w art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym, w stosunku do obszaru objÍtego planem, ustala
siÍ w wysokoúci: 0%.
ß11
Do planu do≥πcza siÍ prognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodnicze.
ß12
Traci moc uchwa≥a Nr XX/113/92 Rady Gminy Koúcian z dnia
30.04.1992 r. w sprawie uchwalenia planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koúcian og≥oszona w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa LeszczyÒskiego nr 9 poz. 115 w stosunku do obszaru objÍtego niniejszym planem.
ß13
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Koúcian.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Koúcian
(ñ) Andrzej Przyby≥a
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UCHWA£A Nr XXVI/283/2001 RADY GMINY Z£OT”W
z dnia 25 stycznia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy ZlotÛw we wsi Stawnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. Nr 13
z 1996 roku, poz. 74 z pÛün.zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn.
tekst: Dz.U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139 z pÛün.zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Z≥otÛw we wsi Stawnica
zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar dzia≥ek nr 468/1 i 468/2,
oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:5000, zwanym
dalej rysunki stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw:
1. tereny sk≥adowania i utylizacji odpadÛw sta≥ych, oznaczenie
na rysunku NU,
2. tereny zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysunku ZI.
ß3
Dla terenÛw sk≥adowania i utylizacji odpadÛw ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1. budowÍ kwater sk≥adowania odpadÛw z uszczelnionym
dnem i skarpami wewnÍtrznymi oraz urzπdzeniami do odprowadzania odcieku, budowÍ obiektÛw gospodarczych takich
jak: budynek magazynowy, garaøe na samochody i sprzÍt
wysypiskowy, wiaty i boksy na surowce wtÛrne, myjnie,
wagÍ i inne obiekty zwiπzane z segregacjπ odpadÛw sta≥ych,
2. wykonanie placÛw manewrowych i drÛg wewnÍtrznych.
ß4
Dla terenÛw zieleni izolacyjnej ustala siÍ:
1. w czÍúci oznaczonej ZI-1 obowiπzek nasadzeÒ zieleni wysokiej
i úredniej z uwzglÍdnieniem gatunkÛw liúciastych i iglastych
w formie zwartej, bez prawa budowy jakichkolwiek obiektÛw, urzπdzeÒ i drÛg dojazdowych,
2. w czÍúci oznaczonej ZI-2 obowiπzek nasadzeÒ zieleni wysokiej
i úredniej z uwzglÍdnieniem gatunkÛw liúciastych i iglastych,
z prawem budowy budynku administracyjno-socjalnego, portierni, wewnÍtrznych drÛg dojazdowych, rowÛw opaskowych i ogrodzenia,
3. w czÍúci oznaczonej ZI-3 obowiπzek nasadzeÒ zieleni wysokiej
i úredniej z prawem budowy drogi dojazdowej.

ß5
ZewnÍtrzna granica terenu ZI-1 od strony po≥udniowej, zachodniej
i wschodniej przez odpowiednie urzπdzenie zieleni izolacyjnej
powinna staÊ siÍ granicπ terenu o ograniczonym uøytkowaniu
zwiπzanym z terenem sk≥adowania odpadÛw.
ß6
Dla obiektÛw kubaturowych ustala siÍ:
1. wysokoúÊ zabudowy ñ 1 kondygnacja z moøliwoúciπ zastosowania gotowych obiektÛw kontenerowych,
2. oznaczone na rysunku nieprzekraczalne linie zabudowy.
ß7
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady infrastruktury technicznej:
1. zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcych sieci,
2. zaopatrzenie w wodÍ z sieci miejskiej lub w≥asnego ujÍcia,
3. odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do szczelnego zbiornika
bezodp≥ywowego, skπd wywoøone bÍdπ do oczyszczalni
w Z≥otowie.
ß8
Projekt techniczny sk≥adowiska odpadÛw sta≥ych, ktÛre jest inwestycjπ mogπcπ pogorszyÊ stan úrodowiska powinien uwzglÍdniaÊ:
1. wykonanie badaÒ geologicznych pod≥oøa,
2. wykonanie oceny oddzia≥ywania na úrodowisko,
3. prowadzenie monitoringu wÛd podziemnych i powierzchniowych w tym rzeki G≥omii,
4. zgodnoúÊ wykonania obiektu i jego funkcjonowania z istniejπcymi przepisami szczegÛlnymi.
ß9
Na obszarze objÍtym zmianπ planu tracπ moc ustalenia uchwa≥y
Nr XXVI/77/83 Gminnej Rady Narodowej w Z≥otowie z dnia
23 wrzeúnia 1983 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Z≥otÛw.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Z≥otÛw.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) S≥awomir Czyøyk
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1349
UCHWA£A Nr XLIII/352/01 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie ìMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie
ulic Jasnej i åremskiej w Mosinieî
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j. t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Jasnej i åremskiej w Mosinieî, obejmujπcy dzia≥kÍ
o nr ewid. 2282/1 oraz czÍúÊ dzia≥ek o nr ewid. 2283/2
i 2283.
2. Zakres obowiπzywania miejscowego planu okreúlajπ granice
zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali
1:500, stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Jasnej
i åremskiej opracowany jest dla obszarÛw oznaczonych na
mapie zasadniczej obrÍb Mosina, ark. 41 (Sekcja) 85-16-(9-6),
numerami ewidencyjnymi 2282/1, 2282/2, 2283.
2. Obszar opracowania planu, o ktÛrym mowa w ust. 1, obejmuje teren o powierzchni 0,30 ha.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M.
ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:500,
stanowiπcy za≥πcznik do mniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie uøytkowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem M
ustala siÍ jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo
jednorodzinne.

2. W stosunku do zabudowy na terenach, o ktÛrych mowa
w ust. 1, ustala siÍ nastÍpujπce wymagania:
1) istniejπca zabudowa mieszkaniowa moøe podlegaÊ likwidacji, wymianie, rozbudowie, przebudowie oraz zmianie
sposobu uøytkowania budynkÛw pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu;
2) wysokoúÊ projektowanej zabudowy mieszkaniowej do
dwÛch kondygnacji, w tym poddasze uøytkowe, dach
dwu- lub wielospadowy, kryty dachÛwkπ lub materia≥em
dachÛwkopodobnym;
3) dostosowanie bry≥y budynku do architektury regionalnej
i lokalnych tradycji poprzez twÛrcze wykorzystanie detali
architektonicznych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1, ustala siÍ:
1) budynek gospodarczo-garaøowy o powierzchni nieprzekraczajπcej 50 m2, parterowy;
2) lokalizacjÍ obiektÛw us≥ugowych, ktÛre nie mogπ naleøeÊ
do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska lub
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, na warunkach
okreúlonych w ust. 2 oraz zachowanie zasady, by tereny
przeznaczone pod te obiekty i urzπdzenia nie przekracza≥y
40% ca≥oúci powierzchni dzia≥ek;
a) obiekty, o ktÛrych mowa w ust. 3, mogπ byÊ wbudowane, przybudowane lub wolnostojπce;
b) obiekty dopuszczalne, wymienione w ust. 3, winny
byÊ dostosowane do charakteru i wymagaÒ uøytkowania podstawowego.
ß6
1. Ustala siÍ obs≥ugÍ komunikacyjnπ z ul. åremskiej i z ul. Jasnej.
2. Wyznacza siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci
6 m od linii rozgraniczajπcych ulicy åremskiej i ulicy Jasnej.
3. Wyznacza siÍ naroøne úciÍcia dzia≥ki nr ewid. 2282/1 na
skrzyøowaniu ulic åremskiej i Jasnej.
ß7
1. Projektowanπ zabudowÍ naleøy pod≥πczyÊ do istniejπcego
wodociπgu miejskiego.
2. Odprowadzenie úciekÛw do istniejπcej sieci kanalizacyjnej.
3. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci SN 14 k.
4. Dla odprowadzenia úciekÛw opadowych ustala siÍ rozwiπzania indywidualne w postaci studni ch≥onnych lub odprowadzenie powierzchniowo na tereny zielone wokÛ≥ zabudowaÒ.
5. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziÊ w granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz
na sk≥adowisko odpadÛw.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ paliwa ekologiczne.
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ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pÛün.zm.) ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ
naliczeniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 tejøe ustawy.
Stawka ta wynosi 30%.

Poz. 1349, 1350

ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Mosinie.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß9
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, zatwierdzony uchwa≥π Nr XXI/126/91
Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz.Urz.
Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 13), na obszarze objÍtym
ustaleniami niniejszego planu.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Przemys≥aw Pniewski

1350
UCHWA£A Nr XLIII/353/01 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie ìMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie
ul. Chopina w Mosinieî
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j. t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999
r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Chopina w Mosinieî.
2. Zakres obowiπzywania miejscowego planu okreúlajπ granice
zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali
1:1000, stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
1. ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenÛw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Chopina w Mosinieî obejmuje dzia≥ki oznaczone na mapie
ewidencyjnej numerami: 482, 493/1, 493/2, 481, 492,
480, 491, 479, 490, 478, 489, 477, 488 i czÍúÊ dzia≥ki
nr 487/1.
2. Plan, o ktÛrym mowa w ust. 1, obejmuje obszar o powierzchni 2,3 ha.

ß3
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M;
2) tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP;
3) przebieg drogi oznaczony na rysunku planu symbolem
KD oraz drogi oznaczone symbolem KX, zapewniajπce
dostÍp do magistrali wodociπgowej i gazociπgu wysokiego
ciúnienia.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajπce tereny, o rÛønym sposobie uøytkowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) przebieg magistrali wodociπgowej i gazociπgu wysokiego
ciúnienia ze strefπ wolnπ od zabudowy.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem M
ustala siÍ jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo
jednorodzinne.
2. W stosunku do zabudowy na terenach, o ktÛrych mowa
w ust. 1, ustala siÍ nastÍpujπce wymagania:
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1) wysokoúÊ budynkÛw do dwÛch kondygnacji, w tym
poddasze uøytkowe, dach dwu lub wielospadowy, kryty
dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym;
2) minimalizacja podpiwniczenia,
3) dostosowanie bry≥y budynku do architektury regionalnej
i lokalnych tradycji poprzez twÛrcze wykorzystanie detali
architektonicznych.
3. W stosunku do zagospodarowania dzia≥ki na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1, ustala siÍ, co nastÍpuje:
1) zblokowanie na jednej granicy z sπsiadem funkcji uciπøliwych typu ìgospodarczegoî takich jak: garaøe, miejsca
na odpady, kompostownik, wjazd do garaøu;
2) dopuszcza siÍ ≥πczenie dzia≥ek.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktÛrych
mowa w ust. 1, ustala siÍ:
1) budynek gospodarczo-garaøowy o pow. nieprzekraczajπcej 50 m2, parterowy, z dachem o nachyleniu zbliøonym
do dachu budynku mieszkalnego, pokrycie dachu jak
w ust. 2 pkt 1,
2) lokalizacjÍ obiektÛw us≥ugowych, ktÛre nie mogπ naleøeÊ
do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska lub
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, na warunkach
okreúlonych w ust. 2 oraz zachowanie zasady, by tereny
przeznaczone pod te obiekty i urzπdzenia nie przekracza≥y
40% ca≥oúci powierzchni dzia≥ki;
a) obiekty, o ktÛrych mowa w ust. 4; mogπ byÊ wbudowane, przybudowane lub wolnostojπce;
b) obiekty dopuszczalne, wymienione w ust. 4, winny
byÊ dostosowane do charakteru i wymagaÒ uøytkowania podstawowego.
ß5
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP
ustala siÍ jako przeznaczenie podstawowe zieleÒ publicznπ.
2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1, wyznaczyÊ po obu
stronach magistrali wodociπgowej i gazociπgu wysokiego
ciúnienia drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem Kx,
o szerokoúci do 5 m, zapewniajπce dostÍp do w/w urzπdzeÒ
technicznych.
ß6
1. W zakresie komunikacji ustala siÍ:
1) obs≥ugÍ terenÛw mieszkaniowych z ulicy dojazdowej,
oznaczonej symbolem KD, o szerokoúci 10 m w liniach
rozgraniczajπcych;
2) po≥πczenie ul. Czajkowskiego z ulicπ dojazdowπ KD, ulicπ
pieszojezdnπ o szerokoúci 7 m w liniach rozgraniczajπcych.
Teren pod ulicÍ pieszojezdnπ wydziela siÍ z dzia≥ki o
nr ewid. 488.
2. Wyznacza siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci
6 m od linii rozgraniczajπcych ulic dojazdowych KD.
3. Zachowuje siÍ strefy wolne od zabudowy i wysokich nasadzeÒ od przewodÛw urzπdzeÒ podziemnych:
ñ 15 m od gazociπgu wysokiego ciúnienia Eg 200 w/c,
przy czym w pasie o szerokoúci 65 m na stronÍ od osi
gazociπgu nie wolno prowadziÊ jakichkolwiek prac bez

ñ

Poz. 1350

zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PGNiG S.A. W-wa
ñ Regionalny Oddzia≥ Przesy≥u w Poznaniu;
8 m od magistrali ÿ 1000 mm po obydwu stronach od
osi przewodu.

ß7
1. Projektowanπ zabudowÍ naleøy pod≥πczyÊ do istniejπcego
wodociπgu miejskiego.
2. Przewiduje siÍ docelowo pod≥πczenie zabudowy do sieci
kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora z sieciπ
dopuszcza siÍ odprowadzenie úciekÛw do szczelnych zbiornikÛw zlokalizowanych na kaødej dzia≥ce.
3. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci SN.
4. Zaopatrzenie w gaz z istniejπcej sieci gazowej.
5. Dla odprowadzenia úciekÛw opadowych ustala siÍ rozwiπzania
indywidualne w postaci studni ch≥onnych lub odprowadzenie
powierzchniowe na tereny zielone wokÛ≥ zabudowaÒ.
6. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziÊ w granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz
na sk≥adowisko odpadÛw.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ paliwa ekologiczne.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pÛün.zm.) ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ
naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 tejøe ustawy.
Stawka ta wynosi 30%.
ß9
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, zatwierdzony uchwa≥π Nr XXI/126/91
Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz.Urz.
Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 13) oraz miejscowy plan
szczegÛ≥owy zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Czarnokurz w Mosinie, zatwierdzony uchwa≥π Nr XII/79/86
Rady Narodowej Miasta i Gminy Mosina z dnia 9 paüdziernika
1986 r. (Dz.Urz. Woj. Pozn. z 1987 r. Nr 1, poz. 5) na obszarze
objÍtym ustaleniami niniejszego planu.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Mosinie.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) mgr Przemys≥aw Pniewski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4211 ó

Poz. 1350
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1351
UCHWA£A Nr XLIII/354/01 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie ìMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi
Radzewice, obejmujπcego obszar dzia≥ki o nr ewid. 225/3î
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j. t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ ìMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we
wsi Radzewice, obejmujπcy dzia≥kÍ o nr ewid. 225/3î.
2. Zakres obowiπzywania miejscowego planu okreúlajπ granice
zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali
1:10 000, stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
3. Obszar zmiany planu, o ktÛrym mowa w ust. 1, obejmuje
powierzchniÍ 0,06 ha.
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu jest teren mieszkaniowy oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2. Obowiπzujπcym oznaczeniem graficznym, przedstawionym
na rysunku planu, sπ linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym
przeznaczeniu.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:10 000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß3
1. Ustala siÍ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2. Na terenie, o ktÛrym mowa w ust. 1, ustala siÍ nastÍpujπce
zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) istnieje moøliwoúÊ podzia≥u dzia≥ki na mniejsze. Podzia≥
powinien zostaÊ przeprowadzony w taki sposÛb, by na
kaødej dzia≥ce istnia≥a moøliwoúÊ zachowania przepisowych odleg≥oúci budynkÛw od granic;
2) ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci
5 m od linii rozgraniczajπcej drogi dojazdowej;
3) maksymalna wysokoúÊ projektowanej zabudowy mieszkaniowej ñ do 2 kondygnacji, w tym poddasze uøytkowe;
4) dach dwu lub wielospadowy. Nachylenie 30∞-45∞ dla
budynkÛw parterowych i 25∞-45∞ dla budynkÛw piÍtrowych. SposÛb ustawienia kalenicy ñ w nawiπzaniu do
kalenic dachÛw budynkÛw na dzia≥kach w bezpoúrednim
sπsiedztwie,
5) budynek gospodarczy lub garaø ñ parterowy o maksymalnej powierzchni 50 m2 moøe byÊ dobudowany do budynku mieszkalnego lub usytuowany jako wolnostojπcy.

ß4
1. Obs≥uga komunikacyjna dzia≥ki jest zapewniona z istniejπcej
drogi dojazdowej o numerze ewidencyjnym 256.
2. Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych ze wsi Radzewice bÍdzie
siÍ odbywaÊ przez programowane kana≥y sanitarne, pompownie i rurociπgi t≥oczne do istniejπcej oczyszczalni úciekÛw
w Mosinie. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ gromadzenie úciekÛw bytowych w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodÍ obiekt pod≥πczyÊ do w≥asnej
studni na dzia≥ce.
4. Wody opadowe odprowadziÊ indywidualnie na tereny zielone
wokÛ≥ zabudowy.
5. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci energetycznej.
6. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadziÊ w granicach posesji w sposÛb umoøliwiajπcy zorganizowany wywÛz na sk≥adowisko odpadÛw.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciep≥o preferuje siÍ paliwa ekologiczne.
ß5
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwa≥π Nr XXI/127/91
Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz.Urz.
Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) na obszarze objÍtym
ustaleniami niniejszego planu.
ß6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pÛün.zm.) ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ
naliczeniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 tejøe ustawy.
Stawka ta wynosi 30%.
ß7
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Mosinie.
ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
jej w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Przemys≥aw Pniewski
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1352
UCHWA£A Nr XXXIV/402/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 30 maja 2001 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Jasin, dla dzia≥ek
po≥oøonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1,
304/2 ñ powierzchnia zmiany 31, 49 ha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pÛüniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz na podstawie
uchwa≥ Rady Miejskiej z dnia 6 paüdziernika 2000 roku nr XXV/
/267/2000, XXV/268/2000, XXV/269/2000 w sprawie zmiany
przeznaczenia terenÛw upraw polowych i upraw polowych stanowiπcych rezerwÍ dla dzia≥alnoúci gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i komunikacji, Rada Miejska uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Jasin, dla dzia≥ek po≥oøonych przy
ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 298,
299/1, 299/2, 301 /3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2.
2. Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze dzia≥ek wymienionych w pkt 1.
3. Integralnπ czÍúciπ uchwa≥y jest rysunek planu, opracowany
w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych planem,
przy jednoczesnej ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
2. wyznaczenie zasad podzia≥u terenÛw,
3. okreúlenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenÛw,
4. ustalenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej w tym wyznaczenie
przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu
zagospodarowania terenu,
5. ustalenie zasad obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej
na rysunku planu symbolem MJ,
2. tereny aktywizacji gospodarczej, oznaczone na rysunku planu
symbolem AG,
3. tereny urzπdzeÒ komunikacji, oznaczone na rysunku planu
symbolem KS,
4. tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem EE,
5. tereny wÛd p≥ynπcych, oznaczone na rysunku planu symbolem WZ,

6. tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem
DW,
7. zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
8. zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
9. zasady kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej.
ß4
NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
b) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych
sposobach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic, odleg≥oúÊ linii zabudowy.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MJ ustala
siÍ:
1. G≥Ûwnπ funkcjπ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojπca i bliüniacza.
2. Istniejπcy w granicach dzia≥ek zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej las pozostaje jako obszar niebudowlany pod
ca≥kowitπ ochronπ, z moøliwoúciπ wy≥πcznie wycinki pielÍgnacyjnej.
3. Minimalnπ powierzchniÍ dzia≥ki powsta≥ej w wyniku wtÛrnego podzia≥u nieruchomoúci objÍtej planem ustala siÍ na
600 m2, przy czym szerokoúÊ frontu dzia≥ki przyleg≥ego do
drogi publicznej nie moøe byÊ mniejsza niø 20,0 m.
4. Na jednej dzia≥ce moøliwe jest usytuowanie tylko jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego
5. Zabudowa musi byÊ sytuowana w nastÍpujπcy sposÛb:
ñ domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
ñ budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania
wyznaczonych linii zabudowy.
6. Budynki pomocnicze mogπ pe≥niÊ funkcje: garaøy, pawilonÛw
ogrodowych, altan.
7. Zakazuje siÍ lokalizacji jakichkolwiek obiektÛw generujπcych
ruch samochodowy dostawczo-odbiorczy, zanieczyszczenie
powietrza, ha≥as, itp. uciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw sπsiednich dzia≥ek.
8. Dopuszczalny, maksymalny% zabudowy dzia≥ki (suma powierzchni zabudowy budynkÛw mieszkalnego i pomocniczego)
wynosi 30%, jednak nie wiÍcej niø 300 m2;
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9. Minimalny udzia≥ zieleni w zagospodarowaniu dzia≥ki ñ 50%.
10. Maksymalnπ powierzchniÍ budynku pomocniczego ustala
siÍ na 50,0 m2.
11. Ustala siÍ nieprzekraczalnπ maksymalnπ wysokoúÊ od poziomu
terenu:
ñ dla budynku mieszkalnego ñ 2 kondygnacje + poddasze
uøytkowe,
ñ dla budynku pomocniczego ñ 3,0 m do gzymsu lub
stropu dachowego;
12. Poziom posadowienia budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy
niø 0,5 m nad powierzchniÍ terenu.
13. Budynki mieszkalne muszπ mieÊ dach stromy, rÛwnieø te
o 1 kondygnacji naziemnej, preferowane nachylenie po≥aci
dachowych od 20∞-45∞.
14. Parkowanie ñ min. 2 stanowiska ñ naleøy zapewniÊ w granicach w≥asnej dzia≥ki.
15. Wjazdy na dzia≥ki naroøne naleøy lokalizowaÊ w maksymalnej odleg≥oúci od skrzyøowania ulic.
16. Ogrodzenia dzia≥ek ustala siÍ na granicy dzia≥ek, do wysokoúci
maksimum 1,5 m aøurowe co najmniej na 70% swojej
d≥ugoúci, koniecznie wzbogacone zieleniπ.
17. Obs≥ugÍ komunikacyjnπ wyznaczonych dzia≥ek zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siÍ poprzez istniejπce
drogi publiczne i projektowane drogi wewnÍtrzne ñ siÍgacze,
zgodnie z rysunkiem planu.
ß6
Dla terenÛw aktywizacji gospodarczej AG ustala siÍ:
1. G≥Ûwnπ funkcjπ terenu jest: przemys≥, rzemios≥o produkcyjne,
drobna wytwÛrczoúÊ, biura, handel hurtowy, bazy, sk≥ady
i magazyny, parkingi, w tym dla samochodÛw ciÍøarowych,
garaøe, stacje obs≥ugi pojazdÛw i stacje benzynowe oraz
urzπdzenia infrastruktury technicznej;
2. Ustala siÍ moøliwoúÊ podzia≥u nieruchomoúci w zaleønoúci
od potrzeb inwestorÛw, pod warunkiem zachowania minimalnej wielkoúci dzia≥ki okreúlonej na 5000 m2;
3. Obs≥ugÍ terenÛw aktywizacji gospodarczej ustala siÍ z ulic
wewnÍtrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem
DW o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych odpowiadajπcych drodze klasy D (dojazdowej); w przypadku podzia≥u
terenu na mniejsze dzia≥ki ustala siÍ moøliwoúÊ poprowadzenia
dodatkowych ulic wewnÍtrznych, zgodnie z potrzebami inwestorÛw;
4. Projektowane budynki muszπ byÊ sytuowane zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ñ zgodnie z
rysunkiem planu;
5. WysokoúÊ projektowanych budynkÛw produkcyjno-warsztatowo-magazynowych ñ 10,0 m do gzymsu lub stropu dachowego.
6. Zalecane dachy pochy≥e o kπcie nachylenia po≥aci 18∞-45∞,
dopuszcza siÍ stosowanie dachÛw p≥askich w przypadkach
wynikajπcych z technologii funkcji obiektu.
7. Dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorÛw
architektonicznych projektowanych obiektÛw.
8. Poziom posadowienia budynkÛw nie wyøszy niø 0,5 m nad
powierzchniÍ terenu.
9. Nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu ustala
siÍ w wysokoúci 75% ≥πcznie z powierzchniami utwardzonymi;
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10. Tereny ulic wewnÍtrznych stanowiπ przestrzeÒ do realizacji
urzπdzeÒ podziemnych.
11. Ustala siÍ obowiπzek zapewnienia miejsc parkingowych
zgodnie z potrzebami funkcji w granicach w≥asnych dzia≥ki;
12. Wszelkie ulice, place manewrowe, parkingi i dojazdy bÍdπ
posiada≥y utwardzonπ nawierzchniÍ oraz zostanπ wyposaøone
w system kanalizacji deszczowej.
ß7
Dla terenÛw urzπdzeÒ komunikacji KS ustala siÍ:
G≥Ûwnπ funkcjπ terenu jest przeznaczenie na cele zespo≥u torÛw
zdawczo-odbiorczych, drogi dojazdowe i parkingi lub infrastrukturÍ technicznπ, z moøliwoúciπ zlokalizowania pojedynczych
budynkÛw pomocniczych obs≥ugujπcych powyøsze funkcje.
ß8
Dla terenu urzπdzeÒ elektroenergetycznych EE ustala siÍ:
1. LokalizacjÍ stacji transformatorowej typu miejskiego zgodnie
z rysunkiem planu, zasilanej liniπ kablowπ lub napowietrznπ
SN-15 kV na podstawie warunkÛw technicznych przy≥πcza,
ktÛre wyda E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania terenu.
2. Dla terenÛw aktywizacji gospodarczej lokalizacje stacji transformatorowych typu konsumpcyjnego, zgodnie z potrzebami
inwestorÛw w ramach ich w≥asnych terenÛw, zasilanych liniπ
kablowπ lub napowietrznπ SN-15 kV na podstawie warunkÛw
technicznych przy≥πcza, ktÛre wyda E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania terenu. W zaleønoúci od
potrzeb inwestorÛw dopuszcza siÍ moøliwoúÊ zlokalizowania
stacji transformatorowej o zwiÍkszonej mocy.
3. Dla obiektÛw stacji transformatorowych nie obowiπzujπ
wyznaczone linie zabudowy.
4. Dla istniejπcych napowietrznych linii elektroenergetycznych
obowiπzujπ strefy wy≥πczone spod zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, o szerokoúci:
ñ dla linii SN 15 kV ñ po 7,5 m. od osi linii,
ñ dla linii WN 110 kV ñ po 15,0 m, od osi linii.
5. W przypadku przeniesienia istniejπcych napowietrznych linii
elektroenergetycznych wzd≥uø projektowanych ulic lub ich
skablowania, bÍdπ obowiπzywa≥y niezbÍdne strefy terenu
wy≥πczone spod zabudowy ñ zgodnie z obowiπzujπcymi
przepisami ñ wzd≥uø ich nowego przebiegu.
ß9
Dla terenu strefy ochrony gazociπgu wysokiego ciúnienia ustala
siÍ:
1. Dla istniejπcego gazociπgu wysokiego ciúnienia obowiπzuje,
zgodnie z przepisami szczegÛlnymi, strefa po 50,0 m w kaødπ
stronÍ od osi z zakazem zabudowy kubaturowej.
2. W strefie ochrony gazociπgu mogπ byÊ poprowadzone ulice
wewnÍtrzne w minimalnej odleg≥oúci 8,0 m. od osi gazociπgu
oraz bocznice kolejowe w odleg≥oúci minimalnej 16,5 m od
osi gazociπgu.
ß10
Dla terenÛw wÛd p≥ynπcych WZ ustala siÍ:
AdaptacjÍ istniejπcego cieku z obowiπzkiem udostÍpniania jego
brzegu w celu okresowego czyszczenia, zgodnie z przepisami
szczegÛ≥owymi.
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ß11
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ:
1. Obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obszaru w podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej:
a) wodociπg ñ projektowana sieÊ wodociπgowa ÿ 150
zostanie pod≥πczona do istniejπcego przewodu wodociπgowego ÿ 250 w ul. Rabowickiej,
b) kanalizacja sanitarna ñ przewidzianπ do realizacji sieÊ
kanalizacji sanitarnej ÿ 20 naleøy kolektorem doprowadziÊ do koÒcÛwki istniejπcego kana≥u sanitarnego ÿ 40
w ul. Rabowickiej, dla úciekÛw technologicznych wymagane jest przyjÍcie takiej technologii oczyszczania, ktÛra
zapewni bardzo wysoki stopieÒ redukcji zanieczyszczeÒ
przed wprowadzeniem úciekÛw do sieci kanalizacji sanitarnej.
c) kanalizacja deszczowa ñ odprowadzenie wÛd deszczowych nastπpi poprzez urzπdzenia podczyszczajπce i sieÊ
kanalizacji deszczowej na dzia≥kach do istniejπcych kana≥Ûw deszczowych,
d) sieÊ energetyczna ñ podziemna, skablowana,
e) sieÊ telefoniczna ñ podziemna, skablowana,
f) gromadzenie odpadÛw bytowych z kaødej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji; odprowadzenie odpadÛw sta≥ych ñ zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.
2. Ustala siÍ obowiπzek stosowania dla celÛw grzewczych
paliw gazowych i p≥ynnych oraz promowanie nowych, niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii.
3. Podstawπ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.

1. Na wszystkich terenach, niezaleønie od ich planowanego
przeznaczenia ustala siÍ obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejπcego i planowanego otoczenia;
2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu;
3. Zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej, a istniejπca o tym charakterze winna byÊ likwidowana lub modernizowana;
4. Przestrzenie publiczne naleøy wyposaøyÊ w obiekty ma≥ej
architektury oraz zieleÒ towarzyszπcπ.

ß12
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:
Na terenie objÍtym planem zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw
(zgodnie z Rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. ñ Dz.U.
Nr 93, poz. 589): szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska
i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadajπcych im zgodnie z przepisami obowiπzujπcymi w momencie z≥oøenia wniosku o ustalenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu.

ß16
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
SwarzÍdz.

ß13
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß14
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym,
s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci, okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia
terenu, w zwiπzku z uchwaleniem planu.
ß15
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta SwarzÍdza zatwierdzonego uchwa≥π nr XLIV/235/94
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21 lutego 1994 roku (Dz.Urz.
Woj. PoznaÒskiego nr 4 z dnia 28 marca 1994 roku poz. 43).

ß17
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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1353
UCHWA£A Nr XXVIII/224/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza w Kostrzyniej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8. marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie.
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o ktÛrym mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej uchwa≥y.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:500 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ,
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,

11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami,
12)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej pod budynkami
do powierzchni terenu, wyraøony w procentach.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1955 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z pÛün.zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U.
z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pÛün.zm.),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie
i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.
grudnia 1994r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 140),
8) rozporzπdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych,
jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny
oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93,
poz. 589),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
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ß4
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zgodnie z uchwa≥π Nr XX/159/2000 Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie przystπpienia
do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kostrzynie, planem ustala siÍ:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
2) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
3) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz urzπdzania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy,
gabaryty obiektÛw i wskaüniki intensywnoúci zabudowy.
4) zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu na dzia≥ki.
5) szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe planu
ß5
1. Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni 0,0386 ha.
2) Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest przy
ul. Mickiewicza w Kostrzynie.
2. Granice obszaru objÍtego planem.
Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu.
ß6
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce terenÛw o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
1) Na obszarze planu ustala siÍ podstawowe przeznaczenie,
teren zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem UM.
2) Na obszarze planu ustala siÍ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ
jako przeznaczenie dopuszczalne.
3) LiniÍ rozgraniczajπc, tereny o rÛønych funkcjach lub
rÛønych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciπg≥a
na rysunku planu.
2. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych ulicy, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych
warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do
istniejπcej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego
odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci,
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ,
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ
energetycznych,
e) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych
w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
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3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz urzπdzania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy,
gabaryty obiektÛw i wskaüniki intensywnoúci zabudowy.
1) Obs≥ugÍ komunikacyjnπ: ustala siÍ z istniejπcej ul. Mickiewicza; przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) w≥πczenie zjazdu z ulicy musi byÊ prowadzone pod
katem prostym lub zbliøonym do prostego;
b) zachowaÊ minimalnπ, przewidzianπ w przepisach,
szerokoúÊ utwardzonego zjazdu;
c) naleøy zapewniÊ ciπg≥oúÊ odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø
ulicy;
d) przy zjazdach z ulicy zachowaÊ odpowiednie, przewidziane w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych, pola
widocznoúci;
e) pozosta≥e, nie wymienione wyøej, parametry realizowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi
oraz Polskimi Normami.
2) Na terenie oznaczonym symbolem UM, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy:
ñ dla czÍúci us≥ugowej do III kondygnacji,
ñ dla czÍúci mieszkalnej do II kondygnacji;
b) przy lokalizowaniu budynkÛw zastosowaÊ rozwiπzania techniczne ograniczajπce negatywny wp≥yw drogi
krajowej nr 2;
c) nieprzekraczalna linia zabudowy: ustala siÍ zachowanie istniejπcej linii zabudowy, jednak nie mniej niø 8 m
od krawÍdzi jezdni;
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 40% powierzchni
dzia≥ki;
e) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ zmiany funkcji na dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ, pod warunkiem zachowania ustaleÒ
planu;
f) w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca
postojowe dla przyjezdnych.
4. Zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu na dzia≥ki
budowlane.
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ zakaz terenu na
dzia≥ki budowlane.
5. SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu wynikajπce
z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego.
1) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu;
przez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
2) Ustala siÍ wyposaøenie obszaru objÍtego planem w:
a) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady
podobne do komunalnych;
b) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady;
ktÛre podlegajπ utylizacji; odpady te muszπ byÊ gromadzone selektywnie.
3) Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na
obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;
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b) lokalizacji inwestycji i obiektÛw szkodliwych dla úrodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogπcych
pogorszyÊ stan úrodowiska, wymienianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
4) Uciπøliwoúci dla úrodowiska, zwiπzane z prowadzonπ, na
terenie objÍtym planem, dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, a powodowane np. przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogπ wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß7
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1. Nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu.
2. Nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
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dzony uchwa≥π Rady Miasta i Gminy Kostrzyn Nr XXX/167/92
z dnia 3 listopada 1992 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 16;
poz. 148), w granicach nieruchomoúci oznaczonej numerem
ewidencyjnym 644/1.
ß9
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci
30%.
ß10
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych: nieuøytek
o powierzchni 0,0386 ha, na cele okreúlone w uchwale.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Kostrzyn.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß8
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy us≥ugowo-mieszkaniowej przy
ul. Mickiewicza w Kostrzynie, traci moc miejscowy plan ogÛlny
zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna, zatwier-

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(ñ) mgr Pawe≥ IwaÒski

1354
UCHWA£A Nr XXVIII/225/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej, czÍúÊ dzia≥ki nr 84/16,
przy ul. KostrzyÒskiej w Czerlejnie, gm. Kostrzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej, czÍúÊ dzia≥ki
nr 84/16, przy ul. KostrzyÒskiej w Czerlejnie, gm. Kostrzyn,
bÍdπcy zmianπ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna, zatwierdzonego uchwa≥π Rady

Miasta i Gminy Kostrzyn Nr XXX/188/92 z dnia 3 listopada
1992 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 148).
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o ktÛrym mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej
uchwa≥y.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
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1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi;
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i szczegÛlnych,
11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska; a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami,
12)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej pod budynkami
do powierzchni terenu, wyraøony w procentach,
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥a zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
(Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z pÛün.zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowane. (Dz.U.
z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pÛün.zm.),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych
ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) rozporzπdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych,
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jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreúlenia
rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska
i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska oraz
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na
úrodowisko tych inwestycji.(Dz.U. Nr 93, poz. 589),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
ß4
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zgodnie z uchwa≥π Nr XX/160/2000 Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie przystπpienia
do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kostrzynie, planem ustala siÍ:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczajπce ulice,
3) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie
zabudowy, gabaryty obiektÛw i wskaüniki intensywnoúci
zabudowy,
5) zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu na dzia≥ki
budowlane.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe planu
ß5
1. Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni 0,80 ha.
2) Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest w miejscowoúci Czerlejno; gm. Kostrzyn.
2. Granice obszaru objÍtego planem.
Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu.
ß6
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce terenÛw
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
1) Na obszarze planu ustala siÍ podstawowe przeznaczenie:
a) teren zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej, oznaczony
na rysunku symbolami MU;
b) ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KD.
2) Przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ us≥ugowa, naleøy
realizowaÊ zgodnie z ß2, ust. 7 i 10, przy zachowaniu
uregulowaÒ wynikajπcych z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz postanowieÒ planu.
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3) LiniÍ rozgraniczajπcπ, tereny o rÛønych funkcjach lub
rÛønych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciπg≥a
na rysunku planu.
2. Linie rozgraniczajπce ulic.
1) Linie rozgraniczajπce ulic przedstawiono na rysunku planu.
2) Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ ulicÍ dojazdowπ, oznaczonπ, na rysunku symbolem KD, dla ktÛrej
ustala siÍ:
a) szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych ñ 10 m;
b) jezdniÍ o utwardzonej nawierzchni i szerokoúci min.
6 m;
c) dopuszcza siÍ realizacjÍ chodnika o szerokoúci minimum 2,0 m;
d) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy szczegÛlne i odrÍbne, a takøe Polskie Normy;
e) przy zjazdach indywidualnych na poszczegÛlne posesje
oraz publicznych zachowaÊ odpowiednie, wynikajπce
z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, pola widocznoúci;
f) w≥πczenie zjazdÛw, o ktÛrych mowa wyøej, do ulicy
musi byÊ prowadzone pod kπtem prostym lub zbliøonym do prostego;
g) zapewnienie ciπg≥oúci odwodnienia zjazdu wzd≥uø
ulicy.
3. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych ulic, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpuj warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do
sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ do czasu realizacji sieci, korzystanie ze szczelnego zbiornika bezodp≥ywowego;
b) kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego
odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci;
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ;
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ
energetycznych; dopuszcza siÍ lokalizacje stacji transformatorowej po wczeúniejszym uzyskaniu warunkÛw technicznych i uzgodnieniu z energetykπ;
e) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych
w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
4. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy,
gabaryty obiektÛw i wskaüniki intensywnoúci zabudowy.
1) Obs≥ugÍ komunikacyjna: ustala siÍ z ciπgu pieszo-jezdnego,
Kxx, leøπcego poza obszarem opracowania oraz ulicy
dojazdowej, KD, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) w≥πczenie zjazdÛw z ulic musi byÊ prowadzone pod
katem prostym lub zbliøonym do prostego;
b) zachowaÊ minimalnπ,, przewidziana w przepisach,
szerokoúÊ utwardzonego zjazdu;
c) zapewniÊ ciπg≥oúÊ odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulicy;
d) przy zjazdach z ulicy zachowaÊ odpowiednie, przewidziane w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych, pola
widocznoúci;
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e) pozosta≥e, nie wymienione wyøej, parametry realizowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi
oraz Polskimi Normami.
2) Na terenach oznaczonych symbolami 1MU i 2MU; zabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich
Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolno stojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe z poddaszem;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 30∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) ustala siÍ nieprzekraczalna liniÍ zabudowy: zgodnie
z rysunkiem planu, nie mniej jednak niø: 5 m od linii
rozgraniczajπcych ulicy, KD, i ciπgu, Kxx;
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 40% powierzchni
dzia≥ki;
e) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ca≥kowitej zmiany funkcji
na dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ lub wbudowanie us≥ug w budynek mieszkalny, dobudowanie do budynku mieszkalnego obiektu us≥ugowego lub handlowego, pod
warunkiem zachowania ustaleÒ planu;
f) w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca
postojowe dla przyjezdnych;
g) wzd≥uø istniejπcego cieku wodnego ustala siÍ obudowÍ biologiczna poprzez realizacje nasadzeÒ w trzech
piÍtrach;
h) ustala siÍ zakaz ustawiania ogrodzeÒ w sposÛb uniemoøliwiajπcy dostÍp do rowÛw, w celu wykonania
prac melioracyjno-konserwatorskich.
5. Zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu na dzia≥ki
budowlane.
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ nastÍpujπce warunki
podzia≥u nieruchomoúci:
a) wydzielone dzia≥ki budowlane nie mogπ, byÊ mniejsze niø
1000 m2,
b) koniecznoúÊ zapewnienia dostÍpu do drogi publicznej;
c) granice muszπ, byÊ prowadzone pod kπtem prostym lub
zbliøonym do prostego.
ß7
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego.
1) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez
niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe
sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
2) Ustala siÍ wyposaøenie obszaru objÍtego planem w:
a) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady podobne do komunalnych;
b) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady,
ktÛre podlegaj utylizacji; odpady te muszπ, byÊ gromadzone
selektywnie.
3) Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na
obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki
gruntowo-wodne;
b) lokalizacji inwestycji i obiektÛw szkodliwych dla úrodowiska
oraz inwestycji zaliczanych do mogπcych pogorszyÊ stan
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úrodowiska, wymienianych w przepisach szczegÛlnych
i odrÍbnych.
4) Uciπøliwoúci dla úrodowiska, zwiπzane z prowadzonπ na
terenie objÍtym planem, dzia≥alnoúciπ, gospodarczπ, a powodowane np. przez ha≥as, wibracje; zak≥Ûcenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogπ, wykraczaÊ poza
granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je
wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß8
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1. Nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu.
2. Nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dzia≥ek.
ß9
Z dniem wejúcia w Tycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z funkcjπ, us≥ugowa dla dzia≥ki nr 84/16 w Czerlejnie, gm. Kostrzyn, traci moc
miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy
Kostrzyn, zatwierdzony uchwa≥π Rady Miasta i Gminy Kostrzyn
Nr XXXI168/92 z dnia 3 listopada 1992 r. (opubl. w Dz.Urz.
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Woj. Pozn. Nr 16, poz. 149), w granicach obszaru objÍtego
planem.
ß10
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ, s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoúci 30%.
ß11
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych:
ñ klasa III a ñ o powierzchni 0,4950 ha,
ñ klasa IV a ñ o powierzchni 0,3085 ha,
na cele okreúlone w uchwale.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Kostrzyn.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(ñ) mgr Pawe≥ IwaÒski

1355
UCHWA£A Nr XXVIII/226/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej, dzia≥ki nr 144 i 145,
przy ul. KostrzyÒskiej w Czerlejnie, gm. Kostrzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst
z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 10, ust. 1
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139
z pÛün.zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej, dzia≥ki nr 144
i 145, przy ul. KostrzyÒskiej w Czerlejnie, gm. Kostrzyn,
bÍdπcy zmianπ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna, zatwierdzonego uchwa≥π Rady

Miasta i Gminy Kostrzyn Nr XXX/168/92 z dnia 3 listopada
1992 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 148).
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o ktÛrym mowa w ust. 1, sπ ustalenia bÍdπce treúciπ niniejszej
uchwa≥y.
3. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek, stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
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1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1, ust. 2 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik Nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,
6) funkcji terenu ñ synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ
lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej ñ synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar o okreúlonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajπcymi,
10)dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i szczegÛlnych,
11)uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska, a zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie
odpadami,
12)wskaüniku intensywnoúci zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ stosunek powierzchni zainwestowanej pod budynkami
do powierzchni terenu, wyraøony w procentach.
ß3
Uøyte w planie okreúlenia i nazewnictwo zosta≥o zdefiniowane
miÍdzy innymi w nastÍpujπcych przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z pÛün.zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowane (Dz.U.
z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pÛün.zm.),
3) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (jednolity tekst Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 19,
z pÛün.zm.),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie
i kszta≥towaniu úrodowiska oraz o zmianie niektÛrych ustaw
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw rolnych
i leúnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pÛün.zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz.. 93, z pÛün.zm.),
7) rozporzπdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkÛw
technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
8) rozporzπdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych,
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jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430),
9) rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okreúlenia rodzajÛw inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan
úrodowiska oraz wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny
oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji.(Dz.U. Nr 93,
poz. 589),
10)rozporzπdzenie Ministra Ochrony årodowiska, ZasobÛw
Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania
na úrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, obiektÛw oraz robÛt
zmieniajπcych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590).
ß4
Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objÍtym planem.
2. Zgodnie z uchwa≥π Nr XX/161/2000 Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie przystπpienia
do sporzπdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czerlejnie, planem ustala siÍ:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce tereny
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczajπce ulice,
3) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie
zabudowy, gabaryty obiektÛw i wskaüniki intensywnoúci
zabudowy,
5) zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu na dzia≥ki
budowlane.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe planu
ß5
1. Obszar objÍty planem.
1) Planem objÍto obszar o ca≥kowitej powierzchni 0,66 ha.
2) Obszar, o ktÛrym mowa w pkt 1, po≥oøony jest przy
ul. KostrzyÒskiej w miejscowoúci Czerlejno, gm. Kostrzyn.
2. Granice obszaru objÍtego planem.
Granice obszaru objÍtego planem przedstawiono na rysunku
planu.
ß6
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajπce terenÛw
o rÛønych funkcjach lub rÛønych zasadach zagospodarowania.
1) Na obszarze planu ustala siÍ podstawowe przeznaczenie:
a) teren zabudowy mieszkaniowe ñ us≥ugowej, oznaczony na rysunku symbolem MU;
b) ciπg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem Kxx.
2) Przeznaczenie dopuszczalne, dzia≥alnoúÊ us≥ugowa, naleøy
realizowaÊ zgodnie ß2, ust. 7 i 10, przy zachowaniu
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uregulowaÒ wynikajπcych z przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz postanowieÒ planu.
3) LiniÍ rozgraniczajπca tereny o rÛønych funkcjach lub
rÛønych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciπg≥a
na rysunku planu.
2. Linie rozgraniczajπce ulic.
1) Linie rozgraniczajπce ciπgu pieszo-jezdnego przedstawiono
na rysunku planu.
2) Na obszarze objÍtym planem wyznacza siÍ ciπg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku symbolami Kxx, dla ktÛrego
ustala siÍ:
a) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych ñ 8 m;
b) jezdniÍ o utwardzonej nawierzchni i szerokoúci min.
6 m;
c) dopuszcza siÍ realizacjÍ chodnika o szerokoúci minimum 2,0 m;
d) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaÊ spadki pod≥uøne i poprzeczne w oparciu o przepisy szczegÛlne i odrÍbne, a takøe Polskie Normy;
e) pozosta≥e, nie wymienione wyøej, parametry ciπgu
realizowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi oraz Polskimi Normami.
3. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Ustala siÍ realizacjÍ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajπcych ciπgu pieszo-jezdnego, przy zachowaniu
przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz
nastÍpujπcych warunkÛw:
a) kanalizacja sanitarna: z odpowiednim w≥πczeniem do
sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siÍ do czasu realizacji sieci, korzystanie ze szczelnego zbiornika bezodp≥ywowego;
b) kanalizacja deszczowa: zakazuje siÍ powierzchniowego
odprowadzania wÛd deszczowych poza granice nieruchomoúci;
c) zaopatrzenie w wodÍ, w tym do celÛw przeciwpoøarowych: z sieci wodociπgowej z wykorzystaniem komunalnych urzπdzeÒ zaopatrzenia w wodÍ;
d) urzπdzenia elektroenergetyczne: z istniejπcych urzπdzeÒ
energetycznych;
e) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreúlonych
w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
4. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy, gabaryty obiektÛw i wskaüniki intensywnoúci zabudowy.
1) Obs≥ugÍ komunikacyjnπ,: ustala siÍ z istniejπcej ulicy
KostrzyÒskiej, za poúrednictwem ciπgu pieszo-jezdnego,
Kxx, przy zachowaniu przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) w≥πczenie zjazdÛw z ulic musi byÊ prowadzone pod
katem prostym lub zbliøonym do prostego;
b) zachowaÊ minimalnπ, przewidzianπ w przepisach,
szerokoúÊ utwardzonego zjazdu;
c) zapewniÊ ciπg≥oúÊ odwodnienia zjazdÛw wzd≥uø ulicy;
d) przy zjazdach z ulicy zachowaÊ odpowiednie, przewidziane w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych, pola
widocznoúci;
e) pozosta≥e, nie wymienione wyøej, parametry realizowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi
oraz Polskimi Normami.
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2) Na terenie oznaczonym symbolem MU, zabudowÍ naleøy
kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, Polskich Norm oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) budynki mieszkalne wolno stojπce, do II kondygnacji,
realizowane jako budynki parterowe z poddaszem;
b) dach spadzisty, o nachyleniu od 30∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥Ûw dachÛwko-podobnych;
c) ustala siÍ nieprzekraczalnπ, liniÍ zabudowy: zgodnie
z rysunkiem planu, nie mniej jednak niø 5 m od linii
rozgraniczajπcych ciπgu,
d) wskaünik intensywnoúci zabudowy: do 40% zwierzchni
dzia≥ki;
e) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ ca≥kowitej zmiany funkcji
na dzia≥alnoúÊ us≥ugowπ lub wbudowanie us≥ug w budynek mieszkalny, dobudowanie do budynku mieszkalnego obiektu us≥ugowego, pod warunkiem zachowania ustaleÒ planu;
f) w ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca
postojowe dla przyjezdnych;
g) dopuszcza siÍ rozbudowÍ, przebudowÍ oraz modernizacjÍ istniejπcej zabudowy, pod warunkiem zachowania ustaleÒ planu.
5. Zasady i warunki geodezyjnego podzia≥u terenu na dzia≥ki
budowlane.
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ nastÍpujπce warunki
podzia≥u nieruchomoúci:
a) wydzielone dzia≥ki budowlane nie mogπ, byÊ mniejsze niø
550 m2,
b) koniecznoúÊ zapewnienia dostÍpu do drogi publicznej;
c) granice musza byÊ prowadzone pod kπtem prostym lub
zbliøonym do prostego.
ß7
SzczegÛlne warunki zagospodarowania terenu wynikajπce z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego i kulturowego.
1) Naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu, przez
niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz niew≥aúciwe
sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw.
2) Ustala siÍ wyposaøenie obszaru objÍtego planem w:
a) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady podobne do komunalnych;
b) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady,
ktÛre podlegajπ utylizacji; odpady te musza byÊ gromadzone selektywnie.
3) Zakazuje siÍ:
a) prowadzenia prac trwale naruszajπcych panujπce na
obszarze objÍtym planem i w jego sπsiedztwie stosunki
gruntowo-wodne;
b) lokalizacji inwestycji i obiektÛw szkodliwych dla úrodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska, wymienianych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych.
4) Uciπøliwoúci dla úrodowiska, zwiπzane z prowadzonπ, na
terenie objÍtym planem, dzia≥alnoúciπ gospodarczπ, a powodowane np. przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogπ wykraczaÊ poza
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granice nieruchomoúci zajmowanej przez inwestycje je
wywo≥ujπce.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß8
Plan zachowuje waønoúÊ, jeúli:
1. Nastπpi zmiana lub nowelizacja ktÛregokolwiek z wymienionych w ß3 przepisÛw odrÍbnych lub szczegÛlnych, chyba øe
z ich treúci bÍdzie wynika≥ obowiπzek dokonania zmiany
planu.
2. Nastπpi zmiana wymienionych w planie numerÛw ewidencyjnych dziatek.
ß9
Z dniem wejúcia w øycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us≥ugowej, dzia≥ki
nr 144 i 145, przy ul. KostrzyÒskiej w Czrelejnie, gm. Kostrzyn,
traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, zatwierdzony uchwa≥π Rady Miasta i Gminy
Kostrzyn Nr XXX/168/92 z dnia 3 listopada 1992 r. (opubl.
w Dz.Urz.Woj.Pozn. Nr 16, poz. 149), w granicach nieruchomoúci
objÍtych planem.
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ß10
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu jednorazowej
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci, o ktÛrej mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoúci 30%.
ß11
Zgodnie z art. 7 ustawy, o ktÛrej mowa w ß3 pkt 5, niniejszym
planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych klasy IVa
o powierzchni 0,4400 ha, na cele okreúlone w uchwale.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu Gminy
Kostrzyn.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(ñ) mgr Pawe≥ IwaÒski
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UCHWA£A Nr XXIV/193/2001 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta SierakÛw dzielnica Piaski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13/96,
poz. 74 z pÛün.zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ñ
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415
z pÛün.zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta SierakÛw dzielnica Piaski, zwanym dalej planem.
2. Plan obejmuje:
1) dzia≥kÍ nr 66/20 oznaczonπ, na mapie w skali 1:1000,
stanowiπcej za≥πcznik nr 1 do uchwa≥y,
2) dzia≥ki nr 20 i 21 oznaczone na mapie w skali 1:1000,
stanowiπcej za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y,
3) dzia≥kÍ nr 31 oznaczona na mapie w skali 1:1000,
stanowiπcej za≥πcznik nr 3 do uchwa≥y,
4) dzia≥kÍ nr 316/8 oznaczonπ, na mapie w skali 1:1000,
stanowiπcej za≥πcznik nr 4 do uchwa≥y.

ß2
Na obszarze objÍtym planem ustala siÍ nastÍpujπce przeznaczenie
terenÛw odpowiednio do oznaczeÒ na rysunku
MN ñ teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,
EE ñ teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
ZP ñ teren zieleni urzπdzonej,
ZL ñ teren zieleni leúnej,
KD ñ teren komunikacji drogowej klasy D,
KX ñ teren komunikacji pieszej.
ß3
Na obszarze objÍtym planem obowiπzujπ oznaczone na rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny,
2) linie podzia≥u wewnÍtrznego (na dzia≥ki),
3) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
4) istniejπce, oznaczone drzewa do zachowania,
5) orientacje kalenic dachu (dotyczy nie mniej niø 50% ich
d≥ugoúci).
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ß4
Na ca≥ym obszarze objÍtym planem obowiπzuje:
1) zakaz prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej, ktÛrej uciπøliwoúÊ przekracza granice dzia≥ki,
2) zakaz krycia dachÛw p≥ytami azbestowo-cementowymi oraz
papπ czarnπ.
ß5
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku 1MN ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren zabudowy jednorodzinnej, wolnostojπcej lub
bliüniaczej z prawem prowadzenia nieuciπøliwej dzia≥alnoúci
gospodarczej,
2) ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw na 2 kondygnacje, w tym
poddasze uøytkowe,
3) obowiπzujπ dachy wielospadowe o nachyleniu po≥aci od 35∞
do 45∞ z zakazem stosowania úcianek kolankowych w kondygnacji poddasza,
4) ustala siÍ poziom posadzki parteru nie wyøszy niø 90 cm od
przyleg≥ego terenu mierzπc w najwyøej po≥oøonym naroøniku
budynku,
5) ustala siÍ prawo realizacji budynkÛw gospodarczych dla
ktÛrych obowiπzuje gabaryty i standardy zabudowy identyczne
jak dla budynkÛw mieszkalnych,
8) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 15%
powierzchni dzia≥ki.
ß8
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku 2MN ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren zabudowy jednorodzinnej, wolnostojπcej, bez
prawa prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej wymagajπcej
odrÍbnego budynku gospodarczego,
2) ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw na 1 kondygnacjÍ z poddaszem nieuøytkowym,
3) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci 30∞,
4) garaøe bliüniacze ≥πczπce dwa budynki mieszkalne lub wbudowane w bry≥Í budynku mieszkalnego,
5) ustala siÍ poziom posadzki parteru nie wyøszy niø 60 cm od
przyleg≥ego terenu mierzπc w najwyøej po≥oøonym naroøniku
budynku,
8) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 30%
powierzchni dzia≥ki.
ß7
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku 3MN ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren zabudowy jednorodzinnej, wolnostojπcej z prawem prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej, ktÛrej uciπøliwoúÊ nie przekracza granic dzia≥ki,
2) ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw na 2 kondygnacje, w tym
poddasze uøytkowπ,
3) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci od 40∞ do 50∞
z zakazem stosowania úcianek kolankowych w kondygnacji
poddasza,
4) ustala siÍ poziom posadzki parteru nie wyøszy niø 90 cm od
terenu mierzπc w najwyøej po≥oøonym naroøniku dzia≥ki,
5) dla budynkÛw gospodarczych obowiπzuj, standardy zabudowy
oraz pokrycie dachÛw identyczne jak dla budynkÛw
mieszkalnych,
6) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 20%
powierzchni dzia≥ki.
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ß8
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku EE ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren budowy stacji transformatorowej,
2) na budynku stacji obowiπzuje dach stromy o nachyleniu
po≥aci od 30∞ do 40∞,
3) powierzchnia niezabudowana winna byÊ zagospodarowana
zieleniπ.
ß9
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku ZP ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zagospodarowania:
1) funkcja: teren zieleni parkowej bez prawa realizacji obiektÛw
kubaturowych,
2) ustala siÍ prawo realizacji placu zabaw dla dzieci ze wszystkimi niezbÍdnymi urzπdzeniami oraz ogrodzeniem terenu.
ß10
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku ZL ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zagospodarowania:
1) adaptuje siÍ istniejπcπ zieleÒ leúnπ z prawem dokonywania
ciÍÊ pielÍgnacyjnych i sanitarnych,
2) obowiπzuje ca≥kowity zakaz zabudowy.
ß11
Dla terenÛw komunikacji ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu odpowiednio do oznaczeÒ na
rysunku:
1) teren oznaczony na rysunku KZ przeznaczony jest na poszerzenie drogi wojewÛdzkiej nr 133 dla ktÛrej obowiπzujπ
parametry jak dla klasy Z, z obowiπzkiem wydzielenia úcieøki
rowerowej,
2) teren oznaczony na rysunku KD przeznaczony jest na realizacjÍ ulic klasy D, z jednπ jezdniπ o szerokoúci 5,50 m,
3) teren oznaczony na rysunku KX przeznaczony jest na realizacjÍ przejúÊ pieszych i úcieøek rowerowych.
ß12
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady realizacji i korzystania z urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodÍ z projektowanego wodociπgu pod≥πczonego do komunalnej sieci wodociπgowej,
2) odprowadzenie úciekÛw projektowanπ grawitacyjno-t≥ocznπ
kanalizacjπ úciekowπ do miejskiej oczyszczalni úciekÛw a do
czasu wybudowania kanalizacji gromadzenie ich w zbiornikach szczelnych i wywoøenie ich do oczyszczalni wozami
asenizacyjnymi,
3) odprowadzenie wÛd opadowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej;
4) gromadzenie odpadkÛw sta≥ych w pojemnikach na úmieci
z ktÛrych wywoøone bÍdπ, na wysypisko komunalne,
5) ogrzewanie centralne z w≥asnych, indywidualnych kot≥owni
wbudowanych lub elektryczne,
6) zasilanie elektroenergetyczne sieciami kablowymi z projektowanych stacji transformatorowych lub z sieci istniejπcych na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez gestora sieci.
ß13
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ 20% s≥uøπca naliczaniu op≥at z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
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ß14
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia uchwa≥y
nr XXVI/186/93 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29.06.1993 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SierakÛw og≥oszonej w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 16/94 poz. 157.
ß15
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SierakÛw.
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ß16
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Grzegorz Adamczak
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UCHWA£A Nr XXIV/194/2001 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta SierakÛw
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13/96,
poz. 74 z pÛün.zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ñ
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415 z pÛün.
zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SierakÛw, zwanπ dalej
zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje:
1) dzia≥ki nr 1516/1, 1516/2 i czÍúÊ dzia≥ki nr 1520
oznaczone na rysunku zmiany planu w skali 1:1000
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 1 do
uchwa≥y.
2) czÍúÊ dzia≥ki nr 649/1 oznaczonπ, na rysunku zmiany
planu w skali 1:1000 dalej rysunkiem, stanowiπcym
za≥πcznik nr 2 do uchwa≥y.
3) dzia≥ki nr 1907/2, 1893/2, 1897, 1896/1 i 1896/2
oznaczone na rysunku zmiany planu w skali 1:1000
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 3 do
uchwa≥y,
4) dzia≥kÍ nr 715 oznaczona na rysunku zmiany planu
w skali 1:2000 zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcym
za≥πcznik nr 4 do uchwa≥y,
5) dzia≥ki nr 497, 499 i 502 oznaczone na rysunku zmiany
planu w skali 1:1000 z dalej rysunkiem, stanowiπcym
za≥πcznik nr 5 do uchwa≥y,
6) dzia≥kÍ nr 1376/3 oznaczonπ, na rysunku zmiany planu
w skali 1:1000 zwanym rysunkiem, stanowiπcym za≥πcznik nr 6 do uchwa≥y,
7) dzia≥ki nr 2049/3, 492/2 i 491/2 oznaczone na rysunku
zmiany planu w skali 1:101 zwanym dalej rysunkiem,
stanowiπcym za≥πcznik nr 7 do uchwa≥y,
8) dzia≥ki nr 1885/1, 188512, 1887, 2035, 1888, 1889,
1890, 1891 i 1892 oznaczone na rysunku zmiany planu
w skali 1:1000, stanowiπcym za≥πcznik nr 8 do uchwa≥y,
9) dzia≥kÍ nr 2049/4 oznaczona na rysunku zmiany planu
w skali 1:1000, stanowiπcym za≥πcznik nr 9 do uchwa≥y,
10)dzia≥kÍ nr 304/2 oznaczonπ, na rysunku zmiany planu
w skali 1:10, stanowiπcym za≥πcznik nr 10 do uchwa≥y,
11)dzia≥ki nr 16, 17 i 50/19 oznaczone na rysunku zmiany
planu w skali 1:1000, stanowiπcym za≥πcznik nr 11 do
uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ, planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw odpowiednio do oznaczeÒ na rysunku:
MN ñ tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,
MR ñ tereny zabudowy siedliskowej,

UK ñ tereny us≥ug kultury,
PP ñ tereny przemys≥u produkcyjnego,
PS ñ tereny przemys≥owo-sk≥adowe,
EE ñ tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
ZP ñ tereny zieleni urzπdzonej,
ZC ñ tereny cmentarzy czynnych,
RO ñ tereny ogrodÛw przydomowych,
W ñ wody otwarte,
KS-T ñ tereny baz transportu samochodowego,
KS-P ñ tereny baz transportowych i stacji paliw,
KPg ñ tereny zabudowy garaøowo-gospodarczej,
K ñ tereny komunikacji drogowej.
ß3
Na obszarze objÍtym zmian, planu obowiπzuje oznaczone na
rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny,
2) linie podzia≥u wewnÍtrznego (na dzia≥ki),
3) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
4) linie zasiÍgu strefy grzebalnej cmentarza,
5) nasadzenia szpalerowe drzew,
6) istniejπce pojedyncze drzewa do usuniÍcia,
7) orientacje kalenic dachÛw (dotyczy nie mniej niø 50% ich
d≥ugoúci),
8) dachy kopertowe budynkÛw.
ß4
Dla dzia≥ek objÍtych za≥πcznikiem nr 1 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. dla terenu zabudowy przemys≥owej:
1) teren przeznaczony jest na rozbudowÍ istniejπcej mleczami
z zastrzeøeniem, øe uciπøliwoúÊ zak≥adu nie przekroczy
granic dzia≥ki,
2) budynki o wysokoúci nie przekraczajπcej 3 kondygnacji
nadziemnych,
3) powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 50% powierzchni terenu,
4) wzd≥uø pÛ≥nocnej granicy dzia≥ki obowiπzuje nasadzenie
podwÛjnego szpaleru drzew zimozielonych,
5) zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu miejskiego,
6) odprowadzenie úciekÛw do istniejπcej kanalizacji sanitarnej,
7) odprowadzenie wÛd opadowych do istniejπcej kanalizacji
deszczowej,
8) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ, z istniejπcego systemu
na podstawie warunkÛw okreúlonych przez gestora energii.
2. dla terenu mieszkaniowego:
1) ustala siÍ prawo scalenia z istniejπcπ, sπsiedniπ dzia≥kπ,
budowlanπ,
2) teren przeznacza siÍ na ogrÛdek przydomowy bez prawa
zabudowy.
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ß5
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 2 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja terenu: us≥ugi kultury, a w szczegÛlnoúci klub hodowcÛw go≥Íbi pocztowych,
2) projektowany budynek nie moøe byÊ wyøszy niø 2 kondygnacje
plus poddasze uøytkowe,
3) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci nie mniejszym
niø 35∞,
4) maksymalna, dopuszczalna intensywnoúÊ zabudowy nie moøe
byÊ wiÍksza niø 30% powierzchni terenu ograniczonego
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
5) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcego wodociπgu miejskiego,
6) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do zbiornika szczelnego,
z ktÛrego wywoøone bÍdπ do miejskiej oczyszczalni úciekÛw,
7) odprowadzenie wÛd opadowych do gruntu,
8) zaopatrzenie w energiÍ elektryczna kablowe na podstawie
warunkÛw technicznych wydanych przez gestora sieci.
ß6
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 3 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja terenu: cmentarz grzebalny,
2) ustanawia siÍ strefÍ grzebalnπ cmentarza oznaczonπ, na
rysunku ZC-g, ograniczonπ liniπ oddalonπ od zabudowy
mieszkaniowej o 50,0 m,
3) teren po≥oøony miedzy strefπ grzebalnπ, a zabudowπ mieszkalnπ stanowi strefÍ parkingowπ, oznaczonπ na rysunku
ZC-p, przeznaczonπ na urzπdzenie parkingÛw dla samochodÛw
osobowych oraz nasadzenie podwÛjnego szpaleru drzew
uzupe≥nionego krzewami ozdobnymi odpowiednio do oznaczenia na rysunku,
4) w strefie parkingowej cmentarza dopuszcza siÍ realizacjÍ
jednokondygnacyjnego budynku administracyjno-technicznego obs≥ugi cmentarza oraz szaletÛw publicznych,
5) projektowane ogrodzenie i bramy winny posiadaÊ formÍ
architektonicznπ, zharmonizowanπ z istniejπcym ogrodzeniem starego cmentarza,
6) po≥πczenie projektowanego cmentarza z istniejπcym naleøy
wykonaÊ poprzez przejúcia w istniejπcym ogrodzeniu po
uzyskaniu akceptacji WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw,
7) forma architektoniczna projektowanych obiektÛw kubaturowych oraz elementÛw ma≥ej architektury wymaga uzgodnienia
z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw,
8) zamiar przystπpienia do prac ziemnych zwiπzanych z realizacjπ,
planowanego cmentarza naleøy zg≥osiÊ z 7-dniowym wyprzedzeniem Konserwatorowi ZabytkÛw Archeologicznych w Poznaniu,
9) w trakcie prowadzenia robÛt budowlanych obowiπzuje sprawowanie sta≥ego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego,
10)zasilanie w wodÍ z wodociπgu miejskiego,
11)odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do kanalizacji miejskiej,
12)odprowadzenie wÛd opadowych z powierzchni parkingu do
kanalizacji deszczowej, a z czÍúci grzebalnej powierzchniowe
do gruntu,
13)zasilanie energetyczne przy≥πczem kablowym wg warunkÛw
gestora energii,
14)teren oznaczony KD stanowi drogÍ dojazdowπ, do istniejπcych dzia≥ek budowlanych.
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ß7
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 4 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja terenu: zabudowa siedliskowa,
2) obowiπzuje zabudowa o wysokoúci 2 kondygnacji nadziemnych ≥πcznie z poddaszem uøytkowym,
3) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci dachowych od
35∞ do 55∞,
4) zakazuje siÍ stosowania pokryÊ dachowych w kolorze szarym,
5) ustala siÍ poziom posadzki parteru nie wyøszy niø 70 cm od
terenu mierzπc w najwyøej po≥oøonym naroøniku budynku,
6) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 40%
powierzchni terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
7) zaopatrzenie w wodÍ z sieci komunalnej,
8) odprowadzenie úciekÛw do zbiornika szczelnego z obowiπzkiem wywozu do miejskiej oczyszczalni úciekÛw lub do
przydomowej oczyszczalni úciekÛw,
9) odprowadzenie wÛd opadowych do gruntu,
10)zasilanie elektroenergetyczne na podstawie warunkÛw technicznych gestora sieci po wybudowaniu linii SN 15 kV i stacji
transformatorowej, konsumenckiej.
ß8
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 5 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja terenu: drobny, nieuciπøliwy przemys≥ produkcyjno-przetwÛrczy o uciπøliwoúci nie przekraczajπcej granic terenu,
magazyny, sk≥ady i hurtownie,
2) zabudowa o wysokoúci nie przekraczajπcej 2 kondygnacji
nadziemnych,
3) dostÍp do drogi wojewÛdzkiej nr 182 poprzez istniejπcπ
drogÍ lokalnπ od strony wschodniej terenu,
4) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych do kanalizacji miejskiej,
5) odprowadzanie wÛd opadowych do kanalizacji deszczowej
z obowiπzkiem zainstalowania ≥apaczy olejÛw i piaskownikÛw,
6) zaopatrzenie w wodÍ z miejskiej sieci wodociπgowej,
7) zasilanie energetyczne na podstawie warunkÛw technicznych Zak≥adu Energetycznego po wybudowaniu linii SN 15 kV
i stacji transformatorowej, konsumenckiej,
8) ogrzewanie centralne z w≥asnej kot≥owni na olej opa≥owy lub
gaz p≥ynny.
ß9
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 6 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Dla terenu oznaczonego MN:
1) funkcja terenu: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna
z moøliwoúciπ prowadzenia nieuciπøliwej dzia≥alnoúci
gospodarczej,
2) ustala siÍ wysokoúÊ zabudowy na 2 kondygnacje w tym
poddasze uøytkowe,
3) ustala siÍ poziom posadzki parteru nie wyøej niø 70 cm
od poziomu terenu liczπc w najwyøej po≥oøonym naroøniku budynku,
4) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci dachu 40∞
z jednoczesnym zakazem stosowania úcianek kolankowych w kondygnacji poddasza,
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5) obowiπzuje zakaz krycia dachÛw p≥ytami azbestowo-cementowymi i papπ,
6) dopuszcza siÍ realizacjÍ budynkÛw gospodarczych o powierzchni uøytkowej nie wiÍkszej niø 70 m2, iloúci kondygnacji i formie dachu identycznych z budynkiem mieszkalnym,
7) ≥πczna powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ
25% powierzchni dzia≥ki budowlanej,
8) projekty budynkÛw mieszkalnych, gospodarczych i ogrodzeÒ wymagajπ, uzgodnienia przez Wielkopolskiego WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw,
9) zaopatrzenie w wodÍ z miejskiej sieci wodociπgowej,
10)odprowadzenie úciekÛw do kanalizacji sanitarnej w ul. PoznaÒskiej,
11)odprowadzenie wÛd opadowych do kanalizacji deszczowej,
12)zasilanie elektroenergetyczne przy≥πczem kablowym na
podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez gestora sieci z istniejπcej trafostacji SierakÛw Przedszkole,
13)ogrzewanie centralne z w≥asnej kot≥owni na gaz p≥ynny
lub olej opa≥owy.
2. Dla terenu oznaczonego KD:
1) ulica dojazdowa wyposaøona w jednπ jezdniÍ szerokoúci
5,50 m z dwustronnymi chodnikami,
2) pas drogowy jest jednoczeúnie terenem przeznaczonym
na realizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.

1) funkcja: teren zabudowy garaøowo-gospodarczej na indywidualne potrzeby ludnoúci,
2) ustala siÍ prawo budowy jednokondygnacyjnych budynkÛw sk≥adajπcych siÍ z boksÛw o wymiarach 3,0 x 6,0 m w osiach úcian,
3) obowiπzuje dachy strome o nachyleniu po≥aci 25∞,
4) ustala siÍ usytuowanie spodu rynny na poziomie 2,40 m od
przyleg≥ego terenu,
5) obowiπzujπ bramy uchylne o wymiarach w úwietle muru: ñ
szerokoúÊ 250 cm, wysokoúÊ 205 cm,
6) w przypadku wykorzystywania budynkÛw na cele gospodarczo-sk≥adowe obowiπzujπ identyczne parametry jak dla garaøy,
7) w miejscu oznaczonym na rysunku litera ìmî ustala siÍ prawo
budowy myjni samochodowej o formie architektonicznej
zharmonizowanej z zabudowπ, garaøowo-gospodarczπ,
8) powierzchnie dojazdowo-manewrowe stanowiπ drogi wewnÍtrzne, niepubliczne,
9) powierzchnie dojazdowo-manewrowe terenu naleøy utwardziÊ p≥ytami perforowanymi umoøliwiajπcymi wch≥anianie
wÛd opadowych,
10)zaopatrzenie w wodÍ z miejskiej sieci wodociπgowej,
11)odbiÛr úciekÛw z myjni do kanalizacji sanitarnej miejskiej za
poúrednictwem ≥apaczy olejÛw i piaskownikÛw,
12)zasilanie elektroenergetyczne kablowe na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez gestora sieci z istniejπcej
stacji transformatorowej SierakÛw Osiedle II.

ß10
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 7 ustala siÍ warunki
zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren obs≥ugi transportu samochodowego w tym
warsztat naprawczy i myjnia samochodÛw. Dopuszcza siÍ
prowadzenie innej dzia≥alnoúci gospoda w branøach nie wymienionych w Rozporzπdzeniu Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r.
(Dz.U. nr 93 poz. 589),
2) ustala siÍ prawo budowy jednokondygnacyjnego wielofunkcyjnego budynku z dachem o nachyleniu po≥aci od 10∞ do 30∞,
3) zaopatrzenie w wodÍ z miejskiej sieci wodociπgowej,
4) odprowadzenie úciekÛw sanitarnych i technologicznych do
sieci kanalizacji sanitarnej z wczeúniejszym wstÍpnym oczyszczeniem z t≥uszczÛw i piasku,
5) odprowadzenie wÛd opadowych do miejskiej kanalizacji
deszczowej,
6) ogrzewanie centralne z lokalnej kot≥owni na gaz p≥ynny lub
olej opa≥owy,
7) zasilanie elektroenergetyczne kablowe na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez gestora sieci z istniejπcej
stacji transformatorowej SierakÛw CPN,
8) ustala siÍ moøliwoúÊ urzπdzenia jednego zjazdu z drogi
wojewÛdzkiej uzgodniony z zarzπdca drogi, wyposaøony
w pasy w≥πczania i wy≥πczania oraz pasy pojazdÛw skrÍcajπcych w lewo,
9) ustala siÍ pas terenu oznaczonego KG na poszerzenie pasa
drogi wojewÛdzkiej nr 182 dla ktÛrej obowiπzujπ parametry
jak dla klasy G.

ß12
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 9 ustala siÍ warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren bazy samochodowej, warsztatÛw naprawczych, stacji paliw, myjni samochodowej itp. obiektÛw obs≥ugi
samochodÛw,
2) obiekty kubaturowe winny siÍ cechowaÊ wysokimi walorami
architektonicznymi,
3) dostÍpnoúÊ do drogi wojewÛdzkiej jak w ß10 p. 8,
4) zaopatrzenie w wodÍ z miejskiej sieci wodociπgowej,
5) odprowadzenie úciekÛw do kanalizacji sanitarnej,
6) odprowadzenie wÛd opadowych do istniejπcych na terenie
dzia≥ki zbiornikÛw wodnych z uprzednim oczyszczeniem tyli
wÛd z t≥uszczÛw i piasku,
7) ogrzewanie centralne z w≥asnej kot≥owni wbudowanej ogrzewanej gazem p≥ynnym lub olejem opa≥owym,
8) zasilanie elektroenergetyczne przy≥πczem kablowym na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez gestora
sieci z istniejπcej stacji transformatorowej SierakÛw CPN.

ß11
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 8 ustala siÍ warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:

ß13
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 10 ustala siÍ funkcjÍ
ogrodÛw przydomowych z prawem budowy parterowych altan
o powierzchni nie przekraczajπcej 30 m2.
ß14
Dla terenu objÍtego za≥πcznikiem nr 11 ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcja: teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej z dopuszczeniem prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej, ktÛrej
uciπøliwoúÊ nie przekracza granic dzia≥ki,
2) obowiπzuje zabudowa mieszkalna i gospodarcza o wysokoúci
2 kondygnacji ≥πcznie z poddaszem uøytkowym,
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3) obowiπzujπ dachy strome o nachyleniu po≥aci od 35∞ do 45∞
z zakazem stosowania úcianek kolankowych w kondygnacji
poddasza,
4) obowiπzuje poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego
nie wyøszy niø 90 cm, a w budynku gospodarczym 35 cm
liczπc w najwyøej po≥oøonym naroøniku budynku,
5) maksymalna, ≥acina powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 25% powierzchni dzia≥ki,
6) dla terenu komunikacji drogowej ustala siÍ prawo budowy
jezdni o szerokoúci 6,0 m z obustronnymi chodnikami oraz
urzπdzeniami infrastruktury technicznej,
7) zaopatrzenie w wodÍ z projektowanego wodociπgu pod≥πczonego do istniejπcej miejskiej sieci wodociπgowej,
8) odprowadzenie úciekÛw do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. OkrÍg WieleÒski i dalej do miejskiej oczyszczalni úciekÛw. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw szczelnych z ktÛrych
úcieki wywoziÊ naleøy do zlewni usytuowanej na terenie
oczyszczalni miejskiej.
9) odprowadzenie wÛd opadowych lokalnπ kanalizacjπ deszczowπ
do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej dzielnicy
Piaski,
10)ogrzewanie z lokalnych kot≥owni opalanych gazem p≥ynnym
lub olejem opa≥owym,
11)na terenie oznaczonym EE ustala siÍ prawo budowy trafostacji
przykrytej dachem stromym o nachyleniu po≥aci od 35∞ do
45∞.
ß15
Dla wszystkich terenÛw objÍtych zmiana planu ustala siÍ obowiπzek gromadzenia odpadkÛw sta≥ych w pojemnikach zamykanych i wywoøenia ich na komunalne wysypisko úmieci.
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ß16
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ procentowa
s≥uøπcπ, naliczaniu op≥at z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw o ktÛrych mowa w ß2 odpowiednio:
1) dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej ñ 20%,
2) dla terenu dzia≥ki nr 1376/3 ñ 1%,
3) dla terenÛw przemys≥u produkcyjnego, przemys≥owo-sk≥adowych, baz transportowych i stacji paliw ñ 5%,
4) dla terenÛw zabudowy garaøowo-gospodarczej ñ 20%.
ß17
Na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tracπ moc ustalenia
uchwa≥y nr XXVI/188/93 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia
29.06.1993 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta SierakÛw og≥oszonej w UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 16/94
poz. 157.
ß18
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SierakÛw.
ß19
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Grzegorz Adamczak
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ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. åw. JÛzefa 5, pok. 132
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok ìBî
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Koúciuszki 4, pok. 101
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi≥a al. Niepodleg≥oúci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika UrzÍdowego wraz ze skorowidzami sπ wy≥oøone do powszechnego wglπdu w Wielkopolskim UrzÍdzie WojewÛdzkim, w godz. 900-1400
T≥oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Oúrodku Ma≥ej Poligrafii Zak≥adu Obs≥ugi Administracji
al. Niepodleg≥oúci 18, PoznaÒ

ISSN 1507ñ5729

Cena brutto: 36,00 z≥

