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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
z pópniejszymi zmianami) Rada Gminy BudzyG roz-
strzyga, co następuje: 

§1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą [rodowiskową zo-
staE wyEorony do publicznego wglądu na 21 dni.

§2. W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGcze-
niu wyEorenia projektu planu z prognozą [rodowi-
skową nie wniesiono radnych uwag, w związku z 
czym Rada Gminy BudzyG nie rozstrzyga o sposobie 
ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 2 
do uchwaEy nr XXXVII/326/2010

Rady Gminy BudzyG
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PU-

BLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI DZIEWOKLUCZ, REJON BYDEJ FERMY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zmianami), Rada Gminy 
BudzyG uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi BudzyG, w rejonie ulicy 
Gumowej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci z ustaleniami Studium UwarunkowaG i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny BudzyG, uchwalonym uchwaEą Nr X/60/99 Rady 
Gminy BudzyG z dnia 9 listopada 1999 roku

2. Granicami obszaru objętego planem są granice 
dziaEki nr ewid. 1337/2, oznaczone graficznie na ry-
sunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
niniejszej uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowią-
ce zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalanych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych,

2) obszary wymagające scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci,

3) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa 
w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się: 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów.

§3. W planie wyznacza się następujące tereny:
1) zabudowy produkcyjno-usEugowej, oznaczenie 

na rysunku PU,
2) urządzeG elektroenergetycznych, oznaczenie na 

rysunku EE,
3) podczyszczalni [cieków opadowych lub rozto-

powych, oznaczenie na rysunku Kd,
4) ujęcia wody, oznaczenie na rysunku W,
5) drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku KD-D,
6) rowu melioracyjnego, zbiornika wodnego, ozna-

czonego na rysunku Ws.

§4. Obowiązują oznaczone na rysunku:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.
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UCHWADA NR XXXVII/327/2010 RADY GMINY BUDZYF

 z dnia 26 papdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BudzyG, w rejonie ulicy 
Gumowej
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§5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę,

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznacze-
niami graficznymi na rysunku planu,

3) terenie biologicznie czynnym ｠ nalery przez to 
rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wytwo-
rzoną warstwą glebową pokrytą ro[linno[cią,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej,

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) budynkach projektowanych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki nowobudowane lub istniejące, 
podlegające przebudowie i rozbudowie,

7) dostępie do drogi publicznej, dostępno[ci ko-
munikacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć bezpo[red-
ni dostęp do tej drogi albo dostęp przez drogę we-
wnętrzną,

8) korytarzu ekologicznym ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar umorliwiający migrację zwierząt, ro[lin 
lub grzybów,

9) nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ograni-
czeniach ｠ nalery przez to rozumieć sposoby za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, o których mowa w przepisach o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przepisach szczególnych, w szczególno[ci Prawa 
wodnego, Prawa ochrony [rodowiska, ochrony 
przyrody, zabytków i gospodarki nieruchomo[ciami,

2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego na obszarze objętym planem ustala się 
obowiązek uzgodnienia prac ziemnych, związanych 
z zagospodarowaniem i zabudową terenu w rejonie 
oznaczonych stanowisk archeologicznych z Wielko-
polskim Konserwatorem Zabytków w celu okre[le-
nia obowiązującego inwestora zakresu badaG arche-
ologicznych,

2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i 
nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie praw-
nej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, okre-

[lonych w przepisach odrębnych,
2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć, mogą-

cych potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko, okre[lonych w przepisach odrębnych,

3) ustala się szpalerowe nasadzenie zwartej zie-
leni [rednio-wysokiej wzdEur granic z sąsiednimi te-
renami,

4) nakaz peEnego technicznego uzbrojenia terenu, 
w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór 
[cieków komunalnych i opadowych z zachowaniem 
przepisów odrębnych,

5) masy ziemne przemieszczone w trakcie budo-
wy nalery wykorzystać w pierwszej kolejno[ci do 
niwelacji terenu lub uksztaEtowania form terenu 
speEniających funkcje estetyczne i ekranujące,

6) w miejscu lokalizacji kardego budynku nalery 
wykonać wiercenie, pozwalające okre[lić sposób 
posadowienia oraz rodzaj konstrukcji obiektu,

7) zakaz prowadzenia prac naruszających w spo-
sób trwaEy lub niekorzystny panujące na obszarze 
nim objętym oraz w jego sąsiedztwie stosunki grun-
towo-wodne.

§8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji:

1) dla istniejącego i projektowanego ukEadu dróg 
wewnętrznych, zapewnione jest powiązanie ze-
wnętrzne z istniejącą gminną drogą dojazdową (ul. 
Gumowa),

2) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację innych nir istnieją-
ce drogi wewnętrzne w ramach zagospodarowania 
terenu, pod warunkiem zachowania minimalnej sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających ｠ 6,0 m.

§9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:
a) dla celów socjalnych i technologicznych z wEa-

snego ujęcia wody o wydajno[ci 107 m3/d,
b) dla celów pitnych z istniejącej wiejskiej sieci 

wodociągowej podEączonej do systemu wodocią-
gowego wsi BudzyG ｠ w obrębie terenu objętego 
planem nalery zapewnić zaopatrzenie wodne dla ce-
lów ga[niczych oraz drogi porarowe zapewniające 
swobodny dojazd dla jednostek strary porarnej oraz 
warunki do prowadzenia dziaEaG ratowniczych,

2) odprowadzanie [cieków komunalnych ｠ do 
przepompowni [cieków zlokalizowanej poza grani-
cami opracowania, a następnie do rozbudowanej 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; w przypadku 
odprowadzania [cieków przemysEowych o skEadzie 
przekraczającym dopuszczalne warto[ci wskapni-
ków zanieczyszczeG, nakaz instalowania niezbęd-
nych urządzeG podczyszczających [cieki przed 
wprowadzeniem do systemu komunalnego,

3) istniejące uzbrojenie w ulicy Gumowej zapew-
nia obsEugę wyznaczonych terenów w zakresie in-
frastruktury technicznej, w związku z tym nie roz-
strzyga się sposobu i zasad finansowania inwestycji 
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z zakresu infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych gminy,

4) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego,

5) zaopatrzenie w gaz ｠ z istniejącej sieci gazo-
wej,

6) odprowadzanie [cieków w postaci wód opado-
wych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczo-
wej, rowów lub zagospodarowanie ich w granicach 
wEasnej dziaEki, po ich uprzednim podczyszczeniu 
w piaskownikach i separatorach substancji ropopo-
chodnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 
przy czym lokalizację sieci kanalizacji deszczowej 
ustala się na terenach komunikacji,

7) zaopatrzenie w ciepEo ｠ z indywidualnych pró-
deE ciepEa, ze szczególnym uwzględnieniem stoso-
wania w pródEach wytwarzania energii w celach 
grzewczych i technologicznych, paliw charakteryzu-
jących się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi, ta-
kich jak: paliwa pEynne, gazowe i staEe (np. drewno, 
biomasa) oraz wykorzystania alternatywnych pródeE 
energii,

8) w zakresie telekomunikacji ustala się:
a) lokalizację nowej telekomunikacyjnej kanalizacji 

kablowej na terenach komunikacji,
b) lokalizację szafek kablowych i węzEów teleko-

munikacyjnych na terenach komunikacji oraz przy 
budynkach z dostępem do drogi,

9) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-
ry technicznej nie okre[lonych w ustaleniach planu, 
pod warunkiem uzgodnienia wEa[ciciela terenu z ge-
storem sieci,

10) uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terena-
mi zainwestowania nalery zlikwidować lub przeEo-
ryć na zasadach okre[lonych w dokumentacji tech-
nicznej,

11) dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia podziem-
nego obowiązuje zakaz wykorzystania trwaEych 
urządzeG terenowych, nasadzeG do czasu likwidacji 
kolizji, niezalernie do tego czy obszary te zostaEy 
zaznaczone na rysunku planu.

§10. Zasady gospodarowania odpadami:
1) odpady muszą podlegać ewidencji ilo[ciowej i 

jako[ciowej,
2) ustala się obowiązek gromadzenia segregowa-

nych odpadów w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach w wyznaczonych miejscach na tere-
nie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
ustawy o odpadach,

3) odpady mogące zagrozić [rodowisku do czasu 
ich wywozu do unieszkodliwienia lub do dalszego 
ich wykorzystania nalery magazynować w szczel-
nych zamkniętych i oznaczonych pojemnikach, 
zgodnie z ustawą o odpadach,

4) w związku z przebiegiem korytarza ekologicz-
nego poprzez obszar objęty planem zaleca się dys-
cyplinę w zakresie gospodarki odpadami.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§11. Dla terenu zabudowy produkcyjno-usEugo-
wej PU ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyj-
ne, skEady, magazyny i usEugi,

2) zachowuje się istniejące obiekty z prawem do 
przebudowy, nadbudowy i zmiany bryEy zewnętrz-
nej,

3) prawo do realizacji nowych budynków i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej zgodnie z wyznaczo-
ną funkcją przy uwzględnieniu:

a) Eącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczają-
cej 70% powierzchni wyznaczonego terenu,

b) wysoko[ci budynków po przebudowie i no-
wych ｠ do 15 m n.p.t.

c) wysoko[ć urządzeG technologicznych, budowli, 
instalacji przemysEowych nie wyrej nir 25 m n.p.t., 
przy czym Eączna powierzchnia tych urządzeG sta-
nowić more nie więcej nir 10% powierzchni zabu-
dowy,

d) dopuszcza się stosowanie dowolnej formy da-
chu na caEym terenie, przy czym w przypadku da-
chów stromych w budynkach magazynowych usta-
la się kąt nachylenia poEaci dachowych nie większy 
nir 20o,

e) minimalna powierzchnia zieleni biologicznie 
czynnej ｠ 20% powierzchni terenu,

4) zabudowa more być realizowana na obszarze 
ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
okre[lonymi na rysunku,

5) pozostaEe warunki zabudowy powinny być 
ustalone na podstawie obowiązujących warunków 
technicznych,

6) pomieszczenia przeznaczone na staEy pobyt 
ludzi nalery chronić przed uciąrliwymi haEasami i 
drganiami powstaEymi ze względu na prowadzoną 
dziaEalno[ć lub ze pródeE zewnętrznych poprzez za-
chowanie odpowiedniej odlegEo[ci, uksztaEtowania 
budynku, stosowanie elementów amortyzujących 
lub chroniących, a takre racjonalne rozmieszczenie 
pomieszczeG w budynku i zapewnienie odpowied-
niej izolacyjno[ci przegród wewnętrznych,

7) dla terenu PU ustala się sEurebno[ć terenu za-
pewniającą dostęp do istniejącego rowu melioracyj-
nego, który zapewnia odbiór [cieków opadowych i 
roztopowych z terenu PU oraz terenów sąsiednich 
(obszar poza planem),

8) obowiązek zapewnienia liczby miejsc postojo-
wych, zapewniających potrzeby w zakresie parko-
wania i postoju samochodów osobowych z uwzględ-
nieniem warunków technicznych ｠ minimum jedno 
stanowisko na 2 zatrudnionych,

9) dostępno[ć komunikacyjna z gminnej drogi do-
jazdowej (ul. Gumowa),

10) realizacja dróg wewnętrznych na terenie obję-
tym planem wedEug potrzeb wynikających z przed-
sięwzięcia inwestycyjnego na etapie planu zagospo-
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darowania terenu,
11) zakaz realizacji budynków mieszkalnych i 

mieszkaG,
12) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2,20 m.

§12. Dla terenów oznaczonych Ws, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód po-

wierzchniowych, jak: rów melioracyjny, zbiornik 
wodny,

2) teren 1Ws:
a) teren istniejącego cieku wodnego poza granica-

mi opracowania,
b) wzdEur cieku wodnego wyznacza się pas szero-

ko[ci 3 m wolny od zabudowy,
c) zaleca się prace konserwacyjne przeciwdziaEa-

jące jego zarastaniu,
3) teren 2Ws:
a) istniejący zbiornik wodny peEniący funkcje 

zbiornika p. porarowego do zachowania,
b) obowiązek czyszczenia zbiornika i podniesienia 

jego walorów estetycznych.

§13. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbo-
lem KD-D, ustala się:

1) przeznaczenie: istniejąca publiczna droga do-
jazdowa do sąsiednich terenów rolnych ｠ do zacho-
wania,

2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,0 m.

§14. Dla terenu oznaczonego Kd, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren istniejących 

urządzeG związanych z oczyszczaniem [cieków 
opadowych i roztopowych (podczyszczalnia),

2) morliwo[ć prowadzenia podziemnych sieci 
uzbrojenia technicznego.

§15. Dla terenu oznaczonego EE, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren istniejących 

obiektów i urządzeG elektroenergetycznych,
2) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istnie-

jącej stacji transformatorowej,
3) wysoko[ć zabudowy ｠ maksymalnie 4,0 m,
4) geometria dachu ｠ zezwala się na wszelkie roz-

wiązania.

§16. Dla terenu oznaczonego W, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren ujęcia wody,
2) istniejąca studnia gEębinowa (98 m p. p. t.) z 

urządzeniami do poboru wody dla celów socjalnych 
i technologicznych z wykluczeniem stosowania dla 
celów pitnych,

3) strefa bezpo[rednia ochrony ujęcia wody 8,0 m 
od urządzeG obudowy studni.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§17. Dla obszaru objętego planem ustala się 
stawkę 30% sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy BudzyG.

§19. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objętym niniejszą uchwaEą 
tracą moc ustalenia uchwaEy nr XVII/101/96 Rady 
Gminy BudzyG z dnia 28 listopada 1996 r. w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy BudzyG, wie[ BudzyG (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Pilskiego Nr 45 z dnia 
10 grudnia 1996 r.)

§20. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Bogdan Dasecki 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
z pópniejszymi zmianami) Rada Gminy BudzyG roz-
strzyga, co następuje: 

§1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą [rodowiskową zo-
staE wyEorony do publicznego wglądu na 21 dni.

§2. W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGcze-
niu wyEorenia projektu planu z prognozą [rodowi-
skową nie wniesiono radnych uwag, w związku z 
czym Rada Gminy BudzyG nie rozstrzyga o sposobie 
ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XXXVII/327/2010

Rady Gminy BudzyG
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PU-

BLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI BUDZYF, REJON ULICY GUMOWEJ 

Poz. 216, 217
 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8 ｠ 767 ｠

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. 
U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. 
U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. 
U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 
Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 
113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. 
Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 
1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 
poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), 
Rada Miasta PiEy uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic 
Krynicznej i Okrzei, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linie roz-
graniczające ulic Krynicznej i Okrzei oraz dziaEek nr 
ewid. 273/105 i 273/107 (teren zieleni izolacyjnej), 

oznaczone graficznie na rysunku planu. 
3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy; 

2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta PiEy w re-
jonie ulic Krynicznej i Okrzei z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy, stanowiące zaEącznik nr 2 
do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa 
w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) tereny podlegające ochronie ustalone na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym tereny górni-
cze, nararone na niebezpieczeGstwo powodzi oraz 
zagrorone osuwaniem się mas ziemnych;

3) zabytki i dobra kultury wspóEczesnej oraz zewi-
dencjonowane stanowiska archeologiczne.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się: 
1) szczegóEowych zasad i warunków scalania oraz 

ponownego podziaEu nieruchomo[ci;
2) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w urytkowaniu;
3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów.

§3. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic Krynicznej i 
Okrzei


