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UCHWADA Nr XXXVII/328/09 RADY MIASTA I GMINY GODAFCZ

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sportowej, 
Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w GoEaGczy

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413), Rada Miasta i Gminy GoEaGcz uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Spor-
towej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w Go-

EaGczy.
2. Plan obejmuje obszar ograniczony drogą woje-

wódzką nr 194 (ulice: Karola Libelta, ks. Edwarda 
Mrotka), ul. Ko[cielną, rozgraniczeniem terenów za-

budowanych przy ul. Ko[cielnej, linią brzegu jeziora 
i Strugi GoEanieckiej oraz liniami rozgraniczającymi 
dziaEek nr ewid. 927/2, 1054/4 i 1068.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu, zwanym dalej rysun-

kiem.
4. Integralne czę[ci uchwaEy obejmują:
1) rysunek w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik 

nr 1 do uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sporto-

wej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w Go-

EaGczy z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy GoEaGcz, stanowiące zaEącznik nr 2 do 
uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, 
zapisanych w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: 

Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka 
w GoEaGczy, inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, sta-

nowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§2.1. Na obszarze objętym planem nie występu-

ją:
1) obszary objęte ochroną na podstawie przepi-

sów szczególnych, w tym tereny górnicze 
oraz zagrorone powodzią i osuwaniem się mas 
ziemnych;

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w 
przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, okre[lanej w studium uwarun-

kowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy.
2. Obszar objęty planem znajduje się z zlewni 

chronionej rzeki WeEny (obszar szczególnej ochrony 
wód powierzchniowych); na czę[ci obszaru (rejon 
ul. Ko[cielnej) znajduje się strefa ochrony konser-
watorskiej zaEorenia urbanistycznego miasta GoEaG-

czy, ustalona na podstawie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta GoEaGczy.
3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
2) zasad i warunków scalenia oraz ponownego 

podziaEu nieruchomo[ci; scalenie dziaEek more 
dotyczyć dziaEek gruntu na wyznaczonych te-

renach, o których mowa w §3.

§3.1. Na obszarze objętym planem, w liniach 
rozgraniczających tereny o rórnym przeznaczeniu, 
ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej, stanowiący 
obszar wyEączony z zabudowy oraz integralną 
czę[ć nieruchomo[ci sąsiedniej, oznaczenie na 
rysunku - M;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
z dopuszczeniem usEug wbudowanych w par-
terze budynku, oznaczenie na rysunku - MWu;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
obejmujące:

a) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczenie na rysunku - MW,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, przeznaczone do zabudowy i zagospo-

darowania, oznaczenie na rysunku - MW1, 
MW2, MW3;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
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nej, obejmujące:
a) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku - MN,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, przeznaczone do zabudowy i zagospoda-

rowania, oznaczenie na rysunku - MN1;
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z wbudowanymi usEugami, obejmujące:
a) tereny istniejące - zabudowane, oznaczenie 

na rysunku - MNu,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z wbudowanymi usEugami, przeznaczone 
do zabudowy i zagospodarowania, oznaczenie 
na rysunku - MNu1 i MNu2;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usEugowej, obejmujące:
a) tereny istniejące - zabudowane, oznaczenie 

na rysunku - MN/U,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej i usEugowej, 

przeznaczone do zabudowy i zagospodarowa-

nia, oznaczenie na rysunku - MN/U 1÷9;
7) tereny zabudowy usEugowej, obejmujące:

a) tereny istniejącej zabudowy usEugowej, ozna-

czenie na rysunku - U,
b) tereny zabudowy usEugowej, przeznaczone 

do zabudowy i zagospodarowania, oznaczenie 
na rysunku - U1, U.11. U1.2, U1.3;

8) teren zabudowy usEugowej - sakralnej, ozna-

czenia na rysunku - UKs;
9) teren zabudowy usEugowej - opieki socjalnej, 

oznaczenie na rysunku - UO;
10) teren sportu, oznaczenie na rysunku - US;
11) tereny zabudowy usEugowej, obiektów pro-

dukcyjnych, skEadów i magazynów, przezna-

czone do zabudowy i zagospodarowania, ozna-

czenie na rysunku - U/P;
12) tereny dróg wewnętrznych oraz istniejącej za-

budowy budynkami:
a) garary, oznaczenie na rysunku - KDWg i 

KDWg1;
b) gospodarczymi, z dopuszczalnym przezna-

czeniem na garare, oznaczenie na rysunku - 
KDWbg;

13) tereny urządzeG infrastruktury technicznej:
a) elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku - 

E,
b) [cieków komunalnych, oznaczenie na rysun-

ku - Ks,
c) [cieków opadowych, oznaczenie na rysunku 

- Kd,
d) ciepEownictwa, oznaczenie na rysunku - C1 

i C2,
e) pasy infrastruktury technicznej - wyznaczo-

ne dla realizacji uzbrojenia w szczególno[ci 
niezwiązanego z drogą wojewódzką (droga 
gEówna) i sieci napowietrznych, oznaczenie na 
rysunku - Ki;

14) tereny obsEugi komunikacyjnej, obejmujące:
a) teren poszerzenia drogi gEównej, oznaczenie 

na rysunku - KD-G,

b) tereny dróg lokalnych, oznaczenie na rysunku 
- KD-L,

c) tereny dróg dojazdowych, oznaczenie na ry-

sunku - KD-D,
d) tereny dróg wewnętrznych, oznaczenie na ry-

sunku - KDW,
e) tereny dróg wewnętrznych i parkingów, ozna-

czenie na rysunku - KDWp;
f) tereny dróg pieszych, oznaczenie na rysunku 

- KDWx;
15) tereny zieleni, obejmujące:

a) tereny zieleni urządzonej, oznaczenie na ry-

sunku - ZP,
b) teren zieleni urządzonej wewnątrzosiedlowej 

i urządzeG rekreacyjno- sportowych, oznacze-

nie na rysunku - ZP/US,
c) tereny zieleni naturalnej i izolacyjnej, oznacze-

nie na rysunku - Z;
16) tereny rolnicze, wyEączone z zabudowy, ozna-

czenie na rysunku - R;
17) teren zieleni naturalnej stanowiący integralną 

czę[ć wód powierzchniowych jeziora, ozna-

czenie na rysunku - Z/WS;
18) teren wód powierzchniowych, oznaczenie na 

rysunku - WS.
2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz rór-

nych zasadach zagospodarowania zostaEy oznaczone 
dodatkowym symbolem cyfrowym, a w odniesieniu 
do poszczególnych dziaEek, na terenach zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - symbolami 
ｧm1ｦ i ｧm2ｦ, na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usEug MN/U - ｧmu1ｦ i ｧmu2ｦ.

§4.1. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące oznaczenia graficzne, okre[lone na ry-

sunku:
1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu, zgodne z rozgraniczeniem w ewidencji 
gruntów i budynków;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu - ustalone w planie;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) wymagane nieprzekraczalne linie zabudowy dla 

budynków gospodarczych;
6) zasada zabudowy - wskazująca wymagane 

ksztaEtowanie pierzei ulic;
7) wymagane ksztaEtowanie przewarającej kaleni-

cy w budynku;
8) wymagana lokalizacja zabudowy blipniaczej 

przy granicy dziaEki;
9) zasada obsEugi komunikacyjnej;
10) zakaz zjazdu w linii rozgraniczającej ulicę;
11) nakaz realizacji miejsc postojowych w pasie 

drogowym;
12) obowiązujące nasadzenia zieleni szpalerowej 

[rednio-wysokiej;
13) wymagana likwidacja napowietrznej linii elek-

troenergetycznej;
14) strefa ekspozycji ko[cioEa.
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2. Jako obowiązującą linię zabudowy nalery ro-

zumieć linię uksztaEtowaną poprzez gEówną elewa-

cję budynku. Pomiędzy linią rozgraniczającą drogę i 
obowiązującą linią zabudowy mogą znajdować się 
okapy, schody, zadaszenia, wykusze, ryzality itp. 
elementy oraz obudowane jednokondygnacyjne par-
tie wej[ciowe do budynku, w odlegEo[ci nie mniej-
szej nir 2,0 m od linii rozgraniczającej drogę.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 
dotyczą wszystkich elementów zaliczanych do -ku-

batury brutto budynku. O ile na obszarze zabudo-

wanym wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudo-

wy dotyczy ona nowej zabudowy, w tym zakazu 
rozbudowy budynków istniejących zlokalizowanych 
poza maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy.

4. Poprzez wymagane ksztaEtowanie przewara-

jącej kalenicy w budynku nalery rozumieć ksztaE-
towanie kalenicy oraz przewarającej powierzchni 
poEaci dachowej budynku w stosunku do obowią-

zującej lub maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy, oznaczonej na rysunku; powyrsze nie wyklu-

cza jednoczesnego zastosowania innych kierunków 
nachyleG w czę[ci elementów poEaci dachowych, 
sEurących ksztaEtowaniu formy architektonicznej 
budynku.

5. Dla zabudowy blipniaczej budynków gospodar-
czych wymagana jest realizacja, na obu sąsiednich 
dziaEkach, budynków o tej samej wysoko[ci kaleni-
cy i okapu - od poziomu terenu, powierzchni zabu-

dowy, nachyleniu poEaci dachowych i rzędnej pod-

Eogi parteru.
6. O ile na dziaEkach zabudowy mieszkaniowej i 

usEug (MN/U) wyznaczona zostaEa wymagana nie-

przekraczalna linia zabudowy dla budynków gospo-

darczych, dotyczy ona równier budynków o funkcji 
usEugowej, związanych z przeznaczeniem wyzna-

czonego terenu.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego

§5.1. CaEy obszar objęty planem stanowi rozwo-

jową jednostkę struktury przestrzennej miasta o 
przewarającej funkcji mieszkaniowo-usEugowej. Na 
obszarze caEej jednostki wyodrębnia się strukturę 
przestrzenną obejmującą:

1) zespóE przewarającej zabudowy mieszkanio-

wej i usEug konsumpcyjnych w obszarze ulic: 
Ko[cielnej, ks. Edwarda Mrotka, Karola Libel-
ta, drogi lokalnej KD-L2 i ul. Sportowej. Na ob-

szarze jednostki ustala się zasady modernizacji 
obsEugi komunikacyjnej oraz dopuszczalnych 
przeksztaEceG zabudowy istniejącej, w tym 
wymagaG konserwatorskich na obszarze wy-

znaczonej strefy;
2) zespóE zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej i jednorodzinnej, z wyEączeniem usEug - na 
obszarze ksztaEtującym zabudowę kwartaEów 
rozgraniczonych projektowanymi ulicami do-

jazdowymi: KD-D2, KD-D3, KD-D4;
3) rozwojowy teren przewarającej zabudowy 

usEugowej, zabudowy mieszkaniowo-usEugo-

wej, obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów, zlokalizowanych w obszarze obsEu-

giwanym projektowaną drogą lokalną KD-L3 i 
ul. Sportową.

2. Wyznaczona struktura przestrzenna sEury 
ksztaEtowaniu Eadu przestrzennego na obszarze ob-

jętym planem, w tym form zabudowy oraz jednorod-

nych funkcji terenów i ich wymagaG dotyczących 
ochrony lub oddziaEywania na [rodowisko, w tym 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku.

3. Na terenach przeznaczonych do zabudowy 
budynkami ustala się następujące ogólne zasady 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego, w tym warunki 
zabudowy:

1) na terenach istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej (MW) zachowuje się loka-

lizacje istniejących budynków i ustala zakaz 
lokalizowania nowych budynków oraz zmiany 
sposobu urytkowania na cele usEugowe. Na te-

renach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej przeznaczonej do zabudowy (MW1-MW3) 
lokalizuje się tylko budynki mieszkalne, garare 
wbudowane i wolno stojące zespoEy boksów 
gararowych, o ile wynika to z tre[ci uchwaEy 
oraz urządzenia sEurące wyznaczonej funkcji, o 
których mowa w warunkach technicznych;

2) na terenach istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej (MN) i zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z wbudowanymi usEu-

gami (MNu) lokalizuje się budynki mieszkalne, 
mieszkalno-usEugowe i gospodarcze. Na tere-

nach zabudowanych zachowuje się istniejące 
odrębne budynki usEugowe, z zakazem ich roz-
budowy oraz z zakazem realizacji nowych bu-

dynków usEugowych. Na kardej dziaEce more 
być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny 
lub mieszkalno-usEugowy i nie więcej nir dwa 
budynki gospodarcze;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej przeznaczonej do zagospodarowania 
(MN1) lokalizuje się budynki mieszkalne, z wy-

Eączeniem lokali urytkowych i budynki gospo-

darcze. Na kardej dziaEce more być zrealizo-

wany tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
budynek gospodarczy;

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z wbudowanymi usEugami (MNu1) 
lokalizuje się budynki mieszkalne lub mieszkal-
no-usEugowe i gospodarcze. Na kardej dziaEce 
more być zrealizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny lub mieszkalno-usEugowy i jeden 
budynek gospodarczy lub gospodarczo-gararo-

wy. Na terenie oznaczonym MNu2 wymagana 
jest realizacja w szczególno[ci usEug handlu i 
usEug bytowych dla obsEugi wyznaczonych te-

renów zabudowy mieszkaniowej. Powierzch-

nia usEugowa w budynkach mieszkalno-usEu-
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gowych more przekraczać 30% powierzchni 
mieszkalnej budynku; ustala się zakaz lokali-
zacji lokali urytkowych o funkcji usEug handlu 
hurtowego, obsEugi pojazdów mechanicznych 
oraz warsztatów mechanicznych, obróbki me-

tali itp.;
5) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usEugowej (MN/U) - istniejących i 
przewidzianych do zabudowy i zagospodaro-

wania ustala się morliwo[ć realizacji, na kardej 
dziaEce:

a) budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usEu-

gowego,
b) budynku gospodarczego,
c) budynku usEugowego o funkcji usEug kon-

sumpcyjnych, zgodnie z ustaleniami dla wy-

znaczonego terenu;
6) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usEugowej wyznaczonej w pierzei 
ul. Sportowej (MN/U1 - MN/U4) i ksztaEtującej 
otwarte tereny zieleni naturalnej - Z1 oraz rol-
nicze - R, ustala się:

a) kalenicowe ksztaEtowanie wszystkich budyn-

ków w stosunku do ul. Sportowej,
b) dopuszczalną wysoko[ć budynków gospo-

darczych lub usEugowych lokalizowanych w 
nieprzekraczalnych liniach zabudowy wzdEur 
terenów otwartych - nirszą o co najmniej 1,0 
m budynku mieszkalnego, mierzonej od pozio-

mu terenu,
c) zakaz sytuowania zabudowy usEug produk-

cyjnych, handlu hurtowego, obsEugi pojazdów 
mechanicznych oraz innych warsztatów me-

chanicznych, obróbki metali, sprzedary paliw 
oraz sprzedary niezlokalizowanej w budynku;

7) na terenach zabudowy usEugowej (U1) oraz 
terenach zabudowy usEugowej, obiektów pro-

dukcyjnych, skEadów i magazynów (U/P), usta-

la się:
a) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
oraz zakaz ustalania strefy przemysEowej, na 
obszarze której dopuszcza się przekroczenia 
wymaganych standardów jako[ci [rodowi-
ska,

b) zakaz lokalizowania przedsięwzięć związa-

nych ze zbieraniem odpadów, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów, odzyskiem su-

rowców oraz handlem odpadami i zEomem,
c) dopuszczalną lokalizację stacji bazowych te-

lefonii komórkowej oraz instalacji, pod warun-

kiem uzyskania stosownych zgód dla obiek-

tów o wysoko[ci 50,0 m i przekraczających 
wysoko[ć 50,0 m od poziomu terenu;

8) na terenach zabudowy usEugowej (U1.1, U1.2, 
U1.3) dopuszcza się realizację w budynku usEu-

gowym - mieszkania wEa[ciciela oraz ustala za-

kaz lokalizowania wolno stojących budynków 
mieszkalnych.

4. Na terenie sportu (US) lokalizuje się tylko bu-

dynki, budowle, obiekty maEej architektury i urządze-

nia związane z okre[lonym przeznaczeniem terenu.
5. Na terenach urządzeG infrastruktury technicznej 

(E, Ks, Kd, C, Ki) lokalizuje się tylko obiekty budow-

lane związane z okre[lonym przeznaczeniem terenu, 
chyba re z tre[ci uchwaEy wynika inaczej.

6. O ile z tre[ci uchwaEy nie wynika inaczej, te-

reny zieleni są terenami wyEączonymi z zabudowy 
budynkami, z ustaloną realizacją:

1) na terenach zieleni urządzonej (ZP1 i ZP2) - 
dróg pieszych i obiektów maEej architektury;

2) na terenie zieleni urządzonej wewnątrzosiedlo-

wej i urządzeG rekreacyjno- sportowych (ZP/
US) - dróg pieszych, obiektów maEej architek-

tury oraz budowli sportowych;
3) na terenach zieleni naturalnej i izolacyjnej - na-

stępująco:
a) na terenie Z1 - dróg pieszych i podziemnej 

infrastruktury technicznej,
b) na terenie Z2 - dopuszczalnej drogi koEowej 

stanowiącej dojazd z drogi KD-D4 do istnie-

jących garary na terenie KDWg1 oraz wyma-

ganej infrastruktury technicznej, o ile wystąpi 
potrzeba powiązaG infrastruktury istniejącej 
na terenach zabudowanych i terenach przewi-
dzianych do zabudowy,

c) na terenach Z3 - dostępu eksploatacyjnego 
do istniejącego rowu,

d) na terenie Z4 - urządzeG odprowadzenia [cie-

ków sanitarnych, wód opadowych i roztopo-

wych oraz sieci i wymaganych dróg, w tym 
dostęp eksploatacyjny do terenu Ki;

e) na terenach Z5 - zakaz realizacji wszelkich 
obiektów budowlanych,

f) na terenie Z6 - obiektów architektury ogrodo-

wej (obiekty maEej architektury).
7. Na terenach zieleni, o których mowa w ust.6, 

dopuszcza się realizację budynków na następują-

cych terenach:
1) na terenie zieleni urządzonej - ZP1 - szaletu 

publicznego;
2) na terenie zieleni naturalnej i izolacyjnej -Z4 

- budynków technicznych, o ile dla realizacji 
wymienionych w ust. 6 pkt 3 lit. d urządzeG 
infrastruktury technicznej wymagany jest bu-

dynek, zgodnie z parametrami wynikającymi z 
wymagaG technologicznych.

8. Tereny wód (WS), teren zieleni naturalnej (Z/
WS) oraz tereny rolnicze (R) są terenami wyEączo-

nymi z zabudowy budynkami, na których dopuszcza 
się tylko realizację niezbędnych sieci infrastruktury 
technicznej i dróg dojazdowych, sEurących obsEudze 
terenów rolnych oraz dostępowi eksploatacyjnemu 
do wód lub urządzeG infrastruktury technicznej.

§6. Na obszarze objętym planem ustala się obo-

wiązujący podziaE na tereny o rórnym przeznacze-

niu, o którym mowa w §3 ust. 1, oraz zasady po-

dziaEu wewnętrznego terenów przeznaczonych do 
zabudowy i zagospodarowania następująco:
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN1), tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z wbudowanymi usEugami (MNu1, 
MNu2), tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i usEugowej (MN/U1-9) - zgodnie z 
zasadą i ilo[cią dziaEek budowlanych okre[loną 
na rysunku chyba, re z tre[ci uchwaEy wynika 
inaczej oraz zakaz wtórnych podziaEów rozgra-

niczonych dziaEek;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, z oznaczoną zasadą podziaEu wewnętrz-
nego stanowią jedną nieruchomo[ć, z dopusz-
czalnym podziaEem terenów: MW1.1 i MW2.1 
- na 3 dziaEki; terenów: MW3.1 - na 1 dziaEkę, 
MW3.2 - na 1 -2 dziaEek, MW3.3 - na 1 -2 
dziaEek;

3) tereny zabudowy usEugowej: U1.1 - na 2÷3 
dziaEek, U1.2 - na 1÷2 dziaEek, U1.3 - na 1 
dziaEkę, z dopuszczalnym ustaleniem jednej nie-

ruchomo[ci na terenie U1.1 oraz U1.2 i U1.3;
4) tereny zabudowy usEugowej, obiektów produk-

cyjnych, skEadów i magazynów: U/P1 - na 4÷5 
dziaEek, z zastosowaniem zasady okre[lonej na 
rysunku, a dla pięciu dziaEek - równier jednako-

wej szeroko[ci frontu dziaEek; U/P2 - stanowi 
jedną nieruchomo[ć, obejmującą d wie istnie-

jące dziaEki gruntu.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

§7.1. Ochronę [rodowiska i krajobrazu kulturowe-

go zapewnia się w szczególno[ci poprzez:
1) docelowe uzbrojenie techniczne caEego terenu 

objętego planem, w, tym zbiorowe zaopatrze-

nie w wodę i odbiór [cieków komunalnych i 
opadowych;

2) ochronę [rodowiska wodnego poprzez stoso-

wanie urządzeG zapewniających wymagane 
standardy wprowadzania [cieków opadowych 
do ziemi;

3) komunalną selektywną gospodarkę odpadami 
oraz postępowanie zgodne z przepisami odręb-

nymi;
4) ochronę wyznaczonych terenów przed haEa-

sem, zgodnie z wymaganymi standardami wy-

nikającymi z przepisów o [rodowisku;
5) ochronę powierzchni ziemi na podstawie usta-

lonych standardów zabudowy, w tym wyma-

gaG dla przestrzeni biologicznie czynnej;
6) ustalone zasady ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego;
7) zachowanie form krajobrazu doliny Strugi Go-

Eanieckiej;
8) zachowanie obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską oraz ochronę ekspozycji tych 
obiektów;

9) wyznaczenie terenów zieleni urządzonej i izo-

lacyjnej;

10) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko.

2. Na obszarze objętym planem, na terenach 
oznaczonych na rysunku: U/P1, MN/U7÷9, wystę-

puje podziemna sieć drenarska, powyrsze nalery 
uwzględnić przy prowadzeniu robót ziemnych zwią-

zanych z realizacją obiektów, poprzez zachowanie 
sieci lub usunięcie występującej kolizji.

§8. Gospodarowanie odpadami, w tym niebez-
piecznymi i budowlanymi, obejmującymi równier 
przemieszczenie mas ziemnych powstaEych w pro-

cesie inwestycyjnym, nastąpi w szczególno[ci po-

przez komunalny system gospodarki odpadami i 
postępowanie zgodne z zasadami okre[lonymi w 
ｧPlanie gospodarki odpadamiｦ oraz przepisami od-

rębnymi w tym zakresie.

§9.1. Zgodnie z przepisami o [rodowisku - tereny, 
dla których ustalone zostaEy dopuszczalne poziomy 
haEasu w [rodowisku, obejmują:

1) teren zabudowy mieszkaniowej (M), tereny za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z wbudowanymi usEugami (MNu) - kwalifi-
kowane jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(MW), teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, z dopuszczeniem usEug wbudowanych 
w parterze budynku (MWu) - kwalifikowane 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usEugowej (MN/U) - kwalifikowane jako 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usEugowej;

4) teren zabudowy usEugowej - opieki socjalnej 
(UO) - kwalifikowany jako teren zabudowy 
związanej ze staEym lub czasowym pobytem 
dzieci i mEodziery;

5) teren zieleni urządzonej wewnątrzosiedlowej 
i urządzeG rekreacyjno- sportowych (ZP/US) 
- kwalifikowany jako teren rekreacyjno-wypo-

czynkowy.
2. O ile na terenach zabudowy usEugowej (U1.1, 

U1.2, U1.3), zgodnie z zapisami niniejszej uchwaEy, 
zrealizowane będzie mieszkanie wEa[ciciela - teren 
będzie zaliczony do terenów zabudowy mieszkanio-

wo-usEugowej, o której mowa w przepisach o [ro-

dowisku.
3. W przypadkach wystąpienia przekroczeG do-

puszczalnych poziomów haEasu na terenach podle-

gających ochronie akustycznej, zlokalizowanych w 
zasięgu oddziaEywania haEasu komunikacyjnego na 
drogach istniejących i projektowanych, wymagane 
jest zastosowanie rozwiązaG technicznych i mate-

riaEowych zmniejszających poziom haEasu, co naj-
mniej do poziomów dopuszczalnych.

§10.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego na ob-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31 Poz. 817｠ 3068 ｠

szarze planu obejmuje:
1) istniejący zabytkowy ko[cióE, p.w. [w. Waw-

rzyGca, wpisany do rejestru zabytków woje-

wództwa wielkopolskiego (UKs), dla którego 
mają zastosowanie stosowne przepisy o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Pra-

wa budowlanego;
2) strefę ochrony konserwatorskiej zaEorenia ur-

banistycznego miasta GoEaGczy, ustaloną na 
podstawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, obejmującą przestrzeG 
niezabudowaną, w tym teren byEego ko[cioEa 
(MWu) oraz teren istniejącego ko[cioEa, o któ-

rym mowa w pkt 1.
2. Na obszarze byEego ko[cioEa i cmentarza przy 

ul. Ko[cielnej ustala się ograniczone prawo do za-

budowy mieszkaniowej w pierzei ulicy oraz nakaz 
uwzględnienia ekspozycji istniejącego ko[cioEa, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 1 (strefa ekspozycji ko[-
cioEa - oznaczona graficznie na rysunku).

3. Na obszarze nieobjętym strefą ochrony kon-

serwatorskiej - dla ochrony krajobrazu kulturowe-

go wyznacza się otwarte tereny zieleni naturalnej, 
wyEączone z zabudowy, oznaczone na rysunku Z1, 
w tym tereny rolnicze, ogrody przydomowe, istnie-

jące stawy - stanowiące istotne elementy krajobra-

zu oraz ekspozycji terenu ochrony konserwatorskiej 
oraz zamku.

4. Poza obszarem strefy konserwatorskiej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2, na obszarze objętym planem 
nie ustala się ochrony konserwatorskiej na podsta-

wie ustaleG planu miejscowego.

§11. Na obszarze objętym planem, dla ochrony 
archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala 
się:

1) na obszarze strefy konserwatorskiej, przed uzy-

skaniem pozwolenia na budowę dla inwesty-

cji wymagających prac ziemnych - wykonanie 
prac archeologicznych, zgodnie z wymagania-

mi przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami;

2) na pozostaEym obszarze - przed uzyskaniem po-

zwolenia na budowę, prace ziemne związane z 
zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu 
wymagają uzgodnienia z Wielkopolskim Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków, dla okre-

[lenia konieczno[ci ewentualnych prac archeo-

logicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

ROZDZIAD IV
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu

§12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, z dopuszczeniem usEug wbudowanych w 
parterze budynku (MWu), obowiązuje:

1) zabudowa tworząca jedną kubaturę ksztaEtu-

jącą pierzeję ul. Ko[cielnej, z morliwo[cią re-

alizacji skrzydEa budynku wzdEur wschodniej 

granicy dziaEki. W przypadku dEugo[ci budynku 
przekraczającej 15,0 m, wymagany jest podziaE 
na dwa segmenty, o wysoko[ci od terenu do 
kalenicy jak w budynku istniejącym nr 13 przy 
ulicy Ko[cielnej, z odniesieniem:

a) dla czę[ci wschodniej - do poziomu terenu 
- 95,0 m n.p.m.,

b) dla czę[ci zachodniej-do poziomu terenu - 
93,6 m n.p.m.;

2) zastosowanie w formie budynku:
a) dachu dwuspadowego, o nachyleniu poEaci 

dachowych zblironym do budynku nr 13, usy-

tuowanego kalenicowe wzdEur ul. Ko[cielnej 
i w odniesieniu do caEego budynku, zgodnie z 
oznaczeniem graficznym na rysunku,

b) zakazu stosowania niesymetrycznego nachy-

lenia poEaci dachowych,
c) pokrycia poEaci dachowych dachówką w ko-

lorze naturalnie wypalanej ceramiki,
d) zakazu umieszczania balkonów w pierzei uli-

cy,
e) zakazu realizacji, przed obowiązującą linią za-

budowy, wszystkich elementów zaliczanych 
do kubatury brutto budynku oraz schodów ze-

wnętrznych i pochylni,
f) w przypadku lokalizacji usEug w parterze bu-

dynku - zastosowanie rzędnej podEogi parteru 
nie wyrszej nir 0,12 m od poziomu chodnika;

3) powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca po-

wierzchni wyznaczonej obowiązującą linią za-

budowy oraz maksymalnymi nieprzekraczalny-

mi liniami zabudowy;
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza nir 40% powierzchni wyznaczonego 
terenu, z zagospodarowaniem zieleni urządzo-

nej oraz nasadzeniami zgodnymi z siedliskiem i 
strefą klimatyczną (ro[linno[ć rodzima);

5) zjazd na teren tylko z ulicy Ko[cielnej, z zaka-

zem zjazdu z drogi wojewódzkiej (ul. K. Libelta) 
oraz wymagana ilo[ć miejsc postojowych we-

dEug następujących wskapników:
a) jedno miejsce postojowe na jedno mieszka-

nie,
b) dziesięć miejsc postojowych na 1000 m2 

usEugowej powierzchni urytkowej, nie mniej 
nir trzy miejsca postojowe;

6) zakaz realizacji ogrodzenia terenu o wysoko-

[ci przekraczającej 1,50 m od poziomu terenu 
oraz zakaz zastosowania ogrodzeG peEnych, 
betonowych, w tym prefabrykowanych;

7) sEurebno[ć dostępu do istniejącej wierowej 
stacji elektroenergetycznej (E), z dojazdem z 
terenu istniejącego parkingu - KDWp;

8) nakaz zagospodarowania terenu zieleni, w wy-

znaczonej strefie ekspozycji ko[cioEa, zapew-

niającej zachowanie osi widokowej bryEy ko[-
cioEa, poprzez kompozycyjne zaEorenia zieleni 
niskiej i [rednio-wysokiej.

§13.1. Na terenach istniejącej zabudowy miesz-
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kaniowej wielorodzinnej (MW) obowiązują ustalenia 
§5 ust. 3 pkt 1, ponadto dopuszcza się rozbudowę 
istniejących budynków tylko w zakresie:

1) dociepleG [cian zewnętrznych i stropodachów;
2) jednokondygnacyjnych partii wej[ciowych do 

budynków.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, przeznaczonych do zabudowy i zagospoda-

rowania - MW1, ustala się:
1) dla terenu MW1.1:

a) zasadę ksztaEtowania zabudowy, w tym wy-

rórnienie formy narory, sEurące widoczno[ci 
na skrzyrowaniu ulic, zastosowaniu akcentu 
urbanistyczno- architektonicznego, zmiany 
wysoko[ci o jedną kondygnację w stosunku 
do zabudowy w pierzejach ulic,

b) wysoko[ć budynków w pierzei drogi KD-D2 
- IV kondygnacje nadziemne,

c) wysoko[ć budynków w pierzejach ulic KD-D3 
i KD-D4 - III kondygnacje nadziemne,

d) formę dachu pEaskiego,
e) realizację trzech zespoEów budynków, z do-

puszczalnym podziaEem terenu, zgodnie z za-

sadą oznaczoną na rysunku oraz ustaleniami 
§6 pkt 2;

2) dla terenu MW1.2:
a) zagospodarowanie terenu związane bezpo-

[rednio z budynkami na terenie MW1.1, za-

pewniające lokalizację miejsc postojowych, 
zieleni i rekreacji dla mEodziery i dorosEych,

b) dopuszczalną lokalizację wyodrębnionego ze-

spoEu boksów gararowych, w ilo[ci nieprze-

kraczającej 20% wymaganych miejsc posto-

jowych, z zagwarantowaniem pozostaEych 
miejsc postojowych w budynkach mieszkal-
nych, gararach podziemnych oraz parkingach, 
z morliwo[cią bilansowania 50% miejsc po-

stojowych wyznaczonych w pasach drogo-

wych ulic dojazdowych graniczących z tere-

nem mieszkaniowym;
3) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 

wskapnika - 1,0 - intensywno[ci zabudowy 
(stosunek powierzchni zabudowy caEkowitej 
budynków na terenach MW1.1 do Eącznej po-

wierzchni terenu MW1.1 i MW1.2) oraz po-

wierzchnię terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszą nir wynika z przepisów Prawa bu-

dowlanego.
3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, przeznaczonych do zabudowy i zagospoda-

rowania - MW2, ustala się:
1) dla terenu MW2.1:

a) wysoko[ć wszystkich budynków mieszkal-
nych - III kondygnacje nadziemne, z zastoso-

waniem ustalenia ust. 2 pkt 1 lit. a oraz do-

wolnej formy dachu;
b) dopuszczalną lokalizację wyodrębnionego ze-

spoEu boksów gararowych, w ilo[ci nieprze-

kraczającej 20% wymaganych miejsc posto-

jowych, z zagwarantowaniem pozostaEych 

miejsc postojowych w budynkach mieszkal-
nych, gararach podziemnych oraz parkingach, 
z morliwo[cią bilansowania 50% miejsc po-

stojowych wyznaczonych w pasach drogo-

wych ulic dojazdowych graniczących z tere-

nem mieszkaniowym;
2) dla terenu MW2.2:

a) zagospodarowanie terenu związane bezpo-

[rednio z budynkami na terenie MW1.1, za-

pewniające lokalizację miejsc postojowych, 
zieleni i rekreacji dla mEodziery i dorosEych,

b) dopuszczalną lokalizację wyodrębnionego ze-

spoEu boksów gararowych, w ilo[ci nieprze-

kraczającej 20% wymaganych miejsc posto-

jowych, z zagwarantowaniem pozostaEych 
miejsc postojowych w budynkach mieszkal-
nych, gararach podziemnych oraz parkingach, 
z morliwo[cią bilansowania 50% miejsc po-

stojowych wyznaczonych w pasach drogo-

wych ulic dojazdowych graniczących z tere-

nem mieszkaniowym;
3) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 

wskapnika - 1,0 - intensywno[ci zabudowy 
(stosunek powierzchni zabudowy caEkowitej 
budynków na terenach MW2.1 do Eącznej po-

wierzchni terenu MW2.1 i MW2.2) oraz po-

wierzchnię terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszą nir wynika z przepisów Prawa bu-

dowlanego.
4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, przeznaczonych do zabudowy i zagospoda-

rowania - MW3, ustala się:
1) zasady ksztaEtowania zabudowy zgodne z 

oznaczeniami graficznymi na rysunku oraz 
ustaleniami ust. 2 pkt 1 lit. a - w odniesieniu 
do terenu MW3.1;

2) wysoko[ć budynków - III kondygnacje nad-

ziemne, z dowolną formą dachu;
3) zakaz budowy wyodrębnionych zespoEów ga-

rarowych;
4) wskapnik zabudowy gwarantujący lokalizację 

na wyznaczonym terenie wymaganej ilo[ci 
miejsc postojowych oraz powierzchnię terenu 
biologicznie czynnego nie mniejszą nir okre[lo-

na w przepisach odrębnych;
5) dopuszczalny podziaE, wyznaczonych terenów, 

na dziaEki budowlane:
a) MW3.1 - 1 dziaEka budowlana,
b) MW3.2 - 2 dziaEki budowlane, z zachowa-

niem istniejącego podziaEu ewidencyjnego dz. 
nr 1049,

c) MW3.3 - 2 dziaEki budowlane o jednakowej 
szeroko[ci.

§14. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej (MN - dz. nr ewid. 1012) ustala 
się:

1) zakaz nadbudowy oraz zmiany geometrii dachu 
w istniejącym budynku;

2) dopuszczalną rozbudowę istniejącego budynku 
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w pierzei ul. Sportowej, nieprzekraczającą wy-

soko[ci istniejącego budynku;
3) wskapnik powierzchni zabudowy terenu - nie-

przekraczający 200% istniejącej w dniu uchwa-

lenia planu powierzchni zabudowy na terenie 
ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - co 
najmniej 50% powierzchni dziaEki.

§15.1. Dla kardej dziaEki na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej przeznaczonym do 
zabudowy i zagospodarowania (MN1), zlokalizowa-

nym przy drodze dojazdowej KD-D3, ustala się:
1) wysoko[ć budynków mieszkalnych - II kondyg-

nacje nadziemne, w tym poddasze urytkowe 
lub I kondygnacja z poddaszem nieurytkowym, 
speEniającym wymagania okre[lone w pkt 3 i 
4;

2) geometrię dachu - z zastosowaniem symetrycz-
nego nachylenia poEaci dachowych w stosunku 
do przewarającej kalenicy budynku;

3) nachylenie poEaci dachowych w budynkach 
mieszkalnych - nie mniejsze nir 35°, bez wzglę-

du na wykorzystanie poddasza jako przestrzeni 
urytkowej lub nieurytkowej, z zasadą niesto-

sowania [cianek kolankowych oraz dopusz-
czalnym zastosowaniem [cianek nie wyrszych 
nir 0,50 m, uzasadnionych formą architekto-

niczną budynku, przy równoczesnym zastoso-

waniu wysunięcia okapów do poziomu podEogi 
drugiej kondygnacji od poziomu terenu;

4) wysoko[ć budynków gospodarczych blipnia-

czych - I kondygnacja nadziemna, z dachem 
dwuspadowym, symetrycznym, o nachyleniu 
poEaci nie mniejszym nir 20° i wspólnej ka-

lenicy w linii rozgraniczającej dwie sąsiednie 
dziaEki, na których lokalizuje się budynek blip-
niaczy;

5) powierzchnię zabudowy - nie większą nir 360,0 
m2, w tym budynku gospodarczego nieprzekra-

czającą - 60,0 m2;
6) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

co najmniej 40% powierzchni dziaEki, z obo-

wiązkowym nasadzeniem zieleni szpalerowej, 
ksztaEtującej pierzeję drogi gEównej;

7) zastosowanie ustaleG §5 ust. 3 pkt 3.
2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, przeznaczonego do zabudowy i zagospoda-

rowania (MN1) zlokalizowanego przy ul. Sportowej 
(dziaEki nr ewid. 1038 i 1039) obowiązują ustalenia 
ust. 1 pkt 1÷6 oraz:

1) zabudowa budynkami blipniaczymi - mieszkal-
nym i gospodarczym;

2) kalenicowe usytuowanie budynków w stosun-

ku do ul. Sportowej;
3) zastosowanie ustaleG §5 ust. 3 pkt 3.

§16. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z wbudowanymi usEugami 

(MNu) mają zastosowanie postanowienia §5 ust. 3 
pkt 2; ponadto na dziaEkach istniejących ustala się:

1) dla zabudowy w pierzei ul. Karola Libelta:
a) zakaz nadbudowy istniejących budynków,
b) zakaz rozbudowy budynków w pierzei ulicy i 

zmiany szeroko[ci elewacji frontowej,
c) dopuszczalną rozbudowę istniejących budyn-

ków mieszkalnych i gospodarczych nieprze-

kraczającą 50% powierzchni zabudowy istnie-

jącej w dniu podjęcia uchwaEy,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

co najmniej 25% powierzchni dziaEki;
2) dla zabudowy w pierzei ul. Sportowej:

a) morliwo[ć zabudowy dziaEek niezabudowa-

nych, z zastosowaniem zasad okre[lonych w 
niniejszej uchwale,

b) wysoko[ć nowych budynków mieszkalnych 
- II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
urytkowe; zrórnicowanie wysoko[ci kalenicy, 
w stosunku do zabudowy na dziaEce sąsiedniej 
- nieprzekraczające 0,50 m, z zakazem stoso-

wania w geometrii dachu - poEaci nieschodzą-

cych się w kalenicy,
c) wysoko[ć budynków gospodarczych nie 

wyrszą nir 3,0 m od poziomu terenu do oka-

pu i nachyleniu poEaci dachowych co najmniej 
20°,

d) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą:
- 50% powierzchni terenu ograniczonego mak-

symalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudo-

wy na dziaEkach nrewid. 1098 i 910,
- 30% powierzchni terenu ograniczonego mak-

symalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudo-

wy na dziaEkach nr ewid. 911 i 912, z dopusz-
czeniem budowy drugiego domu mieszkalnego 
w pierzei ulicy,

- 150 m2 na dziaEce nr ewid. 913 - zrealizowanej 
w jednym budynku,

e) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
co najmniej 50% powierzchni dziaEki.

3) dla istniejącego budynku w pierzei ulicy KD-
D1:

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku,
b) zakaz zmiany formy dachu,
c) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

co najmniej 20% powierzchni terenu.

§17.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z wbudowanymi usEugami, przeznaczo-

nych do zabudowy i zagospodarowania (MNu1), na 
kardej dziaEce, ustala się:

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych - II kondyg-

nacje nadziemne, w tym poddasze urytkowe 
lub I kondygnacja z poddaszem nieurytkowym, 
speEniającym wymagania okre[lone w pkt 3 i 
4;

2) geometrię dachu - z zastosowaniem symetrycz-
nego nachylenia poEaci dachowych w stosunku 
do przewarającej kalenicy budynku;

3) nachylenie poEaci dachowych w budynkach 
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mieszkalnych - nie mniejsze nir 35°, bez wzglę-

du na wykorzystanie poddasza jako przestrzeni 
urytkowej lub nieurytkowej, z zasadą niesto-

sowania [cianek kolankowych oraz dopusz-
czalnym zastosowaniem [cianek nie wyrszych 
nir 0,50 m, uzasadnionych formą architekto-

niczną budynku, przy równoczesnym zastoso-

waniu wysunięcia okapów do poziomu podEogi 
drugiej kondygnacji od poziomu terenu;

4) wysoko[ć budynków gospodarczych - I kon-

dygnacja nadziemna i wysoko[ć nieprzekra-

czającą 3,50 m od poziomu terenu, z dachem 
dwuspadowym, symetrycznym, o nachyleniu 
poEaci nie mniejszym nir 20°;

5) powierzchnię zabudowy - nie większą nir 360,0 
m2, w tym budynku gospodarczego nieprzekra-

czającą - 60,0 m2;
6) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - co 

najmniej 40% powierzchni dziaEki;
7) zakaz lokalizowania budynków przy granicy 

dziaEek sąsiednich;
8) zastosowanie ustaleG §5 ust. 3 pkt 4.
2. Dla dziaEek nr ewid. 1054/1, 1054/3, 1054/6, 

1054/7 ustala się linię zabudowy jak dla istniejące-

go budynku na dziaEce nr ewid. 1054/5.
3. Dla wszystkich budynków na terenach, o któ-

rych mowa w ust. 1 i 2, nalery stosować:
1) zrórnicowanie wysoko[ci kalenicy, w stosunku 

do zabudowy na dziaEce sąsiedniej - nieprzekra-

czające 0,50 m;
2) zblironą kolorystykę budynków, z zakazem 

stosowania pokryć dachowych w kolorach peE-
nych np. zieleG, bEękit, fiolet itp.

§18. Dla istniejącego terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej i usEugowej (MN/U) ustala 
się:

1) zakaz nowej zabudowy w pierzei ul. Sporto-

wej;
2) zakaz nadbudowy istniejących budynków;
3) dopuszczalną rozbudowę istniejących budyn-

ków w poziomie, nieprzekraczającą:
a) na dziaEce nr ewid. 1014 - 50% powierzchni 

zabudowy istniejącej w dniu podjęcia uchwa-

Ey,
b) na dziaEkach nr ewid. 1015/1 i 1015/2 - 

100% powierzchni, zabudowy istniejącej w 
dniu podjęcia uchwaEy.

§19. Dla wyodrębnionych terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej, przeznaczonych do za-

budowy i zagospodarowania poza ustaleniami §5 
ust. 3 pkt 5 i pkt 6, ustala się:

1) dla terenu MN/U 1:
a) morliwo[ć realizacji na dziaEce nr ewid. 919 

dwóch budynków, w tym Sportowej,
b) wysoko[ć budynków mieszkalnych, mieszkal-

no-usEugowych - II kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze urytkowe o nachyleniu poEaci 
dachowych nie mniejszym nir 35°,

c) wysoko[ć budynków usEugowych - I kondyg-

nacja nadziemna z dachem o nachyleniu poEaci 
nie mniejszym nir 30°,

d) wysoko[ć budynków gospodarczych - I kon-

dygnacja nadziemna i powierzchnia nieprze-

kraczającą 60,0 m2,
e) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

25% wyznaczonego terenu,
f) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

nie mniejszą nir 30% wyznaczonego terenu,
g) dopuszczalny podziaE na trzy dziaEki budow-

lane;
2) dla terenów MN/U2:

a) wysoko[ć budynków mieszkalnych lub miesz-
kalno-usEugowych - II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze urytkowe o nachyleniu poEaci 
dachowych nie mniejszym nir 35°, z zakazem 
stosowania poEaci dachowych nieschodzą-

cych się w kalenicy i obowiązującą lokalizacją 
w pierzei ul. Sportowej,

b) wysoko[ć budynków usEugowych - I kondyg-

nacja nadziemna z dachem o nachyleniu poEaci 
nie mniejszym nir 20°,

c) wysoko[ć budynków gospodarczych - I kon-

dygnacja nadziemna z dachem o nachyleniu 
poEaci nie mniejszym nir 20° i powierzchni 
nieprzekraczającej powierzchni zabudowy bu-

dynku mieszkalnego,
d) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

25% wyznaczonego terenu,
e) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

nie mniejszą nir 30% wyznaczonego terenu,
f) dopuszczalny podziaE na dziaEki budowlane o 

szeroko[ci nie mniejszej nir 25,0 m;
3) dla terenów MN/U3:

a) wysoko[ć budynków mieszkalnych lub miesz-
kalno-usEugowych ｠ I kondygnacja nadziemna 
z dachem o nachyleniu poEaci nie mniejszym 
nir 20°, z zakazem stosowania poEaci dacho-

wych nieschodzących się w kalenicy i obowią-

zującą lokalizacją w pierzei ul. Sportowej,
b) wysoko[ć budynków usEugowych lub gospo-

darczych - I kondygnacja nadziemna z dachem 
o nachyleniu poEaci nie mniejszym nir 20° i 
Eącznej powierzchni nieprzekraczającej 150% 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalne-

go,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

40% powierzchni dziaEki,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

nie mniejszą nir 30% powierzchni dziaEki;
4) dla terenu MN/U4

a) wysoko[ć budynków mieszkalnych lub miesz-
kalno-usEugowych - II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze urytkowe o nachyleniu poEaci 
dachowych nie mniejszym nir 35°, z zakazem 
stosowania poEaci dachowych nieschodzą-

cych się w kalenicy i obowiązującą lokalizacją 
w pierzei ul. Sportowej,

b) wysoko[ć budynków usEugowych lub gospo-
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darczych - I kondygnacja nadziemna z dachem 
o nachyleniu poEaci nie mniejszym nir 20° i 
Eącznej powierzchni nieprzekraczającej 150% 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalne-

go,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

30% wyznaczonego terenu,
d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

nie mniejszą nir 50% powierzchni dziaEki;
5) dla terenu MN/U5:

a) przewarającą funkcję zabudowy - usEugową, 
w budynku niemieszkalnym,

b) dopuszczalną zabudowę mieszkaniową i usEu-

gową tworzącą jeden zespóE kubaturowy bu-

dynków,
c) wysoko[ć zabudowy - do II kondygnacji nad-

ziemnych, nieprzekraczającą 10,0 m od pozio-

mu terenu, z dowolną formą dachu,
d) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

50% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

e) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 25% powierzchni dziaEki;

6) dla terenu MN/U6:
a) w pierzejach wyznaczonych ulic, w obowiązu-

jącej linii zabudowy - nakaz lokalizacji budyn-

ku mieszkalnego lub mieszkalno-usEugowego, 
a w przypadku nielokalizowania budynków 
mieszkalnych - budynku biurowo-socjalnego o 
gabarytach i formie architektonicznej zblironej 
do zabudowy mieszkaniowej,

b) dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-
usEugowych - ustalenia jak dla terenu MN/U4,

c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 
50% wyznaczonego terenu,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 25% powierzchni dziaEki;

7) dla terenu MN/U7
a) zastosowanie ustaleG §5 ust. 3 pkt 5,
b) dopuszczalny podziaE na 3-5 dziaEek w na-

wiązaniu do rozgraniczenia dziaEek nr ewid. 
1054/1, 1054/3, 1054/5,1054/6, 1054/7,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - II kon-

dygnacje nadziemne i warunkizawarte w §17 
ust. 1 pkt 2 i 3,

d) wysoko[ć budynków usEugowych lub gospo-

darczych - I kondygnacja nadziemna z dachem 
o nachyleniu poEaci nie mniejszym nir 20° i 
Eącznej powierzchni nieprzekraczającej 150% 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalne-

go,
e) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

50% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

f) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 30% dziaEki;

8) dla terenu MN/U8:
a) dopuszczalną lokalizację budynków handlu 

hurtowego, obsEugi i sprzedary pojazdów me-

chanicznych,

b) zastosowanie zakazów okre[lonych w §5 
ust. 3 pkt 7,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - II kon-

dygnacje nieprzekraczające 10,0 m od pozio-

mu terenu, z dowolną formą dachu;
d) wysoko[ć budynków usEugowych i gospo-

darczych - I kondygnacja nadziemna dosto-

sowana do wymagaG technicznych lub tech-

nologicznych, nieprzkraczajaca 10,0 m od 
poziomu terenu,

e) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 
40% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

f) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 20% dziaEki,

g) dopuszczalny podziaE wszystkich dziaEek rów-

nolegEy do drogi KD-L3, z wymaganą szeroko[-
cią dziaEki mu1 - 50,0 m oraz podziaE dziaEek 
mu2 na trzy dziaEki budowlane o szeroko[ci 
nie mniejszej nir 30,0 m;

9) dla terenu MN/U9:
a) ograniczenia funkcji obiektów usEugowych 

wynikające z §5 ust. 3 pkt 7,
b) wysoko[ć budynków i formę dachu -jak dla 

terenu MN/U8,
c) dopuszczalną zabudowę budynkami i obiekta-

mi kubaturowymi np. wiaty tylko na terenach 
mu1 i powierzchnię zabudowy nieprzekracza-

jącą 70% terenu ograniczonego maksymalny-

mi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
d) zakaz zabudowy przy granicy dziaEek sąsied-

nich,
e) dopuszczalne uszczelnienie powierzchni, na 

terenach mu2, nieprzekraczające 50% wy-

znaczonego terenu, z obowiązkiem nasadzeG 
zieleni wysokiej na pozostaEym terenie biolo-

gicznie czynnym.

§20. Dla terenów istniejącej zabudowy usEugowej 
(U) ustala się:

1) wysoko[ć budynków- I kondygnacja nadziem-

na;
2) zakaz nadbudowy, z wyEączeniem docieplenia 

stropodachu;
3) dopuszczalną rozbudowę w granicach maksy-

malnych nieprzekraczalnych linii zabudowy, z 
zachowaniem warunków sytuowania budyn-

ków wynikających z przepisów odrębnych;
4) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 

40% wyznaczonego terenu;
5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejszą nir 10% wyznaczonego terenu;
6) zakaz rozbudowy budynku, o ile na wyznaczo-

nym terenie nie okre[lono maksymalnych nie-

przekraczalnych linii zabudowy.

§21. Dla terenów zabudowy usEugowej, przezna-

czonych do zabudowy i zagospodarowania, ustala 
się następujące warunki zabudowy:

1) dla terenu U1:
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a) wysoko[ć - I kondygnacja nadziemna nieprze-

kraczająca 6,0 m od poziomu terenu,
b) formę dachu pEaskiego,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczająca 

50% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

d) powierzchnię biologicznie czynną - nie mniej-
szą nir 20% wyznaczonego terenu;

2) dla terenu U1.1:
a) wysoko[ć budynków - nieprzekraczająca 8,0 

m od poziomu terenu,
b) formę dachu pEaskiego,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

50% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; przy 
podziale na trzy dziaEki budowlane nie obowią-

zują, oznaczone na rysunku, maksymalne nie-

przekraczalne dziaEki od linii podziaEu dziaEek 
budowlanych; obowiązuje zakaz zabudowy 
przy granicy dziaEki sąsiedniej,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 20% wyznaczonego terenu,

e) zakaz lokalizowania usEug handlu hurtowego, 
handlu paliwami, obsEugi pojazdów mecha-

nicznych, warsztatów mechanicznych, obrób-

ki metali itp. oraz przedsięwzięć, o których 
mowa w §5 ust. 3 pkt 7;

3) dla terenu U 1.2:
a) wysoko[ć budynków - nieprzekraczającą 

10,0 m od poziomu terenu oraz ksztaEtowanie 
zabudowy akcentujące narore budynku,

b) formę dachu pEaskiego,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczająca 

70% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

d) dopuszczalną zabudowę przy granicy dziaEki 
sąsiedniej,

e) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 20% wyznaczonego terenu,

f) zakaz lokalizowania przedsięwzięć, o których 
mowa w §5 ust. 3 pkt 7;

4) dla terenu U1.3:
a) wysoko[ć budynków - nieprzekraczająca 8,0 

m od poziomu terenu,
b) formę dachu pEaskiego,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczająca 

70% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 20% wyznaczonego terenu,

e) zakaz lokalizowania usEug handlu hurtowego, 
handlu paliwami, obsEugi pojazdów mecha-

nicznych, warsztatów mechanicznych, obrób-

ki metali itp. oraz przedsięwzięć, o których 
mowa w §5 ust. 3 pkt 7,

§22. Dla terenu istniejącej zabudowy usEugowej 
- sakralnej (UKs) - istniejący zabytkowy ko[cióE ob-

jęty ochroną konserwatorską, obowiązują przepisy 
odrębne odnoszące się do obiektów ujętych w reje-

strze zabytków, postanowienia §10 i §11 niniejszej 
uchwaEy oraz zakaz nowej zabudowy.

§23.1. Dla terenu istniejącej zabudowy usEugowej 
- opieki socjalnej (UO -istniejące przedszkole) ustala 
się:

1) zakaz nadbudowy istniejącego budynku;
2) morliwo[ć rozbudowy istniejącego budynku 

nie przekraczającą 50% istniejącej powierzch-

ni zabudowy lub budowę budynku nowego o 
powierzchni nieprzekraczającej istniejącej za-

budowy w dniu podjęcia uchwaEy, o wysoko-

[ci nieprzekraczającej budynku istniejącego i z 
formą dachu pEaskiego;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - co 
najmniej 70% powierzchni dziaEki;

4) dopuszczalną realizację nowej zabudowy tylko 
dla funkcji opieki socjalnej, edukacji i kultury.

2. Dla terenu sportu (US) obowiązują ustalenia §5 
ust. 4 oraz:

1) realizacja zabudowy budynkami o wysoko[ci 
nieprzekraczającej 15,0 m od poziomu terenu; 
formy dachów (zadaszeG) nie ustala się;

2) wskapnik zabudowy nieprzekraczający 10% 
wyznaczonego terenu;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejsza nir 50% wyznaczonego terenu.

§24. Dla terenów zabudowy usEugowej, obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów, przeznaczo-

nych do zabudowy i zagospodarowania poza usta-

leniami §5 ust. 3 pkt 7, ustala się:
1) dla terenu U/P1:

a) wysoko[ć budynków - nieprzekraczającą 
12,0 m od poziomu terenu, z wyEączeniem in-

stalacji,
b) formę dachu pEaskiego,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

40% powierzchni dziaEki, z uwzględnieniem 
nieprzekraczania ustalonych maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) zakaz zabudowy przy granicy dziaEki sąsied-

niej,
e) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 

nie mniejszą nir 20% wyznaczonego terenu;
2) dla terenu U/P2:

a) wysoko[ć budynków - nieprzekraczającą 10,0 
m od poziomu terenu oraz ksztaEtowanie zabu-

dowy akcentujące narore budynku od strony 
drogi gEównej jako elementu identyfikującego 
wyznaczony obszar rozwojowy miasta,

b) formę dachu pEaskiego,
c) powierzchnię zabudowy - nieprzekraczającą 

powierzchni terenu ograniczonego maksymal-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

d) dopuszczalną zabudowę przy granicy dziaEki 
sąsiedniej,

e) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 
nie mniejszą nir 20% wyznaczonego terenu.

§25.1. Dla terenów zabudowanych gararami (ze-
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spoEy boksów gararowych), oznaczonych na rysun-

ku KDWg, KDWg1 i KDWbg, ustala się zakaz rozbu-

dowy i nowej zabudowy.
2. Dla terenów istniejącej zabudowy ciepEowni-

ctwa, ustala się:
1) dla terenu C1:

a) zachowanie istniejących obiektów, z dopusz-
czalną rozbudową wynikającą z potrzeb tech-

nologicznych, w tym dopuszczalna rozbiórka i 
nowa zabudowa,

b) dopuszczalną zabudowę, w granicach mak-

symalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
obiektem jednokondygnacyjnym z formą da-

chu pEaskiego, związanego z funkcją wyzna-

czonego terenu lub usEug bytowych, sEurą-

cych obsEudze mieszkalnictwa;
c) zagospodarowanie terenu, w tym zieleni izo-

lacyjnej oraz zapewnienie wymaganych stan-

dardów ochrony [rodowiska;
2) dla terenu C2:

a) zachowanie istniejących obiektów, z dopusz-
czalną rozbudową wynikającą z potrzeb tech-

nologicznych, w tym dopuszczalna rozbiórka i 
nowa zabudowa,

b) dopuszczalną zabudowę, w granicach mak-

symalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
obiektem jednokondygnacyjnym z formą da-

chu pEaskiego, związanego z funkcją wyzna-

czonego terenu, o wysoko[ci wynikającej z 
wymagaG technicznych budynku,

c) zagospodarowanie terenu, w tym zieleni izo-

lacyjnej oraz zapewnienie wymaganych stan-

dardów ochrony [rodowiska.

ROZDZIAD V
Zasady budowy systemów infrastruktury

 technicznej i komunikacji

§26.1. Obszar objęty planem znajduje się w stre-

fie zurbanizowanej miasta, w tym obszarów posia-

dających, w czę[ci, uzbrojenie techniczne.
2. Na obszarze objętym planem uzbrojenie tech-

niczne znajduje się w szczególno[ci na terenach za-

inwestowanych i wymaga rozbudowy.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 istniejące sieci infra-

struktury technicznej sEurą powiązaniom zewnętrz-
nym systemów uzbrojenia technicznego obszaru 
objętego planem z systemem miejskim.

4. Zadania wEasne gminy w zakresie infrastruktu-

ry technicznej okre[la zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§27.1. Na obszarze objętym planem ustala się na-

stępujące zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemów infrastruktury technicznej:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - z miejskiego 

systemu wodociągowego, poprzez rozbudowę 
sieci wodociągowej - w ukEadzie pier[cienio-

wym;
2) zbiorowe odprowadzenie [cieków komunalnych 

- systemem pompowo- grawitacyjnym do miej-

skiej oczyszczalni [cieków - etapowo do istnie-

jącego kanaEu sanitarnego w ul. Sportowej, a 
na pozostaEym obszarze do czasu realizacji pla-

nowanej sieci poprzez odprowadzenie [cieków 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, z 
wywozem do wyznaczonych punktów zlew-

nych;
3) docelowe zbiorowe odprowadzenie [cieków 

opadowych i roztopowych w szczególno[ci z 
powierzchni o trwaEej nawierzchni - do projek-

towanych sieci, z dopuszczeniem rozwiązaG 
lokalnych, speEniających wymogi ochrony [ro-

dowiska wodnego przed zanieczyszczeniem, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącego 
systemu energetycznego, poprzez jego przebu-

dowę i realizację stacji elektroenergetycznych, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaEy i 
warunkami dostawcy;

5) zaopatrzenie w gaz - poprzez budowę sieci 
gazowniczej [redniego ci[nienia z zasilaniem 
z sieci w ulicach Sportowej i Karola Libelta, 
zgodnie z programem gazyfikacji miasta; do 
czasu realizacji sieci gazowniczych dopuszcza 
się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników, z zaka-

zem lokalizowania ich w pierzejach ulic;
6) zaopatrzenie w ciepEo - z istniejących kotEowni. 

Dopuszcza się realizację lokalnych pródeE cie-

pEa, z zastosowaniem paliw ekologicznych, w 
szczególno[ci gazu, speEniających standardy 
ochrony [rodowiska, z zakazem stosowania 
ogrzewania węglowego w nowo realizowa-

nych budynkach.
2. Na obszarze objętym planem mogą być reali-

zowane wszystkie urządzenia i budowle w zakre-

sie infrastruktury technicznej, związane z obsEugą 
wyznaczonych terenów, w tym niewymienione w 
ust. 1, oraz sEurące w szczególno[ci ochronie [ro-

dowiska.
3. O ile w wyniku prowadzonej dziaEalno[ci usEu-

gowej more wystąpić zanieczyszczenie powierzchni 
utwardzonych, wymagane jest zastosowanie urzą-

dzeG oczyszczających [cieki opadowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony [rodo-

wiska wodnego, przed ich wprowadzeniem do grun-

tu lub sieci miejskich odbioru [cieków opadowych i 
roztopowych. Na terenach U/P powyrsze ustalenie 
jest obowiązujące na etapie realizacji inwestycji.

4. Na obszarze objętym planem zachowuje się, 
w czę[ci, przebieg istniejących linii elektroenerge-

tycznych i ustala obowiązek sEurebno[ci dostępu 
eksploatacyjnego na dziaEkach, na których zlokali-
zowane są linie. Zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
- wymagana likwidacja napowietrznej linii elektro-

energetycznej, dotyczy skablowania tej linii, z prze-

biegiem w wyznaczonych drogach dojazdowych i 
dopuszczalnym przebiegiem przez teren Z2, o ile 
wystąpi potrzeba powiązaG sieci elektroenergetycz-
nych istniejących terenów zabudowanych i terenów 
przewidzianych do zabudowy.
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5. Na obszarze objętym planem zachowuje się ist-
niejące stacje transformatorowe (E) oraz wyznacza 
nowe lokalizacje dla realizacji elektroenergetycznych 
stacji transformatorowych, oznaczenie na rysunku 
- E1; ponadto na terenach zabudowy usEugowej, 
obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów 
dopuszcza się realizację stacji transformatorowych, 
o ile będzie to wynikaEo z warunków technicznych 
dostawcy.

6. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, przez które przebiegają istniejące li-
nie energetyczne [redniego napięcia winno speEniać 
ograniczenia wynikające z Polskiej Normy, odnoszą-

cej się do elektroenergetycznych linii napowietrz-
nych - projektowanie i budowa, z uwzględnieniem 
ich oddziaEywania na [rodowisko.

§28.1. Na obszarze objętym planem ustala się na-

stępujące funkcje oraz klasyfikację wyznaczonych 
dróg:

1) drogi lokalne, stanowiące podstawowe drogi 
ukEadu obsEugującego, obejmujące:

a) istniejącą drogę lokalną (ul. Sportowa), ozna-

czenie na rysunku - KD-L1,
b) projektowaną drogę lokalną, sEurącą obsEudze 

istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usEugo-

wej, Eączącą ul. Karola Libelta z ul. Sportową, 
oznaczenie na rysunku - KD-L2,

c) projektowaną drogę lokalną sEurącą obsEudze 
terenów rozwojowych, Eączącą ul. Karola Li-
belta z ul. Sportową, oznaczenie na rysunku 
- KD L3;

2) drogi dojazdowe obsEugujące wyznaczone tere-

ny, obejmujące:
a) drogi dojazdowe, sEurące obsEudze istnie-

jących budynków zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczenie na rysunku - KD-
D1,

b) drogę dojazdową, stanowiącą powiązanie 
dróg lokalnych KD-L2 i KD-L3, oznaczenie na 
rysunku - KD-D2,

c) drogę dojazdową, sEurącą obsEudze wyzna-

czonych terenów zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczenie na rysunku - KD-D3,

d) drogę dojazdową z miejscami postojowymi, 
sEurącą obsEudze wyznaczonych terenów za-

budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-

czenie na rysunku - KD-D4,
e) drogę dojazdową (sięgacz), sEurącą obsEudze 

wyznaczonej zabudowy mieszkaniowo-usEu-

gowej, oznaczenie na rysunku - KD-D5,
f) drogę dojazdową, sEurącą powiązaniu ul. Ci-

sowej z drogą lokalną KD-L3, w tym obsEugą 
terenów mieszkaniowo-usEugowych i powią-

zaG ogólnomiejskich, oznaczenie na rysunku 
- KD-D6,

g) istniejącą drogę dojazdową (ul. Cisowa), 
oznaczenie na rysunku - KD-D7;

3) drogi wewnętrzne, obejmujące:
a) istniejące drogi wewnętrzne obsEugujące jed-

nostkę istniejącej zabudowy mieszkaniowej i 
usEugowej, w powiązaniach z ul. Sportową i 
ul. Karola Libelta (istniejące zjazdy z drogi wo-

jewódzkiej), oznaczenie na rysunku - KDW,
b) drogę wewnętrzną, sEurącą obsEudze zespo-

Eu garary KDWg1, oznaczenie na rysunku - 
KDW1,

c) drogę wewnętrzną, stanowiącą dojazd z drogi 
lokalnej do terenów U1.2, U1.3, Z4, sEurącą 
ograniczeniu zjazdów z drogi dojazdowej na 
obszarze zabudowy mieszkaniowej, oznacze-

nie na rysunku - KDW2,
2. PozostaEe tereny komunikacyjne obejmują:
1) tereny dróg pieszych (KDWx), zgodnie z rozgra-

niczeniem na rysunku lub oznaczeniem graficz-
nym na terenach zieleni, jako ogólnomiejskie 
ciągi piesze;

2) tereny dróg wewnętrznych i parkingów, obej-
mujące:

a) parkingi istniejące, oznaczenie na rysunku - 
KDWp,

b) parkingi przeznaczone dla obsEugi terenu spor-
tu, oznaczenie na rysunku ｠ KDWp1,

c) parking przeznaczony dla obsEugi jednostki 
strukturalnej, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 
3, w szczególno[ci pojazdów wielkogabaryto-

wych, oznaczenie na rysunku - KDWp2,
d) drogę wewnętrzną z parkingiem, sEurącą ob-

sEudze istniejących elektroenergetycznych linii 
napowietrznych, w tym dziaEki na terenie MN/
U8, z lokalizacją sEupowej elektroenergetycz-
nej stacji transformatorowej, oznaczenie na 
rysunku ｠ KDWp3, z dopuszczeniem wydzie-

lenia dziaEki dla stacji energetycznej i z zapew-

nieniem do niej dostępu eksploatacyjnego,
e) parkingi stanowiące przedpole terenów U/P 

(integralne czę[ci nieruchomo[ci), bez pra-

wa ich grodzenia, oznaczenie na rysunku - 
KDWp4.

3. Dla wyznaczonych dróg lokalnych i dojazdo-

wych mają zastosowanie przepisy warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicz-
ne i ich usytuowanie; wymagane szeroko[ci pasów 
drogowych nie mogą być mniejsze nir okre[lone 
wymiarowaniem na rysunku.

§29.1. Na caEym obszarze wymagane jest zapew-

nienie miejsc postojowych na wyznaczonych tere-

nach, zgodnie z przepisami budowlanymi oraz wyni-
kającymi z funkcji i potrzeb urytkowników.

2. W pasach drogowych ulic nalery stosować 
zasadę wyznaczania tylko miejsc czasowego po-

stoju, z wyEączeniem dróg KD-D2 i KD-D4, dla któ-

rych ustala się nakaz realizacji miejsc postojowych 
w pasie drogowym. W drogach lokalnych miejsca 
postojowe nie powinny powodować ograniczeG w 
ruchu.

3. Dla terenów wyznaczonej zabudowy usEugowej 
wskapnik miejsc postojowych nie more być mniej-
szy nir 10 miejsc/1000 m2 powierzchni urytkowej 
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budynków usEugowych. Z wyEączeniem usEug han-

dlu morliwe jest zastosowanie nirszych wskapni-
ków, o ile w projekcie budowlanym zostanie udoku-

mentowane faktyczne zapotrzebowanie na miejsca 
postojowe, wynikające z zatrudnienia oraz funkcji 
obiektów i rodzaju prowadzonej dziaEalno[ci.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, na kar-
dej nieruchomo[ci, nalery zapewnić:

1) jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie 
w zabudowie wielorodzinnej, z uwzględnie-

niem co najmniej 1 miejsca czasowego postoju 
na 10 mieszkaG;

2) dwa miejsca postojowe na dziaEkach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

ROZDZIAD VI
Przepisy koGcowe

§30. Dla obszaru objętego planem ustala się na-

stępujące stawki, sEurące 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 
przestrzennym:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej (M, 
MWu, MN, MW, MNu, MN/U) - 10%;

2) dla terenów zabudowy usEugowej (U, U/P) - 
30%;

3) dla pozostaEych terenów - 5%.

§31. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy GoEaGcz.

§32. 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 XXIIII/112/2000 
Rady Miasta i Gminy z dnia 22 listopada 2000 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego miasta GoEaGczy (Dz. 
Urz. Woj. Wiel. Nr 92 z dnia 29.12.2000 r.).

§33. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Józef RyEko
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVIII/328/09

Rady Miasta i Gminy GoEaGcz
z dnia 27 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODAFCZ

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413), Rada Miasta i Gminy GoEaGcz stwier-
dza zgodno[ć miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sportowej, 
Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w GoEaGczy, 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy GoEaGcz 
(UchwaEa nr VIII/38/95 Rady Miasta i Gminy w Go-

EaGczy z dnia 28.11.1995 r.)

Uzasadnienie
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sportowej, 
Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w GoEaGczy 
dotyczy zmiany ustaleG miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta GoEaGczy, 
w zakresie zmiany ukEadu komunikacyjnego oraz 
objęcia projektem planu terenów wyEączonych z 
zabudowy w dotychczasowym planie - przewi-
dzianych jako tereny rozwojowe miasta w stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy GoEaGcz. Ustalenia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z polityką przestrzenną 
okre[loną w studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy GoEaGcz 
w zakresie: przeznaczenia terenów, ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego, ochrony [rodowiska przy-

rodniczego i kulturowego oraz zasad infrastruktu-

ry technicznej

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVIII/328/09

Rady Miasta i Gminy GoEaGcz
z dnia 27 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO TERENU W REJONIE ULIC: SPORTOWEJ, KAROLA LIBELTA I KS. EDWARDA MROT-

KA W GODAFCZY, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO 
ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413), Rada Miasta i Gminy GoEaGcz rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruktu-

ry technicznej zapisane w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: 
Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w 
GoEaGczy obejmują realizację:

1) sieci wodociągowych Ø 110 mm, L= 2110,0 m;

2) sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, L = 
1760,0 m;

3) rurociągu tEocznego Ø 90 mm, L = 280,0 m;
4) przepompowni [cieków komunalnych - 1kpl.;
5) sieci kanalizacji deszczowej Ø 315 mm, L = 

2580,0 m;
6) urządzeG podczyszczających [cieki opadowe i 

roztopowe - 3 kpl.

§2.1. Zadania wymienione w §1 będą realizowa-

ne etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie:
1) sieci wodociągowej z zasilaniem z wodociągu 

w ul. Sportowej i ul. Libelta;
2) sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanego 

kanaEu w ul. Sportowej - dla terenów MN/U1 
- MN/U9.
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2. Docelowe odprowadzenie [cieków opadowych 
i roztopowych realizowane będzie sukcesywnie, 
zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji dróg 
istniejących oraz budowy dróg wyznaczonych w 
planie.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnięciu, zostaną sfinansowane ze [rodków 
budretowych Gminy GoEaGcz, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych oraz Prawa zamówieG pub-

licznych.

818

UCHWADA Nr XL/247/2009 RADY GMINY W DRAWSKU

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budretu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 
258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 
oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 
121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
przepisy wprowadzające ustawę o finansach pub-

licznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w 
Drawsku uchwala, co następuje:

§1. Ustala się Eączną kwotę dochodów budretu 
na 2010 rok w wysoko[ci: 14.178.534 zgodnie z 
zaEącznikiem Nr 1,

z tego:
1. dochody bierące w kwocie: 13.501.854
2. dochody majątkowe w kwocie: 676.680

§2. Ustala się Eączną kwotę wydatków budretu 
na 2010 rok w wysoko[ci: 20.894.051 zgodnie z 
zaEącznikiem Nr 2,

z tego:
1. wydatki bierące w wysoko[ci: 12.890.986,
z tego na:
1) wydatki jednostek budretowych 8.835.721
w tym na:

a) wynagrodzenia i skEadki od nich naliczane 
6.049.640

b) wydatki związane z realizacją ich statuto-

wych zadaG 2.786.081
2) dotacje na zadania bierące 1.424.264
3) [wiadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.551.001
4) obsEugę dEugu j.s.t. 80.000
2. wydatki majątkowe w wysoko[ci: 8.003.065 

zgodnie z zaEącznikiem Nr 7, w tym: wydatki na pro-

gramy finansowane z udziaEem [rodków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czę[ci związanej 
z realizacją zadaG j.s.t. w kwocie 143.659 zgodnie 
z zaEącznikiem Nr 9.

§3. Dochody i wydatki na realizację zadaG bierą-

cych z zakresu administracji rządowej i innych za-

daG zleconych ustawami w wysoko[ci 2.161.540 
zgodnie z zaEącznikiem Nr 4.

§4. Dochody i wydatki na realizację zadaG wEas-
nych w wysoko[ci 195.410 zgodnie z zaEącznikiem 
Nr 5.

§5. Okre[la się na lata 2010 ｠ 2012 wydatki na 
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i 
projekty realizowane ze [rodków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z 
kontraktów wojewódzkich, zgodnie z zaEącznikiem 
Nr 8.

§6. Deficyt budretu w kwocie: 6.715.517 zosta-

nie sfinansowany przychodami z tytuEu zaciągnię-

tych kredytów i poryczek.

§7. Okre[la się Eączną kwotę planowanych przy-

chodów na kwotę 7.054.168 zgodnie z zaEączni-
kiem Nr 3.

§8. Okre[la się Eączną kwotę planowanych roz-
chodów na kwotę 338.651 zgodnie z zaEącznikiem 
Nr 3.

§9. Ustala się zestawienie planowanych kwot do-

tacji udzielanych z budretu Gminy:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych 

1.360.264
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicz-

nych 89.000 zgodnie z zaEącznikiem Nr 6.

§10. Okre[la się plan przychodów i wydatków za-

kEadów budretowych:
1) przychody w wysoko[ci: 3.272.584, w tym: 

dotacje z budretu 1.204.634
2) wydatki w wysoko[ci: 3.272.584 zgodnie z 

zaEącznikiem Nr 10.

§11. Okre[la się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospo-

darki Wodnej w wysoko[ci:
1) przychody 30.000
2) wydatki 30.000
zgodnie z zaEącznikiem Nr 11.


