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Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópniejszymi zmia-
nami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami), a takre w związku z uchwaEą 
nr XXV/360/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielko-
polskiego z dnia 25 wrze[nia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Wylotowej 
po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego ze zmianą uchwala się, co nastę-
puje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne

§1. 1. Plan obejmuje obszar miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego w rejonie ulicy Wylotowej.

2. SzczegóEowy przebieg granic obszaru objętego 
planem przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, 
stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy i 
będący jej integralną czę[cią.

3. ZaEącznikiem do niniejszej uchwaEy jest takre:
a) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 2.

4. Przedmiotem ustaleG planu są tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-

czone na rysunku planu kolejno symbolami: MN1, 
MN2, MN3, MN4,

b) rozmieszczenia obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 2000 m2, oznaczone 
na rysunku planu symbolem UC,

c) obiektów produkcyjnych, skEadów i magazy-
nów, oznaczonych na rysunku planu kolejno sym-
bolami: P1, P2, P3,

d) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDS, i kolejno: KDD_1, KDD_2, 
KDD_3,

e) ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem KDX.

§2. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustale-
niami są:

1) granica obszaru objętego planem, na którym 
obowiązują ustalenia niniejszej uchwaEy,

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym prze-
znaczeniu i rórnych zasadach zagospodarowania; 
szczegóEowe ustalenia dla tych terenów zawarto w 
§12 pkt. 1), 2), 3), oraz w rozdziale II,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, o których 
mowa w §8 pkt. 1),

4) pasy ochronne linii elektroenergetycznych, o 
których mowa w §5 pkt. 2),

5) symbole terenów sEurące lokalizacji ustaleG ni-
niejszej uchwaEy na rysunku planu.

2. PozostaEe, niewymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, mają znaczenie informacyjne.

3. Ilekroć w niniejszym planie mowa jest o tere-
nach oznaczonych symbolami literowymi, odnosi 
się to do wszystkich terenów posiadających dany 
symbol literowy, w tym takre dodatkowo oznaczo-
nych liczbą.

§3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę,

2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek sporządzony w skali 1:1000 stanowiący zaEącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwaEy,

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć wskazaną dla danego terenu, okre[lone-
go symbolem, funkcję, której udziaE w zagospoda-
rowaniu dziaEki budowlanej w granicach tego tere-
nu wynosi minimum 60% powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków znajdujących się na dziaEce 
budowlanej,

4) przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez to 
rozumieć wskazaną dla danego terenu, okre[lone-
go symbolem, funkcję, której udziaE w zagospoda-
rowaniu dziaEki budowlanej w granicach tego tere-
nu wynosi maksimum 40% powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków znajdujących się na dziaEce 
budowlanej,

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar funk-
cjonalny wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz 
okre[lony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysun-
kiem planu,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz okre[lo-
nych w ustaleniach planu budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyEowymi i sieciami uzbrojenia 
terenu,
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7) pasie ochronnym ｠ nalery przez to rozumieć 
obszar, w którym występują szczególne ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenu,

8) nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej ｠ nalery 
przez to rozumieć dziaEalno[ć, która nie powoduje 
uciąrliwo[ci w emisji substancji, energii i haEasu 
przekraczających standardów okre[lonych w prze-
pisach odrębnych,

9) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
pasy zieleni uksztaEtowane w taki sposób, aby mi-
nimalizować uciąrliwo[ci wynikające z zagospoda-
rowania i przeznaczenia projektowanych terenów,

10) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi, nie będący 
szyldem, tablicą informacyjną, bądp znakiem w ro-
zumieniu przepisów dot. znaków i sygnaEów.

2. Pojęcia uryte, a nie zdefiniowane w niniejszej 
uchwale, nalery rozumieć zgodnie z ogólnie obowią-
zującymi przepisami.

§4. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego wymienione w pkt 1-6.

1) Na obszarze planu ustala się zasady zabudowy, 
w tym w szczególno[ci wysoko[ci, formy dachu i 
ukEadu przewarającej kalenicy, okre[lonych niniej-
szą uchwaEą.

2) Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpo-
[rednio przy granicy dziaEki lub w odlegEo[ci 1,5 m 
od tej granicy pod warunkiem zachowania zgodno-
[ci z obowiązującym prawem.

3) Nakazuje się stosowanie rozwiązaG architek-
tonicznych i urbanistycznych tworzących spójną 
kompozycyjnie caEo[ć w stosunku do planowanej 
zabudowy.

4) Na obszarze objętym planem, przy lokalizacji i 
ksztaEcie reklam ustala się zakaz wprowadzania dys-
harmonii wizualnej w przestrzeni. PEaszczyzny eks-
pozycyjne reklam powinny nawiązywać do elemen-
tów projektowanego zagospodarowania: osi jezdni, 
pEaszczyzn fasad zabudowy i innych charaktery-
stycznych elementów w sąsiedztwie. Dopuszcza 
się stosowanie reklam o powierzchni powyrej 1,5 
m2 wyEącznie na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem P1, P2, P3 i UC.

5) Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeG fronto-
wych z betonowych elementów prefabrykowanych.

6) Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P dopuszcza się:

a) realizację otwartych placów skEadowych,
b) realizację budynków jako jedno- lub wielofunk-

cyjne.

§5. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-
tyczące zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego wymienione w pkt 1-5.

1) Ustala się nakaz:
a) zastosowania odpowiednich [rodków technicz-

nych i technologicznych zabezpieczających wody 

zbiornika wód podziemnych w piętrze czwartorzę-
dowym przed zanieczyszczeniami,

b) na terenach oznaczonych symbolami P, UC na-
kaz pokrycia zielenią wszelkich powierzchni nieza-
budowanych i nieutwardzonych, realizacji zwartej 
zieleni izolacyjnej wysoko i niskopiennej oraz stoso-
wania nowoczesnych rozwiązaG technicznych neu-
tralizujących negatywny wpEyw na przylegEy teren,

c) utwardzenia wszelkich powierzchni parkingów,
d) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów haEasu na terenach objętych ochroną 
akustyczną, w wyniku emisji haEasu z terenu ozna-
czonego w projekcie planu symbolem KDS ｠ w 
pierwszej kolejno[ci nalery na terenie KDS zastoso-
wać [rodki techniczne, technologiczne lub organiza-
cyjne, które zapewnią obnirenie poziomu haEasu na 
terenach objętych ochroną akustyczną co najmniej 
do poziomów dopuszczalnych okre[lonych przepisa-
mi odrębnymi, a w przypadku gdy [rodki te nie za-
pewnią osiągnięcia dopuszczalnych poziomów haEa-
su nakazuje się stosowanie ekranów akustycznych,

e) w przypadku wystąpienia przekroczenia do-
puszczalnych poziomów haEasu, w szczególno[ci 
na terenach sąsiadujących z terenami oznaczonymi 
na rysunku planu KDS, P1, P2, P3 i UC nalery za-
stosować [rodki techniczne i technologiczne, które 
zapewnią obnirenie poziomu haEasu do poziomów 
dopuszczalnych,

f) ograniczenia wycinki drzew do niezbędnego mi-
nimum, wynikającego z racjonalnego zagospodaro-
wania terenu, w szczególno[ci na terenach ozna-
czonych symbolem MN,

g) zastosowania do celów grzewczych i techno-
logicznych paliw o niskiej zawarto[ci substancji za-
nieczyszczających powietrze lub ze pródeE odnawial-
nych,

h) stosowania nawierzchni umorliwiających infil-
trację wód opadowych na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDS, KDD, KDX,

i) utwardzenie i skanalizowanie powierzchni na-
raronych na zanieczyszczenie substancjami ropo-
pochodnymi, a wody opadowe powinny być przed 
odprowadzeniem oczyszczone,

j) rozplantowania mas ziemnych, w szczególno[ci 
odEoronej warstwy humusu.

2) Wydziela się pasy terenów ochronnego wzdEur 
linii elektroenergetycznych: 110 kV ｠ 15,0 m od 
skrajnego przewodu linii oraz 15 kV ｠ 5,0 m od 
skrajnego przewodu linii. W pasie ochronnym linii 
dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, 
z wyEączeniem budynków przeznaczonych na po-
byt ludzi, sieci i urządzeG infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrębnymi i w uzgodnieniu z 
zarządcą sieci.

3) W przypadku przebudowy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych na kablowe, przestają obo-
wiązywać ograniczenia wynikające z ustaleG dla 
pasa ochronnego linii; skutkuje to dopuszczeniem 
zabudowy zgodnie z pozostaEymi ustaleniami planu i 
przepisami odrębnymi.
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4) W granicach obszaru objętego niniejszym pla-
nem ustala się obowiązek zapewnienia odpowied-
niej ilo[ci miejsca dla pojemników na odpady i su-
rowce wtórne. Ilo[ć pojemników i ich usytuowanie 
musi umorliwiać realizację systemu selektywnej 
zbiórki oraz wywozu odpadów. Ustala się obowią-
zek gromadzenia odpadów przemysEowych, popro-
dukcyjnych i innych związanych z prowadzoną dzia-
Ealno[cią, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ich 
wywozu przez wyspecjalizowaną jednostkę.

5) Ustala się zakaz:
a) lokalizowania masztów elektrowni wiatrowych,
b) lokalizacji obiektów skupu odpadów i zEomu, 

skEadowiska odpadów w szczególno[ci niebezpiecz-
nych itp.,

c) wprowadzania uciąrliwych pródeE emisji za-
nieczyszczeG oddziaEujących negatywnie na tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolami MN,

d) odprowadzania nieoczyszczonych [cieków do 
gruntu i wód gruntowych.

§6. Na obszarze planu obowiązuje następujące 
ustalenie dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej: przy wszelkich pracach ziemnych, naruszają-
cych strukturę gruntu związanych z prowadzonymi 
inwestycjami, nakazuje się uzyskanie pozwolenia 
stosownego organu ochrony zabytków.

§7. Na obszarze planu obowiązuje następują-
ce ustalenie dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych: w 
pasach dróg (ulic) publicznych dopuszcza się loka-
lizację obiektów maEej architektury, no[ników rekla-
mowych, pod warunkiem, re nie będą kolidowaEy 
z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury 
technicznej, w uzgodnieniu i na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę drogi, przy uwzględnieniu 
innych regulacji niniejszej uchwaEy i przepisów od-
rębnych.

§8. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym linii 
zabudowy, gabarytów i wskapników intensywno[ci 
zabudowy wymienione w pkt. 1-6.

1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla 
nowych budynków i okre[la się następującą lokali-
zację tych linii:

a) dla obiektów nie przeznaczonych na staEy pobyt 
ludzi w odlegEo[ci 40,0 m od linii rozgraniczającej 
drogę oznaczoną symbolem KDS,

b) w odlegEo[ci 10,0 m i 12,0 m od linii rozgrani-
czającej ulicę Zrodkową zgodnie z rysunkiem planu,

c) w odlegEo[ci 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicę 
Olszynową,

d) w odlegEo[ci 6,0 m od linii rozgraniczających 
drogi oznaczone symbolami KDD,

e) w odlegEo[ci 4,0 m od linii rozgraniczających 
ciąg pieszy oznaczony symbolem KDX.

2) Okre[lone w ust. 1 odlegEo[ci uzupeEniają inne 
ograniczenia w lokalizacji obiektów, wynikające z 
przepisów odrębnych i pozostaEych regulacji niniej-
szej uchwaEy.

3) Ustala się maksymalny wskapnik powierzchni 
zabudowy, dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami:

a) MN ｠ 50%,
b) UC ｠ 80%,
c) P ｠ 80%.
4) Ustala się minimalny wskapnik powierzchni bio-

logicznie czynnej, dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami:

a) MN ｠ 35%,
b) UC ｠ 15%,
c) P ｠ 10%.
5) Przy modernizacjach istniejących obiektów i 

realizacji nowego zainwestowania ustala się nakaz 
stosowania rozwiązaG przyjaznych dla osób niepeE-
nosprawnych.

6) Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury ob-
sEugującej teren bez ograniczeG wynikających z nie-
przekraczalnych linii zabudowy.

§9. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych, wymienione w pkt 1-4.

1) Ustala się nakaz zastosowania [rodków tech-
nicznych i technologicznych dla zabezpieczenia 
[rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczysz-
czeniami oraz wEa[ciwych rozwiązaG technicznych 
gospodarowania wodami.

2) Obowiązują ustalenia §5 pkt 2) z zastrzereniem 
§5 pkt 3).

3) Ustala się, re na obszarze objętym niniejszym 
planem nie zachodzi potrzeba okre[lania zasad za-
gospodarowania terenów ze względu na tereny gór-
nicze, nararone na niebezpieczeGstwo powodzi oraz 
zagrorenie osuwaniem się mas ziemnych.

4) Ze względu na poziom wód gruntowych naka-
zuje się stosownie zabezpieczyć czę[ci podziemne 
budynków.

§10. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące szczegóEowych zasad i warunków scala-
nia i podziaEu nieruchomo[ci wymienione w pkt 1-3.

1) Dopuszcza się wydzielenie nowych granic dzia-
Eek dla obiektów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej.

2) Jereli ustalenia szczegóEowe nie stanowią ina-
czej, na obszarze objętym niniejszym planem do-
puszcza się wydzielenie takre innych (nir okre[lono 
w pkt 1), nowych granic nieruchomo[ci przy zasto-
sowaniu następujących zasad:

a) ustala się nakaz zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej kardej nowo wydzielonej dziaEce;
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b) minimalna szeroko[ć dróg wewnętrznych, nie 
wyznaczonych na rysunku planu ｠ 6,0 m,

minimalna powierzchnia, z tolerancją do 10%, 
nowo wydzielonej dziaEki dla zabudowy:

- mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 600 
m2,

- mieszkaniowej jednorodzinnej blipniaczej 300 
m2,

- usEugowej i obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów 2000 m2;

c) w przypadku dokonywania podziaEu dziaEki na 
inne cele nir związane z wydzielaniem terenów dla 
dróg/ulic publicznych lub elementów infrastruktury 
technicznej, powierzchnia okre[lona w ppkt b doty-
czy takre minimalnej powierzchni dziaEki z istnieją-
cym zagospodarowaniem, którą się zachowuje,

d) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki, z tolerancją 
do 10%, dla nowej zabudowy:

- mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 18 
m,

- mieszkaniowej jednorodzinnej blipniaczej 14 m;
e) morliwe będzie zagospodarowanie terenu zgod-

ne z ustaleniami niniejszej uchwaEy, prawem po-
wszechnym oraz innymi przepisami miejscowymi.

3) Dopuszcza się dokonywanie scaleG i podziaEów 
gruntów w granicach terenów oznaczonych na ry-
sunku planu tym samym symbolem literowym oraz 
w obrębie ulic.

§11. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-
tyczące szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, okre[lone w innych regulacjach 
niniejszej uchwaEy i przepisach odrębnych.

§12. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
wymienione w pkt 1-7.

1) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KDS, okre[la się następujące ustalenia:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 90,0 
m, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym 
GDDKiA,

b) szeroko[ć jezdni zgodnie z projektem budowla-
no-wykonawczym,

c) dopuszcza się, pod warunkiem zgodno[ci z 
przepisami odrębnymi i w zalerno[ci od potrzeb:

- lokalizację pasów manewrowych i postojowych,
- realizację chodników, pasów dzielących, pasów 

zieleni izolacyjnej, [cierek rowerowych, ekranów 
akustycznych, maEej architektury i innych,

- lokalizację wodociągu magistralnego, orientacyj-
nie wkre[lonego na rysunku planu, w uzgodnieniu z 
zarządcą drogi;

d) obowiązuje zakaz:
- budowy bezpo[rednich zjazdów na drogę KDS,
- lokalizacji sieci i urządzeG infrastruktury tech-

nicznej nie związanej z obsEugą terenu KDS z za-
strzereniem §12 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret trzy uchwaEy

2) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDD_1; KDD_2; KDD_3 okre[la się na-
stępujące ustalenia:

a) dla terenu KDD_1 ustala się:
- minimalną szeroko[ć drogi w liniach rozgranicza-

jących ｠ 15,0 m,
- obowiązek realizacji jezdni o szeroko[ci min. 6,0 

m oraz chodników prowadzonych jedno lub dwu-
stronnie;

b) dla terenów KDD_2, KDD_3 ustala się:
- minimalną szeroko[ć drogi w liniach rozgranicza-

jących ｠ 10,0 m,
- obowiązek realizacji jezdni o szeroko[ci min. 5,5 

m oraz chodników prowadzonych jedno lub dwu-
stronnie,

c) nakazuje się lokalizację zjazdów z dróg w spo-
sób nie kolidujący z innymi ustaleniami niniejszej 
uchwaEy oraz w uzgodnieniu z zarządcą dróg na ba-
zie warunków technicznych;

d) na terenach, o których mowa w niniejszym 
ustępie dopuszcza się lokalizację tras rowerowych, 
miejsc postojowych, zieleni urządzonej, zieleni izola-
cyjnej, maEej architektury, infrastruktury technicznej 
w pasach dróg publicznych, w uzgodnieniu z ich za-
rządcami, a takre ｠ po uzyskaniu zgody wEa[cicieli 
｠ równier na innych terenach.

3) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KDX ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ciągu 
pieszo-jezdnego ｠ 6,0 m,

b) realizację nawierzchni utwardzonej.
4) Obowiązują pozostaEe zasady zagospodarowa-

nia na terenie dróg (ulic), o których mowa w niniej-
szym ustępie, w pozostaEych regulacjach niniejszej 
uchwaEy oraz przepisach odrębnych.

5) W granicach poszczególnych nieruchomo[ci 
nakazuje się lokalizację niezbędnej ilo[ci miejsc po-
stojowych. Dopuszcza się realizację miejsc postojo-
wych jako jednopoziomowe, w tym jako wybrane 
kondygnacje lub ich fragmenty w innych obiektach 
terenach na MN oraz jedno - i wielopoziomowe na 
terenach P i UC. Obowiązują następujące, minimal-
ne ilo[ci miejsc postojowych:

a) w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej - 2 
miejsca postojowe dla 1 budynku mieszkalnego,

b) w odniesieniu do powierzchni lokali (w obiek-
tach) i obiektów poEoronych na terenach oznaczo-
nych symbolem P:

- 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
- 1 miejsce postojowe dla osób niepeEnospraw-

nych na 500 m2 powierzchni urytkowej;
c) w odniesieniu do powierzchni lokali (w obiek-

tach) i obiektów poEoronych na terenie oznaczonym 
symbolem UC:

- dla obiektów handlowych lokalnych na karde 
rozpoczęte 50 m2 - 1 miejsce postojowe,

- dla obiektów handlowych ponadlokalnych ｠ su-
permarketów: na 1000 m2 powierzchni urytkowej 
40 miejsc postojowych,

- dla stacji paliw i gazów pEynnych na 1 obiekt - 5 
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miejsc postojowych,
- dla stacji obsEugi - 3 miejsca postojowe na jedno 

stanowisko.
6) W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeG 

infrastruktury technicznej obowiązują następujące 
ustalenia:

a) ustala się, re nowe elementy sieci infrastruk-
tury technicznej będą prowadzone pod ziemią, 
równier w pasach zlokalizowanych przy drogach, 
na których nie dopuszcza się zabudowy (ograniczo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy),

b) dopuszcza się realizację nowych, liniowych 
elementów infrastruktury technicznej, za zgodą za-
rządcy dróg, w pasach dróg/ulic publicznych pod 
warunkiem, re nie będą kolidowaEy z ich funkcją ko-
munikacyjną, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się, za zgodą zarządcy drogi, lokali-
zację w pasie drogowym urządzeG towarzyszących 
sieciom infrastruktury technicznej,

d) dopuszcza się:
- przeprowadzenie/usytuowanie wybranych no-

wych elementów sieci i lokalizację urządzeG infra-
struktury technicznej na innych nir wymienione w 
ppkt a terenach, o ile nie zostaną zakEócone pod-
stawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte 
więcej nir 10% powierzchni jednostki terenowej; 
urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące 
elementom liniowym będą lokalizowane zarówno 
jako podziemne i nadziemne, w tym - w zalerno[ci 
od uwarunkowaG technicznych ｠ jako wolnostojące 
lub wbudowane w inne obiekty,

- organizowanie przyEączy z istniejących napo-
wietrznych linii: energetycznych i telekomunikacyj-
nych dopuszcza się czasowo, tj. zanim linie zostaną 
skablowane i uEorone pod ziemią,

e) ustala się, przy projektowaniu nowych inwesty-
cji, nakaz ｠ w miarę morliwo[ci ｠ unikania kolizji z 
istniejącymi elementami infrastruktury technicznej, 
a w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami, przeniesienie 
lub odpowiednie zmodyfikowanie, przy uwzględnie-
niu uwarunkowaG wynikających z przepisów odręb-
nych oraz w uzgodnieniu z operatorem sieci. Obo-
wiązuje nakaz takiego sposobu zagospodarowania 
terenu, aby umorliwić odpowiednim sEurbom do-
stęp do sieci i urządzeG infrastruktury technicznej.

7) ObsEugę obszaru objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej ustala się następująco:

a) zaopatrzenie w wodę poprzez podEączenie do 
istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudowie, 
zgodnie ze zbilansowanym zapotrzebowaniem,

b) odprowadzenie [cieków do istniejącego sys-
temu kanalizacji po jego rozbudowie. Na terenach, 
które zostaną wyposarone w system kanalizacji, 
ustala się nakaz podEączenia wszystkich obiektów, 
w których mogą powstać [cieki, do tej kanalizacji. 
Dopuszcza się do czasu realizacji systemu kanaliza-
cyjnego, gromadzenie [cieków w szczelnych zbiorni-
kach bezodpEywowych z nakazem systematycznego 
ich wywozu przez koncesjonowanego przewopnika 

do miejsc wskazanych przez wEa[ciwe sEurby,
c) ustala się nakaz odprowadzenia do kanalizacji, o 

której mowa w ppkt b, [cieków przemysEowych, po 
odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgod-
nionych z operatorem sieci oraz speEnieniu wyma-
gaG przewidzianych przepisami prawa,

d) ustala się nakaz wyposarenia w systemy odpro-
wadzania wód opadowych z wszelkich ulic, placów, 
parkingów, dojazdów o utwardzonej nawierzchni, a 
w przypadku zastosowania nawierzchni czę[ciowo 
utwardzonych (ｧarurowychｦ) nakaz odpowiednie-
go zabezpieczenia [rodowiska gruntowo-wodnego 
przed przenikaniem zanieczyszczeG,

e) ustala się nakaz odpowiedniego zneutralizo-
wania i oczyszczenia wód opadowych, o których 
mowa w ppkt d oraz w pozostaEych przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa, przed odprowa-
dzeniem ich do gruntu,

f) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej po jej roz-
budowie. W przypadku wystąpienia zwiększonego 
zapotrzebowania na energię elektryczną dopuszcza 
się budowę sieci zasilających [redniego i niskiego 
napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb. 
Obowiązuje nakaz zachowania odlegEo[ci, wymaga-
nych przepisami odrębnymi oraz ustaleniami niniej-
szej uchwaEy, od istniejących i projektowanych sieci 
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych,

g) ustala się zaopatrzenie w gaz siecią gazocią-
gów, odpowiednio do zapotrzebowania, poprzez 
podEączenie do istniejącej sieci gazowej po jej roz-
budowie,

h) ustala się obowiązek podEączenia obiektów do 
miejskiej sieci ciepEowniczej lub zastosowanie indy-
widualnego sposobu zaopatrzenia w ciepEo nowych 
obiektów, z obowiązkiem wykorzystania nisko emi-
syjnych no[ników energii jak gaz, energia elektrycz-
na, lekki olej opaEowy itp. Ustala się konieczno[ć za-
stosowania technologii i urządzeG zapewniających 
nie przekraczanie standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych,

i) telefonizacja ｠ poprzez podEączenie do dostęp-
nych sieci,

j) gromadzenie i wywóz odpadów zgodnie z obo-
wiązującymi regulacjami prawnymi, powszechnymi 
i miejscowymi oraz ustaleniami zawartymi w § 5 
pkt. 5),

k) ustalenia planu nie precyzują rozwiązaG tech-
nicznych poszczególnych elementów systemów 
uzbrojenia; warunki techniczne ich realizacji okre[lą 
wEa[ciwi zarządcy mediów odpowiednio do zbilan-
sowanych potrzeb.

§13. Na obszarze planu obowiązuje następujące 
ustalenie dotyczące sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów: dopuszcza się zachowanie istniejącego 
zagospodarowania, zainwestowania i urytkowania 
terenów do czasu zagospodarowania ich zgodnie z 
ustaleniami niniejszej uchwaEy.
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§14. 1. Na obszarze planu opEaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wymiarze 30%, z zastrzereniem ust. 2. obowiązuje 
stawka procentowa stanowiąca podstawę do okre-
[lenia

2) W odniesieniu do gruntów zbywanych na rzecz 
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jednorazowa 
opEata nie będzie pobierana.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe dotyczące przeznaczenia i 

zagospodarowania terenów

§15. 1. Wprowadza się podziaE obszaru objętego 
planem na jednostki terenowe, dla których w dalszej 
czę[ci uchwaEy okre[la się przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania.

1) Jednostkami terenowymi są takre tereny, o 
których mowa w §12 pkt 1), 2), 3).

§16. 1. Na obszarach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN1, MN3 ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe terenu ｠ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako bu-
dynki wolnostojące lub blipniacze,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, miejsca postojo-
we, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
obsEugujące funkcje podstawowe, urządzenia tere-
nowe i obiekty maEej architektury, kameralne urzą-
dzenia sportowo-rekreacyjne, zieleG izolacyjna i to-
warzysząca,

c) nakaz, aby zabudowę blipniaczą tworzyEy wy-
Eącznie budynki o jednolitej formie zewnętrznej, o 
jednakowej wysoko[ci, formie dachu, zastosowa-
nych materiaEach wykoGczeniowych i kolorystyce,

d) zakazuje się stosowania więcej nir trzech rór-
nych materiaEów wykoGczenia elewacji z wyjątkiem 
drobnych detali architektonicznych,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi w §8 pkt 1),

f) maksymalną wysoko[ć nowych budynków:
- mieszkalnych jednorodzinnych ｠ 12,0 m przyle-

gających do ulicy Zrodkowej oraz 10,0 m na pozo-
staEych terenach,

- gararowych, gospodarczych i dziaEalno[ci go-
spodarczej do 5,0 m,

g) dachy budynków mieszkalnych i dziaEalno[ci 
gospodarczej:

- dwu- i wielospadowe, o jednakowych spadkach 
i dEugo[ci poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w 
przedziale od 30o do 45o; kierunek gEównej kalenicy 
budynku mieszkalnego równolegEy do przylegEych 
ulic,

- pEaskie o pochyleniu poEaci do 12o,

h) dachy budynków gospodarczych i gararowych:
- dwuspadowe, o jednakowych spadkach i dEugo-

[ci poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w przedzia-
le od 20o do 40o; kierunek gEównej kalenicy budyn-
ku równolegEy do przylegEych ulic,

- jednospadowe o pochyleniu poEaci w przedziale 
od 15o do 20o, preferuje się kierunek gEównej kale-
nicy budynku równolegEy do przylegEych ulic;

2) dopuszcza się:
a) zachowanie istniejącego przeznaczenia i zago-

spodarowania terenu, modernizacje, przebudowy, 
rozbudowy i zmiany przeznaczenia istniejących 
obiektów, pod warunkiem zgodno[ci z przeznacze-
niem, o który mowa w pkt 1) ppkt a i b,

b) przekrycie do 20% powierzchni dachu, w inny 
sposób nir w pkt 1) ppkt g, h;

3) obowiązują:
a) lokalizacja wszelkich obiektów w pasie ochron-

nym linii elektroenergetycznej 15 kV - zgodnie z §5 
pkt 2),

b) podziaE terenu zgodnie z §10 pkt 2),
c) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzyszących 
tym sieciom, zgodnie z §12 pkt 6),

d) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 
§12 pkt 5).

§17. 1. Na obszarze oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolami MN2 ｠ tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej:

1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe terenu ｠ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako bu-
dynki wolnostojące,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, ciągi pieszo-
jezdne, miejsca postojowe, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej obsEugujące funkcje pod-
stawowe, urządzenia terenowe i obiekty maEej ar-
chitektury, kameralne urządzenia sportowo-rekre-
acyjne, zieleG izolacyjna i towarzysząca,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi w §8 pkt 1),

d) zakazuje się stosowania więcej nir trzech rór-
nych materiaEów wykoGczenia elewacji z wyjątkiem 
drobnych detali architektonicznych,

e) maksymalną wysoko[ć nowych budynków:
- mieszkalnych jednorodzinnych ｠ 12,0 m przyle-

gających do ulicy Zrodkowej oraz 10,0 m na pozo-
staEych terenach,

- gararowych, gospodarczych i dziaEalno[ci go-
spodarczej do 5,0 m,

f) dachy budynków mieszkalnych, gararowych, 
gospodarczych i dziaEalno[ci gospodarczej dwu- lub 
wielospadowe, o jednakowych spadkach i dEugo[ci 
poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w przedziale 
od 30o do 45o; preferuje się kierunek gEównej kale-
nicy prostopadEy do przylegEych dróg publicznych;

2) dopuszcza się:
a) zachowanie istniejącego przeznaczenia i zago-
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spodarowania terenu, modernizacje, przebudowy, 
rozbudowy i zmiany przeznaczenia istniejących 
obiektów, pod warunkiem zgodno[ci z przeznacze-
niem, o którym mowa w pkt. 1) ppkt a i b,

b) zastosowanie attyk o poziomej krawędzi, prze-
krycie do 20% powierzchni dachu, w inny sposób 
nir w pkt. 1) ppkt f,

c) realizację magistrali wodociągowej, orientacyj-
nie wkre[lonej na rysunku planu, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

3) obowiązuje:
a) lokalizacja wszelkich obiektów w pasie ochron-

nym linii elektroenergetycznej 15 kV - zgodnie z §5 
pkt 2),

b) podziaE terenu zgodnie z §10 pkt 2),
c) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzyszących 
tym sieciom, zgodnie z §12 pkt 6),

d) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 
§12 pkt 5).

§18. 1. Na obszarach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN4 ｠ tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej:

1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe terenu ｠ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako bu-
dynki wolnostojące,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, drogi/ulice we-
wnętrzne i ciągi pieszo - jezdne, miejsca postojo-
we, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
obsEugujące funkcje podstawowe, urządzenia tere-
nowe i obiekty maEej architektury, kameralne urzą-
dzenia sportowo-rekreacyjne, zieleG izolacyjną i to-
warzyszącą,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi w §8 pkt 1),

d) maksymalną wysoko[ć nowych budynków 
mieszkalnych - 12 m, gararowych, gospodarczych i 
dziaEalno[ci gospodarczej do 5 m,

e) dachy budynków mieszkalnych i dziaEalno[ci 
gospodarczej: dwu- i wielospadowe, o jednakowych 
spadkach i dEugo[ci poEaci dachowych, pochyleniu 
poEaci w przedziale od 30o do 45o; preferuje się kie-
runek gEównej kalenicy budynku mieszkalnego rów-
nolegEy do przylegEych ulic,

f) dachy budynków gospodarczych i gararowych:
- dwuspadowe, o jednakowych spadkach i dEu-

go[ci poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w prze-
dziale od 20o do 40o; preferuje się kierunek gEównej 
kalenicy budynku równolegEy do przylegEych ulic,

- jednospadowe o pochyleniu poEaci w przedziale 
od 10o do 20o, preferuje się kierunek gEównej kale-
nicy budynku równolegEy do przylegEych ulic;

2) dopuszcza się:
a) zachowanie istniejącego przeznaczenia i zago-

spodarowania terenu, modernizacje, przebudowy, 
rozbudowy i zmiany przeznaczenia istniejących 
obiektów, pod warunkiem zgodno[ci z przeznacze-

niem, o którym mowa w pkt 1) ppkt a i b,
b) zastosowanie attyk o poziomej krawędzi, prze-

krycie do 20% powierzchni dachu, w inny sposób 
nir w pkt 1) ppkt e, f;

3) obowiązuje:
a) zakaz lokalizacji nowych obiektów przeznaczo-

nych na staEy pobyt ludzi w odlegEo[ci 180 m od linii 
rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDS,

b) na terenie, o którym mowa w ppkt a dopuszcza 
się realizację nowych obiektów zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

c) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-
nych zgodnie z §10 pkt 2),

d) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzyszących 
tym sieciom, zgodnie z §12 pkt 6),

e) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 
§12 pkt 5).

§19. 1. Na obszarze oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem P1 ｠ tereny obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów:

1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny obiektów 

produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz usEug 
handlu i innych,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ tereny obiektów 
administracyjno-socjalnych, garary, dróg wewnętrz-
nych, miejsc postojowych, obiektów i urządzeG in-
frastruktury technicznej obsEugujących funkcje pod-
stawowe, urządzeG terenowych i obiektów maEej 
architektury, zieleni izolacyjnej i innych,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi w §8 pkt 1),

d) maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy do 20 
m,

e) dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu po-
Eaci do 40o, dopuszcza się przekrycie do 30% po-
wierzchni dachu budynku w inny sposób oraz inne 
rozwiązania podyktowane względami technologicz-
nymi,

f) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej od strony tere-
nów MN3 w pasie o szeroko[ci min. 5,0 m;

2) obowiązują:
a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
b) lokalizacja wszelkich obiektów w pasie ochron-

nym linii elektroenergetycznej 15 kV zgodnie z §5 
pkt 2),

c) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-
nych zgodnie z §10 pkt 2),

d) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzyszących 
tym sieciom, zgodnie z §12 pkt 6),

e) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 
§12 pkt 5).

§20. 1. Na obszarze oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem P2 ｠ tereny obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów:

1) ustala się:
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a) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz usEug 
handlu i innych,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ tereny obiektów 
administracyjno-socjalnych, garary, dróg wewnętrz-
nych, miejsc postojowych, obiektów i urządzeG in-
frastruktury technicznej obsEugujących funkcje pod-
stawowe, urządzeG terenowych i obiektów maEej 
architektury, zieleni izolacyjnej i innych,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi w §8 pkt 1),

d) maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy do 20 
m,

e) dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu po-
Eaci do 40o, dopuszcza się przekrycie do 30% po-
wierzchni budynku w inny sposób oraz inne rozwią-
zania podyktowane względami technologicznymi,

f) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej od strony tere-
nów MN2 w pasie o szeroko[ci min. 5,0 m;

2) obowiązują:
a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
b) lokalizacja wszelkich obiektów w pasie ochron-

nym linii elektroenergetycznej 15 kV zgodnie z §5 
pkt 2),

c) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-
nych zgodnie z §10 pkt 2),

d) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzyszących 
tym sieciom, zgodnie z §12 pkt 6),

e) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 
§12 pkt 5).

§21. 1. Na obszarze oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem P3 ｠ tereny obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów:

1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny obiektów 

produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz usEug 
handlu i innych,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ tereny obiektów 
administracyjno-socjalnych, garary, dróg wewnętrz-
nych, miejsc postojowych, obiektów i urządzeG in-
frastruktury technicznej obsEugujących funkcje pod-
stawowe, urządzeG terenowych i obiektów maEej 
architektury, zieleni izolacyjnej i innych,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi w §8 pkt 1),

d) maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy do 
20,0 m,

e) dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu po-
Eaci do 40o, dopuszcza się przekrycie do 30% po-
wierzchni dachu budynku w inny sposób oraz inne 
rozwiązania podyktowane względami technologicz-
nymi,

f) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej od strony tere-
nów MN4 w pasie o szeroko[ci min. 5,0 m;

2) obowiązują:
a) zakaz lokalizacji nowych obiektów przeznaczo-

nych na staEy pobyt ludzi w odlegEo[ci 180 m od linii 
rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDS,

b) na terenie, o którym mowa w ppkt a) dopusz-
cza się realizację nowych obiektów zgodnie z prze-
pisami odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

c) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
d) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-

nych zgodnie z §10 pkt 2),
e) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzyszących 
tym sieciom, zgodnie z §12 pkt 6),

f) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 
§12 pkt 5).

§22. 1. Na obszarach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami UC ｠ tereny rozmieszczenia obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedary powyrej 
2000 m2:

1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny zabudo-

wy usEugowej w tym obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 2000 m2 i innych 
obiektów związanych z prowadzeniem i funkcjono-
waniem ww. dziaEalno[ci,

b) przeznaczenie uzupeEniające ｠ tereny obiektów 
stacji paliw i gazu pEynnego, napraw pojazdów me-
chanicznych, myjni samochodowych, stacji kontro-
li pojazdów obiektów administracyjno-socjalnych, 
dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, obiektów 
i urządzeG infrastruktury technicznej obsEugujących 
funkcje podstawowe, urządzeG terenowych i obiek-
tów maEej architektury, obiektów gararowo- go-
spodarczych, zieleni izolacyjnej i towarzyszącej, i 
innych,

c) zachowanie bezpiecznych odlegEo[ci od istnie-
jącej linii elektroenergetycznej 110 kV, a lokalizacje 
wszelkich obiektów w pasie ochronnym linii elektro-
energetycznej zgodnie z §5 pkt 2),

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi w §8 pkt 1),

e) wyeksponowanie gEównych obszarów wej[cio-
wych do obiektów usEugowych poprzez staranne 
uEorenie posadzki, elementy maEej architektury, od-
powiednie o[wietlenie i zieleG urządzoną,

f) ustala się maksymalną wysoko[ć nowej zabu-
dowy na 15,0 m,

g) zasada, o której mowa w ppkt f nie dotyczy 
kominów, masztów anten oraz innych budowli o 
podobnym charakterze (obiektów nie będących bu-
dynkami), w tym urządzeG radiokomunikacyjnych, o 
których mowa w pkt 2) ppkt a), dla których maksy-
malną wysoko[ć ustala się na 30,0 m, z zastrzere-
niem pkt 2) ppkt a);

h) dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu po-
Eaci do 40o, dopuszcza się przekrycie do 30% po-
wierzchni budynku w inny sposób oraz inne rozwią-
zania podyktowane względami technologicznymi,

i) dla budynków związanych z obiektami stacji pa-
liw i gazu pEynnego:

- obowiązek zastosowania stosownych rozwiązaG 
chroniących wody podziemne przed przenikaniem 
produktów naftowych, w tym uszczelnienie tere-
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nu pod placem przeEadunku paliw z autocystern do 
zbiorników stacji i przy dystrybutorach paliw oraz 
prowadzenie monitoringu wód podziemnych,

- obowiązek wyposarenia stacji paliw i gazu pEyn-
nego w urządzenia zabezpieczające przed emisją do 
powietrza atmosferycznego par produktów nafto-
wych,

- w procesach zasilania zbiorników magazyno-
wych stacji paliw pEynnych,

- podczas wydawania tych produktów do zbiorni-
ków pojazdów samochodowych.

2) dopuszcza się:
a) realizację urządzeG radiokomunikacyjnych, w 

tym anten telefonii cyfrowej przy zachowaniu na-
stępujących warunków:

- dopuszcza się lokalizację tych urządzeG na bu-
dynkach, tak aby ich Eączna wysoko[ć nie przekra-
czaEa 49 m,

- dopuszcza się lokalizację tych urządzeG jako bu-
dowle wolnostojące nie przekraczające wysoko[ci 
49 m,

- ze względów wynikających z potrzeb techno-
logicznych dopuszcza się wysoko[ć tych budowli 
powyrej 49 m w uzgodnieniu z Dowództwem SiE 
Powietrznych,

- lokalizacja obiektów musi być zgodna z przepi-
sami odrębnymi, w szczególno[ci Prawo Ochrony 
Zrodowiska i nie naruszać interesów osób trzecich, 
w tym ograniczać morliwo[ci urytkowania terenów 
sąsiadujących;

b) realizację otwartych placów skEadowych,
c) realizację budynków jako jedno- lub wielofunk-

cyjne,
d) realizację magistrali wodnej oraz szlaku rowero-

wego, orientacyjnie wkre[lonych na rysunku planu, 
o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

3) obowiązują:
a) zakaz lokalizacji nowych obiektów przeznaczo-

nych na staEy pobyt ludzi w odlegEo[ci 180 m od linii 
rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem KDS,

b) na terenie, o którym mowa w ppkt a) dopusz-
cza się realizację nowych obiektów zgodnie z prze-
pisami odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

c) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
d) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-

nych zgodnie z §10 pkt 2),
e) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzyszących 
tym sieciom, zgodnie z §12 pkt 6),

f) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 
§12 pkt 5).

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§23. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Ostrowa Wielkopolskiego.

§24. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak
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1. Zakup gruntów przeznaczonych dla wykonania 
inwestycji celu publicznego nalerących do zadaG 
wEasnych gminy (gEównie terenów pod ulice publicz-
ne) oraz realizacja magistralnych instalacji wodnych 
i kanalizacyjnych nastąpi z budretu Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski.

2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 
1, nastąpi po ujęciu wiąrących się z nimi inwestycji 
w budrecie miasta.

3. Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2, ze [rodków 
pochodzących z funduszy unijnych.

ZaEącznik nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 
DO ZADAF WDASNYCH GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI ORAZ ZASADACH ICH FINANSO-

WANIA

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) Rada Miejska Pleszewa uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXVIII/229/2009 Rady Miej-
skiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w 
sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku 
Miejskiego w Pleszewie wprowadza się następujące 
zmiany:

1) uchwaEa otrzymuje tytuE: ｧw sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Ple-
szewie i Parku Le[nego Plantyｦ.

2) w §1 po sEowach ｧParku Miejskiego w Plesze-

wieｦ skre[la się przecinek i dodaje sEowa: ｧi Parku 
Le[nego Plantyｦ.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie

(-) mgr MieczysEaw KoEtuniewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§1. Przyjmuje się regulamin okre[lający zasady 
udzielania stypendium dla uczniów szkóE gimnazjal-
nych i nagród dla uczniów szkóE podstawowych oraz 
gimnazjalnych zamieszkaEych na terenie Gminy Bli-
zanów i stanowiący zaEącznik do niniejszej uchwaEy.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Blizanów.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jan WojtyEa
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UCHWADA Nr XXXIII/298/2010 RADY MIEJSKIEJ PLESZEWA

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwaEy nr XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Pleszewie

1686

UCHWADA Nr XXX/277/10 RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie regulaminu okre[lającego zasady udzielania stypendium dla uczniów szkóE gimnazjalnych i na-
gród dla uczniów szkóE podstawowych i gimnazjalnych zamieszkaEych na terenie Gminy Blizanów


