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ZaEącznik nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 

DO ZADAF WDASNYCH GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA.

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.
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UCHWADA Nr XLII/547/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu w rejonie ul. Dobrej

Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 
roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku 
uchwaEą nr XII/306/2008 Rady Miejskiej Ostrowa 
Wielkopolskiego z dnia 29.05.2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostro-

wa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Dobrej, 
po stwierdzeniu jego zgodno[ci z ustaleniami stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostrów Wielkopolski, Rada 
Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co na-

stępuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne

§1.1. Plan obejmuje obszar miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego w rejonie ulicy Dobrej o pow. ca 28 
ha.

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. ZaEącznikami niniejszej uchwaEy są takre:
1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stano-

wiące zaEącznik nr 2.
4. Przedmiotem ustaleG planu są tereny:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-

czone na rysunku planu kolejno symbolami od 
MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, 
MN8 MN9, MN10,

2) zabudowy usEugowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami U1, U2,

3) infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 
oznaczone na rysunku planu symbolami E1, 
E2,

4) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami KDL, i kolejno od KDD1, KDD2, 
KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD8, 
KDD9, KDD10,

5) drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem KDW,
6) 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 przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania; 
szczegóEowe ustalenia dla tych terenów za-

warto w §12 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz w roz-
dziale II,

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

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

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

3. Ilekroć w niniejszym planie mowa jest o tere-

nach oznaczonych symbolami literowymi, odnosi 
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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 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy,

3) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć wskazaną dla danego terenu funkcję, 
która powinna dominować na danym terenie,

4) przeznaczeniu uzupeEniającym - nalery przez to 
rozumieć wskazaną dla danego terenu funkcję, 
która uzupeEnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe,

5) terenie - nalery przez to rozumieć obszar funk-

cjonalny wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
oraz okre[lony symbolem przeznaczenia zgod-

nie z rysunkiem planu,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-

rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
okre[lonych w ustaleniach planu budowli na-

ziemnych nie będących liniami przesyEowymi i 
sieciami uzbrojenia terenu,

7) pasie ochronnym - nalery przez to rozumieć 
obszar, w którym występują szczególne ogra-

niczenia w zagospodarowaniu terenu,
8) nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej - nalery 

przez to rozumieć dziaEalno[ć, która nie powo-

duje uciąrliwo[ci w emisji substancji, energii 
i haEasu przekraczających standardów okre[lo-

nych w przepisach odrębnych,
9) reklamie - nalery przez to rozumieć no[nik in-

formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, 
nie będący szyldem, tablicą informacyjną, bądp 
znakiem w rozumieniu przepisów dot. znaków 
i sygnaEów.

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

wiązującymi przepisami.

§4. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-

tyczące zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego wymienione w ust. 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 
dysharmonii wizualnej w przestrzeni. Dopuszcza się 
stosowanie reklam wielkoformatowych wyEącznie 
od strony ul. Odolanowskiej i DEugiej.

5. W stosunku do nowo projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej preferuje się:

1) stosowanie materiaEów wykoGczeniowych [cian 
takich jak: cegEa, szkEo, drewno, kamieG,

2) tynki szlachetne w kolorach pastelowych,
3) dachy w kolorze czerwieni, brązu, popieli i po-

chodnych,
4) ujednolicone ogrodzenia frontowe.
6. Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeG fronto-

wych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.

§5. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-

czące zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego wymienione w ust. 1-5.
1. Ustala się nakaz:
1) pokrycia zielenią wszelkich powierzchni nie-

zabudowanych i nieutwardzonych, realizacji 
zieleni izolacyjnej wysoko i niskopiennej oraz 
rozwiązaG technicznych np. ekranów akustycz-
nych od terenów dróg i kolei, neutralizujących 
ich negatywny wpEyw na przylegEy teren,

2) w przypadku wystąpienia przekroczenia do-

puszczalnych poziomów haEasu, w szczegól-
no[ci na terenach sąsiadujących z istniejącymi 
ulicami (ul. Odolanowska, ul. DEuga) i torami 
kolejowymi (ul. Niska) nalery zastosować [rod-

ki techniczne i technologiczne, które zapewnią 
obnirenie poziomu haEasu do poziomów do-

puszczalnych,
3) zastosowania do celów grzewczych i technolo-

gicznych paliw o niskiej zawarto[ci substancji 
zanieczyszczających powietrze lub ze pródeE 
odnawialnych,

4) stosowania nawierzchni umorliwiających infil-
trację wód opadowych na terenach oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami KDL, KDD, 
KDW, KDX,

5) umorliwienia odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych z ul. DEugiej w kierunku ul. Dobrej 
i Niskiej przy zastosowaniu odpowiednich roz-
wiązaG technicznych i technologicznych zgod-

nie z przepisami odrębnymi.
6) rozplantowania mas ziemnych, w szczególno-

[ci odEoronej warstwy humusu.
2. Wydziela się pasy terenu ochronnego wzdEur 

linii elektroenergetycznych: dla 110 kV - 15 m od 
skrajnego przewodu linii, dla 0,4 kV - 3 m od skraj-
nego przewodu linii. W pasie ochronnym linii do-

puszcza się lokalizację obiektów budowlanych, sieci 
i urządzeG infrastruktury technicznej zgodnie z prze-

pisami odrębnymi i w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
3. W przypadku przebudowy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych na kablowe, przestają obo-
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wiązywać ograniczenia wynikające z ustaleG dla 
pasa ochronnego linii; skutkuje to dopuszczeniem 
zabudowy zgodnie z pozostaEymi ustaleniami planu 
i przepisami odrębnymi.

4. W granicach obszaru objętego niniejszym pla-

nem ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
ilo[ci miejsca dla pojemników na odpady i surowce 
wtórne. Ilo[ć pojemników i ich usytuowanie musi 
umorliwiać realizację systemu selektywnej zbiórki 
oraz wywozu odpadów.

5. Ustala się zakaz:
1) lokalizowania stacji bazowych telefonii komór-

kowej oraz masztów elektrowni wiatrowych,
2) lokalizacji obiektów, takich jak np.: handlu pali-

wami, napraw pojazdów mechanicznych, myjni 
samochodowych, stacji kontroli pojazdów, sku-

pu odpadów i zEomu, skupu rywych zwierząt, i 
innych inwestycji mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko wymagających ob-

ligatoryjnie sporządzenia raportu oddziaEywania 
na [rodowisko oraz przedsięwzięć, dla których 
obowiązek sporządzania raportu more być wy-

magany, z wyEączeniem, zapisanych w planie, 
inwestycji celu publicznego,

3) wprowadzania nowych uciąrliwych pródeE emi-
sji zanieczyszczeG,

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

§6. Na obszarze planu nie ustala się warunków 
dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

§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. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-

tyczące parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym linii 
zabudowy, gabarytów i wskapników intensywno[ci 
zabudowy wymienione w ust. 1 - 6.

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

1) w odlegEo[ci 10 m od linii rozgraniczającej ulicę 
Odolanowską,

2) w odlegEo[ci 15 m od linii rozgraniczającej ulicę 
Niską,

3) w odlegEo[ci 7 m od linii rozgraniczającej ulice 
DEugą i Dobrą,

4) w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczających uli-

ce oznaczone symbolami KDD, KDW i 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:

1) MN - 60%.
2) U - 70%
3) E - 70%
4. Ustala się minimalny wskapnik powierzchni 

biologicznie czynnej, dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami:

1) MN - 25%
2) U - 15%
3) E - 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 
obsEugującej teren bez ograniczeG wynikających z 
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§9. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-

tyczące 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 ust. 1-3.

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 ust. 2 z zastrzereniem 
§5 ust. 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.

§10. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-

tyczące szczegóEowych zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci wymienione w ust. 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 ust. 1), nowych granic nieruchomo[ci przy zasto-

sowaniu następujących zasad:
1) nowym dziaEkom umorliwi obsEugę w zakresie 

infrastruktury technicznej i dostęp do drogi 
publicznej,

2) ustala, się nakaz zapewnienia dostępu do dro-
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gi publicznej kardej nowo wydzielonej dziaEce; 
minimalna szeroko[ć dróg wewnętrznych, nie 
wyznaczonych na rysunku planu-8 m,

3) i minimalna powierzchnia, z tolerancją do 10%, 
nowo wydzielonej dziaEki dla zabudowy, o któ-

rej mowa w §16, §17, §18, §19, §20, §21:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

600 m2,
b) mieszkaniowej jednorodzinnej blipniaczej 300 

m2,
4) w przypadku dokonywania podziaEu dziaEki na 

inne cele nir związane z wydzielaniem terenów 
dla dróg/ulic publicznych lub elementów infra-

struktury technicznej, powierzchnia okre[lona 
w pkt 3 dotyczy takre minimalnej powierzchni 
dziaEki z istniejącym zagospodarowaniem, któ-

rą się zachowuje,
5) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki, z tolerancją 

do 10%, dla nowej zabudowy:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

18 m,
b) mieszkaniowej jednorodzinnej blipniaczej 14 

m,
6) morliwe będzie zagospodarowanie terenu 

zgodne z ustaleniami niniejszej uchwaEy, pra-

wem powszechnym 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. Na obszarze planu obowiązują ustalenia do-

tyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
wymienione w ust. 1 - 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KDL, okre[la się następujące ustalenia:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi/uli-

cy publicznej klasy lokalnej (ul. Dobra) -12 m,
2) obowiązek realizacji jezdni o szeroko[ci min. 6 

m oraz chodników prowadzonych , dwustron-

nie,
3) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej z 

pasem zieleni wraz z maEą architekturą,
4) dopuszcza się maksymalnie jeden zjazd do kar-

dej dziaEki,
5) docelowo projektuje się likwidację sEupa elek-

troenergetycznego, zlokalizowanego w liniach 
rozgraniczających ul. Dobrą,

6) obowiązują pozostaEe zasady zagospodarowa-

nia na terenie dróg/ulic, o których mowa w ni-
niejszym ustępie, w innych regulacjach niniej-
szej uchwaEy oraz przepisach odrębnych.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami KDD2; KDD3; KDD4; KDD5; KDD9 
okre[la się następujące ustalenia:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających dróg/ulic 
publicznych klasy dojazdowej -10 m,

2) obowiązek realizacji jezdni o szeroko[ci min. 
5,5 m, chodników prowadzonych dwustron-

nie,
3) dopuszczenie lokalizacji pasów zieleni oraz sto-

sowania przeszkód zmniejszających prędko[ć.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDD1; KDD6; KDD8; KDD10 okre[la się 
następujące ustalenia:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających dróg/ulic 
publicznych klasy dojazdowej - 10 m,

2) obowiązek realizacji jezdni o szeroko[ci min. 
5,5 m, chodników prowadzonych dwustron-

nie,
3) dopuszczenie lokalizacji pasów zieleni oraz sto-

sowania przeszkód zmniejszających prędko[ć,
4) zakoGczenie ulic placami manewrowymi o wy-

miarach zgodnych z obowiązującymi przepisa-

mi.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KDD7 okre[la się następujące ustalenia:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi/uli-

cy publicznej klasy dojazdowej - 8 m,
2) obowiązek realizacji jezdni o szeroko[ci min. 5 

m, chodników prowadzonych dwustronnie lub 
jednostronnie,

3) zakoGczenie ulicy placem manewrowym o wy-

miarach zgodnych z obowiązującymi przepisa-

mi.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KDW okre[la się następujące ustalenia:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ulicy 

wewnętrznej - 8 m,
2) obowiązek realizacji jezdni o szeroko[ci min. 5 

m, chodników prowadzonych dwustronnie lub 
jednostronnie,

3) dopuszcza się realizację niezbędnej infrastruk-

tury technicznej.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KDX ustala się:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ciągów 

pieszo-jezdnych - 6 m,
2) i dopuszcza się realizację niezbędnej infrastruk-

tury technicznej.

7. 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. 
Obowiązują następujące, minimalne ilo[ci miejsc 
postojowych: w odniesieniu do zabudowy mieszka-

niowej przynajmniej 2 miejsca postojowe dla 1 bu-

dynku mieszkalnego; w odniesieniu do powierzchni 
lokali (w obiektach) i obiektów sEurących prowadze-

niu dziaEalno[ci gospodarczej:
1) o powierzchni do 10 m2 - 1 miejsce postojo-
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we,
2) o powierzchni od powyrej 10 m2 do 30 m - 2 

miejsca postojowe,
3) o powierzchni powyrej 30 m2 - po jednym miej-

scu postojowym na karde rozpoczęte 15 m2 i 

dodatkowo dwa miejsca postojowe.
8. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeG 

infrastruktury technicznej obowiązują następujące 
ustalenia:

1) ustala się, re nowe elementy sieci infrastruk-

tury technicznej będą prowadzone pod ziemią, 
równier w pasach zlokalizowanych przy dro-

gach, na których nie dopuszcza się zabudowy 
(ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami za-

budowy),
2) dopuszcza się realizację nowych, liniowych ele-

mentów infrastruktury technicznej, za zgodą 
zarządcy dróg, w pasach dróg/ulic publicznych 
pod warunkiem, re nie będą kolidowaEy z ich 
funkcją komunikacyjną, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

3) dopuszcza się, za zgodą zarządcy drogi, lokali-
zację w pasie drogowym urządzeG towarzyszą-

cych sieciom infrastruktury technicznej,
4) dopuszcza się:

a) przeprowadzenie/usytuowanie wybranych 
nowych elementów sieci i lokalizację urządzeG 
infrastruktury technicznej na innych nir wy-

mienione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną 
zakEócone podstawowe funkcje tych terenów i 
nie zostanie zajęte więcej nir 10% powierzch-

ni jednostki terenowej; urządzenia infrastruk-

tury technicznej towarzyszące elementom 
liniowym będą lokalizowane zarówno jako 
podziemne i nadziemne, w tym - w zalerno[ci 
od uwarunkowaG technicznych -jako wolno-

stojące lub wbudowane w inne obiekty,
b) organizowanie przyEączy z istniejących na-

powietrznych linii przesyEowych: energetycz-
nych i telekomunikacyjnych dopuszcza się 
czasowo, tj. zanim linie zostaną skablowane i 
uEorone pod ziemią,

5) ustala się, przy projektowaniu nowych inwe-

stycji, nakaz - w miarę morliwo[ci - unikania 
kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej, a w przypadku nieuniknionej kolizji 
projektowanego zagospodarowania z tymi ele-

mentami, przeniesienie lub odpowiednie zmo-

dyfikowanie, przy uwzględnieniu uwarunko-

waG wynikających z przepisów odrębnych oraz 
w uzgodnieniu z operatorem sieci. Obowiązuje 
nakaz takiego sposobu zagospodarowania te-

renu, aby umorliwić odpowiednim sEurbom 
dostęp do sieci i urządzeG infrastruktury tech-

nicznej.

9. ObsEugę obszaru objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej ustala się następująco:

1) zaopatrzenie w wodę poprzez podEączenie do 
istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudo-

wie, zgodnie ze zbilansowanym zapotrzebowa-

niem,
2) odprowadzenie [cieków komunalnych do ist-

niejącego systemu kanalizacji po jego rozbudo-

wie. Na terenach, które zostaną wyposarone 
w system kanalizacji, ustala się nakaz podEą-

czenia wszystkich obiektów, w których mogą 
powstać [cieki, do tej kanalizacji. Dopuszcza 
się do czasu realizacji systemu kanalizacyjne-

go, gromadzenie [cieków w szczelnych zbior-
nikach bezodpEywowych z nakazem syste-

matycznego wywozu [cieków na wskazane 
wylewisko,

3) do czasu wyposarenia terenu w system kana-

lizacji deszczowej dopuszcza się zagospodaro-

wanie [cieków z wód opadowych i roztopo-

wych z terenów zabudowy mieszkaniowej w 
obrębie wEasnej dziaEki, bez naruszania intere-

sów osób trzecich,
4) ustala się nakaz wyposarenia w systemy od-

prowadzania wód opadowych z wszelkich ulic, 
placów, parkingów, dojazdów o utwardzonej 
nawierzchni, a w przypadku zastosowania na-

wierzchni czę[ciowo utwardzonych (ｧaruro-

wychｦ) nakaz odpowiedniego zabezpieczenia 
[rodowiska gruntowo-wodnego przed przeni-
kaniem zanieczyszczeG,

5) ustala się nakaz odpowiedniego zneutralizowa-

nia i oczyszczenia wód opadowych, o których 
mowa w pkt 4 oraz w pozostaEych przypad-

kach przewidzianych przepisami prawa, przed 
odprowadzeniem ich do gruntu,

6) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej po. jej 
rozbudowie. W przypadku wystąpienia zwięk-

szonego zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną dopuszcza się budowę sieci zasilających 
[redniego i niskiego napięcia odpowiednio do 
zbilansowanych potrzeb. Obowiązuje nakaz za-

chowania odlegEo[ci, wymaganych przepisami 
odrębnymi oraz ustaleniami niniejszej uchwaEy, 
od istniejących i projektowanych sieci elektro-

energetycznych i stacji transformatorowych,
7) ustala się zaopatrzenie w gaz siecią gazocią-

gów, odpowiednio do zapotrzebowania, po-

przez podEączenie do istniejącej sieci gazowej 
po jej rozbudowie,

8) ustala się obowiązek podEączenia obiektów do 
miejskiej sieci ciepEowniczej lub zastosowanie 
indywidualnego sposobu zaopatrzenia w ciepEo 
nowych obiektów, z obowiązkiem wykorzy-

stania nisko emisyjnych no[ników energii jak 
gaz, energia elektryczna, lekki olej opaEowy itp. 
Ustala się konieczno[ć zastosowania technolo-

gii i urządzeG zapewniających nie przekraczanie 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w 
przepisach odrębnych,

9) telefonizacja - poprzez podEączenie do dostęp-

nych sieci,
10) gromadzenie i wywóz odpadów staEych zgod-

nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i 
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miejscowymi oraz ustaleniami zawartymi w §5 
ust. 4,

11) ustalenia planu nie precyzują rozwiązaG 
technicznych poszczególnych elementów sy-

stemów uzbrojenia; warunki techniczne ich 
realizacji okre[lą wEa[ciwi zarządcy mediów 
odpowiednio do zbilansowanych 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 
terenu do czasu zagospodarowania go zgodnie z 
ustaleniami niniejszej uchwaEy.

§14.1. Na obszarze planu obowiązuje stawka pro-

centowa stanowiąca podstawę do okre[lenia opEa-

ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wymiarze 30%, z zastrzereniem 
ust. 2.

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 dal-
szej czę[ci uchwaEy okre[la się przeznaczenie i za-

sady zagospodarowania. 
2. Jednostkami terenowymi są takre tereny, o 

których mowa w §12 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

§16. Na obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN1, MN2 - tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej:
1. ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako 
budynki wolnostojące lub blipniacze,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, drogi/ulice 
wewnętrzne i ciągi pieszo - jezdne, miejsca 
postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej obsEugujące funkcje podstawowe, 
urządzenia terenowe i obiekty maEej architektu-

ry, kameralne urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne, zieleG izolacyjna i towarzysząca,

3) nakaz, aby zabudowę blipniaczą tworzyEy wy-

Eącznie budynki o jednolitej formie zewnętrznej, 
o jednakowej wysoko[ci, formie dachu, zasto-

sowanych materiaEach wykoGczeniowych i ko-

lorystyce,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-

runkami zawartymi w §8 ust. 1,
5) maksymalną wysoko[ć nowych budynków 

mieszkalnych - 10 m, gararowych, gospodar-
czych i dziaEalno[ci gospodarczej do 5 m,

6) dachy budynków mieszkalnych, gararowych, 
gospodarczych i dziaEalno[ci gospodarczej 
dwuspadowe, o jednakowych spadkach i dEu-

go[ci poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w 
przedziale od 30° do 45°; kierunek gEównej 
kalenicy budynku mieszkalnego równolegEy do 
przylegEych ulic,

2. dopuszcza się:
1) zachowanie istniejącego przeznaczenia i zago-

spodarowania terenu, modernizacje, przebudo-

wy, budowy nowych obiektów, rozbudowy i 
zmiany przeznaczenia istniejących obiektów, 
pod warunkiem zgodno[ci z przeznaczeniem, o 
który mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) przekrycie do 20% powierzchni dachu, w inny 
sposób nir w ust. 1 pkt 6,

3. obowiązują:
1) lokalizacja wszelkich obiektów w pasie ochron-

nym linii elektroenergetycznej - zgodnie z§5ust. 
2,

2) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-
nych na terenie MN1 zgodnie z §10 ust. 2,

3) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzy-

szących tym sieciom, zgodnie z §12 ust. 8,
4) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 

§12 ust. 7.

§17. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolami MN3, MN4 - tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej:
1. ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako 
budynki wolnostojące lub blipniacze,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, drogi/uli-
ce wewnętrzne i ciągi pieszo -jezdne, miejsca 
postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej obsEugujące funkcje podstawowe, 
urządzenia terenowe i obiekty maEej architektu-

ry, kameralne urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne, zieleG izolacyjna i towarzysząca,

3) nakaz, aby zabudowę blipniaczą tworzyEy wy-

Eącznie budynki o jednolitej formie zewnętrznej, 
o jednakowej wysoko[ci, formie dachu, zasto-

sowanych materiaEach wykoGczeniowych i ko-

lorystyce,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-

runkami zawartymi w §8 ust. 1, maksymalną 
wysoko[ć nowych budynków:

a) mieszkalnych jednorodzinnych - 12 m od uli-
cy Odolanowskiej oraz 10 m na pozostaEych 
terenach oraz pod dziaEalno[ć gospodarczą,

b) gararowych, gospodarczych do 5 m,
6) dachy budynków mieszkalnych, gararowych, 

gospodarczych i dziaEalno[ci gospodarczej 
dwuspadowe, o jednakowych spadkach i dEu-
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go[ci poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w 
przedziale od 30° do 45°; preferuje się kie-

runek gEównej kalenicy budynku mieszkalnego 
zaproponowany na rysunku planu,

2. dopuszcza się:
1) zachowanie istniejącego przeznaczenia i zago-

spodarowania terenu, modernizacje, przebu-

dowy, budowy nowy obiektów, rozbudowy i 
zmiany przeznaczenia istniejących obiektów, 
pod warunkiem zgodno[ci z przeznaczeniem, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
poEoronych wzdEur KDD6 dopuszcza się dachy 
pEaskie,

3) przekrycie do 30% powierzchni dachu, w inny 
sposób nir w ust. 1 pkt 6, 3. obowiązuje:

1) zakaz budowy nowych zjazdów na ul. Odola-

nowską,
2) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-

nych zgodnie z §10 ust. 2,
3) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzy-

szących tym sieciom, zgodnie z §12 ust. 8,
4) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 

§12 ust. 7.

§18. Na obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN5, MN6 - tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej:
1. ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako 
budynki wolnostojące,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, drogi/uli-
ce wewnętrzne i ciągi pieszo -jezdne, miejsca 
postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej obsEugujące funkcje podstawowe, 
urządzenia terenowe i obiekty maEej architektu-

ry, kameralne urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne, zieleG izolacyjną i towarzyszącą,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-

runkami zawartymi w §8 ust. 1,
4) maksymalną wysoko[ć nowych budynków 

mieszkalnych -10 m, gararowych, gospodar-
czych i dziaEalno[ci gospodarczej do 5 m,

5) dachy budynków mieszkalnych pEaskie o po-

chyleniu poEaci w przedziale 10o- 12o,
6) dachy budynków gararowych i gospodarczych 

pEaskie o pochyleniu poEaci w przedziale 10°-
12°,

2. dopuszcza się zastosowanie attyk o poziomej 
krawędzi, przekrycie do 20% powierzchni dachu, w 
inny sposób nir w ust. 1 pkt 5,

3. obowiązuje:
1) zakaz budowy wolnostojących budynków ga-

rarowych, gospodarczych i przeznaczonych na 
dziaEalno[ć gospodarczą. Funkcje te powinny 
być komponowane w bryEę budynku mieszkal-
nego,

2) na terenie MN5 - zachowanie bezpiecznych, 
zgodnych z przepisami, odlegEo[ci od projekto-

wanej stacji transformatorowej,
3) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-

nych zgodnie z §10 ust. 2,
4) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzy-

szących tym sieciom, zgodnie z §12 ust. 8,
5) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 

§12 ust. 7.

§19. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN7 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej:

1. ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako 
budynki wolnostojące lub blipniacze,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, drogi/uli-
ce wewnętrzne i ciągi pieszo -jezdne, miejsca 
postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej obsEugujące funkcje podstawowe, 
urządzenia terenowe i obiekty maEej architektu-

ry, kameralne urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne, zieleG izolacyjna i towarzysząca,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-

runkami zawartymi w §8 ust. 1,
4) nakaz, aby zabudowę blipniaczą tworzyEy wy-

Eącznie budynki o jednolitej formie zewnętrznej, 
o jednakowej wysoko[ci, formie dachu, zasto-

sowanych materiaEach wykoGczeniowych i ko-

lorystyce,
5) maksymalną wysoko[ć nowych budynków 

mieszkalnych - 10 m; gararowych, gospodar-
czych i dziaEalno[ci gospodarczej do 5 m,

6) dachy budynków mieszkalnych, gararowych, 
gospodarczych i dziaEalno[ci gospodarczej 
dwuspadowe o jednakowych spadkach i dEu-

go[ci poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w 
przedziale od 30° do 45°, dla zabudowy blip-
niaczej dopuszcza się dachy jednospadowe o 
pochyleniu poEaci od 15°,

7) kierunek gEównej kalenicy budynku mieszkalne-

go równolegEy do przylegEych dróg/ulic (takre 
wewnętrznych) z zastrzereniem ir dopuszcza 
się kierunek prostopadEy do ulicy KDD2,

2. dopuszcza się:
1) zachowanie istniejącego przeznaczenia i zago-

spodarowania terenu, modernizacje, przebudo-

wy, rozbudowy i zmiany przeznaczenia istnie-

jących obiektów, pod warunkiem zgodno[ci z 
przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1 i 2,

2) przekrycie do 30% powierzchni dachu, w inny 
sposób nir w ust. 1 pkt 6,

3. obowiązują
1) lokalizacja wszelkich obiektów w pasie ochron-

nym linii elektroenergetycznej zgodnie z §5 
ust. 2,
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2) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-
nych zgodnie z §10 ust. 2,

3) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzy-

szących tym sieciom, zgodnie z §12 ust. 8,
4) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 

§12 ust. 7.

§20. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej:

1. ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako 
budynki wolnostojące,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, drogi/uli-
ce wewnętrzne i ciągi pieszo -jezdne, miejsca 
postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej obsEugujące funkcje podstawowe, 
urządzenia terenowe i obiekty maEej architektu-

ry, kameralne urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne, zieleG izolacyjna i towarzysząca,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-

runkami zawartymi w §8 ust. 1,
4) maksymalną wysoko[ć nowych budynków 

mieszkalnych oraz budynków przeznaczonych 
dla prowadzenia dziaEalno[ci gospodarczej - 10 
m, gararowych, gospodarczych do 5 m,

5) dachy budynków mieszkalnych, gospodar-
czych, gararowych i dziaEalno[ci gospodarczej 
dowolne o pochyleniu poEaci do 45°; preferuje 
się kierunek gEównej kalenicy budynku miesz-
kalnego zaproponowany na rysunku planu,

2. dopuszcza się zachowanie istniejącego prze-

znaczenia i zagospodarowania terenu, moderniza-

cję, przebudowy, budowy nowych obiektów, rozbu-

dowy i zmiany przeznaczenia istniejących obiektów, 
pod warunkiem zgodno[ci z przeznaczeniem, o któ-

rym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz lokalizację obiek-

tów nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej bez za-

budowy mieszkaniowej.
3. obowiązują:
1) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-

nych zgodnie z §10 ust. 2,
2) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG y towarzy-

szących tym sieciom, zgodnie z §12 ust. 8,
3) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 

§12 ust. 7.

§21. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN9, MN10 - tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej:
1. ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako 
budynki wolnostojące lub blipniacze,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe 
funkcje dziaEalno[ci gospodarczej, drogi/ulice 

wewnętrzne i ciągi pieszo - jezdne, miejsca 
postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej obsEugujące funkcje podstawowe, 
urządzenia terenowe i obiekty maEej architektu-

ry, kameralne urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne, zieleG izolacyjna i towarzysząca,

3) nakaz, aby zabudowę blipniaczą tworzyEy wy-

Eącznie budynki o jednolitej formie zewnętrznej, 
o jednakowej wysoko[ci, formie dachu, zasto-

sowanych materiaEach wykoGczeniowych i ko-

lorystyce,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wa-

runkami zawartymi w §8 ust. 1,
5) maksymalną wysoko[ć nowych budynków 

mieszkalnych oraz budynków przeznaczonych 
dla prowadzenia dziaEalno[ci gospodarczej - 10 
m, gararowych, gospodarczych do 5 m,

6) dachy budynków mieszkalnych, gararowych, 
gospodarczych i dziaEalno[ci gospodarczej 
dwuspadowe o jednakowych spadkach i dEu-

go[ci poEaci dachowych, pochyleniu poEaci w 
przedziale od 30° do 45°; preferuje się kie-

runek gEównej kalenicy budynku mieszkalnego 
zaproponowany na rysunku planu,

2. dopuszcza się:
1) zachowanie istniejącego przeznaczenia i zago-

spodarowania terenu, modernizacje, przebudo-

wy, budowy nowych obiektów, rozbudowy i 
zmiany przeznaczenia istniejących obiektów, 
pod warunkiem zgodno[ci z przeznaczeniem, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz lokaliza-

cję obiektów nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospo-

darczej bez zabudowy mieszkaniowej.
2) przekrycie do 30% powierzchni dachu, w inny 

sposób nir w ust. 1 pkt 6,
3. obowiązują:
1) nakaz wprowadzenia wzdEur ulicy Niskiej pa-

sów zieleni izolacyjnej,
2) nakaz stosownego zabezpieczenia czę[ci pod-

ziemnych budynków ze względu na poziom 
wód gruntowych,

3) lokalizacja wszelkich obiektów w pasie ochron-

nym linii elektroenergetycznej zgodnie z §5 
ust. 2,

4) na terenie MN9 - zachowanie bezpiecznych, 
zgodnych z przepisami, odlegEo[ci od projekto-

wanej stacji transformatorowej,
5) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-

nych zgodnie z §10 ust. 2,
6) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzy-

szących tym sieciom, zgodnie z §12 ust. 8,
7) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 

§12 ust. 7.

§22. Na obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U1, U2 - tereny zabudowy usEugowej:

1. ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - utrzymanie istnie-

jącej funkcji usEugowej,
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2) przeznaczenie uzupeEniające - miejsca posto-

jowe, urządzenia terenowe i obiekty maEej ar-
chitektury, zieleG izolacyjna i towarzysząca i 
inne,

3) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej, lokalizacja obiektów i urządzeG towarzy-

szących tym sieciom, zgodnie z §12 ust. 8,
4) podziaE terenu i przeprowadzenie ulic wewnętrz-

nych zgodnie z §10 ust. 2,
5) organizowanie miejsc postojowych zgodnie z 

§12 ust. 7,
2. dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudo-

wy oraz zmiany sposobu urytkowania i istniejących 
obiektów, pod warunkiem zgodno[ci z przeznacze-

niem podstawowym oraz przepisami odrębnymi.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem U1:
1) nakazuje się zachowanie bezpiecznych odlegEo-

[ci od istniejącej linii elektroenergetycznej 110 
kV, a lokalizacje wszelkich obiektów w pasie 
ochronnym linii elektroenergetycznej zgodnie z 
§5 ust. 2,

2) dopuszcza się budowę nowych budynków usEu-

gowych zgodnie z ponirszymi ustaleniami:
a) maksymalna wysoko[ć do 5 m,
b) dachy dwuspadowe o jednakowych spad-

kach i dEugo[ci poEaci dachowych, pochyleniu 
poEaci w przedziale od 30° do 45°; preferuje 
się kierunek gEównej kalenicy równolegEy do 
KDD2.

§23. Na obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami E1; E2 - tereny infrastruktury technicz-
nej - elektroenergetyka:

1. ustala się przeznaczenie podstawowe terenu - 
lokalizacja stacji transformatorowych,

2. dopuszcza się:
1) realizację innych, nir sEurące gospodarce elek-

troenergetycznej, elementów infrastruktury 
technicznej, niekolidującej z sieciami i urzą-

dzeniami elektroenergetycznymi, zgodnie z po-

zostaEymi ustaleniami niniejszej uchwaEy oraz 
przepisami odrębnymi,

2) zmianę lokalizacji stacji transformatorowych,
3. obowiązuje:
1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów nie zwią-

zanych z przeznaczeniem podstawowym z za-

strzereniem ust. 2 pkt 1,
2) nakaz zastosowania [rodków technicznych i 

technologicznych, które pozwolą na ogranicze-

nie oddziaEywania stacji na przylegEe tereny.
4. Zmiana lokalizacji stacji transformatorowych, 

o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie powoduje ko-

nieczno[ci zamiany niniejszego planu, pod warun-

kiem uregulowania spraw wEasno[ciowych i niena-

ruszania pozostaEych ustaleG planu oraz przepisów 
odrębnych.

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-

towi Ostrowa Wielkopolskiego.

§25. 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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ZaEącznik nr 2
ROZSTRZYGNIĘCIE

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

ICH FINANSOWANIA.

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
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UCHWADA Nr LIII/492/2009 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 4 grudnia 2009 r. 

zmieniająca uchwaEę w sprawie ustalenia zwolnieG i ulg w opEatach za przejazdy [rodkami komunikacji 
miejskiej

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (tj. Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze 
zm.) Rada Miejska w Jarocinie, uchwala co nastę-

puje:

§1. W uchwale Nr XLIX/495/2002 Rady Miejskiej 
w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie 
ustalenia zwolnieG i ulg w opEatach za przejazdy 
[rodkami komunikacji miejskiej, zmienionej uchwaEą 
Nr XXXV/597/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z 
dnia 28 grudnia 2005 r. wprowadza się zmiany w 
ten sposób, re zaEącznik otrzymuje brzmienie, zgod-

nie z zaEącznikiem do niniejszej uchwaEy. 

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-

wi Jarocina. 

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

jewództwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) JarosEaw Dukasiewicz

ZaEącznik 
do uchwaEy Nr LIII/492/2009 

Rady Miejskiej w Jarocinie 
z dnia 4 grudnia 2009 r.
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