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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pópn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z pópn. zm.) w związku uchwaEą Nr 
XXXVIII/305/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 
marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta KoEa w rejonie ulicy WEocEawskiej 
oraz w rejonie ulicy Zawadzkiego, Rada Miejska w 
Kole uchwala, co następuje:

DZIAD I
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
KoEa w rejonie ulicy WEocEawskiej oraz w rejonie uli-
cy Zawadzkiego z ustaleniami Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta KoEa uchwalonego uchwaEą nr XVI/100/99 
Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 1999 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta KoEa w rejonie ulicy WEo-
cEawskiej oraz w rejonie ulicy Zawadzkiego, zwany 
dalej planem.

§2. ZaEącznikami do planu są:
1) rysunki planu w skali 1:500, stanowiące za-

Eączniki nr 1 i nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 3;
3) 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 4.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) symbole terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 

granice obszarów biegnące na rysunku planu wzdEur 
linii podziaEów geodezyjnych lub linii rozgraniczają-
cych nalery traktować jako oznaczenia biegnące po 
tych liniach.

§4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane;

2) urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
sEurący reklamie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
przed którą nie wolno wprowadzać nowej zabudo-
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta KoEa w rejonie ulicy WEocEaw-
skiej oraz w rejonie ulicy Zawadzkiego

dokument potwierdzający morliwo[ć parkowania 
pojazdów.

9. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
oprórnianie zbiorników bezodpEywowych i transport 
nieczysto[ci ciekEych powinien udokumentować go-
towo[ć ich przyjęcia przez Miejski ZakEad Wodocią-
gów i Kanalizacji w Kole.

§3. 1. Wydane zezwolenie more być cofnięte bez 
odszkodowania w przypadku nie wypeEnienia przez 
przedsiębiorcę okre[lonych wymagaG, na podstawie 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto[ci i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z pópn. zm.).

2. Wyga[nięcie lub cofnięcie zezwolenia nie 
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków 

dotyczących wymagaG sanitarnych i ochrony [ro-
dowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 
wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z 
pópn. zm.).

3. Zastrzega się prawo naEorenia dodatkowych 
warunków prowadzenia dziaEalno[ci objętej zezwo-
leniem, jereli wymagać tego będą względy ochrony 
[rodowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli 
realizacji warunków zezwolenia.

4. DziaEalno[ć przedsiębiorcy w zakresie oprór-
niania zbiorników na nieczysto[ci ciekEe na terenie 
Miasta KoEa winna być prowadzona zgodnie z Regu-
laminem utrzymania czysto[ci i porządku dla Miasta 
KoEa, a takre zgodnie z powszechnie obowiązujący-
mi przepisami prawa i unormowaniami.
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wy, dopuszcza się przed linią zabudowy wysunięcie 
elementów budynków w szczególno[ci takich jak: 
schody wej[ciowe, pochylnie dla niepeEnospraw-
nych, zadaszenia;

4) obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, któ-
ra w szczególno[ci sEury odprowadzaniu [cieków, 
dostarczaniu wody, ciepEa, energii elektrycznej, 
gazu, podziemną infrastrukturę teletechniczną a 
takre stacje transformatorowe, obiekty przepom-
powni [cieków, stacje gazowe, urządzenia meliora-
cji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych 
odpadów komunalnych;

5) przeznaczeniu podstawowym, dominującym - 
nalery przez to rozumieć dominujący (gEówny) spo-
sób zagospodarowania terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupeEniającym 
- nalery przez to rozumieć morliwy sposób zagospo-
darowania terenu po speEnieniu wymagaG okre[lo-
nych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub wzbo-
gacenie przeznaczenia podstawowego;

7) symbol przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć oznaczenie poszczególnych terenów, okre[la-
jące ich przeznaczenie podstawowe lub przeznacze-
nie podstawowe i uzupeEniające;

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ nale-
ry przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicz-
nie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie;

9) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem i numerem lub samym symbolem;

10) urządzeniu pomocniczym - nalery przez to ro-
zumieć wyposarenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a takre oznakowanie sEurące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwporarowej i obrony cywilnej, urzą-
dzenia sEurące informacji o terenie, a takre wiaty 
przystankowe oraz ogólnodostępne stacje telefo-
niczne;

RozdziaE II
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad 

urytkowania, zagospodarowania i zabudowy ob-
szaru objętego ustaleniami planu

§5. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, usta-
la się następujące przeznaczenia poszczególnych te-
renów, przyporządkowując im wskazane obok sym-
bole przeznaczenia:

1) U ｠ tereny zabudowy usEugowej;
2) IT ｠ tereny infrastruktury technicznej.

§6. Cele publiczne takie jak: obiekty obsEugi tech-
nicznej wymienione w §4 pkt 4, urządzenia pomoc-
nicze wymienione w §4 pkt 10, oraz place, zieleG, 
tereny komunikacji wewnętrznej jezdnej, pieszo-

jezdnej i pieszej, miejsca postojowe, drogi rowe-
rowe, podziemną infrastrukturę techniczną, morna 
realizować na kardym terenie w sposób zgodny 
przepisami szczególnymi i zasadami wspóErycia 
spoEecznego.

§7. Zagospodarowanie i zabudowę nalery wyko-
nywać w sposób zapewniający prawidEową eksplo-
atację obiektów zaliczanych do celów publicznych, 
w szczególno[ci: obiektów obsEugi technicznej, oraz 
obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpie-
czeGstwa paGstwa.

§8. Plan wyznacza teren przeznaczony wyEącznie 
na cele publiczne oznaczony symbolem IT ｠ teren 
infrastruktury technicznej.

RozdziaE III
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze 

względu na wymagania ochrony [rodowiska i zdro-
wia ludzi oraz w zakresie ochrony przyrodniczej, 
ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć 
wody, ochrony zbiorników wód otwartych, zagro-
reG związanych z osuwaniem się mas ziemnych, 

terenów górniczych

§9. 1. Obszary objęte planem nie podlegają ochro-
nie przyrodniczej. Tereny objęte planem nie są tere-
nami górniczymi, nie są zagrorone osuwaniem się 
mas ziemnych, nie znajdują się w strefach ochron-
nych wód powierzchniowych, ani w strefie ochro-
ny ujęć wody, stąd w tym względzie nie ustala się 
wymagaG.

2. Teren na zaEączniku nr 2 ｠ do rzędnej ok. 92,5 
m n.p.m. znajduje się na obszarze potencjalnego za-
grorenia powodzią mogącą wystąpić w przypadku 
awarii waEów powodziowych.

3. Obszary objęte planem znajdują się na terenie 
gEównego zbiornika wód podziemnych nr 150 Pra-
dolina Warszawsko-BerliGska, który jest zbiornikiem 
wód czwartorzędowych objętym rerimem wysokiej 
ochrony, a takre na terenie gEównego zbiornika wód 
podziemnych nr 151 górnokredowego zbiornika 
szczelinowo-porowego Turek - Konin ｠ KoEo objęte-
go rerimem najwyrszej ochrony. W celu ochrony ob-
szarów GZWP nakazuje się prowadzenie wszelkich 
inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszcze-
niu wód podziemnych, przestrzeganie zasad zago-
spodarowania okre[lonych w przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony wód podziemnych.

§10. 1. Posiadający do dziaEki budowlanej tytuE 
prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od dziaEaG, które by zakEóca-
Ey korzystanie z nieruchomo[ci sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze spoEeczno-gospo-
darczego przeznaczenia nieruchomo[ci i stosunków 
miejscowych.

2. Na obszarze planu zakazuje się lokalizowania 
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usEug uciąrliwych - których oddziaEywanie powo-
duje przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

3. Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielo-
rodzinnej.

4. Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji wiel-
kopowierzchniowych obiektów handlowych, obiek-
tów telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatro-
wych.

§11. Ustala się następujące warunki postępowa-
nia z odpadami:

1. wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich se-
lektywnej zbiórki, umorliwiającej pópniejszy odzysk 
lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochro-
ny [rodowiska;

2. ustala się obowiązek gromadzenia segregowa-
nych odpadów w przystosowanych do tego pojem-
nikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach 
na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie 
zgodne z planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi;

3. odpady niebezpieczne, w szczególno[ci: oleje 
odpadowe, zuryte baterie i akumulatory winny być 
gromadzone w hermetycznych pojemnikach i prze-
kazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich od-
zysku lub unieszkodliwienia;

4. zakazuje się na terenie planu tworzenia skEado-
wisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów;

5. w celu realizacji selektywnej zbiórki, karda 
dziaEka budowlana powinna być wyposarona w od-
dzielne oznaczone pojemniki przeznaczone do gro-
madzenia zmieszanych, odpadów ulegających bio-
degradacji oraz surowców wtórnych;

6. masy ziemne powstaEe podczas realizacji inwe-
stycji budowlanych nalery zagospodarować w ra-
mach wEasnej nieruchomo[ci lub w miejscu wskaza-
nym przez miasto lub w sposób zgodny z przepisami 
prawa.

RozdziaE IV
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlega-

jących ochronie ze względu na wymagania ochrony 
zabytków i dóbr kultury wspóEczesnej

§12. Na obszarze objętym planem nie znajdu-
ją się obiekty objęte ochroną konserwatorską, nie 
stwierdzono występowania zewidencjonowanych 
stanowisk archeologicznych. W przypadku odkrycia 
w trakcie robót budowlanych przedmiotów, co do 
których istnieje przypuszczenie, ir są one zabytka-
mi, nalery postępować zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

RozdziaE V
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy oraz obsEugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji

§13. Na terenach objętych planem dopuszcza się 
przebudowę istniejących podziemnych sieci infra-
struktury technicznej. Dopuszcza się takre realiza-
cję nowych podziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej. Zakazuje się realizacji napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych.

§14. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury:

1) budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki;

2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się 
będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej; na te-
renie, gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w 
zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie 
z istniejącej sieci nie będzie morliwe, dopuszcza się 
budowę stacji transformatorowych i sieci zasilają-
cych [redniego i niskiego napięcia odpowiednio do 
zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wy-
danymi przez przedsiębiorstwo energetyczne;

3) sieci elektroenergetyczne nalery realizować 
jako kablowe;

4) dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) wymagane 
jest zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci 
gazociągów [redniego ci[nienia zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa;

6) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej;

7) ustala się obowiązek odprowadzenia [cieków 
bytowych do kanalizacji sanitarnej;

8) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych 
placów i parkingów do kanalizacji deszczowej, na 
zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;

9) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych w dachów budynków do 
kanalizacji deszczowej na zasadach uzgodnionych 
z zarządcą sieci lub poprzez ich rozprowadzenie na 
powierzchniach biologicznie czynnych nieruchomo-
[ci wEasnej na zasadach zgodnych z przepisami od-
rębnymi;

10) nie dopuszcza się odprowadzania [cieków do 
zbiorników bezodpEywowych;

11) ustala się zaopatrzenie w ciepEo z miejskiej 
sieci cieplnej, dopuszcza się takre ogrzewanie gazo-
we, pompami ciepEa, ogrzewanie energią elektrycz-
ną, ogrzewania solarne.

§15. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się te-
renów dróg publicznych, pozostawiając granice 
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pasa drogowego drogi wojewódzkiej istniejące w 
obowiązującym dla terenu sąsiedniego planie miej-
scowym. Niniejszy plan nie zmienia przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenu obowiązujących 
dla terenów znajdujących się poza obszarem planu, 
w tym ustaleG dotyczących drogi wojewódzkiej, 
takre dostępno[ć komunikacyjną z tej drogi pozo-
stawia się na dotychczasowych zasadach. Budowę, 
przebudowę zjazdów z drogi wojewódzkiej regulują 
przepisy ustawy o drogach publicznych. Nie planuje 
się terenów objętych ochroną akustyczną.

2. Niepubliczne tereny komunikacji wewnętrznej 
jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi ko-
munikacji pieszej, morna realizować na kardym te-

renie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i 
zasadami wspóErycia spoEecznego.

3. Przy budowie ogrodzeG od strony ulic w obrę-
bie Euków i skrzyrowaG nalery uwzględnić ogrodze-
nia arurowe i pozostawienie trójkątów widoczno[ci 
min.5mx5m.

4. Lokalizację nowych zjazdów z drogi powiato-
wej jak i przebudowę istniejących nalery uzgadniać 
z zarządcą drogi.

§16. Na terenach objętym planem, ustala się na-
stępujące ogólne warunki zaspokojenia potrzeb par-
kingowych:

RozdziaE VI
Ogólne zasady i warunki scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci

§17. Dopuszcza się podziaEy i Eączenie dziaEek 
zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi dla terenów. 
Nie ustala się obowiązku przeprowadzania scaleG w 
obszarze planu. Dopuszcza się nowe podziaEy pod 
dowolnym kątem. Dopuszcza się podziaE dziaEek na 
poszerzenie sąsiednich nieruchomo[ci. W wyniku 
takiego podziaEu i Eączenia muszą powstać dziaEki o 
parametrach zgodnych z ustaleniami planu.

DziaEki lub zespoEy dziaEek, których ksztaEt, wiel-
ko[ć, struktura wEasno[ciowa, dostępno[ć do dróg 
publicznych i infrastruktury, uksztaEtowanie i istnie-
jące pokrycie szatą ro[linną utrudnia ich wykorzy-
stanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami 
planu mogą być poEączone i podzielone w oparciu o 
przepisy odrębne z zakresu gospodarki nieruchomo-
[ciami. PodziaEy geodezyjne nie mogą generować 
konieczno[ci wykonywania nowych zjazdów z drogi 
wojewódzkiej.

RozdziaE VII
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli 

sEurących reklamie

§18. Budowle i urządzenia sEurące reklamie mor-
na lokalizować na terenach caEego planu. Budowle 
i urządzenia sEurące reklamie nie mogą przekroczyć 
gabarytów dopuszczonych dla budowli. Zakazuje 
się umieszczania budowli i urządzeG reklamowych 
w liniach rozgraniczających tereny z drogami, ciąga-
mi pieszymi oraz na ogrodzeniach.

RozdziaE VIII
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, 

ksztaEtowania zabudowy i krajobrazu

§19. 1. Na terenach objętych planem nie przewi-
duje się lokalizacji dominant przestrzennych, zabu-
dowa na terenach objętych planem nie more prze-
kroczyć trzech kondygnacji nadziemnych.

2. Budynki nalery lokalizować zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, w szczególno[ci:

- na terenie U wyznaczono nieprzekraczalną linię 
zabudowy w odlegEo[ci ok. 11,5 m od krawędzi 
jezdni ulicy WEocEawskiej,

- na terenie U dopuszcza się lokalizację zabudowy 
bezpo[rednio przy granicach dziaEek lub w odlegEo-
[ci 1,5 m od granic.

§20. Brak innych szczegóEowych ustaleG, zasad, 
wymagaG, parametrów, wskapników, gabarytów 
oznacza dowolno[ć w tym względzie z koniecz-
no[cią stosowania przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE IX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usEugowej oznaczonego symbo-
lem U

§21. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
U przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugowa

§22. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U obowiązuje zakaz:
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Minimalna liczba 

miejsc postojowych Lp. Rodzaj obiektu jednostka odniesienia 
(szt.) 

1 Usługi (poza handlem) 100 m2 pow. użytkowej 1 
2 Usługi handlu 20 m2 pow. sprzedaży 1 

 
Rozdział VI 
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
 
§17. Dopuszcza się podziały i łączenie działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów. Nie ustala się obowiązku 
przeprowadzania scaleń w obszarze planu. Dopuszcza się nowe podziały pod dowolnym kątem. Dopuszcza się podział działek na 
poszerzenie sąsiednich nieruchomości. W wyniku takiego podziału i łączenia muszą powstać działki o parametrach zgodnych z 
ustaleniami planu. 
Działki lub zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych i infrastruktury, 
ukształtowanie i istniejące pokrycie szatą roślinną utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu 
mogą być połączone i podzielone w oparciu o przepisy odrębne z zakresu gospodarki nieruchomościami. Podziały geodezyjne nie 
mogą generować konieczności wykonywania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej. 
 
Rozdział VII 
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli służących reklamie 
 
§18. Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować na terenach całego planu. Budowle i urządzenia służące reklamie 
nie mogą przekroczyć gabarytów dopuszczonych dla budowli. Zakazuje się umieszczania budowli i urządzeń reklamowych w liniach 
rozgraniczających tereny z drogami, ciągami pieszymi oraz na ogrodzeniach. 
 
Rozdział VIII 
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, kształtowania zabudowy i krajobrazu 
 
§19. 1. Na terenach objętych planem nie przewiduje się lokalizacji dominant przestrzennych, zabudowa na terenach 
objętych planem nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych. 
2. Budynki należy lokalizować zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, w 
szczególności: 
- na terenie U wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości ok. 11,5 m od krawędzi jezdni ulicy Włocławskiej, 
- na terenie U dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek lub w odległości 1,5 m od granic. 
§20. Brak innych szczegółowych ustaleń, zasad, wymagań, parametrów, wskaźników, gabarytów oznacza dowolność w tym 
względzie z koniecznością stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 
 
DZIAŁ II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Rozdział IX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem U 
 
§21. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U 
przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
§22. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U obowiązuje zakaz: 
1) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, 
2) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczasowego zagospodarowania terenu, 
3) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poza 
podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej. 
§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla każdej nieruchomości na terenie obowiązuje: 
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1) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz wielorodzinnej,

2) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczaso-
wego zagospodarowania terenu,

3) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale spo-

EeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o ocenach 
oddziaEywania na [rodowisko, poza podziemnymi 
sieciami infrastruktury technicznej.

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U ustala się następujące ogólne warunki, za-
sady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:

1) dla kardej nieruchomo[ci na terenie obowiązu-
je:

2) na terenie usEug nalery zapewnić ustaloną w 
§16 wymaganą ilo[ć miejsc postojowych, dopusz-
cza się lokalizację czę[ci wymaganych miejsc po-
stojowych takre poza terenem objętym planem 
oznaczonym symbolem U;

3) w przypadku pozostawienia na dziaEce o nr ewi-
dencyjnym 55 funkcji sądu, dopuszcza się dla tej 
funkcji lokalizację czę[ci miejsc postojowych takre 
na ogólnie dostępnych miejscach postojowych w li-
niach rozgraniczających przylegEych ulic;

4) w przypadku pozostawienia na dziaEce o nr ewi-
dencyjnym 56/1 funkcji kancelarii prawnych usta-
la się konieczno[ć zapewnienia minimum jednego 
miejsca postojowego na dziaEce nr 56/1, dopuszcza 
się dla tej funkcji lokalizację pozostaEych miejsc po-
stojowych takre na ogólnie dostępnych miejscach 
postojowych w liniach rozgraniczających przyle-
gEych ulic;

5) ustala się dachy zabudowy pEaskie lub strome 
dwuspadowe kalenicowe lub wielospadowe o ką-
tach nachylenia poEaci dachowych do 30 stopni.

RozdziaE X
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu infrastruktury technicznej oznaczonego 
symbolem IT

§24. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
IT:

przeznaczenie podstawowe: podziemne sieci in-
frastruktury technicznej

przeznaczenie uzupeEniające: tereny zieleni niskiej, 
pojemniki dla segregowanych surowców wtórnych, 
budowle i urządzenia reklamowe

§25. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia IT obowiązuje zakaz:

1) lokalizowania zabudowy innej nir obiekty bu-
dowlane wskazane w przeznaczeniu terenu;

2) lokalizowania dziaEalno[ci skEadowej, magazy-
nowej (poza dopuszczonymi pojemnikami dla segre-
gowanych surowców wtórnych);

3) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczaso-
wego zagospodarowania terenu (poza urządzeniami 
reklamowymi);

4) podziaEu terenu;
5)realizacji zieleni mogącej systemem korzenio-

wym uszkodzić sieci infrastruktury technicznej.

DZIAD III
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE.

RozdziaE XI
Ustalenia koGcowe

§26. Uchwala się dla terenów objętych ustalenia-
mi planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
wysoko[ci 0%.

§27. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta KoEa.

§28. UchwaEa podlega opublikowaniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Miasta KoEa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole

(-) Robert Cesarz

  

 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ 
LICZBOWA 

A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni 

działki) 
10 

2 Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki) 70 
3 Maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji użytkowych 3 
4 Maksymalna wysokość budowli (m) 15 
5 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 

(m2) 
800 

 
 na terenie usług należy zapewni ć ustaloną w §6 wymagan ą ilość miejsc postojowych, dopuszcza się lokalizację części 

wymaganych miejsc postojowych także poza terenem objętym planem oznaczonym symbolem U; 
3) w przypadku pozostawienia na działce o nr ewidencyjnym 55 funkcji sądu, dopuszcza się dla tej funkcji lokalizację części 
miejsc postojowych także na ogólnie dostępnych miejscach postojowych w liniach rozgraniczających przyległych ulic; 
4) w przypadku pozostawienia na działce o nr ewidencyjnym 56/1 funkcji kancelarii prawnych ustala się konieczność 
zapewnienia minimum jednego miejsca postojowego na działce nr 56/1, dopuszcza się dla tej funkcji lokalizację pozostałych miejsc 
postojowych także na ogólnie dostępnych miejscach postojowych w liniach rozgraniczających przyległych ulic; 
5) ustala się dachy zabudowy płaskie lub strome dwuspadowe kalenicowe lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci 
dachowych do 30 stopni. 
 
Rozdział X 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu infrastruktury technicznej oznaczonego symbolem IT 
 
§24. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem IT: 
przeznaczenie podstawowe: podziemne sieci infrastruktury technicznej 
przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni niskiej, pojemniki dla segregowanych surowców wtórnych, budowle i urządzenia 
reklamowe 
§25. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia IT obowiązuje zakaz: 
1) lokalizowania zabudowy innej niż obiekty budowlane wskazane w przeznaczeniu terenu; 
2) lokalizowania działalności składowej, magazynowej (poza dopuszczonymi pojemnikami dla segregowanych surowców 
wtórnych); 
3) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczasowego zagospodarowania terenu (poza urządzeniami reklamowymi); 
4) podziału terenu; 
5)realizacji zieleni mogącej systemem korzeniowym uszkodzić sieci infrastruktury technicznej. 
 
DZIAŁ III 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
 
Rozdział XI 
Ustalenia końcowe 
 
§26. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0%. 
§27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 
§28. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz publikacji na stronie 
internetowej Miasta Koła. 
§29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kole 
(-) Robert Cesarz 
 
Załącznik nr 1 /skan mapka/ 
do uchwały Nr LII/406/2010 
Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 24 marca 2010 r. 
 
Załącznik nr 2 /skan mapka/ 
do uchwały Nr LII/406/2010 
Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 24 marca 2010 r. 
 
Załącznik nr 3 
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Do projektu planu nie wpEynęEy uwagi

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicz-
nej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy będzie realizacja:

sieci infrastruktury technicznej na terenie IT
2. Inwestycje wymienione w pkt 1 będą realizo-

wane równolegle z rozwojem zapotrzebowania na 
sieci infrastruktury technicznej na terenie zabudowy 
sąsiedniego osiedla mieszkaniowego.

3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 
1 podlega zasadom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 
poz. 2104 ze zm.), przy czym:

a) uchwaEa Rady Miejskiej okre[li wieloletni pro-
gram inwestycyjny w zakresie budowy i przebudo-
wy dróg, wodociągów, kanalizacji sanitarnej,

b) zaEącznik do uchwaEy budretowej gminy okre-
[la limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w roku budretowym oraz dwóch kolejnych 
latach,

c) kolejne uchwaEy budretowe gminy okre[lają na-
kEady na uruchomiony program w wysoko[ci umor-
liwiającej jego terminowe zakoGczenie,

d) zmiana kwot wydatków na realizację programu 
następuje w drodze uchwaEy Rady Miasta zmienia-
jącej zakres programu lub wstrzymującej jego wy-
konywanie,

e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty w trybie obowiązujących 
przepisów prawa,

f) realizacja zadaG następuje w terminach okre[lo-
nych harmonogramem wydatków budretu gminy.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LII/406/2010

Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy Nr LII/406/2010

Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINAN-

SOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
pópn. zm.) oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 
r. Nr 19, poz. 115 z pópn. zm.) Rada Miejska w Kole 
uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej 
w Kole z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia 
strefy pEatnego parkowania na terenie miasta KoEa 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 17 poz. 406 z pópn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:
ｧ§2. Ustala się wysoko[ć stawek opEat za parko-

wanie pojazdów samochodowych w strefie pEatne-
go parkowania :

1) za czas postoju do póE godziny       - 0,50 zE
2) za pierwszą godzinę postoju        - 1,00 zE
3) za drugą godzinę postoju        - 1,20 zE
4) za trzecią godzinę postoju        - 1,40 zE
5) za czwartą i kardą następną godzinę postoju     

- 1,00 zE
6) za abonament miesięczny ogólnodostępny      

-50,00 zE
7) za abonament miesięczny dla mieszkaGców uli-

2379

UCHWADA Nr LII/407/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 24 marca 2010 r.

zmieniająca uchwaEę Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustale-
nia strefy pEatnego parkowania na terenie miasta KoEa


