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

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic 
Kazimierza PuEaskiego i Ko[ciuszki, zwany dalej pla-
nem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linie roz-
graniczające ulic: Kolejowej, Ko[ciuszki i GEowackie-
go, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej przy ul. Kazimierza PuEaskiego oraz pas drogowy 
ul. Kazimierza PuEaskiego, oznaczone graficznie na 
rysunku planu.

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

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy;

2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego m. PiEy w rejonie 
ulic Kazimierza PuEaskiego i Ko[ciuszki z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta PiEy, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do uchwaEy.

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

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

przestrzennym;
2) tereny podlegające ochronie ｠ ustalone na pod-

stawie przepisów odrębnych, w tym tereny górni-
cze, nararone na niebezpieczeGstwo powodzi oraz 
zagrorone osuwaniem się mas ziemnych.

2. Na obszarze objętym planem występuje obszar 
ochrony wód podziemnych oraz obiekty zabytkowe.

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

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
2) szczególnych warunków zagospodarowania 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zaka-
zów zabudowy;

3) obszarów objętych scalaniem oraz szczegóEo-
wych zasad i warunków scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci. 

§3. Na obszarze objętym planem obowiązują na-
stępujące oznaczenia graficzne, okre[lone na rysun-
ku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodne z ewidencją gruntów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
niewystępujące w ewidencji gruntów;

3) obowiązujące linie zabudowy;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) budynki i ich czę[ci objęte ochroną konserwa-

torską na podstawie ustaleG miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

§4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczenie na rysunku ｠ MN;

2) teren drogi dojazdowej (ul. K. PuEaskiego), 
oznaczenie na rysunku ｠ KD-D;

3) teren drogi wewnętrznej (ul. K. PuEaskiego), 
oznaczenie na rysunku ｠ KDW;

4) teren przej[cia pieszego, oznaczenie na rysun-
ku ｠ KDWx;

5) teren istniejącej elektroenergetycznej stacji 
transformatorowej, oznaczenie na rysunku ｠ E.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej stanowią tereny, dla których zgodnie z przepi-
sami o [rodowisku ustalone zostaEy dopuszczalne 
poziomy haEasu.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o rórnych zasa-
dach zagospodarowania, oznaczone zostaEy dodat-
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kowym symbolem cyfrowym.

RozdziaE II
Zasady ochrony [rodowiska, krajobrazu kulturo-

wego i ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§5. Ochronę [rodowiska zapewnia się poprzez:
1) peEne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbio-

rowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowy odbiór 
[cieków komunalnych, opadowych i roztopowych, 
z zachowaniem przepisów odrębnych;

2) selektywny system zbierania odpadów oraz po-
stępowanie zgodne z przepisami odrębnymi;

3) ustalenia dotyczące standardów zabudowy, w 
tym wskapników powierzchni terenów biologicznie 
czynnych.

§6. 1. Dla ochrony krajobrazu kulturowego ustala 
się formę ochrony zabytków dla budynków nr 2 ÷ 
20 w póEnocnej pierzei ul. Ko[ciuszki.

2. Formą ochrony objęte są budynki lub ich czę-
[ci, zgodnie z ustaleniami okre[lonymi w §7 ust. 1 
pkt 1 niniejszej uchwaEy.

§7. 1. Dla terenów istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku ｠ 
MN1, ustala się: 

1) ochronę konserwatorską budynków lub ich czę-
[ci, ksztaEtujących pierzeję ul. Ko[ciuszki, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku ｠ obejmującą:

a) zakaz zmiany formy dachu,
b) nakaz zachowania wysoko[ci budynku i nachy-

lenia poEaci dachowych, z wysunięciem ich z lica 
szczytu budynku oraz kalenicy prostopadEej do ulicy,

c) zakaz zmiany otworów okiennych w elewacji 
szczytowej;

2) zakaz realizacji na obszarze ograniczonym mak-
symalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
budynków gospodarczych, w ilo[ci przekraczającej 
dwa obiekty na dziaEce oraz powierzchni zabudowy 
przekraczającej powierzchnię zabudowy budynku 
mieszkalnego;

3) nakaz realizacji budynków gospodarczych lub 
gararowych w wysoko[ci I kondygnacji nie wyrszej 
nir wysoko[ć parteru w budynku mieszkalnym, z 
formą dachów pochyEych, co najmniej dwuspado-
wych;

4) zakaz nadbudowy istniejących budynków nie-
mieszkalnych;

5) w przypadku rozbudowy budynków mieszkal-
nych:

a) nakaz zachowania wysoko[ci kalenicy jak w 
elewacji szczytowej przy ul. Ko[ciuszki,

b) zakaz stosowania niesymetrycznego nachylenia 
poEaci dachowych,

c) nakaz stosowania nachylenia poEaci dacho-
wych, jak w czę[ci budynku przy ul. Ko[ciuszki, ob-
jętej ochroną konserwatorską; ustalenie powyrsze 
nie wyklucza zastosowania w czę[ci dobudowanej 

｠ elementów nastawnych na dachu budynku,
d) nakaz zastosowania dachu stromego, zgodnego 

z ustaleniami niniejszej uchwaEy, na jednokondygna-
cyjnych dobudówkach ze stropodachem pEaskim,

e) zakaz rozbudowy na cele usEugowe (lokal uryt-
kowy).

2. Ustalenia odnoszące się do zakazu zmiany 
formy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie 
dotyczą zakazu rozbiórki budynku ze względów 
technicznych, lecz obowiązku jego odtworzenia w 
wymaganej formie, sEurącej zachowaniu caEej histo-
rycznej pierzei ul. Ko[ciuszki.

3. Dla dziaEki nr ewid. 202 przy ul. Ko[ciuszki 
ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków 
niemieszkalnych oraz dopuszcza funkcję usEugową 
tych budynków, speEniającą następujące warunki:

1) lokalizację usEug:
a) niewymagających staEych dostaw towarów 

oraz niegenerujących znacznego ruchu samocho-
dów,

b) nieemitujących zanieczyszczeG, odorów oraz 
haEasu do [rodowiska;

2) zakaz lokalizowania warsztatów obsEugi pojaz-
dów mechanicznych;

3) lokalizację wymaganych miejsc postojowych 
na terenie dziaEki.

§8. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku ｠ MN2, 
ustala się:

1) formę budynków mieszkalnych z dachem stro-
mym, z zastosowaniem:

a) wysoko[ci II kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze urytkowe i wysoko[ć zgodną z wysoko-
[cią w budynku istniejącym w dniu podjęcia uchwa-
Ey,

b) symetryczne nachylenie poEaci dachowych oraz 
obowiązujące nachylenie poEaci dachowych, jak w 
poEaciach ksztaEtujących pierzeję ul. K. PuEaskiego 
oraz kalenicowe usytuowanie budynków do linii roz-
graniczającej ulicę, z wyEączeniem budynku nr 5,

c) morliwo[ć nadbudowy jednokondygnacyjnych 
czę[ci budynku mieszkalnego do wysoko[ci czę[ci 
dwukondygnacyjnej, z taką samą wysoko[cią kale-
nicy, okapów i nachylenia poEaci dachowych;

2) formę budynków gospodarczych lub gospodar-
czo-gararowych z dachem pEaskim i wysoko[ci nie-
przekraczającej parteru budynku mieszkalnego;

3) zakaz realizacji, na kardej dziaEce, budynków 
gospodarczych w ilo[ci przekraczającej dwa obiek-
ty oraz powierzchni zabudowy przekraczającej po-
wierzchnię zabudowy budynku mieszkalnego.

§9. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku MN3, 
ustala się:

1) zakaz nadbudowy istniejących budynków;
2) zakaz zmiany geometrii dachów;
3) dopuszczalną rozbudowę budynków tylko w 

parterze, w oznaczonych maksymalnych nieprzekra-
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czalnych liniach zabudowy;
4) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą po-

wierzchni ograniczonej liniami, o których mowa w 
pkt 3;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszą nir 10% powierzchni dziaEki.

§10. 1. Na wszystkich dziaEkach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej ustala się zakaz budowy 
drugiego budynku mieszkalnego.

2. Na wszystkich dziaEkach obowiązuje:
1) zakaz zabudowy przy granicy;
2) dopuszczalna zabudowa w odlegEo[ci 1,50 m 

od granicy, zgodnie z oznaczeniem maksymalnej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy;

3) zakaz zabudowy usEugowej, z zastrzereniem 
§7 ust. 3;

4) zapewnienie co najmniej dwóch staEych miejsc 
postojowych na terenie dziaEki.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MN1 i MN2, poza ustaleniami §5 i §6, 
ustala się:

1) wskapnik zabudowy nieprzekraczający:
a) 30% powierzchni dziaEki na terenach MN1,
b) 25% powierzchni dziaEki na terenach MN2 oraz 

40% dla dziaEki nr ewid. 191;
2) wskapnik powierzchni terenu biologicznie czyn-

nego nie mniejszy nir 50% powierzchni dziaEki.

§11. Teren istniejącej elektroenergetycznej stacji 
transformatorowej (E) przeznaczony jest dla realiza-
cji budowli i budynków zgodnych z przeznaczeniem 
terenu.

RozdziaE III
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. 1. Zewnętrzną obsEugę terenu objętego pla-
nem zapewniają drogi dojazdowe ｠ ulic: Ko[ciuszki, 
Boh. Westerplatte i Kolejowej poprzez zjazd z drogi 
gEównej (al. PoznaGska).

2. Na obszarze objętym planem zachowuje się na-
stępujące drogi: 

1) drogę gminną w klasie technicznej dróg dojaz-
dowych (KD-D), stanowiącą drogę pieszo-jezdną 
(sięgacz ul. K. PuEaskiego);

2) drogę wewnętrzną (KDW) w ciągu ul. K. PuEa-
skiego;

3) przej[cie piesze (KDWx), Eączące ul. K. PuEa-
skiego z ul. Ko[ciuszki.

§13. 1. Istniejące uzbrojenie obszaru objętego pla-
nem zapewnia obsEugę wyznaczonych terenów w 
zakresie:

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę ｠ z miejskich 
sieci wodociągowych;

2) zbiorowego odprowadzenia [cieków komunal-
nych ｠ do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej;

3) zbiorowego odprowadzenia [cieków opado-
wych i roztopowych ｠ do miejskich sieci kanalizacji 
deszczowej;

4) zasilania w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu energetycznego;

5) zasilania w gaz ziemny ｠ z istniejącego syste-
mu gazociągowego;

6) zaopatrzenia w ciepEo ｠ z lokalnych systemów 
grzewczych.

2. W związku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga 
się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3. Lokalne systemy grzewcze, o których mowa 
w ust. 1 pkt 6, powinny speEniać wymagania pro-
gramu ochrony powietrza dla strefy powiat pilski w 
zakresie zastępowania paliw węglowych ｠ paliwami 
charakteryzującymi się niskimi wskapnikami emisyj-
nymi, w szczególno[ci gazu.

§14. Gospodarowanie odpadami powstającymi 
na obszarze objętym planem, w tym równier prze-
mieszczanie mas ziemnych powstaEych w procesie 
inwestycyjnym, nastąpi poprzez komunalny system 
odbioru odpadów oraz postępowanie zgodne z Pla-
nem gospodarki odpadami dla Gminy PiEa oraz prze-
pisami szczególnymi w tym zakresie.

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§15. Dla wszystkich terenów objętych planem 
ustala się stawkę 30%, stanowiącą podstawę do 
okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta PiEy.

§17. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym na obszarze objętym planem tracą 
moc ustalenia uchwaEy Nr XXIX/272/2000 Rady 
Miejskiej w Pile z dnia 26 wrze[nia 2000 r. w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy 
｠ osiedle Staszyce I (rejon ulic: Zatorska-al. PoznaG-
ska-Wysoka-qabia) ｠ (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 60 
poz. 1120 z 30.05.2001 r.).

§18. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta PiEy
(-) PaweE Jarczak
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 
2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. 
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413) Rada Miasta PiEy stwierdza zgod-
no[ć miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy w rejonie ulic Kazimierza Pu-
Easkiego i Ko[ciuszki z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy (uchwaEa Nr XLIV/546/06 
Rady Miasta PiEy z dnia 24 stycznia 2006 r.).

UZASADNIENIE
Obszar objęty miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego obejmuje w caEo[ci tereny za-
budowane o przewarającej funkcji mieszkalnictwa 
jednorodzinnego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic Kazimie-
rza PuEaskiego i Ko[ciuszki jest zgodny z ustale-
niami zmiany studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w 
zakresie przeznaczenia terenu, zasad ochrony [ro-
dowiska i infrastruktury technicznej oraz polityki 
przestrzennej.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XLVI/565/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 30 marca 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIA-
STA PIDY W REJONIE ULIC KAZIMIERZA PUDASKIEGO I KOZCIUSZKI Z USTALENIAMI STUDIUM UWA-

RUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY

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

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Ksią-
ręcej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linie roz-

graniczające pasów drogowych ulic: MiEej, Ksiąrę-
cej i Królewskiej oraz dziaEki nr ewid. 125/18 (teren 
zieleni izolacyjnej), oznaczone graficznie na rysunku 
planu.

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

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy;

2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejo-
nie ul. Ksiąręcej z ustaleniami studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta PiEy, stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy.

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

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

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

3) zabytki, dobra kultury wspóEczesnej oraz udo-
kumentowane stanowiska archeologiczne.

2. Na obszarze objętym planem występuje obszar 
ochrony wód podziemnych.

2463

UCHWADA Nr XLVI/566/10 RADY MIASTA PIDY

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Ksiąręcej 


