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UCHWADA Nr XLII/546/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu przy ulicach Grabowska - Nowa Krępa

Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku uchwaEą nr IX/100/2007 Rady Miejskiej 
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Os-
trowa Wielkopolskiego terenu przy ulicach Grabow-

ska - Nowa Krępa, po stwierdzeniu jego zgodno[ci 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów 
Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskie-

go uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielko-

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 23ZP tereny zieleni urz0dzonej
2. 24ZP/US tereny zieleni urz0dzonej oraz usJug sportu i rekreacji 
3. 1KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
4. 2KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
5. 3KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
6. 4KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
7. 6KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
8. 7KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
9. 8KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
10. 13KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
11. 14KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
12. 16KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
13. 17KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
14. 20KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
15. 21KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
16. 23KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
17. 24KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
18. 25KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
19. 26KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
20. 27KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
21. 29KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
22. 30KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
23. 31KDx tereny publicznych ci0gów pieszych 

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-

nych w §1:
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym między inny-

mi ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamó-

wieG publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony 
[rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §1 
more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleG planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-

tury technicznej inwestycji nie

wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem umo-

wy zainteresowanych stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-

tury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które 

nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z 
pópniejszymi zmianami), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la Rada Miej-
ska p.n.: ｧWieloletni Plan Inwestycyjnyｦ,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
miasta ustala się w uchwale budretowej,

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budretowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym zaEącznik do uchwaEy budreto-

wej, zwanym ｧWieloletnie programy inwesty-

cyjneｦ.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-

cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-

wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. Nr 54 poz. 348 z pópniejszymi zmianami).
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polskiego terenu przy ulicach Grabowska - Nowa 
Krępa.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego jest obszar poEorony pomię-

dzy ulicami:
Grabowska, Dębowa, Nowa Krępa, Przy Lesie i S. 

SempoEowskiej oraz po póEnocnej stronie ul. Nowa 
Krępa, którego granice okre[lono na rysunku planu 
w skali 1:2000.

3. ZaEącznikiem do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu, będący integralną czę[cią 

uchwaEy, stanowiący zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy stanowiące zaEącznik nr 2.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale powoEane są ar-
tykuEy bez blirszego okre[lenia, nalery przez to ro-

zumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-

stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem lite-

rowym lub literowym wraz z numerem wyrór-
niającym go spo[ród innych terenów,

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 

drogi S-11, dla zabudowy z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi,

5) strefy dopuszczalnego wEączenia komunikacyj-
nego.

2. PozostaEe oznaczenia graficzne posiadają zna-

czenie informacyjne i sugerujące okre[lone rozwią-

zania przestrzenne i regulacyjne.

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

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące obszaru okre[lonego w §1 niniejszej 
uchwaEy, o ile z tre[ci przepisu nie wynika ina-

czej,
2) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-

mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwaEy przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi, normy branrowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z osta-

tecznych decyzji administracyjnych,
3) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 

rozumieć funkcję wraz z urządzeniami i obiek-

tami towarzyszącymi, której ustalenia obowią-

zują w ramach danego terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir 
podstawowe, które uzupeEniają lub wzboga-

cają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane 
na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem 
podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa,

5) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-

nek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy,

6) urządzeniach i obiektach towarzyszących 
- nalery przez to rozumieć obiekty i urządze-

nia technicznego wyposarenia i infrastruktury 
technicznej (stacje transformatorowe, prze-

pompownie [cieków, itp.), drogi wewnętrzne, 
zaplecze parkingowe i gararowe (w tym trwa-

le związane z gruntem), obiekty maEej archi-
tektury oraz budynki gospodarcze dla funkcji 
dominujących oraz inne urządzenia peEniące 
pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podsta-

wowego lub dopuszczalnego,
7) usEugach typu biurowego - nalery rozumieć 

usEugi związane z obsEugą firm i osób fizycz-
nych o charakterze biurowym wymagające po-

mieszczenia zaplecza magazynowo-skEadowe-

go o powierzchni nie większej nir 10 m2,
8) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 

okre[lonym przeznaczeniu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem litero-

wym, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1,
9) zjepdzie - nalery przez to rozumieć zjazd, o któ-

rym mowa w przepisach odrębnych dotyczą-

cych dróg publicznych (§3 pkt 12 rozporządze-

nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-

gi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. z 1999 r. 
Nr 43, poz. 430).

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§5. Okre[la się, ograniczone liniami rozgranicza-

jącymi, tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-

czone na rysunku planu symbolami MN.1 do 
MN.7, dla których ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ro-

zumieniu przepisów odrębnych, w tym usEug 
typu biurowego, gabinetów lekarskich i sto-

matologicznych oraz zakEadów fryzjerskich, 
kosmetycznych i odnowy biologicznej zloka-

lizowanych w budynku mieszkalnym, przy 
czym powierzchnia caEkowita usEug nie more 
przekraczać 30% powierzchni caEkowitej bu-

dynku mieszkalnego,
b) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

obiektów maEej architektury,
2) zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami MN/U.1 do 
MN/U.3, dla których ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:
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- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ro-

zumieniu przepisów odrębnych
- usEug typu biurowego, punktów naprawy arty-

kuEów urytku osobistego i domowego, punk-

tów obsEugi pocztowej i telekomunikacyjnej, 
handlu detalicznego z wyEączeniem obiektów, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 usta-

wy,
b) przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja:
- gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz 

zakEadów fryzjerskich, kosmetycznych i odno-

wy biologicznej,
- obiektów maEej architektury,

3) usEug sportu, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem US, dla którego ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja:
- budynków i urządzeG: sportowych, rekrea-

cyjnych, w tym strzelnic umieszczonych we-

wnątrz budynków
- innych budynków i urządzeG związanych z cza-

sowym lub staEy pobytem dzieci i mEodziery 
(dom kultury, [wietlica, zielona szkoEa, itp.),

- budynków i urządzeG związanych z gospodar-
ką Eowiecką

b) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:
- hoteli i innych obiektów noclegowych turysty-

ki,
- obiektów maEej architektury,
- stacji transformatorowych,

4) lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami 
ZL.1 i ZL.2, dla których ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe - lasy w rozumie-

niu przepisów odrębnych dotyczących lasów,
b) przeznaczenie dopuszczalne - zgodnie z prze-

pisami odrębnymi dotyczącymi lasów,
5) zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP, dla którego ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: zieleG urządzo-

na,
b) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:
- obiektów maEej architektury,
- [cierek rowerowych,
- parkingów terenowych,
6) zieleni niepublicznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem Z, dla którego ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: zieleG niepub-

liczna,
b) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:
- [cierek rowerowych,
- parkingów terenowych,
- poszerzenie drogi publicznej oznaczonej sym-

bolem KDD.1,
7) dróg klasy ｧLｦ lokalne, oznaczonych na rysun-

ku symbolem KDL.1 do KDL.3, dla których 
ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne,
b) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja [cie-

rek rowerowych oraz sieci i urządzeG infra-

struktury technicznej nie kolidującej z prze-

znaczeniem podstawowym i na warunkach 

zgodnie z przepisami odrębnymi,
8) dróg klasy ｧDｦ dojazdowe, oznaczonych na ry-

sunku symbolem KDD.1 do KDD.6, dla których 
ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne,
b) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja [cie-

rek rowerowych oraz sieci i urządzeG infra-

struktury technicznej nie kolidującej z prze-

znaczeniem podstawowym i na warunkach 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§6. Okre[la się zasady ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych tele-

fonii komórkowych w odlegEo[ci mniejszej nir 
20 m od zabudowy mieszkaniowej lub zabu-

dowy związanej ze staEym lub czasowym po-

bytem dzieci i mEodziery, przy czym miejsca 
dostępne dla ludzi nie mogą się znalepć w za-

sięgu póE elektromagnetycznych o warto[ciach 
przekraczających warto[ci dopuszczalne okre-

[lone w przepisach odrębnych,
2) ustala się zakaz realizacji zabudowy w ukEadzie 

szeregowym.

§7.1. Okre[la się następujące zasady ochrony 
[rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dziaEalno[ć usEugowa realizująca ustalenia ni-
niejszego planu nie powinna przekroczyć stan-

dardów jako[ci [rodowiska poza granicami 
dziaEki, do której inwestor posiada tytuE prawny 
i na której zlokalizowana jest dana inwestycja,

2) przed podjęciem dziaEalno[ci inwestycyjnych, 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próch-

niczej z czę[ci przeznaczonej pod obiekty bu-

dowlane oraz powierzchnie utwardzone, a na-

stępnie odpowiednie jej zagospodarowanie,
3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 

[cieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-

wierzchniowych,
4) kardy teren, na którym more doj[ć do zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami szcze-

gólnie szkodliwymi dla [rodowiska wodnego 
(ropopochodnymi lub innymi substancjami che-

micznymi), nalery utwardzić i skanalizować, a 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) w granicach obszaru objętego planem ustala 
się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla których 
zgodnie z przepisami odrębnymi wymagane 
jest, bądp more być wymagane sporządzenie 
raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko,

6) ograniczenie okre[lone w pkt 5 nie dotyczy 
inwestycji związanych z realizacją dróg pub-

licznych, parkingów oraz sieci i urządzeG in-

frastruktury technicznej a takre obiektów 
widowiskowo-sportowych oraz strzelnic zloka-

lizowanych wewnątrz budynków,
7) ustala się wymóg zachowania poziomów ha-

Easu ponirej dopuszczalnego lub na poziomie 
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okre[lonym w przepisach odrębnych dla terenu 
oznaczonego symbolem:

a) MN. 1 do MN.7 jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/U.1 do MN/U.3 jak dla terenów mieszka-

niowo-usEugowej,
c) US w przypadku lokalizacji zabudowy związa-

nych ze staEym lub czasowym pobytem dzieci 
i mEodziery jak dla terenów zabudowy związa-

nej ze staEym lub czasowym pobytem dzieci i 
mEodziery,

2. Teren objęty planem poEorony jest w obrębie 
GEównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 
310.

§8. Okre[la się zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.
1) w związku z istniejącymi na obszarze objętym 

planem stanowiskami archeologicznymi, wszel-
kie prace naruszające strukturę gruntu muszą 
być poprzedzone zezwoleniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków,;

2) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pópn. zm.) 
stosuje się odpowiednio.

§9.1. Teren okre[lony w §5 pkt 3, 5, 7, 8 stano-

wi obszar przestrzeni publicznej.
2. Okre[la się wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaEtowania przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza się umieszczanie urządzeG technicz-

nych, no[ników reklamowych i zieleni oraz 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w 
formie nie kolidującej z przeznaczeniem pod-

stawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) dla terenów okre[lonych w §5 pkt 7 i 8 ustala 

się zakaz umieszczania obiektów maEej archi-
tektury nie związanych z przeznaczeniem pod-

stawowym.

§10.1. Okre[la się, liczone od linii rozgraniczają-

cej terenów, następujące nieprzekraczalne linie za-

budowy dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem:

1) MN.1 do MN.5 w odlegEo[ci 6 m od strony 
dróg publicznych,

2) MN.6, MN.7 i MN/U.1 w odlegEo[ci 8 m od 
strony dróg publicznych,

3) MN/U.2 i MN/U.3 w odlegEo[ci:
a) 8 m od strony drogi oznaczonej symbolem 

KDL.1 i ulicy Grabowskiej,
b) 10 m od terenów oznaczonych symbolem 

MN.6 i MN.7,
c) 15 m od strony drogi oznaczonej symbolem 

KDL.3,
4) US w odlegEo[ci:

a) 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
S11 (projektowanej) dla zabudowy nie prze-

znaczonej na staEy pobyt ludzi,

b) 180 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
S11 (projektowanej) dla zabudowy z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na staEy pobyt lu-

dzi,
5) nie dopuszcza się sytuowania [ciany budynku, 

zwróconego [cianą bez otworów okiennych 
lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią 
dziaEką budowlaną w odlegEo[ci 1,5 m od tej 
granicy lub bezpo[rednio przy granicy.

2. Okre[la się, z zastrzereniem pkt 3, maksymal-
ną wysoko[ć zabudowy dla zabudowy lokalizowa-

nej na terenie oznaczonym symbolem:
1) MN.1 do MN.5 i US-9m,
2) MN.6, MN.7, MN/U.1 do MN/U.3 -zabudowa 

niska w rozumieniu przepisów odrębnych,
3) dla wolnostojących budynków gospodarczych i 

garary realizowanych na terenie MN 1 do MN 
7 i MN/U.1 do MN/U.3 oraz US - 5,5 m.

3. Okre[la się maksymalną powierzchnię zabudo-

wy dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem:
1) MN.1 do MN.7-25% powierzchni dziaEki bu-

dowlanej,
2) MN/U.1 do MN/U.3 - 35% powierzchni dziaEki 

budowlanej,
3) US - 25% powierzchni dziaEki budowlanej, przy 

czym w przypadku lokalizacji strzelnicy do-

puszcza się 60% powierzchnie zabudowy dla 
danego terenu,

4) dodatkowo dla wolnostojących budynków go-

spodarczych i garary na terenie MN.1 do MN.7 
- 40 m2

4. Okre[la, następującą zasadę ksztaEtowania da-

chów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form 
dachów.

5. UdziaE powierzchni biologicznie czynnych nie 
more być mniejszy, dla terenów oznaczonych sym-

bolem, nir:
1) MN.1 do MN.7: 35% powierzchni dziaEki bu-

dowlanej,
2) MN/U.1 do MN/U.3:20% powierzchni dziaEki 

budowlanej,
3) US: 30% powierzchni dziaEki budowlanej
4) ZP i Z: 40% powierzchni terenu.

§11.1. Okre[la się granice i sposoby zagospo-

darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-

pisów:
1) w granicach terenu objętego planem przebiega 

granica ochrony po[redniej komunalnego ujęcia 
wody ustanowionej rozporządzeniem Dyrekto-

ra Generalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu z y dnia 28 lutego 2004 (Dziennik 
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 
2004 r. Nr 26, poz. 708),

2) w granicach strefy obowiązują zakazy i ogra-

niczenia zgodnie z rozporządzeniem, o którym 
mowa w pkt 1.

2. Teren objęty planem znajduje się w zasięgu 
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GEównego Zbiornika Wód Podziemnych, o którym 
mowa w §7 ust. 2, dla którego brak jest decyzji 
administracyjnych,

3. W przypadku wydania, na podstawie przepi-
sów odrębnych dotyczących gospodarki wodnej, 
decyzji administracyjnych bądp innych aktów pra-

wa ustanawiających nakazy, zakazy, ograniczenia 
w urytkowaniu bądp inne ustalenia dotyczące tere-

nów okre[lonych w ust. 1 i 2 stają się ona wiąrące 
dla niniejszego planu.

§12.1. W granicach terenu objętego planem nie 
występują obszary wymagające okre[lenia szczegó-

Eowych zasad i warunków scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci.
2. PodziaE dziaEek nalery realizować na zasadach:
1) minimalna powierzchnia nowowydzielanych 

dziaEek nie more być mniejsza nir:
a) 1000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

MN.1 do MN.3,
b) 1400 m2 dla terenów oznaczonych symbola-

mi MN.4 do MN.5,
c) 1800 m2 dla terenów oznaczonych symbola-

mi MN.6 i MN.7,
d) 5000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

US,
2) z terenów MN/U.1 do MN/U.3 dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej nir 2 osobnych dziaEek, 
przy czym najmniejsza dziaEka nie more być 
mniejsza nir 1200 m2,

3) z terenów US dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej nir 4 osobnych dziaEek,

4) dla pozostaEych terenów zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

5) dopuszcza się:
a) z zastrzereniem pkt 2 i 3, aby nie więcej nir 2 

dziaEki budowlane na danym terenie miaEy po-

wierzchnię pomniejszoną o maksymalnie 5% 
w stosunku do okre[lonych w pkt 1,

b) wydzielanie dziaEek z terenu Z w celu powięk-

szenia powierzchni dziaEek na terenach przy-

legEych,
c) z zastrzereniem §16 pkt 4, wydzielenie dziaEek 

o parametrach innych nir okre[lone w niniej-
szym paragrafie w celu wydzielenia niezbęd-

nych dziaEek dla realizacji ukEadów komunika-

cyjnych i urządzeG infrastruktury technicznej z 
zachowaniem warunków wynikających z prze-

pisów odrębnych.

§13. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich urytkowa-

niu:
1) okre[lone w §6 i §10 ust. 1 pkt 4,
2) przy lokalizowaniu inwestycji nalery uwzględ-

nić, negatywne oddziaEywanie projektowanej 
drogi ekspresowej S11 na tereny sąsiednie, 
które zostaEo okre[lone w raporcie oddziaEywa-

nia przedsięwzięcia na [rodowisko sporządzo-

nym dla przedmiotowej drogi.

§14.1. W granicach obszaru objętego planem 
nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-

nów.
2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAD III
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§15. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się, co następuje:

1) ustalenia ogólne:
a) dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębny-

mi przebudowę istniejącej sieci infrastruktury 
technicznej, w tym kolidującej z zagospodaro-

waniem realizującym ustalenia planu,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

nalery sytuować w pierwszej kolejno[ci w li-
niach rozgraniczających dróg publicznych lub 
dróg wewnętrznych,

c) nowe i przebudowywane sieci infrastruktury 
technicznej nalery prowadzić jako sieci pod-

ziemne (kablowe),
2) zaopatrzenie w wodę nalery realizować z lokal-

nej sieci wodociągowej,
3) [cieki komunalne nalery odprowadzić do lokal-

nej sieci kanalizacyjnej, przy czym dopuszcza 
się realizację indywidualnych oczyszczalni [cie-

ków z uwzględnieniem przepisów odrębnych 
dotyczących ochrony [rodowiska oraz wód,

4) [cieki wód opadowych i roztopowych nalery 
odprowadzić do lokalnych odbiorników tych 
wód, przy czym dopuszcza się ich odprowa-

dzenie do gruntu zgodnie z przepisami odręb-

nymi dotyczącymi ochrony [rodowiska oraz 
wód,

5) zaopatrzenie w gaz:
a) z sieci gazowej niskiego lub [redniego ci[nie-

nia,
b) teren objęty planem znajduje się w strefie 

ochronnej sieci gazowej wysokiego ci[nienia 
Ø400 i Ø500,

c) w strefie obowiązują ograniczenia wynikają-

ce z przepisów odrębnych dotyczących sieci 
gazowych,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) z lokalnej sieci energetycznej,
b) w przypadku konieczno[ci budowy w grani-

cach obszaru objętego planem nowych stacji 
transformatorowych, nalery je lokalizować w 
pierwszej kolejno[ci na terenie oznaczonym 
symbolem ZP, Z lub US,

c) przez teren objęty planem przebiega istnie-

jąca napowietrzne sieci energetyczne 110kV 
wraz ze strefą jej oddziaEywania (po 15 me-

trów od osi linii w obu kierunkach), w której 
obowiązują ograniczenia zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) w przypadku ustanowienia, dla w/w sieci 
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energetycznej wysokiego napięcia, obszarów 
ograniczonego urytkowania zgodnie z przepi-
sami odrębnymi dotyczącymi ochrony [rodo-

wiska, stają się one wiąrące dla niniejszego 
planu,

7) zaopatrzenie w ciepEo - nalery stosować pródEa 
zdalaczynne lub lokalne kotEownie wytwarza-

jące ciepEo z wykorzystaniem ekologicznych 
paliw oraz technologii spalania o niskiej emisji 
zanieczyszczeG do atmosfery,

8) gospodarka odpadami:
a) zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) w projekcie zagospodarowania dziaEki lub te-

renu nalery przewidzieć miejsce na lokalizację 
pojemników do zbierania i segregacji odpa-

dów.

§16. W zakresie komunikacji ustala się co nastę-

puje:
1) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolem:

a) KDL1:15 m,
b) KDL.2: zgodnie z rysunkiem planu jako rezer-

wa terenu dla modernizacji ul. Dębowej,
c) KDL3:12 m,
d) KDD.1doKDD.4iKDD.6:10 m,
e) KDD.5:12 m,

2) ustala się zakaz realizacji bezpo[rednich wEą-

czeG komunikacyjnych (zjazdów) do ulicy Gra-

bowskiej oraz do drogi oznaczonej symbolem 
KDL.1,

3) realizację wEączenia komunikacyjnego (zjazd) 
dla terenu oznaczonego symbolem MN/U.2 i 
MN/U.3 dopuszcza się jedynie w strefie do-

puszczalnych wEączeG komunikacyjnych,
4) dopuszcza się realizację wydzielonych geode-

zyjnie dróg wewnętrznych, przy czym ich sze-

roko[ć w liniach rozgraniczających nie more 
mieć mniej nir 10 m oraz musi być dostoso-

wana do wymagaG przepisów odrębnych a w 
szczególno[ci przepisów dotyczących ochrony 
przeciwporarowej,

5) ustala się, z zastrzereniem lit. c) obowiązek 
zapewnienia miejsc postojowych dla samocho-

dów urytkowników staEych i przebywających 
okresowo w ilo[ciach, nie mniej nir:

a) 3 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce postojowe na karde rozpoczęte 25 

m2 powierzchni urytkowej funkcji usEugowej 
lecz nie mniej nir 2 miejsca postojowe,

c) 4 miejsca postojowe plus po 1 miejscu posto-

jowym na kardy pokój hotelowy lub miejsce 
biwakowe przeznaczone dla ustawienia na-

miotu bądp przyczepy mieszkalnej lub samo-

chodu mieszkalnego.

ROZDZIAD IV
Ustalenia koGcowe

§17.1. Ustala się stawki procentowe, na podsta-

wie, których ustala się opEatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy w wysoko[ci 30%.

2. Dla gruntów zbywanych na rzecz gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski opEata jednorazowa w przy-

padku zbycia nieruchomo[ci nie będzie pobierana.

ROZDZIAD V
Przepisy koGcowe

§18. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Prezydentowi Miasta Ostrów Wielkopolski.

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty 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 i 2, ze [rodków 
pochodzących z funduszy unijnych.

763

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 


