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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), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 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:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów wyEączonych z 
zabudowy miasta PiEy w rejonie al. Wyzwolenia i ul. 
Dąbrowskiego, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linie roz-
graniczające tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej przy ul. Zniadeckich, al. Wyzwolenia oraz 
linii brzegowej Zalewu rzeki Gwdy w rejonie Elek-
trowni ｧKoszyceｦ, 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 obszarów wyEączo-
nych z zabudowy m. PiEy w rejonie al. Wyzwolenia i 
ul. Dąbrowskiego, 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) zabytki i dobra kultury wspóEczesnej.
2. Na obszarze objętym planem występuje: 
1) obszar ochrony wód podziemnych;

2) obszar bezpo[redniego zagrorenia powodzią;
3) udokumentowane stanowiska archeologiczne.
3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich po-

nownym podziaEem;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
3) zasad zabudowy, w tym parametrów i wskap-

ników ksztaEtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów oraz zasad infrastruktury technicznej zwią-
zanej z zabudową terenów.

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

1) teren elektroenergetyki, stanowiący integralną 
czę[ć terenu elektrowni wodnej ｧKoszyceｦ, ozna-
czenie na rysunku ｠ E, w tym obszar bezpo[red-
niego zagrorenia powodzią, oznaczenie na rysunku 
ｧzzｦ;

2) tereny zieleni naturalnej doliny rzeki Gwdy, 
oznaczenie na rysunku ｠ Z, w tym obszar bezpo-
[redniego zagrorenia powodzią, oznaczony na ry-
sunku ｧzzｦ;

3) teren lasów, oznaczenie na rysunku ｠ ZL;
4) teren zieleni naturalnej, czę[ciowo urządzonej, 

oznaczenie na rysunku ｠ ZP;
5) teren drogi wewnętrznej (ciąg pieszo-rowerowy 

ul. Dąbrowskiego), oznaczenie na rysunku ｠ KDW.
2. Z wyEączeniem terenu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1, wszystkie pozostaEe tereny wymienione w 
ust. 1 stanowią tereny wyEączone z zabudowy bu-
dynkami, z dopuszczeniem realizacji budowli okre-
[lonych w niniejszej uchwale.

3. Bez względu na przeznaczenie terenów usta-
lone w ust. 1, w odniesieniu do obszarów bezpo-
[redniego zagrorenia powodzią mają zastosowanie 
zapisy Prawa wodnego.

§4. 1. Dla wyznaczonych terenów, o których 
mowa w §3, ustala się następujące warunki zago-
spodarowania:

1) na terenie elektroenergetyki ｠ E, stanowiącym 
integralną czę[ć terenu elektrowni wodnej ｧKoszy-
ceｦ ｠ dopuszczalną realizację obiektów zgodnych z 
przeznaczeniem terenu, w tym budynków, o ile ich 
realizacja wynikać będzie z potrzeb technologicz-
nych produkcji energii elektrycznej, z wyEączeniem 
elektrowni wiatrowych;

2) na terenach zieleni naturalnej doliny rzeki Gwdy 
｠ Z:

a) nakaz zachowania zieleni naturalnej,
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b) zakaz zmian w uksztaEtowaniu terenu,
c) zakaz realizacji obiektów budowlanych,
d) zastosowanie, w odniesieniu do terenów zagro-

ronych powodzią, zapisów Prawa wodnego, w tym 
zakazów i dopuszczeG wynikających z ustawy;

3) na terenie lasów ZL ｠ stosowanie zasad go-
spodarowania okre[lonych w Uproszczonym planie 
urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta PiEy;

4) na terenie zieleni naturalnej, czę[ciowo urzą-
dzonej ｠ ZP:

a) zachowanie istniejącego rurociągu tEocznego,
b) dopuszczalną realizację podziemnych budow-

li infrastruktury technicznej w szczególno[ci sieci 
ogólnomiejskich,

c) nasadzenia zieleni zwartej, w powiązaniu z ob-
szarem le[nym, z dopuszczeniem zieleni urządzonej 
ksztaEtującej przebiegi dróg oraz realizacji nieusz-
czelnionych przej[ć pieszych;

5) na terenie drogi wewnętrznej KDW, peEnią-
cej funkcję ogólnomiejskiej, rekreacyjnej drogi pie-
szo-rowerowej ｠ zakaz zastosowania nawierzchni 
utwardzonych z uryciem betonu lub betonu asfal-
towego.

2. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
zakaz zmiany form krajobrazu.

3. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
zakaz realizacji wolno stojących obiektów, w tym 
instalacji, reklam, masztów itp. elementów. Usta-
lenie powyrsze nie obejmuje budowli związanych 
z przesyEem energii elektrycznej na terenie elektro-
energetyki ｠ E; dla budowli o wysoko[ci 50,0 m 
od poziomu terenu i wyrszych wymagane jest uzy-
skanie stosownych zgód wynikających z przepisów 
Prawa lotniczego.

4. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale sEurą 
ochronie [rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego.

5. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego na obszarze objętym planem wymagane 
jest uzgadnianie z Wielkopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków prac ziemnych związa-
nych z zagospodarowaniem terenu, w celu ustalenia 
obowiązującego inwestora zakresu prac archeolo-
gicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§5. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej w związku z nieprzezna-
czaniem terenów pod zabudowę, z wyEączeniem 
ustaleG okre[lonych w §4 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. 
a i b.

2. W związku z ust. 1 nie rozstrzyga się o spo-
sobie realizacji zadaG z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.

§6. Gospodarowanie odpadami wytworzonymi na 
obszarze objętym planem, obejmującymi równier 
przemieszczanie mas ziemnych powstaEych w pro-
cesie inwestycyjnym, nastąpi poprzez komunalny 
system odbioru odpadów oraz postępowanie zgod-
ne z Planem gospodarki odpadami dla Gminy PiEa 
oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§7. 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.

§8. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta PiEy.

§9. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objętym planem tracą moc 
ustalenia uchwaEy Nr XVI/144/99 Rady Miejskiej w 
Pile z dnia 28 wrze[nia 1999 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wyEączonych z zabudowy.

§10. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
daty 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 zgodno[ć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszarów wyEączonych 
z zabudowy miasta PiEy w rejonie al. Wyzwolenia 
i ul. Dąbrowskiego z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy (uchwaEa Nr XLIV/546/06 
Rady Miasta PiEy z dnia 24 stycznia 2006r.).

UZASADNIENIE
Teren objęty miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego okre[lony zostaE w studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy, jako zieleG naturalna prze-
widziana do przeksztaEceG, w tym strefa zalewowa 
rzeki Gwdy. Dolina rzeki stanowi wielkoprzestrzen-
ny obszar przyrodniczy miasta o znaczeniu węzEo-
wym, poszerzony w planie o teren niezabudowany. 
Zgodnie z zapisem studium w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 
elementy struktury przyrodniczej, jako obszary wy-
Eączone z zabudowy, gwarantujące zrównowarony 
rozwój obszarów zurbanizowanych

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLV/535/2010

Rady Miasta PiEy
z dnia 23 lutego 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OB-
SZARÓW WYDĄCZONYCH Z ZABUDOWY MIASTA PIDY W REJONIE AL. WYZWOLENIA I UL. DĄBROW-

SKIEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO MIASTA PIDY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 
3 ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996r. o utrzymaniu 
czysto[ci i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2008, zm. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 
97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, z 2009 r. Nr 
215, poz. 1664) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, 

co następuje:

§1. Ustala się wymagania, jakie powinien speEniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie dziaEalno[ci w zakresie ochro-
ny przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gmi-
ny WieleG, jak w zaEączniku do niniejszej uchwaEy.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Wielenia.

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

Przewodniczący Rady
(-) Jacek Frę[
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UCHWADA Nr 349/XXXIV/10 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie wymagaG, jakie powinien speEniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie dziaEalno[ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt na terenie gminy WieleG


