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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 
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3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci;
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów;
2) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu.

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku ｠ MW;

2) teren drogi dojazdowej, gminnej, oznaczenie na 
rysunku ｠ KD-D.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej o rórnych zasadach zagospodarowania oznaczo-
no dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, dla których zgodnie z przepisami o 
[rodowisku ustalone zostaEy dopuszczalne poziomy 
haEasu.

4. Zabudowa mieszkaniowa, na terenach o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, nie przekracza wyso-
ko[ci wymagającej uzyskiwania stosownych zgód 
wynikających z przepisów Prawa lotniczego.

§4. 1. Dla realizowanej zabudowy obowiązują 
oznaczone graficznie na rysunku:

1) obowiązujące linie zabudowy dla budynków 
mieszkalnych;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla budynków mieszkalnych;

3) obowiązujące linie zabudowy dla zadaszeG 
miejsc postojowych;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla zadaszeG miejsc postojowych;

5) obowiązkowe sytuowanie zadaszeG miejsc po-
stojowych przy granicy.

2. Obowiązujące linie zabudowy dla budynków 
mieszkalnych dotyczą:

1) dla terenów MW1 i MW3 ｠ zachowania sta-
nu istniejącego zabudowy oraz zakazu lokalizowa-
nia, pomiędzy obowiązującą linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą ulicę ｠ elementów zaliczanych do 
kubatury brutto budynku;

2) dla terenu MW2 ｠ dopuszczenia w II kondygna-
cji budynków sytuowania pomiędzy obowiązującą 
linią zabudowy a linią rozgraniczającą ulicę ｠ wyku-
szy i balkonów oraz elementów niezaliczanych do 
kubatury brutto budynku.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 
dotyczą wszystkich elementów zaliczanych do ku-
batury brutto budynku.

4. Linie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, doty-
czą wszystkich elementów zadaszeG.

§5. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, o której mowa w §3, 
warunki zabudowy i zagospodarowania ustala się 

następująco:
1) teren MW1 ｠ zabudowany na kardej dziaEce, 

jednym budynkiem III kondygnacyjnym, wolno sto-
jącym posiadającym cztery mieszkania, z obowią-
zującym:

a) zakazem nadbudowy obu budynków oraz roz-
budowy budynku zlokalizowanego na dziaEce nr 
ewid. 125/2,

b) dopuszczalnej rozbudowy w poziomie budynku 
zlokalizowanego na dziaEce nr ewid. 125/1;

2) teren MW2 ｠ obejmujący 6 dziaEek budowla-
nych, z realizacją na kardej dziaEce jednego budynku 
wolno stojącego, z zastosowaniem:

a) jednego projektu budowlanego do wielokrotne-
go zastosowania, w odniesieniu do formy zewnętrz-
nej i gabarytów budynków,

b) wysoko[ci budynku ｠ nieprzekraczającej wy-
soko[ci budynków na terenie MW1 i nie nirszej nir 
budynków na terenie MW3, mierzonej od poziomu 
terenu przy wej[ciu do budynku,

c) nachylenia poEaci dachowych nie mniejszej nir 
35o oraz geometrii dachu nawiązującej do formy za-
stosowanej w budynkach na terenie MW1,

d) ilo[ci mieszkaG nieprzekraczającej czterech 
mieszkaG w kardym budynku, zgodnie z dotychcza-
sowymi ustaleniami planu miejscowego,

e) powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 30% 
powierzchni dziaEki,

f) powierzchni terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszej nir 25% powierzchni dziaEki,

g) obowiązku wyznaczenia co najmniej 5 staEych 
miejsc postojowych na terenie dziaEki budowlanej,

h) dopuszczalnej realizacji otwartych zadaszo-
nych miejsc postojowych, zlokalizowanych w linii 
rozgraniczającej dziaEkę, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku symbolem ｠ mp, w granicach oznaczonych 
obowiązujących linii zabudowy i maksymalnych nie-
przekraczalnych linii zabudowy oraz przy granicy 
dziaEki sąsiedniej, z obowiązującą jednakową formą 
i wysoko[cią zadaszenia na wszystkich wyznaczo-
nych dziaEkach,

i) dopuszczalnego ogrodzenia peEnego nieprzekra-
czającego 1,30 m od poziomu terenu, w linii roz-
graniczającej dziaEkę nr ewid. 125/18 (obszar zieleni 
izolacyjnej poza planem),

j) zakazu realizacji drugiego budynku na dziaEce 
oraz [cian osEonowych i wrót na zadaszonych miej-
scach postojowych;

3) teren MW3 ｠ obejmujący 9 dziaEek budowla-
nych, w tym zabudowanych zgodnie z uzyskanymi 
pozwoleniami na budowę ｠ budynkami o wysoko[ci 
II kondygnacji nadziemnych i ilo[ci 4 mieszkaG ｠ w 
budynku realizowanym na podstawie jednego pro-
jektu budowlanego do wielokrotnego zastosowania. 
Dopuszczalna zmiana pozwolenia na budowę lub 
zrealizowanego budynku dotyczyć more tylko za-
kresu, który definiuje się jako przebudowę obiektu, 
z zachowaniem jego formy architektonicznej i gaba-
rytów.

2. Dla dziaEek na terenach MW1 i MW3, o których 
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mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zachowuje się wskap-
niki zabudowy wynikające z uzyskanych pozwoleG 
na budowę oraz wskapnik powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszy nir okre[lony w przepisach 
Prawa budowlanego.

§6. 1. ObsEugę komunikacyjną wyznaczonych te-
renów zapewnia droga dojazdowa (ul. Ksiąręca), o 
której mowa w §3 ust. 1 pkt 2.

2. Miejsca postojowe w ilo[ci nie mniejszej nir 
jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie za-
pewnia się odpowiednio na kardej dziaEce budow-
lanej, w tym na terenie MW2  zgodnie z §5 ust. 1 
pkt 2 lit. g.

§7. 1. Dla terenu objętego planem ustala się na-
stępujące zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z miejskiej sieci wodo-
ciągowej;

2) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego;

3) zasilanie w gaz ziemny ｠ z istniejącego syste-
mu gazowniczego;

4) zaopatrzenie w ciepEo, z lokalnych systemów 
grzewczych speEniających wymagania programu 
ochrony powietrza dla strefy powiat pilski, z zaka-
zem stosowania ogrzewania węglowego lub z sieci 
zdalaczynnych, z kotEowni rejonowej ｧKR-Koszyceｦ;

5) odprowadzenie [cieków komunalnych - do 
miejskich sieci kanalizacji sanitarnej;

6) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych, z powierzchni utwardzonych ｠ do miejskich 
sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem roz-
wiązaG lokalnych speEniających wymagania ochrony 
[rodowiska.

2. Istniejące uzbrojenie techniczne w ul. Ksiąrę-
cej zapewnia obsEugę wyznaczonych do zabudowy 
terenów, w związku z tym nie rozstrzyga się o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.

§8. Gospodarowanie odpadami, powstającymi na 
obszarze objętym planem, obejmującymi równier 
przemieszczania 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.

§9. 1. Ochronę [rodowiska zapewnia się poprzez:
1) ustalenie zasad uzbrojenia technicznego, w tym 

ochronę powietrza i [rodowiska wodnego;
2) ochronę terenów mieszkaniowych przed haEa-

sem;
3) selektywne zbieranie odpadów oraz zasady 

okre[lone w §8.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych po-

ziomów haEasu komunikacyjnego, na wyznaczonych 
terenach zabudowy mieszkaniowej nalery zastoso-
wać ekrany (budowle, zieleG izolacyjną), sEurące ob-
nireniu poziomu haEasu, co najmniej do poziomów 
dopuszczalnych.

§10. Na caEym obszarze ustala się podziaE na 17 
dziaEek budowlanych, zgodnie z istniejącym rozgra-
niczeniem ewidencyjnym.

§11. 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.

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

§13. 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 LV/583/02 Rady Miej-
skiej w Pile z dnia 24 wrze[nia 2002 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego PiEa ｠ Koszyce w rejonie Alei Niepodle-
gEo[ci i ul. MiEej (K3) ｠ (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 130 
poz. 3596 z 28.10.2002 r.).

§14. 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 ul. Ksiąręcej z 
ustaleniami zmiany studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy 
(uchwaEa Nr XLIV/546/06 Rady Miasta PiEy z dnia 
24 stycznia 2006 r. ).

UZASADNIENIE
Obszar objęty miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego okre[lony zostaE w studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy, jako teren przeznaczony pod 
zabudowę. W strukturze przestrzennej miasta jest 
to rejon przewarającej zabudowy mieszkaniowej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Ksiąręcej 
jest zgodny z ustaleniami zmiany studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta w zakresie: przeznaczenia obszaru, 
zasad ochrony [rodowiska, kierunków rozwoju in-
frastruktury technicznej oraz polityki przestrzennej.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLVI/566/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 30 marca 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA PIDY W REJONIE UL. KSIĄqĘCEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF 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, 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. Dą-
browskiego i ul. 500 Lecia PiEy, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linie roz-

graniczające rzeki Gwdy, pasa drogowego ul. 500 
Lecia PiEy (obwodnica [ródmiejska) i ul. Dąbrowskie-
go oraz terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, 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 
ul. Dąbrowskiego i ul. 500 Lecia PiEy 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) 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-
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Dąbrowskiego i 
ul. 500 Lecia PiEy


