
 

 

UCHWAŁA NR XX/338/16 

RADY MIASTA PIŁY 

z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 

Kamiennej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 

446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2015r. poz. 199, zmiana Dz. U. z 2015r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 

1830, poz. 1890) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/365/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 roku, w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2 poz. 

33 z dnia 19 stycznia 2009 r.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) §15 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

"1) techniczne uzbrojenie terenów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska;" 

2) §17 ust.1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

"3) odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych: 

a) zbiorowe, poprzez sieci kanalizacji deszczowej, 

b) indywidualne – w przypadku braku możliwości przyłączenia do zbiorczych sieci kanalizacji 

deszczowej;" 

3) §17 ust. 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

"6) zaopatrzenie w energię cieplną: 

a) z sieci zdalaczynnych, 

b) z indywidualnych źródeł ciepła, z nakazem stosowania paliw charakteryzujących się najniższymi 

wskaźnikami emisyjnymi oraz źródeł alternatywnych, przy zastosowaniu urządzeń o wysokim stopniu 

sprawności;" 

4) §17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

"2. Usuwanie odpadów zgodne z przepisami o odpadach oraz utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach." 

§ 2. Rysunek planu nie ulega zmianie. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
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1) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej, stanowiące załącznik nr 2 do 

uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miasta Piły 

(-) Rafał Zdzierela 
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Załącznik Nr 1 

 do uchwały Nr XX/338/16 

Rady Miasta Piły 

z dnia 31 maja 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015r. poz. 199, zmiana: Dz. U. z 2015 r. poz.443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 

1777, poz. 1830, poz. 1890) Rada Miasta Piły stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr VI/75/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 

r.). 
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Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr XX/338/16 

Rady Miasta Piły 

z dnia 31 maja 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 199, zmiana: Dz. U. z 2015 r. poz.443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, 

poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890), Rada Miasta Piły rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. W związku z brakiem uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piły w rejonie ul. Kamiennej, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik Nr 3 

 do uchwały Nr XX/338/16 

Rady Miasta Piły 

z dnia 31 maja 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 199, zmiana: Dz. U. z 2015 r. poz.443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, 

poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) Rada Miasta Piły rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Zadanie własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej dla zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej, dotyczy realizacji inwestycji 

kanalizacji ścieków deszczowych o szacunkowej długości około 405,0 m wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi wody opadowe lub roztopowe. 

§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami 

określonymi w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infrastruktury technicznej oraz strategii 

rozwoju miasta Piły. 
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