
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/217/2016 

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości 

Chorzemin, gm. Wolsztyn. Etap I. 

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

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.
1)

) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Wolsztynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości 

Chorzemin, gm. Wolsztyn. Etap I, zwany dalej planem, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolsztyn, 

zatwierdzonej uchwałą nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi 

zmianami. 

2. Plan obejmuje: działkę nr 550/3, części działek nr 550/2 i 550/4 oraz fragmenty przyległych dróg w 

miejscowości Chorzemin, w granicach określonych na rysunku planu o łącznej powierzchni 42,4 ha. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

miejscowości Chorzemin, gm. Wolsztyn. Etap I”, opracowany w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolsztyn, stanowiący 

załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące 

załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik 

nr 3 do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) akcencie przestrzennym - należy przez to rozumieć element kompozycji urbanistycznej wyróżniający się z 

otoczenia wysokością i ukształtowaniem bryły, stanowiący pomnik, fontannę, obiekt małej architektury lub 

kompozycję zieleni; 

2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º; 

3) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy lub garażowy, przy 

czym obie funkcje mogą być lokalizowane w budynku oddzielnie lub łącznie; 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, 

poz. 1830, poz. 1890. 
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4) budynku mieszkalno-usługowym na terenach MN/U - należy przez to rozumieć budynek, w którym 

wydzielono lokal mieszkalny oraz lokal usługowy o powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni 

całkowitej budynku; 

5) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) głównych połaciach dachu- należy przez to rozumieć dominującą część połaci dachu na nie mniej niż 70% 

powierzchni zabudowy budynku; 

7) głównej kalenicy budynku - należy przez to rozumieć najwyższą kalenicę budynku, usytuowaną na 

przecięciu głównych połaci dachu stromego; 

8) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

9) miejscu parkingowym - należy przez to rozumieć wyznaczone miejsce do parkowania na powierzchni 

działki lub w garażu; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od 

linii rozgraniczającej lub innego obiektu odniesienia, w jakiej dopuszcza się sytuowanie budynków; 

11) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie 

zewnętrznej ściany budynku na nie mniej niż 60 % długości elewacji; 

12) obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 

pieszego, rowerowego i samochodowego; 

13) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część pełna stanowi nie więcej 

niż 40 % powierzchni całkowitej ogrodzenia; 

14) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich 

kondygnacji w budynku lub budynkach zlokalizowanych na działce budowlanej; 

15) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez 

wszystkie budynki w stanie wykończonym, zlokalizowane na działce budowlanej, wyznaczone przez rzut 

pionowy zewnętrznych krawędzi ścian każdego budynku na powierzchnię terenu; 

16) segmencie – należy przez to rozumieć jednostkę w zabudowie mieszkaniowej bliźniaczej lub grupowej, w 

tym szeregowej, stanowiącą samodzielny budynek mieszkalny jednorodzinny; 

17) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się 

z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten; 

18) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, tablice z 

nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach funkcjonowania terenów zielonych i lasów, 

tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych; 

19) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których oddziaływanie nie przekracza 

standardów jakości środowiska poza granicami działki budowlanej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

20) wiacie garażowej - należy przez to rozumieć zadaszenie miejsca parkingowego; 

21) zwartej pierzei zabudowy – należy przez to rozumieć intensywną zabudowę, w której budynki 

zlokalizowane na tej samej działce lub na działkach graniczących mogą być ze sobą styczne. 

§ 3. 1. Na rysunku planu przedstawiono graficznie następujące ustalenia planu: 

1) granicę obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu – oznaczone barwą, symbolem literowym i numerem porządkowym; 

5) klasyfikację dróg publicznych; 
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6) miejsca lokalizacji: 

a) akcentów przestrzennych, 

b) szpalerów drzew; 

7) granicę archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej; 

8) pas wolny od zabudowy dla napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

9) odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny. 

2. Na rysunku planu przedstawiono graficznie następujące ustalenia wynikające z przepisów odrębnych: 

1) granicę administracyjną miasta Wolsztyn; 

2) granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska. 

3. Oznaczenia rysunku planu, nie wymienione w ust. 1 i 2, mają charakter informacyjny. 

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 

3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 

18MN, 19MN, 20MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1MN/U, 2MN/U i 3MN/U; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1MW/U, 2MW/U; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MW/MN i 2MW/MN; 

6) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US; 

7) tereny zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP/US, 2ZP/US 

i 3ZP/US; 

8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP; 

9) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-Z; 

10) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L; 

11) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 

5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 

16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW; 

12) tereny dróg wewnętrznych pieszo-rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDWx, 

2KDWx, 3KDWx, 4KDWx, 5KDWx, 6KDWx, 7KDWx; 

13) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1IT, 2IT, 3IT, 4IT, 5IT, 6IT, 

7IT, 8IT, 9IT, 10IT, 11IT. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 9-13, ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, a na pozostałych terenach dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem 

pozostałych ustaleń planu. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) w odniesieniu do linii zabudowy: 

a) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 

liniami zabudowy przy uwzględnieniu ustaleń w lit. b, c i d, 

b) z zachowaniem przepisów odrębnych, na poszczególnych terenach przed wyznaczonymi na rysunku 

planu liniami zabudowy mogą być sytuowane: 
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- schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, tarasy, 

- zadaszenia, w tym zadaszenia wsparte na słupach oraz wykusze o głębokości nie przekraczającej 1,5 

m od lica ściany budynku, 

c) dopuszczenie wycofania budynku gospodarczo - garażowego względem obowiązującej linii zabudowy w 

głąb działki budowlanej, 

d) dla budynków zlokalizowanych na działkach narożnikowych dopuszcza się usytuowanie budynków 

względem jednej wybranej obowiązującej linii zabudowy, przy czym drugą obowiązującą linię 

zabudowy należy traktować jak nieprzekraczalną linię zabudowy; 

2) zachowanie odległości budynków od granicy z sąsiednią działką budowlaną zgodnie z przepisami 

odrębnymi, przy czym dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki 

budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy wyłącznie dla: 

a) jednokondygnacyjnych budynków gospodarczo-garażowych o wysokości nie większej niż 4,0 m, 

b) budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych w zwartej zabudowie śródmiejskiej, 

zlokalizowanych na terenach 1MW i 2MW; 

3) zachowanie odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, przy czym dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w uzasadnionych 

przypadkach na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

4) w odniesieniu do dachów stromych: 

a) kolorystykę w odcieniach: naturalnej czerwieni, brązu, szarości albo czerni, przy czym na terenach o 

symbolach: 1MW/U, 2MW/U, 1MW, 2MW, 1MW/MN, 2MW/MN, 19MN, 20MN, 1MN/U, 2MN/U 

ustala się kolorystykę dachów wyłącznie w odcieniach szarości lub czerni, 

b) dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych, przy czym 

uzupełniająco dla pozostałej części połaci dopuszcza się dachy płaskie lub lokalizację dachów 

jednospadowych, 

c) pokrycie dachówką, blachą albo materiałem dachówko-podobnym; 

5) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu lokalizowane w szczególności na granicy 

działek budowlanych, wzbogacone zielenią, z dopuszczeniem lokalizacji: 

a) ogrodzeń wyższych dla ogrodzenia: 

- boisk sportowych, 

- obiektów usługowych i działek na terenie 18MN, lecz nie więcej niż 2,0 m, 

b) prefabrykowanych elementów betonowych jedynie do wysokości 0,5 m od poziomu terenu lub jako 

słupków; 

6) lokalizację w wyznaczonych na rysunku planu miejscach: 

a) szpalerów drzew, z uwzględnieniem warunków widoczności na skrzyżowaniach, z dopuszczeniem 

odstąpienia od lokalizacji szpaleru drzew w przypadku lokalizacji rowu w pasie drogowym, 

b) akcentów przestrzennych na terenach 2ZP, 8KDW i 11KDW oraz dopuszczenie lokalizacji akcentów 

przestrzennych na terenach zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczonych symbolem ZP/US 

oraz na pozostałych drogach wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW lub KDWx; 

7) wysokość akcentu przestrzennego, stanowiącego budowlę, w tym pomnik, fontannę lub obiekt małej 

architektury do 8,0 m; 

8) zakaz budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 13MN, 18MN, 3MN/U, 23KDW, 6KDWx, 8IT, 1ZP i 2ZP 

położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna 

Zbąszyńska w zakresie ochrony przyrody; 
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2) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy oraz z przepisami odrębnymi; 

3) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, w których będą wykorzystywane paliwa płynne, 

gazowe lub stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji, energia elektryczna lub energia 

odnawialna, w tym w szczególności z biomasy; 

4) w zakresie zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych 

dopuszcza się ich: 

a) zagospodarowanie na działce budowlanej, 

b) zagospodarowanie na terenach US i ZP/US, 

c) wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach oznaczonych 

symbolami: 

a) MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) MW i MW/MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

c) MN/U i MW/U– jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 

d) ZP, ZP/US i US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

6) zakaz wyznaczania miejsc parkingowych i parkingów w obszarach stanowiących powierzchnie terenu 

biologicznie czynną oraz na terenie ZP. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się: 

1) ochronę konserwatorską zabytków archeologicznych na terenach zewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych nr AZP 58-20/1, 58-20/2; 

2) w granicach wyznaczonej na rysunku planu archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej mają 

zastosowanie przepisy odrębne. 

§ 8. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się dla 

terenu 8KDW oraz dopuszcza się dla pozostałych terenów oznaczonych symbolami US, ZP/US, ZP, KDW i 

KDWx wyposażenie w budowle i obiekty małej architektury, służące do nawiązywania kontaktów 

społecznych, rekreacji mieszkańców i utrzymania porządku. 

2. Na terenie 8KDW ustala się: 

1) zapewnienie połączeń drogowych dla ruchu pieszych, pojazdów i rowerów na przedłużeniu dróg 7KDW i 

9KDW oraz urządzenie pozostałego terenu jako dostępnego dla pieszych; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) budowli t. j.: pomników, fontann, 

b) skwerów zieleni, 

c) sezonowych ogródków gastronomicznych, wraz z zadaszeniami, 

d) sezonowych punktów handlowych, straganów, 

e) wyłącznie budynków tymczasowych, 

f) miejsc postojowych; 

3) stosowanie zharmonizowanych elementów architektonicznych w zakresie: 

a) nawierzchni z przewagą nawierzchni z elementów rozbieralnych, t. j. bruk, płyty chodnikowe, 

b) obiektów małej architektury, t. j.: ławki, śmietniki, stojaki na rowery, kwietniki, 

c) oświetlenia ulicznego. 
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§ 9. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 

3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN 

ustala się: 

1) lokalizację: 

a) jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego na każdej działce budowlanej, przy czym wyłącznie na 

terenach 16MN i 17MN dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, 

b) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej: 

a) jednego budynku gospodarczo-garażowego, przy czym budynek może być wolno stojący lub 

przybudowany do innego budynku, 

b) usług nieuciążliwych realizowanych w lokalach użytkowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) 1 kondygnacji podziemnej, 

d) oczek wodnych, otwartych basenów, 

e) wiat garażowych lub ogrodowych o powierzchni nie większej niż 40,0 m
2
, 

f) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach, 

g) obiektów i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizacji reklamy; 

4) w zakresie dachów: 

a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 

14MN, 15MN dla głównych połaci dachu - dachy strome o kącie nachylenia od 35º do 45º, 

b) na terenach 16MN, 17MN – dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia od 20º do 30º, 

c) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków gospodarczo-garażowych, wiat, 

d) lokalizację głównej kalenicy budynku mieszkalnego z dachem stromym równolegle do przyległego pasa 

drogowego, z zastrzeżeniem lit. e, 

e) dla budynków zlokalizowanych na terenach 12MN i 13MN wzdłuż drogi 25KDW ustala się lokalizację 

zabudowy w układzie szczytowym, w tym dopuszcza się: 

- usytuowanie głównej kalenicy budynku mieszkalnego z dachem stromym dwuspadowym prostopadle 

do przyległego pasa drogowego, 

- zastosowanie dachu wielospadowego z wysuniętą częścią frontową budynku, zachowującą układ 

szczytowy na nie mniej niż 50% długości elewacji; 

5) poziom parteru nowych budynków: 

a) niepodpiwniczonych nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu, 

b) podpiwniczonych nie wyższy niż 1,0 m nad poziomem terenu; 

6) wysokość zabudowy dla: 

a) budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 8,0 m dla dachu 

płaskiego oraz 10,0 m do kalenicy dla pozostałych dachów, 

b) budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 5,0 m, 

c) wiat– nie większą niż 4,0 m; 

7) szerokość elewacji frontowej nie większą niż 22,0 m, przy czym wyłącznie na terenie 13MN - nie większą 

niż 30,0 m; 
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8) powierzchnię zabudowy działki budowlanej dla budynków wolno stojących - do 25%, a dla budynków 

bliźniaczych - do 30%; 

9) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-garażowego do 50,0 m
2
; 

10) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: 

a) dla budynków wolno stojących od 0,1 do 0,75, 

b) dla budynków bliźniaczych - od 0,1 do 0,9; 

11) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 40% działki budowlanej; 

12) z zastrzeżeniem pkt 13 powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej dla: 

a) budynku wolno stojącego nie mniejszą niż 700,0 m
2
, 

b) segmentu w zabudowie bliźniaczej nie mniejszą niż 550,0 m
2
; 

13) dopuszczenie wydzielenia mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub 

powiększenia przyległej nieruchomości; 

14) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej dla: 

a) budynku wolno stojącego nie mniejszą niż 20,0 m, z wyłączeniem działek wydzielonych na terenie 

10MN na zakończeniu dróg 19KDW i 20KDW, 

b) segmentu w zabudowie bliźniaczej nie mniejszą niż 15,0 m i nie większą niż 20,0 m. 

§ 10. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 18MN ustala się: 

1) lokalizację: 

a) jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego na każdej działce budowlanej, 

b) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej: 

a) jednego budynku gospodarczo-garażowego, przy czym budynek może być wolno stojący lub 

przybudowany do innego budynku, 

b) usług nieuciążliwych realizowanych w lokalach użytkowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) 1 kondygnacji podziemnej, 

d) oczek wodnych, otwartych i zadaszonych basenów, 

e) wiat garażowych lub ogrodowych o powierzchni nie większej niż 40,0 m
2
, 

f) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach, 

g) obiektów i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizacji reklamy; 

4) dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20º do 45º, przy czym 

dopuszcza się: 

a) dachy mansardowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25º do 60º, 

b) dachy dowolne - dla zadaszeń basenów; 

5) poziom parteru nowych budynków: 

a) niepodpiwniczonych nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu, 

b) podpiwniczonych nie wyższy niż 1,5 m nad poziomem terenu; 

6) wysokość zabudowy dla: 
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a) budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 10,0 m dla dachów 

płaskich oraz nie więcej niż 12,0 m do kalenicy dla dachów stromych, 

b) budynków gospodarczo-garażowych z dachem: płaskim – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej 

niż 5,0 m, stromym do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 7,0 m, 

c) wiat i zadaszeń basenów – nie większą niż 4,0 m; 

7) szerokość elewacji frontowej nie większą niż 30,0 m; 

8) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 20%; 

9) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-garażowego do 100,0 m
2
, 

10) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: od 0,05 do 0,6; 

11) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 50% działki budowlanej; 

12) z zastrzeżeniem pkt. 13 powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2500,0 m
2
; 

13) dopuszczenie wydzielenia mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub 

powiększenia przyległej nieruchomości; 

14) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 30 m. 

§ 11. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 19MN, 20MN 

ustala się: 

1) lokalizację: 

a) jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej, realizowanego w zabudowie bliźniaczej 

lub szeregowej, 

b) nie więcej niż 6 segmentów w zespole budynków szeregowych, 

c) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej: 

a) jednego budynku gospodarczo-garażowego, przy czym budynek może być wolno stojący lub 

przybudowany do innego budynku, 

b) usług nieuciążliwych realizowanych w lokalach użytkowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) 1 kondygnacji podziemnej, 

d) oczek wodnych, otwartych basenów, 

e) wiat garażowych lub ogrodowych o powierzchni do 40,0 m
2
, 

f) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu, 

g) obiektów i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizacji reklamy; 

4) w zakresie dachów: 

a) na terenie 19MN - dla głównych połaci dachu - dachy strome o kącie nachylenia od 35º do 45º, 

b) na terenie 20MN - dla głównych połaci dachu - dachy strome o kącie nachylenia od 20º do 30º, 

c) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków gospodarczo-garażowych, wiat, 

d) lokalizację głównej kalenicy budynku mieszkalnego z dachem stromym równolegle do przyległego pasa 

drogowego; 

5) poziom parteru nowych budynków: 

a) niepodpiwniczonych nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu, 
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b) podpiwniczonych nie wyższy niż 1,5 m nad poziomem terenu; 

6) wysokość zabudowy dla: 

a) budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy, 

b) budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 5,0 m, 

c) wiat - nie większą niż 4,0 m; 

7) szerokość elewacji frontowej nie większą niż 20,0 m; 

8) powierzchnię zabudowy działki budowlanej dla budynków bliźniaczych - do 40%, a dla budynków 

szeregowych - do 50%; 

9) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-garażowego do 25,0 m
2
; 

10) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: dla budynków bliźniaczych od 0,1 do 1,2, a dla budynków szeregowych - od 0,1 do 

1,5; 

11) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 40% działki budowlanej; 

12) z zastrzeżeniem pkt 13 powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej dla: 

a) segmentu w zabudowie bliźniaczej nie mniejszą niż 400,0 m
2
, 

b) segmentu w zabudowie szeregowej nie mniejszą niż 240,0 m
2
; 

13) dopuszczenie wydzielenia mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub 

powiększenia przyległej nieruchomości; 

14) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej dla segmentu w zabudowie: 

a) bliźniaczej nie mniejszą niż 14,0 m, 

b) szeregowej nie mniejszą niż 8,0 m. 

§ 12. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami: 

1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się: 

1) lokalizację: 

a) jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego albo usługowego wolno stojącego na każdej 

działce budowlanej, 

b) wyłącznie usług nieuciążliwych, przy czym na terenie 3MN/U dopuszcza się wyłącznie usługi związane 

z turystyką, zakwaterowaniem turystycznym, gastronomią i rekreacją, usługi oświaty lub opieki 

społecznej, 

c) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej: 

a) jednego budynku gospodarczo-garażowego, przy czym budynek może być wolno stojący lub 

przybudowany do innego budynku, 

b) 1 kondygnacji podziemnej, 

c) oczek wodnych, otwartych i zadaszonych basenów, 

d) wiat garażowych lub ogrodowych o powierzchni do 40,0 m
2
, 

e) szyldów o powierzchni nie większej niż 3,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu, 

f) reklam na elewacjach budynków, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 10% 

powierzchni danej elewacji budynku, 

g) jednej reklamy wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 4,0 m
2 
i wysokości do 3,0 m, 

h) obiektów i sieci infrastruktury technicznej; 
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3) na terenach 1MN/U i 2MN/U dla głównych połaci dachu - dachy strome o kącie nachylenia od 20º do 30º, 

przy czym dopuszcza się dachy płaskie dla budynków gospodarczo-garażowych, wiat; 

4) na terenie 3MN/U - dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20º do 

45º, przy czym dopuszcza się: 

a) dachy mansardowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25º do 60º, 

b) dachy dowolne - dla zadaszeń basenów; 

5) lokalizację głównej kalenicy budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego albo usługowego z dachem 

stromym równolegle do przyległego pasa drogowego; 

6) poziom parteru nowych budynków: 

a) niepodpiwniczonych nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu, 

b) podpiwniczonych nie wyższy niż 1,0 m nad poziomem terenu; 

7) wysokość zabudowy dla: 

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych - do dwóch kondygnacji nadziemnych 

oraz nie więcej niż 10,0 m dla dachu płaskiego oraz 12,0 m do kalenicy dla dachów stromych, 

b) budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 5,0 m dla 

dachów płaskich oraz 7,0 m dla dachów stromych, 

c) wiat i zadaszeń basenów - nie większą niż 4,0 m; 

8) szerokość elewacji frontowej nie większą niż 30,0 m; 

9) powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 35%; 

10) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-garażowego do 100,0 m
2
; 

11) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: od 0,1 do 1,05; 

12) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 30% działki budowlanej; 

13) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000,0 m
2
, przy czym dopuszcza się 

wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia 

przyległej nieruchomości; 

14) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m, przy czym dopuszcza się 

mniejszą szerokość frontu dla działek na terenie 1MN/U. 

§ 13. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1MW, 2MW 

ustala się: 

1) lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie wolno stojącej lub zwartej śródmiejskiej, przy 

czym na terenach 1MW i 2MW wzdłuż obowiązującej linii zabudowy nakazuje się wykształcenie 

zwartej pierzei zabudowy, z zastosowaniem § 5 pkt 2, 

b) lokali usługowych w parterach budynków mieszkalnych zlokalizowanych stycznie do terenu 8KDW, w 

tym wyłącznie usług nieuciążliwych, 

c) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) lokali usługowych w parterach budynków mieszkalnych, w tym wyłącznie usług nieuciążliwych, 

b) wolno stojącego wielopoziomowego garażu wielostanowiskowego lub garażu podziemnego, 

c) kondygnacji podziemnych, 

d) oczek wodnych, 
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e) szyldów o powierzchni nie większej niż 3,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu, 

f) reklam na elewacjach budynków, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 10% 

powierzchni danej elewacji budynku, 

g) wiat garażowych lub ogrodowych, 

h) obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 

i) wydzielonych dojść i dojazdów oraz przejść i przejazdów bramowych w zwartej pierzei zabudowy; 

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400,0 m
2
; 

4) dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia od 20º do 30º; 

5) szerokość elewacji frontowej budynku wolno stojącego nie mniejszą niż 14 m oraz nie większą niż 60 m; 

6) z zastrzeżeniem pkt 7 wysokość: 

a) budynków mieszkalnych od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż: 

- 12,0 m przy dachu płaskim, 

- 12,0 m do okapu lub gzymsu oraz nie więcej niż 15,0 m do kalenicy przy dachu stromym, 

b) budynku wielopoziomowego garażu – do trzech kondygnacji nadziemnych, tj. do 9,0 m, 

c) wiat nie większą niż 4,0 m; 

7) dopuszczenie zwiększenia wysokości, o której mowa w pkt 6 o jedną kondygnację i nie więcej niż do 

15,0 m wyłącznie dla budynków mieszkalnych, zlokalizowanych wokół terenu 8KDW, przy czym: 

a) zwiększenie wysokości dotyczy części budynku zajmującej nie więcej niż 60% powierzchni zabudowy 

budynku, 

b) nakazuje się wycofanie czwartej kondygnacji nadziemnej budynku na całym obwodzie o nie mniej niż 

1,5 m od zewnętrznego lica ścian budynku; 

8) powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 40%, przy czym dopuszcza się zwiększenie powierzchni 

zabudowy do 60% dla budynków lub części budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże; 

9) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: od 0,5 do 2,0; 

10) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej; 

11) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1500,0 m
2 

przy czym dopuszcza się wydzielenie 

mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia przyległej 

nieruchomości; 

12) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 25,0 m. 

§ 14. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami: 

1MW/U, 2MW/U ustala się: 

1) lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych w zabudowie wolno 

stojącej, 

b) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) wyłącznie usług nieuciążliwych, 

b) wolno stojącego wielopoziomowego garażu wielostanowiskowego lub garażu podziemnego, 

c) kondygnacji podziemnych, 

d) oczek wodnych, 
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e) szyldów o powierzchni nie większej niż 6,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu, 

f) reklam na elewacjach budynków, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% 

powierzchni danej elewacji budynku, 

g) jednej reklamy wolno stojącej o powierzchni nie większej niż 8,0 m
2 

i wysokości do 4,0 m, 

zlokalizowanej wzdłuż ogrodzenia, 

h) wiat garażowych lub ogrodowych, 

i) obiektów i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0 m
2
; 

4) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20º do 30º; 

5) szerokość elewacji frontowej nie mniejszą niż 14 m oraz nie większą niż 60 m; 

6) wysokość: 

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych do trzech kondygnacji nadziemnych i 

nie więcej niż 12,0 m do okapu lub gzymsu oraz nie więcej niż 15,0 m do kalenicy, 

b) budynku wielopoziomowego garażu – do trzech kondygnacji nadziemnych, tj. do 9,0 m, 

c) wiat nie większą niż 4,0 m; 

7) powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 50%, przy czym dopuszcza się zwiększenie powierzchni 

zabudowy do 60% dla budynków lub części budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże; 

8) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: od 0,5 do 2,0; 

9) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej; 

10) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1500,0 m
2 

przy czym dopuszcza się wydzielenie 

mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia przyległej 

nieruchomości; 

11) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 25,0 m. 

§ 15. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej, oznaczonych 

symbolami 1MW/MN i 2MW/MN ustala się: 

1) lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych, realizowanych jako wolno stojące budynki wielorodzinne lub zespół 

budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, 

b) nie więcej niż 6 segmentów jednorodzinnych w zespole zabudowy szeregowej, 

c) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej: 

a) usług nieuciążliwych realizowanych w lokalach użytkowych wydzielonych w: 

- budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

b) 1 kondygnacji podziemnej, 

c) garaży podziemnych, 

d) oczek wodnych, otwartych basenów, 

e) wiat garażowych lub ogrodowych, 

f) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu, 

g) obiektów i sieci infrastruktury technicznej; 
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3) zakaz lokalizacji reklamy; 

4) dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia od 20º do 30º; 

5) poziom parteru nowych budynków: 

a) niepodpiwniczonych nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu, 

b) podpiwniczonych nie wyższy niż 1,5 m nad poziomem terenu; 

6) wysokość zabudowy dla: 

a) budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy, 

b) wiat - nie większą niż 4,0 m; 

7) szerokość elewacji frontowej nie większą niż 40,0 m; 

8) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 50%; 

9) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: od 0,5 do 1,5; 

10) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 25% działki budowlanej; 

11) z zastrzeżeniem pkt 12 powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej dla: 

a) segmentu w zabudowie jednorodzinnej szeregowej nie mniejszą niż 240,0 m
2
, 

b) dla budynku wielorodzinnego nie mniejszą niż 1000,0 m
2 

przy czym dopuszcza się wydzielenie 

mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia przyległej 

nieruchomości; 

12) dopuszczenie wydzielenia mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej lub 

powiększenia przyległej nieruchomości; 

13) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej dla: 

a) segmentu w zabudowie szeregowej nie mniejszą niż 8,0 m, 

b) dla budynku wielorodzinnego nie mniejszą niż 25,0 m. 

§ 16. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu sportu i rekreacji, oznaczonego symbolem US ustala się: 

1) lokalizację: 

a) plenerowych budowli sportowo-rekreacyjnych, w tym: boisk, kortów tenisowych, lodowisk, ścianek 

wspinaczkowych, placów zabaw i innych, 

b) budynków i hal sportowych, w tym: budynku szatni z węzłem sanitarnym, magazynu i zaplecza 

administracyjnego, 

c) ciągu pieszo-rowerowego, w szczególności na przedłużeniu drogi 1KDWx, 

d) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) obiektów małej architektury, 

b) zbiorników lub oczek wodnych, 

c) tablic informacyjnych, 

d) szyldów o powierzchni nie większej niż 3,0 m
2 
na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu, 

3) dopuszczenie dowolnych form dachów, w tym pokryć namiotowych i powłok pneumatycznych; 

4) wysokość: 

a) budynków –jedna kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 8,0 m, 

b) obiektów budowlanych - do 15,0 m, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej; 
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5) powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 30%; 

6) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: od 0 do 0,3; 

7) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej; 

8) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2000,0 m
2
. 

§ 17. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami: 1ZP/US, 

2ZP/US i 3ZP/US ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną i lokalizację: 

a) plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 

b) placów zabaw, 

c) urządzeń budowlanych; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) boisk sportowych, 

b) ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 

c) obiektów małej architektury, 

d) tablic informacyjnych, 

e) zbiorników lub oczek wodnych; 

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 60% powierzchni terenu; 

4) zakaz lokalizacji budynków. 

§ 18. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami 1ZP i 2ZP: 

1) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację: 

- ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 

- obiektów małej architektury, 

- zbiorników retencyjnych na wody opadowe lub roztopowe, 

- tablic informacyjnych, 

b) wydzielenie działek budowlanych z terenów 13MN i 1ZP łącznie, przy czym obszar położony na terenie 

1ZP stanowi część niezabudowaną działki budowlanej; 

3) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu; 

4) zakazuje się lokalizacji budynków. 

§ 19. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej symbolem KD-Z: 

1) ustala się lokalizację: 

a) urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem drogi; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych i reklamy; 

3) dopuszcza się lokalizację: 
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a) infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi, w szczególnych przypadkach poza 

jezdnią lub w obrębie jezdni wyłącznie w formie przejścia poprzecznego, na warunkach określonych w 

przepisach odrębnych, 

b) zieleni urządzonej na terenach nieutwardzonych, 

c) obiektów małej architektury, 

d) tablic informacyjnych, 

e) wyłącznie obiektów budowlanych dopuszczonych w ustaleniach planu. 

§ 20. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu drogi publicznej lokalnej, oznaczonego symbolem KD-L: 

1) ustala się lokalizację: 

a) urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów małej architektury, 

b) tablic informacyjnych, 

c) wyłącznie obiektów budowlanych dopuszczonych w ustaleniach planu; 

3) zakazuje się lokalizacji reklamy. 

§ 21. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 

5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 

17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW: 

1) ustala się lokalizację: 

a) urządzeń infrastruktury drogowej, w tym jezdni, chodników, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się: 

a) wydzielenie dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni, w szczególności na terenach 2KDW, 

13KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW i południowej części 25KDW, 

b) lokalizację: 

- dróg rowerowych, 

- rowów otwartych lub niecek odwodnieniowych, 

- obiektów małej architektury, 

- tablic informacyjnych, 

- miejsc postojowych, z zastrzeżeniem pkt 4, 

- wyłącznie na terenie 8KDW budynków tymczasowych, 

c) etapową realizację odcinków dróg; 

3) dla budynków tymczasowych na terenie 8KDW ustala się: 

a) powierzchnię zabudowy budynku nie większą niż 20,0 m
2
, 

b) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: od 0 do 0,1, 

c) wysokość nie większą niż 5,0 m, 
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d) dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°; 

4) ustala się rozdzielenie zgrupowania miejsc postojowych w ilości większej niż 6 zielenią lub drzewem, w 

tym rozmieszczenie miejsc postojowych pomiędzy drzewami w szpalerze; 

5) zakazuje się lokalizacji reklamy. 

§ 22. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych pieszo-rowerowych, oznaczonych symbolami: 1KDWx, 

2KDWx, 3KDWx, 4KDWx, 5KDWx, 6KDWx, 7KDWx: 

1) ustala się lokalizację: 

a) urządzeń infrastruktury drogowej dla ruchu pieszego lub rowerowego, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów małej architektury, 

b) tablic informacyjnych, 

c) rowów otwartych lub niecek odwodnieniowych, 

d) dojazdów do obiektów infrastruktury technicznej; 

3) zakazuje się lokalizacji reklamy. 

§ 23. W zakresie ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej, oznaczonych symbolami: 1IT, 2IT, 3IT, 4IT, 5IT, 6IT, 

7IT, 8IT, 9IT, 10IT, 11IT ustala się: 

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym w 

szczególności: 

a) stacji transformatorowych, 

b) przepompowni ścieków, 

c) zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe, w szczególności na terenie 8IT; 

2) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 0%; 

3) wysokość obiektu budowlanego nie większą niż 3,5 m, przy czym dla słupowej stacji transformatorowej 

dopuszcza się nie więcej niż 10,0 m; 

4) dachy dowolne. 

§ 24. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, ustalonych i podlegających 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych z uwagi na ich niewystępowanie 

w obszarze objętym planem. 

§ 25. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie wskazuje się 

terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 26. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

ustala się: 

1) nakaz zgłoszenia i oznakowania lokalizacji obiektów budowlanych, stanowiących przeszkody lotnicze o 

wysokości równej lub wyższej niż 50 m, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) nakaz uwzględnienia lokalnych warunków gruntowo-wodnych przy lokalizacji kondygnacji podziemnych. 

§ 27. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) następującą klasyfikację dróg publicznych: 

a) KD-Z –klasa zbiorcza, 
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b) KD-L – klasa lokalna; 

2) szerokość dróg publicznych i dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez drogi wewnętrzne, przy 

czym zakazuje się lokalizacji nowych bezpośrednich zjazdów z drogi powiatowej, oznaczonej symbolem 

KD-Z; 

4) z zastrzeżeniem pkt 5- 8 lokalizację miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 2 miejsca parkingowe na każdy lokal mieszkalny, 

b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal mieszkalny, 

c) dla obiektów usługowych, w tym handlowych – 3 miejsca parkingowe na 100,0 m
2 

powierzchni 

użytkowej, 

d) dla obiektów gastronomicznych - 4 miejsca parkingowe na 10 stanowisk konsumpcyjnych, 

e) dla obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego - 4 

miejsca parkingowe na 10 miejsc noclegowych, 

f) dla obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie US – 1 miejsce parkingowe na 500 m
2 

urządzonego 

terenu sportowo-rekreacyjnego; 

5) lokalizację miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej na powierzchni terenu lub w garażu, przy 

czym dla budynków zlokalizowanych na terenach: 

a) 1MW, 2MW, 1MW/U, 2MW/U, 1MW/MN, 2MW/MN, 19MN, 20MN oraz w zabudowie bliźniaczej na 

terenach 16MN i 17MN dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 50% miejsc parkingowych w 

przyległych pasach drogowych, 

b) US i ZP/US dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w przyległych pasach drogowych, 

6) lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów 

samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej z potrzeb planowanej funkcji; 

7) sumaryczną ilość miejsc parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych; 

8) zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 28. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej; 

2) ustala się: 

a) zachowanie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zachowanie odległości między przewodami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi 

obiektami budowlanymi, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi, 

c) powiązanie planowanych sieci i obiektów infrastruktury technicznej z siecią istniejącą w obszarze 

objętym planem oraz na terenach przyległych; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych ze zbiorczej sieci 

wodociągowej, 

b) rozbudowę sieci wodociągowej; 

4) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych: 

a) odprowadzanie ścieków komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) rozbudowę sieci kanalizacyjnej, w tym dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków na terenach IT, 

c) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, 
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d) dopuszczenie lokalizacji podczyszczalni ścieków na działce budowlanej dla ścieków o składzie 

odbiegającym od dopuszczalnych norm dotyczących ścieków komunalnych; 

5) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się: 

a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnej działce budowlanej bez naruszenia 

interesu osób trzecich, z dopuszczeniem ich wykorzystania do celów gospodarczych, 

b) powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do planowanej sieci 

kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. c – e, 

c) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczających wody opadowe i roztopowe oraz lokalizacji 

rowów otwartych, studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych, 

d) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu otwartego poza 

planem, 

e) lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z 

zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

6) w zakresie sieci gazowej dopuszcza się budowę sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia; 

7) w zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się: 

a) zasilanie odbiorców z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV, 

b) lokalizację nowych odcinków sieci elektroenergetycznej w wykonaniu podziemnym, kablowym, 

c) zachowanie pasów wolnych od zabudowy o szerokości 7,5 m na każdą stronę od osi przewodu 

napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV do czasu skablowania linii, w których obowiązuje 

zakaz lokalizacji obiektów z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi i zadrzewień, 

d) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych na terenach IT, 

e) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych słupowych i małogabarytowych wolno 

stojących poza wyznaczonymi terenami IT, 

f) dla usytuowania urządzeń elektrycznych, o których mowa w lit. e: 

- nie jest wymagane zachowanie ustalonych na rysunku planu linii zabudowy, 

- ustala się wydzielenie działki budowlanej o wymiarach nie mniejszych niż 3,0 m x 3,0 m dla stacji 

słupowej lub 5,0 m x 6,0 m dla stacji kompaktowej, 

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania zgodnie z § 23; 

8) w zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się: 

a) budowę linii telekomunikacyjnych w powiązaniu z istniejącą siecią, 

b) w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej: 

- na terenach MN i MN/U dopuszczenie lokalizacji wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o 

nieznacznym oddziaływaniu, 

- na pozostałych terenach dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach 

lub wolno stojących na wydzielonych działkach budowlanych; 

9) w zakresie systemu melioracyjnego i sieci drenarskich ustala się: 

a) zachowanie ciągłości istniejącego systemu, 

b) dopuszczenie przebudowy systemu, w tym w szczególności przebudowy polegającej na lokalizacji sieci 

na terenach dróg wewnętrznych lub na innych terenach albo poprzez zapewnienie rozwiązań 

zastępczych. 

§ 29. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. 

§ 30. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w wysokości 10 %. 
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§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna. 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Jarosław Adamczak 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/2016 

Rady Miejskiej w Wolsztynie 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości 

Chorzemin, gm. Wolsztyn. Etap I. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) Rada Miejska w Wolsztynie rozstrzyga, co 

następuje: 

§ 1. Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Chorzemin, gm. 

Wolsztyn podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko w terminie od 1 do 29 lutego 2016 r. oraz w terminie do składania uwag- do dnia 18 

marca 2016 r. zgłoszono dwie uwagi. 

1. Uwaga wniesiona przez MCI. Immoventures Sp. z o.o. oraz Rosolski Architekt Autorska 

Pracownia Projektowa 

Treść uwagi: 

Wniosek o uwzględnienie opinii i rekomendacji arch. Sławomira Rosolskiego (dołączono pismo): 

1) Budynki nie powinny przekraczać 12m wysokości. Wysokość mierzona do ostatniej warstwy 

przekrywającej dach dla dachu płaskiego i wysokość kalenicy dla dachu stromego. 

2) Dot. § 13., pkt 6 - 1MW i 2MW - Proponowane ograniczenie wysokości do 12m (jak w 

powyższym punkcie 1.). 

3) Dot. § 13., pkt 7 - 1MW i 2MW - Proponowane niedopuszczenie do zwiększenia wysokości. 

4) Dot. § 14, pkt 6 - 1MW/U i 2MW/U - Proponowane ograniczenie wysokości do 12m (jak w 

powyższym punkcie 1.). 

5) § 12 - 1MN/U - Proponowana zmiana funkcji obszaru oznaczonego symbolem 1MN/U na tereny 

zielone 3ZP jako część reprezentacyjna - przestrzeń krystalizująca miejsce, podkreślające 

charakter osiedli i zabudowy sąsiedniej. 

Rozstrzygnięcie: częściowo nieuwzględniona 

Uzasadnienie: Częściowo uwzględniono uwagi zgłoszone w pkt 1-4 dotyczące wysokości 

zabudowy. Dla budynków trzykondygnacyjnych z dachami stromymi została ustalona jako 

wiążąca wysokość do 12,0 m do okapu lub gzymsu oraz zachowana wysokość do 15,0 m do 

kalenicy (dla rozwiązań dachowych). Ograniczona została również możliwość zwiększenia 

wysokości zabudowy na terenach 1MW i 2MW wyłącznie do 15,0 m oraz wyłącznie dla 

budynków zlokalizowanych wokół placu o symbolu 8KDW. W tym zakresie zostały 

wprowadzone zmiany ustaleń w uchwale. Nie uwzględniono wniosku w pkt nr 5. W północnej 

części planu zakładana jest lokalizacja ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej w 

sąsiedztwie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Chorzeminie. W odsunięciu o ok. 

80,0 m od tego skrzyżowania zaplanowano teren 1ZP/US (częściowo zlokalizowany w etapie II 

opracowania planu), który stanowi zamknięcie osi kompozycyjnej planowanego zespołu 

zabudowy na pałac w Chorzeminie. 

2. Uwaga wniesiona przez MS Studio Monika Szczeblowska 

Treść uwagi: 
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1) Dot. zabudowy wielorodzinnej w postaci budynków do 4 kondygnacji (2MW i 1 MW) i 

wysokości do 18 m, oraz zabudowa do 3 kondygnacji i wysokości do 15 m w obszarach 1MW/U i 

2MW/U: 

- plan zakłada stworzenie miejskiego charakteru zabudowy o dużej intensywności nie rezerwując 

jednocześnie miejsca na usługi typu przedszkole czy żłobek 

- wysoka zabudowa będzie powodować zacienienie innych budynków na planowanym osiedlu a 

także istniejącego osiedla budynków jednorodzinnych zlokalizowanego na południowym 

zachodzie np. w marcu oraz we wrześniu po godz. 7 rano skrajny 15 –metrowy budynek będzie 

rzucał 400 metrowy cień na istniejące osiedle budynków jednorodzinnych 

2) Błędne założenie całej koncepcji osiedla jako tworu odwróconego od krajobrazu: 

- bliskość jeziora i szlaku żurawiego powinno być atutem osiedla- to jest potencjał który 

należałoby wykorzystać w sposób bardzo przemyślany, 

- ignorowanie tego sąsiedztwa przyczyni się do degradacji krajobrazu, ponieważ ścieżka 

rowerowo- piesza (do której zresztą będzie bardzo ograniczony dostęp przewidziany jedynie 

poprzez ciąg pieszo- rowerowy KDWx) na tyłach działek budowlanych sprzyjać będzie 

powstawaniu na tym terenie dzikich wysypisk śmieci, 

Skazany na takie sąsiedztwo Szlak Żurawi nie będzie wygodny dla mieszkańców i 

spacerowiczów. Doświadczenie uczy ,że najpewniej przegoni tych ostatnich bałagan oraz 

odór wydobywający się z kompostowników. 

- dostęp do szlaku , który łączy miasto z osiedlem może być ogromnym atutem dla całego 

założenia. To tutaj powinny znaleźć się główne dominanty ( nie wysokościowe a jakościowe) 

spajające osiedle z miastem oraz istniejącym osiedlem jednorodzinnym. 

- istniejąca zieleń Szlaku Żurawiego powinna łączyć się i wlewać w planowane założenie 

urbanistyczne, stanowić jego główną oś i atrakcje. W proponowanym założeniu brak jest 

wspólnych terenów zielonych umożliwiających rekreację i integrację mieszkańców, a 

oddzielenie płotami od istniejącej zieleni pozbawi mieszkańców na zawsze możliwości 

korzystania z niej, 

- przemyślane połączenie pieszo- rowerowe miasta z osiedlem za pomocą istniejącego już szlaku 

stanowić może udaną alternatywę dla ruchu samochodowego. Planowane osiedle jest oddalone 

od centrum miasta jedynie o 1500m trasy nad jeziorem- tak więc wydaje się wskazane 

wzmocnienie i uatrakcyjnienie takiego ciągu - tym bardziej w świetle prób jakie podejmują 

władze Gminy aby uatrakcyjnić bazę turystyczną Wolsztyna ( łódź turystyczna, która będzie 

cumować w pobliżu, gastronomia w Skansenie oraz usługi rekreacyjne na pobliskim stadionie). 

Przedstawiona koncepcja przedstawia twór całkowicie oderwany od kontekstu. Należy 

zastanowić się czy tak wielkie osiedle o dużej intensywności jest potrzebne miastu i czy jest 

na tyle atrakcyjne by nie pozostać jedynie bublem planistycznym , który zablokuje 

racjonalny i atrakcyjny rozwój tej części miasta. 

Rozstrzygnięcie: częściowo nieuwzględniona 

Uzasadnienie: Częściowo uwzględniono uwagi zgłoszone w pkt 1 dotyczące wysokości 

zabudowy. Dla budynków trzykondygnacyjnych z dachami stromymi została ustalona jako 

wiążąca wysokość do 12,0 m do okapu lub gzymsu oraz zachowana wysokość do 15,0 m do 

kalenicy (dla rozwiązań dachowych). Ograniczona została również możliwość zwiększenia 

wysokości zabudowy na terenach 1MW i 2MW wyłącznie do 15,0 m oraz wyłącznie dla 

budynków zlokalizowanych wokół placu o symbolu 8KDW. W tym zakresie zostały 

wprowadzone zmiany ustaleń w uchwale. Gmina Wolsztyn nie zgłosiła potrzeby lokalizacji 

nowego przedszkola publicznego lub innego publicznego obiektu oświatowego na obszarze 

planu. W planie zabezpieczono możliwość lokalizacji usług (w tym również oświatowych) w 

parterach budynków na terenach 1MW i 2MW wokół placu 8KDW, oraz jako budynków 

mieszkalno-usługowych lub samodzielnych budynków usługowych na terenach 1MW/U, 
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2MW/U i 1MN/U – 3MN/U. Łączna powierzchnia terenów o funkcji mieszanej 

mieszkaniowo-usługowej (MN/U i MW/U) w planie wynosi ok. 8,0 ha. Wobec braku 

zapotrzebowania na publiczny obiekt oświatowy, zastosowano elastyczne zapisy planu, które 

pozwalają reagować na rynkowe zapotrzebowanie na usługi oświatowe. Na ww. terenach 

przewiduje się również możliwość lokalizacji obiektów usługowo - handlowych, ośrodków 

zdrowia i innych usług nieuciążliwych. W projekcie planu przewiduje się lokalizację 

zabudowy niskiej i wyłącznie w obszarze lokalnego centrum (tereny MW i MW/U) – 

zabudowy średniowysokiej w rozumieniu §8 rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Według metody opracowanej przez M. 

Twarowskiego na podstawie podręcznika „Słońce w architekturze” wyd. Arkady 

przeprowadzono analizy cienia dla budynków zlokalizowanych skrajnie wzdłuż drogi 

powiatowej. Analizy wykazały, że cień w dniu równonocy o godz. 7:00 nie przekroczy 

długości 100,0 m, o 7:30 nie będzie zacieniał najbliższego istniejącego budynku po 

południowo zachodniej stronie planu, a o godz. 8:00 nie przekroczy granic pasa drogi 

powiatowej. Sprawdzono również, że względem budynków istniejących po południowo-

zachodniej stronie drogi powiatowej przy zakładanej wysokości zabudowy w planie nie 

będzie zachodziło przesłanianie, o którym mowa w §13 rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Nie uwzględnia się uwagi 

zgłoszonej w pkt 2. Plan został opracowany jako kompleksowe założenie przestrzenne – 

zespół zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanej intensywności z towarzyszącymi 

usługami. Położenie obszaru planu w sąsiedztwie jeziora i lasu, pałacu w Chorzeminie oraz 

bezpośrednio przy granicy administracyjnej miasta Wolsztyna stanowią podstawowe atuty 

lokalizacji. Z tego względu kompozycja zespołu zabudowy została oparta o dwie 

podstawowe osie kompozycyjne, przecinające się na centralnie położonym placu, 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 11KDW. Pierwsza oś, przebiegająca równolegle 

do drogi powiatowej nakierowana jest na główne miejsce włączenia się w ciąg pieszo-

rowerowy szlaku Żurawiego i zejście nad jezioro. Ze względu na położenie szlaku wzdłuż 

jeziora i oddzielenie go od obszaru planu enklawą lasu brak jest możliwości częstego 

włączania do niego. Poza wymienionym włączeniem, dla przyszłych mieszkańców obszaru 

będzie możliwe wejście na szlak na przedłużeniu drogi gminnej stanowiącej północną 

granicę opracowania oraz nowo projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym o symbolu 

6KDWx. Ciąg pieszo-rowerowy został w projekcie planu rozwiązany jako pętla, która łączy 

szlak Żurawi z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż drogi powiatowej. W planie 

zabezpieczono również tereny dla rekreacji mieszkańców. Są one rozplanowane w kilku 

enklawach, z założeniem centralnego terenu sportowo-rekreacyjnego (US) typu Orlik w 

centralnej części planu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w 

postaci trzech mniejszych terenów ZP/US – zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji. 

Łączna powierzchnia tych terenów w planie wynosi 1,2 ha (co daje ok. 5 m
2 

na każdego 

potencjalnego mieszkańca). Dodatkowo wyznaczono dwa tereny zieleni urządzonej na styku 

rowu, wzdłuż południowej granicy planu oraz zaplanowano pasy drogowe o szerokościach 

umożliwiających lokalizację szpalerów drzew i zieleni ulicznej. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/217/2016 

Rady Miejskiej w Wolsztynie 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolsztynie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Chorzemin, gm. Wolsztyn. 

Etap I inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz o zasadach ich finansowania. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Miejska w Wolsztynie rozstrzyga, co 

następuje: 

§ 1. Sposób realizacji dopuszczonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

1) Zadania w zakresie realizacji przewidzianych dróg publicznych będą realizowane zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, 

samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej, o ochronie środowiska i o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w 

kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami 

realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 

regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn oraz na podstawie 

przepisów odrębnych. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii 

elektrycznej realizowane będą w sposób określony w prawie energetycznym. 

3) Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy uchwał 

budżetowych Rady Miejskiej w Wolsztynie. 

4) Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań ustalone będzie według 

kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu uchwał budżetowych Rady Miejskiej w 

Wolsztynie. 

§ 2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w 

formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości. 
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