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 Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 
2007 roku Nr 19, poz. 115 z pópn. zm.), Rada Gmi-
ny Kobyla Góra uchwala, co następuje: 

§1.  W uchwale Nr XX/141/2004 Rady Gminy 
Kobyla Góra z dnia 13 sierpnia 2004 roku w spa-
wie wysoko[ci stawek opEat za zajęcie 1m2 pasa 
drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gmi-
ny, na cele niezwiązane z budową, przebudową, re-
montem, utrzymaniem i ochroną dróg, §1 otrzymu-
je brzmienie: ｧUstala się dzienną stawkę opEaty za 

zajęcie 1m2 pasa drogowego, w celu prowadzenia 
robót w pasie drogowym w wysoko[ci 3zE.ｦ 

§2.  Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący
(-) mgr WEadysEaw MiszkieEo 

Na podstawie: art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w 
związku uchwaEą nr XXI/278/2008 Rady Miejskiej 
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w re-
jonie ul. Browarnej, po stwierdzeniu jego zgodno[ci 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów 
Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskie-
go uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Browarnej, 
przyjętego uchwaEą XXII/319/2004 Rady Miejskiej 
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21.09.2004 r.

2. Granicę obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu.

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

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

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy sta-
nowiące zaEącznik nr 2.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) akcencie architektonicznym ｠ nalery przez to 

rozumieć wyeksponowany fragment budynku bądp 
odcinek elewacji, istotny w ksztaEtowaniu przestrze-
ni, zlokalizowany w postulowanych miejscach na 
rysunku planu;

2) akcencie wysoko[ciowym ｠ nalery przez to 
rozumieć fragment budynku lub narornik, zaakcen-
towany w formie: wykusza, wiery czy elementów 
geometrycznych, m. in. rotundy, walca bądp pro-
stopadEo[cianu, wykraczający ponad ustaloną pla-
nem wysoko[ć, zlokalizowany na rysunku planu w 
strefie lokalizacji akcentów wysoko[ciowych;

3) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami);

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
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od linii rozgraniczającej, w jakiej morna sytuować 
budynek;

5) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

6) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, o wysoko[ci do 1,60 m, w którym 
czę[ć arurowa stanowi minimum 20% powierzchni 
caEkowitej ogrodzenia;

7) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę rzutów wszystkich budynków, mierzoną 
po zewnętrznym obrysie [cian kondygnacji przy-
ziemnej;

8) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzchnię 
o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospoda-
rowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi;

9) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji i promocji wizualnej w ja-
kiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

10) wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym 
｠ nalery przez to rozumieć obiekt handlowy o po-
wierzchni sprzedary powyrej 2000 m2;

11) zjepdzie ｠ nalery przez to rozumieć lokaliza-
cję wjazdu i wyjazdu na teren z ulicy publicznej na 
ukEad wewnętrzny.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) teren rozmieszczenia obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedary powyrej 2000 m² lub zabu-
dowy usEugowej, [ródmiejskiej, oznaczony symbo-
lem UC/U;

2) teren zabudowy usEugowej, [ródmiejskiej, 
oznaczony symbolem U;

3) tereny dróg publicznych, oznaczone symbola-
mi: KD-GP fragment Al. Juliusza SEowackiego, KD-L 
ul. Browarna, fragment ul. Raszkowskiej.

§4. Dla terenu oznaczonego symbolem UC/U, 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu.

1. W zakresie przeznaczenia ustala się lokalizację 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedary po-
wyrej 2000 m2 lub zabudowę usEugową.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji:
a) nowych nadziemnych sieci infrastruktury tech-

nicznej,
b) stacji obsEugi [rodków transportu, myjni samo-

chodowych, hurtowni,
c) tymczasowych obiektów budowlanych z wyjąt-

kiem urządzeG zaplecza budów,
d) stacji transformatorowych, węzEów i stacji re-

dukcyjno｠pomiarowych gazu, koncentratorów te-
lefonicznych itp. urządzeG technicznych, w formie 
wolno stojących obiektów budowlanych we fronto-

wej czę[ci dziaEki,
e) ogrodzeG betonowych i relbetowych;
f) obiektów maEej architektury,
g) szyldów i tablic informacyjnych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakaz:
a) lokalizacji obiektów i urządzeG, których oddzia-

Eywanie powodowaEoby przekraczanie standardów 
jako[ci [rodowiska okre[lonych przepisami odręb-
nymi, poza terenem do którego inwestor posiada 
tytuE prawny,

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem 
dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji 
celu publicznego,

c) stosowania pieców i trzonów kuchennych na 
paliwo staEe, z wyjątkiem paliw ze pródeE odnawial-
nych;

2) nakaz:
a) zagospodarowania zielenią nieutwardzonych 

powierzchni,
b) stosowania zabezpieczeG przed infiltracją do 

[rodowiska gruntowo-wodnego, zanieczyszczeG z 
wód opadowych i roztopowych pochodzących z na-
wierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia 
ruchu koEowego,

c) zagospodarowania mas ziemnych pochodzą-
cych z prac ziemnych, a speEniających standardy 
jako[ci gleby, na terenach ich powstawania poprzez 
wykorzystanie ich do ksztaEtowania form zieleni 
towarzyszącej inwestycjom, z dopuszczeniem usu-
wania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) rekultywacji, w przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczenia gleb lub ziemi, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

e) segregacji, gromadzenia i zagospodarowania 
odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz z przepisami odrębnymi,

f) ograniczenia emisji zanieczyszczeG w powietrzu 
do warto[ci dopuszczalnych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

g) stosowania paliw pEynnych, gazowych i staEych 
charakteryzujących się niskimi wskapnikami emisji 
lub alternatywnych pródeE do wytwarzania energii 
do celów grzewczych i technologicznych,

h) odprowadzania [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej,

i) dopuszczenie wtórnego wykorzystania na tere-
nie wód opadowych.

4. W zakresie ksztaEtowania komfortu akustycz-
nego w [rodowisku ustala się nakaz stosowania dla 
budynków z pomieszczeniami wymagającymi kom-
fortu akustycznego, przeznaczonymi na staEy pobyt 
ludzi, rozwiązaG wynikających z zasad akustyki bu-
dowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
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ustala się:
1) nakaz prowadzenia badaG archeologicznych 

zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakaz prowadzenia nadzoru konserwatorskiego 

zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 

ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się do-
puszczenie:

1) lokalizacji wolno stojących urządzeG reklamo-
wych;

2) lokalizacji urządzeG reklamowych na elewa-
cjach budynków, przy czym powierzchnia reklam 
nie more przekroczyć 50% powierzchni elewacji 
budynku, na której jest umieszczona.

7. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację zabudowy w granicach obszaru wy-
znaczonego na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powierzchnię zabudowy terenu nie większą nir 
97%;

3) powierzchnię biologicznie czynną terenu nie 
mniejszą nir 3%;

4) wysoko[ć budynków do 7 kondygnacji nad-
ziemnych i nie większą nir 25,0 m;

5) dopuszczenie:
a) dowolnej geometrii dachów,
b) lokalizacji akcentów architektonicznych w miej-

scach postulowanych na rysunku planu,
c) lokalizacji akcentów wysoko[ciowych w strefie 

okre[lonej na rysunku planu,
d) lokalizacji kondygnacji podziemnych,
e) lokalizacji Eączników,
f) lokalizacji urządzeG towarzyszących, w tym: 

doj[ć, dojazdów, naziemnych stanowisk postojo-
wych oraz elementów infrastruktury.

8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych ｠ teren objęty 
planem poEorony jest w granicach:

1) obszaru ochrony konserwatorskiej, do którego 
zastosowanie mają przepisy odrębne;

2) obszaru lerącego w zasięgu GEównego Zbior-
nika Wód Podziemnych (GZWP) nr 310, w którym 
ustala się zasady ochrony [rodowiska i przyrody 
oraz ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z 
niniejszym planem;

3) strefy ochrony bezpo[redniej ujęcia wód pod-
ziemnych, z zastrzereniem ust. 10, pkt.1;

4) Lokalnego Programu Rewitalizacji.
9. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 

scalania i podziaEu nieruchomo[ci ｠ w rozumieniu 
przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleG.

10. W zakresie szczegóEowych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) przed realizacją zabudowy, nakaz likwidacji 
studni uj[ciowych z otworów czwartorzędowych 
oraz zniesienia strefy ochrony bezpo[redniej ujęcia 
wód podziemnych, zgodnie z obowiązującymi de-

cyzjami administracyjnymi i przepisami odrębnymi;
2) zakaz wydzielania dziaEek o powierzchni mniej-

szej nir 400,0 m2, z wyjątkiem dziaEek przeznaczo-
nych pod infrastrukturę techniczną;

3) dopuszczenie podziaEów i Eączenie dziaEek pod 
warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospo-
darowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu na wszystkich nieruchomo[ciach powstaEych 
w wyniku tego podziaEu i Eączenia.

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się nakaz:

1) lokalizacji zjazdów z terenu UC/U na teren KD-L 
oraz KD-GP;

2) lokalizacji stanowisk postojowych w obrębie 
terenu, w ilo[ci nie mniejszej nir: 10 miejsc parkin-
gowych na 1000 m2 pow. urytkowej;

3) zapewnienia miejsc przeEadunku i postoju w 
granicach dziaEki budowlanej, dla obsEugi obiektów i 
terenów samochodami cięrarowymi, w ilo[ci wyni-
kającej z potrzeb planowanej funkcji;

4) lokalizacji miejsc parkingowych dla rowerów.
12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) nakaz:
a) powiązania sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienia dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odprowadzenia [cieków komunalnych do kana-
lizacji sanitarnej, a wód opadowych i roztopowych 
do kanalizacji deszczowej,

c) zaopatrzenia obiektów w wodę pitną z sieci wo-
dociągowej,

d) zaopatrzenia obiektów w energię elektryczną z 
sieci elektroenergetycznej;

2) dopuszczenie:
a) podEączenia obiektów do sieci gazowej i teleko-

munikacyjnej,
b) robót budowlanych w zakresie sieci infrastruk-

tury technicznej w tym w szczególnosci sieci: wo-
dociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 
elektroenergetycznej, gazowej, ciepEowniczej, te-
lekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego 
oraz systemu sEurb ratowniczych i bezpieczeGstwa 
publicznego,

c) lokalizacji zbiorników do retencjonowania wód 
deszczowych.

13. Nie wyznacza się terenów dla których okre[la 
się sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania

§5. Dla terenu oznaczonego symbolem U, obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu.

1. W zakresie przeznaczenia ustala się teren zabu-
dowy usEugowej.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji:
a) nowych nadziemnych sieci infrastruktury tech-

nicznej,
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b) stacji obsEugi [rodków transportu, myjni samo-
chodowych, hurtowni,

c) tymczasowych obiektów budowlanych z wyjąt-
kiem urządzeG zaplecza budów,

d) stacji transformatorowych, węzEów i stacji re-
dukcyjno｠pomiarowych gazu, koncentratorów te-
lefonicznych itp. urządzeG technicznych, w formie 
wolno stojących obiektów budowlanych we fronto-
wej czę[ci dziaEki,

e) ogrodzeG betonowych i relbetowych;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) ogrodzeG wyEącznie arurowych,
b) obiektów maEej architektury,
c) szyldów i tablic informacyjnych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakaz:
a) lokalizacji obiektów i urządzeG, których oddzia-

Eywanie powodowaEoby przekraczanie standardów 
jako[ci [rodowiska okre[lonych przepisami odręb-
nymi, poza terenem do którego inwestor posiada 
tytuE prawny,

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem 
dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji 
celu publicznego,

c) stosowania pieców i trzonów kuchennych na 
paliwo staEe, z wyjątkiem paliw ze pródeE odnawial-
nych;

2) nakaz:
a) zagospodarowania zielenią nieutwardzonych 

powierzchni,
b) stosowania zabezpieczeG przed infiltracją do 

[rodowiska gruntowo-wodnego, zanieczyszczeG z 
wód opadowych i rotopowych pochodzącychz na-
wierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia 
ruchu koEowego,

c) zagospodarowania mas ziemnych pochodzą-
cych z prac ziemnych, a speEniających standardy 
jako[ci gleby, na terenach ich powstawania poprzez 
wykorzystanie ich do ksztaEtowania form zieleni 
towarzyszącej inwestycjom, z dopuszczeniem usu-
wania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) rekultywacji, w przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczenia gleb lub ziemi, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

e) segregacji, gromadzenia i zagospodarowania 
odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz z przepisami odrębnymi,

f) ograniczenia emisji zanieczyszczeG w powietrzu 
do warto[ci dopuszczalnych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

g) stosowania paliw pEynnych, gazowych i staEych 
charakteryzujących się niskimi wskapnikami emisji 
lub alternatywnych pródeE do wytwarzania energii 
do celów grzewczych i technologicznych,

h) odprowadzania [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej,

i) dopuszczenie wtórnego wykorzystania na tere-
nie wód opadowych i roztopowych.

4. W zakresie ksztaEtowania komfortu akustycz-
nego w [rodowisku ustala się nakaz stosowania dla 
budynków z pomieszczeniami wymagającymi kom-
fortu akustycznego, przeznaczonymi na staEy pobyt 
ludzi, rozwiązaG wynikających z zasad akustyki bu-
dowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się:

1) nakaz:
a) prowadzenia badaG archeologicznych zgodnie z 

przepisami odrębnymi,
b) prowadzenia nadzoru konserwatorskiego zgod-

nie z przepisami odrębnymi,
c) zachowania istniejącego budynku chronionego 

planem, wpisanego do ewidencji zabytków, ozna-
czonego szrafem na rysunku planu;

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeG reklamowych 
na istniejącym budynku chronionym planem, ozna-
czonym szrafem na rysunku planu.

6. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

7. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację zabudowy, w granicach obszaru wy-
znaczonego na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powierzchnię zabudowy terenu nie większą nir 
85%;

3) powierzchnię biologicznie czynną terenu nie 
mniejszą nir 5%;

4) wysoko[ć budynku zgodnie ze stanem istnieją-
cym w dniu uchwalenia planu;

5) ksztaEt dachu zgodnie ze stanem istniejącym w 
dniu uchwalenia planu;

6) dopuszczenie lokalizacji:
a) akcentów architektonicznych w miejscach po-

stulowanych na rysunku planu,
b) akcentów wysoko[ciowych w strefie okre[lo-

nej na rysunku planu,
c) kondygnacji podziemnych,
d) urządzeG towarzyszących, w tym: doj[ć, do-

jazdów, naziemnych stanowisk postojowych oraz 
elementów infrastruktury.

8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych ｠ teren objęty 
planem poEorony jest w granicach:

1) obszaru ochrony konserwatorskiej, do którego 
zastosowanie mają przepisy odrębne;

2) obszaru lerącego w zasięgu GEównego Zbior-
nika Wód Podziemnych (GZWP) nr 310, w którym 
ustala się zasady ochrony [rodowiska i przyrody 
oraz ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z 
niniejszym planem;

3) strefy ochrony bezpo[redniej ujęcia wód pod-
ziemnych, z zastrzereniem ust. 10, pkt.1;
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4) Lokalnego Programu Rewitalizacji.
9. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 

scalania i podziaEu nieruchomo[ci ｠ w rozumieniu 
przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleG.

10. W zakresie szczegóEowych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) przed realizacją zabudowy, nakaz likwidacji 
studni uj[ciowych z otworów czwartorzędowych 
oraz zniesienia strefy ochrony bezpo[redniej ujęcia 
wód, zgodnie z obowiązującymi decyzjami admini-
stracyjnymi i przepisami odrębnymi;

2) zakaz wydzielania dziaEek o powierzchni mniej-
szej nir 400,0 m2, z wyjątkiem dziaEek przeznaczo-
nych pod infrastrukturę techniczną;

3) dopuszczenie podziaEów i Eączenie dziaEek pod 
warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospo-
darowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu na wszystkich nieruchomo[ciach powstaEych 
w wyniku tego podziaEu i Eączenia.

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dostęp do przylegEych dróg publicznych, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

2) nakaz lokalizacji miejsc parkingowych dla ro-
werów.

12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) nakaz:
a) powiązania sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienia dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odprowadzenia [cieków komunalnych do kana-
lizacji sanitarnej, a wód opadowych i roztopowych 
do kanalizacji deszczowej,

c) zaopatrzenia obiektów w wodę pitną z sieci wo-
dociągowej,

d) zaopatrzenia obiektów w energię elektryczną z 
sieci elektroenergetycznej;

2) dopuszczenie:
a) podEączenia obiektów do sieci gazowej i teleko-

munikacyjnej,
b) robót budowlanych w zakresie sieci infrastruk-

tury technicznej w tym w szczególnosci sieci: wo-
dociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 
elektroenergetycznej, gazowej, ciepEowniczej, te-
lekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego 
oraz systemu sEurb ratowniczych i bezpieczeGstwa 
publicznego.

13. Nie wyznacza się terenów dla których okre[la 
się sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania.

§6. Dla terenów dróg publicznych, obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu.

1. Ustala się przeznaczenie:
1) droga klasy gEównej ruchu przyspieszonego, 

oznaczona symbolem KD-GP;
2) droga klasy dojazdowej, oznaczona symbolem 

KD-L.
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji:
1) urządzeG reklamowych;
2) obiektów budowlanych z wyjątkiem sEurących 

funkcjonowaniu ulicy;
3) napowietrznych sieci infrastruktury technicz-

nej.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się nakaz:
1) zagospodarowania nieutwardzonych po-

wierzchni pasa drogowego niską zielenią urządzoną 
oraz utrzymanie i uzupeEnienie istniejących rzędów 
drzew z zastrzereniem, re w przypadku przebu-
dowy ukEadu drogowego dopuszcza się likwidację 
drzew kolidujących z tą inwestycją;

2) stosowania zabezpieczeG przed infiltracją do 
[rodowiska gruntowo-wodnego, zanieczyszczeG z 
wód opadowych i roztopowych pochodzących z na-
wierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia 
ruchu koEowego.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nakaz:

1) prowadzenia badaG archeologicznych zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) prowadzenia nadzoru konserwatorskiego zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) nakaz zapewnienia ogólnego dostępu z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektów maEej architektury, takich jak Eaw-

ki, sEupy ogEoszeniowe, a takre zieleni urządzonej, 
urządzeG infrastruktury technicznej, elementów sys-
temu informacji miejskiej, z uwzględnieniem przepi-
sów odrębnych,

b) obiektów i urządzeG związanych z obsEugą ru-
chu pasarerów komunikacji zbiorowej,

c) ogrodzeG związanych z funkcjonowaniem ukEa-
du drogowego.

6. w zakresie szczegóEowych parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu ustala się:

1) nakaz:
a) zachowania szeroko[ci dróg w liniach rozgrani-

czających zgodnie z rysunkiem planu,
b) usytuowania na terenach KD-GP oraz KD-L, 

jezdni o parametrach zgodnych z przepisami odręb-
nymi,

c) usytuowania na terenie KD-GP, jezdni o para-
metrach dostosowanych do ruchu autobusów ko-
munikacji zbiorowej i zgodnych z przepisami odręb-
nymi,

d) lokalizacji chodników o parametrach zgodnych 
z przepisami odrębnymi,

e) lokalizacji [cierki rowerowej o parametrach 
zgodnych z przepisami odrębnymi, wzdEur ulicy KD-
GP,
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f) uwzględnienie wymagaG technicznych i zasad 
wynikających z lokalizacji istniejących i planowa-
nych urządzeG infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) dodatkowych pasów ruchu w strefach skrzyro-

waG, o ile nie koliduje to z pozostaEymi ustaleniami 
planu,

b) ogrodzeG związanych z funkcjonowaniem ukEa-
du drogowego,

c) zatok autobusowych na terenie KD-GP,
d) miejsc postojowych na terenie KD-L,
e) [cierki rowerowej na terenie KD-L o parame-

trach zgodnych z przepisami odrębnymi.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych ｠ teren objęty 
planem poEorony jest w granicach:

1) obszaru ochrony konserwatorskiej, do którego 
zastosowanie mają przepisy odrębne;

2) obszaru lerącego w zasięgu GEównego Zbior-
nika Wód Podziemnych (GZWP) nr 310, w którym 
ustala się zasady ochrony [rodowiska i przyrody 
oraz ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z 
niniejszym planem;

3) Lokalnego Programu Rewitalizacji.
8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 

scalania i podziaEu nieruchomo[ci ｠ w rozumieniu 
przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleG.

9. W zakresie szczegóEowych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych na tere-
nach KD-GP;

2) nakaz:
a) zachowania ciągEo[ci powiązaG dróg na obsza-

rze planu z zewnętrznym ukEadem transportowym 
oraz w zgodzie z przepisami odrębnymi,

b) uwzględnienia wymagaG technicznych i zasad 
wynikających z lokalizacji istniejących i planowa-
nych urządzeG infrastruktury technicznej,

c) lokalizacji zjazdów z terenu KD-L oraz KD-GP na 
teren UC/U oraz z terenu KD-L na teren U;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych na 
terenie KD-L.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) nakaz:
a) powiązania sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odprowadzenia [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej,

c) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej;

2) dopuszczenie:
a) usuwania kolizji z istniejącymi sieciami infra-

struktury technicznej,
b) robót budowlanych w zakresie sieci infrastruk-

tury technicznej w tym w szczególno[ci sieci: wo-

dociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 
elektroenergetycznej, gazowej, ciepEowniczej, te-
lekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego 
oraz systemu sEurb ratowniczych i bezpieczeGstwa 
publicznego,

c) lokalizacji przyEączy do sieci infrastruktury tech-
nicznej,

d) lokalizacji innych nir wymienione sieci infra-
struktury technicznej, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

11. Nie wyznacza się obszarów terenów dla któ-
rych okre[la się sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i urytkowania.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§7. Dla obszaru objętego planem okre[la się staw-
kę sEurącą naliczeniu opEaty z tytuEu wzrostu warto-
[ci nieruchomo[ci, w wysoko[ci 10%.

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§8. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

§9. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Ryszard Taciak
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1. Realizacja magistralnych instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych nastąpi z budretu Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski.

2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 
1, nastąpi po ujęciu wiąrących się z nimi inwestycji 
w budrecie miasta.

3. Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2, ze [rodków 
pochodzących z funduszy unijnych. 

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr LII/700/2010

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 4 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 

do zadaG wEasnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 , art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717)2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, usta-
wy o PaGstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2010 r. nr 130, poz. 871) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne 

§1. 1. Uchwala się czę[ciową zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów dziaEalno[ci gospodarczej w miejscowo[ci 
Komorniki w rejonie ul. Platynowej zwaną dalej 
ｧplanemｦ. 

2. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Komorniki, uchwalo-
nego UchwaEą Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komor-
niki z dnia 25 papdziernika 2010 r. 

3. ZaEączniki do uchwaEy stanowią: 

1) czę[ć graficzna zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 
w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - zaEącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych - zaEącznik nr 3. 

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) symbole oznaczające przeznaczenie terenów; 
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) klasyfikacja ulic oraz ich szeroko[ć w liniach 

rozgraniczających. 
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 
1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

UchwaEę Rady Gminy Komorniki; 
2) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy; 

5471

UCHWADA NR LIII/359/2010 RADY GMINY KOMORNIKI 

 z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia czę[ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
dziaEalno[ci gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej
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