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Województwa Wielkopolskiego Nr 174 ｠ 18814 ｠ Poz. 3268

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz w związku z uchwaEą nr XXIX/479/2005 
Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2005 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu poEoronego wzdEur ul. PowstaGców 
Wielkopolskich pomiędzy ul. WrocEawską i Wojska 
Polskiego na obszarze miasta Jarocina, uchwala się, 
co następuje:

RozdziaE I 
Ustalenia ogólne

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Jarocin, uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poEoronego wzdEur ul. Po-
wstaGców Wielkopolskich pomiędzy ul. WrocEaw-
ską i Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina, 
zwaną dalej planem.

§2. 1. Rysunek planu w skali 1 : 2000 zatytu-
Eowany ｧZmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu poEoronego wzdEur ul. 
PowstaGców Wielkopolskich pomiędzy ul. WrocEaw-
ską i Wojska Polskiego na obszarze miasta Jaroci-
naｦ stanowi zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy i 
jest jej integralną czę[cią.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu planu stanowi zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy i jest jej integralną czę[cią.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowi zaEącznik nr 
3 do niniejszej uchwaEy i jest jej integralną czę[cią.

4. Granice obszaru objętego planem okre[lone zo-
staEy na rysunku planu.

5. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,

3) przeznaczenie terenów, okre[lone symbolami: 
MN, MNU, MW, MWU, U, UC, R, WS, U/P, KSU, E, 
G, KDG, KDL, KDD, KDW, KWPJ, KDX,

4) obowiązujące linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) warunkowe nieprzekraczalne linie zabudowy
7) granice wydzieleG wewnętrznych
8) symbole wydzieleG wewnętrznych
9) stanowisko archeologiczne
6. PozostaEe oznaczenia graficzne posiadają zna-

czenie informacyjne, sugerujące okre[lone rozwią-
zania przestrzenne i regulacyjne.

§3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przepisach szczególnych ｠ rozumie się przez to 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, nor-
my branrowe, oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych;

2) terenie ｠ rozumie się przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
w któ-rego kardym punkcie obowiązują te same 
ustalenia;

3) przeznaczeniu podstawowym terenu ｠ rozumie 
się przez to funkcję wyznaczoną do lokalizacji na 
danym terenie, która w ramach realizacji planu win-
na stać się przewarającą (dominującą) formą wyko-
rzystania tego terenu, a wprowadzenie innych nir 
podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyEącznie 
pod warunkiem speEnienia ustaleG szczegóEowych 
niniejszej uchwaEy;

4) przeznaczeniu uzupeEniającym, dopuszczalnym 
terenu ｠ rozumie się przez to funkcję inną nir pod-
stawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym te-
renie przy speEnieniu dodatkowych warunków oraz 
wcze[niejszej lub równoczesnej realizacji przezna-
czenia podstawowego, nie przekraczającą 20% po-
wierzchni tego terenu, o ile ustalenia dla terenów 
nie stanowią inaczej;

5) wydzieleniach wewnętrznych ｠ rozumie się 
przez to wydzielone czę[ci terenu, na których wpro-
wadza się dodatkowe ustalenia, ograniczające lub 
wzbogacające ustalenia obowiązujące na danym te-
renie;

6) obowiązujących liniach zabudowy ｠ rozumie się 
przez to linie wyznaczone na rysunku planu, okre-
[lające usytuowanie podstawowej bryEy budynków; 
dopuszcza się przekroczenie tych linii maksymalnie 
o 0,5 m najdalej wysuniętą czę[cią dachu, balko-
nami, wykuszami i innymi podobnymi elementami; 
obowiązujące linie zabudowy nie ograniczają loka-
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lizacji dróg, sieci technicznych i uzbrojenia terenu, 
oraz kondygnacji podziemnych;

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｠ rozu-
mie się przez to linie wyznaczone na rysunku pla-
nu, okre[lające maksymalny zasięg usytuowania 
podstawowej bryEy budynków; dopuszcza się prze-
kroczenie tych linii maksymalnie o 0,5 m najdalej 
wysuniętą czę[cią dachu, balkonami, wykuszami i 
innymi podobnymi elementami; nieprzekraczalne li-
nie zabudowy nie ograniczają lokalizacji dróg, sieci 
technicznych i uzbrojenia terenu, oraz kondygnacji 
podziemnych;

8) warunkowych nieprzekraczalnych liniach zabu-
dowy ｠ rozumie się przez to linie wyznaczone na 
rysunku planu, okre[lające usytuowanie budynków 
tak samo jak nieprzekraczalne linie zabudowy, ale 
dopiero po speEnieniu dodatkowych warunków;

9) poziomie terenu ｠ rozumie się przez to rzędną 
projektowanego lub urządzonego terenu przed wej-
[ciem gEównym do budynku bądp jego samodzielnej 
czę[ci (klatki schodowej), nie będącym wyEącznie 
wej[ciem do pomieszczeG gospodarczych lub tech-
nicznych;

10) wysoko[ci budynku ｠ rozumie się przez to 
wysoko[ć budynku liczoną od poziomu terenu do 
kalenicy bądp najwyrszego punktu dachu;

11) powierzchni zabudowy ｠ rozumie się przez to 
powierzchnie przeznaczone pod zabudowę budyn-
kami i powierzchnie utwardzone (nieprzepuszczają-
ce wody);

12) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ rozu-
mie się przez to warto[ć sumy powierzchni caEkowi-
tej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych 
i przyziemnych budynków zlokalizowanych na dziaE-
ce (terenie) do powierzchni tej dziaEki (tego terenu);

13) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ ro-
zumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro[linno-
[cią oraz wodę powierzchniową na dziaEce (terenie), 
a takre 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako staEe trawniki lub kwietniki 
na podEoru zapewniającym ich naturalną wegetację, 
których powierzchnia jest nie mniejsza nir 10m2;

14) odpadach gospodarczych ｠ rozumie się przez 
to odpady powstające przy prowadzeniu dziaEalno-
[ci gospodarczej, nie będące odpadami komunalny-
mi, niebezpiecznymi, promieniotwórczymi, medycz-
nymi i weterynaryjnymi;

15) strefie ochronnej ｠ rozumie się przez to teren 
znajdujący się wzdEur napowietrznych linii elektro-
energetycznych, na którym more wystąpić przekro-
czenie dopuszczalnych poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego okre[lonego w przepisach 
szczególnych, i na którym obowiązują dodatkowe 
ustalenia zawarte w niniejszej uchwale;

16)  urządzeniach infrastruktury technicznej ｠ ro-
zumie się przez to sieci wodociągowe, elektroener-
ge-tyczne, gazownicze, ciepEownicze, kanalizacyj-
ne, telekomunikacyjne (infrastruktura techniczna 
liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje roz-
dzielcze i inne (infrastruktura techniczna kubaturo-

wa);
17) obiekcie maEej architektury ｠ rozumie się przez 

to niewielkie obiekty, a w szczególno[ci:
a) posągi, fontanny, wodotryski i inne obiekty ar-

chitektury ogrodowej,
b) elementy lub urządzenia sEurące rekreacji co-

dziennej i utrzymaniu porządku, jak: Eaweczki, 
[mietniki itp.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o prze-
znaczeniu terenu pod:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｠ ro-
zumie się przez to zabudowę wolnostojącą, blipnia-
czą lub szeregową, sEurącą zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych; dopuszcza się wydzielenie w po-
szczególnych budynkach nie więcej nir dwóch lo-
kali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 
i lokalu urytkowego (z wyEączeniem usEug handlu, 
gastronomii i rzemiosEa) o powierzchni caEkowitej 
nie przekraczającej 30% powierzchni caEkowitej bu-
dynku;

2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usEu-
gami z parterze ｠ rozumie się przez to zabudowę 
wolnostojącą lub blipniaczą, sEurącą zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych; dopuszcza się wydzielenie 
w poszczególnych budynkach nie więcej nir dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalne-
go i lokalu urytkowego lub handlowego, gastrono-
mii lub innych usEug nieuciąrliwych, o powierzchni 
caEkowitej nie przekraczającej 50% powierzchni caE-
kowitej budynku i znajdującego się w parterze;

3) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ｠ ro-
zumie się przez to zabudowę sEurącą zaspokajaniu 
po-trzeb mieszkaniowych, dla której w poszczegól-
nych budynkach wydziela się więcej nir dwa lokale 
mieszkalne, wraz z funkcjami towarzyszącymi nie-
zbędnymi do samodzielnego funkcjonowania terenu;

4) zabudowę mieszkaniowo-usEugową ｠ rozumie 
się przez to zabudowę sEurącą zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, dla której w poszczególnych bu-
dynkach wydziela się więcej nir dwa lokale miesz-
kalne, wraz z funkcjami towarzyszącymi niezbędny-
mi do samodzielnego funkcjonowania terenu, i/lub 
zabudowę usEugową (handel detaliczny, gastrono-
mia, turystyka, rzemiosEo nieprodukcyjne związane 
z obsEugą klientów i naprawą sprzętu gospodarstwa 
domowego, obsEuga dziaEalno[ci gospodarczej i inne 
nieuciąrliwe, z wykluczeniem usEug naprawy i ob-
sEugi pojazdów mechanicznych);

5) usEugi ｠ rozumie się przez to usEugi sEurące 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaGców o znaczeniu lo-
kalnym, takie jak handel detaliczny o powierzchni 
sprzedary nie przekraczającej 400 m2, usEugi gastro-
nomii, rzemiosEo nieprodukcyjne związane z obsEugą 
klientów i naprawą sprzętu gospodarstwa domowe-
go, obsEuga dziaEalno[ci gospodarczej, turystyka, 
usEugi Eączno[ci i inne usEugi nieuciąrliwe, wraz z 
funkcjami towarzyszącymi niezbędnymi do samo-
dzielnego funkcjonowania terenu, z wykluczeniem 
usEug naprawy i obsEugi pojazdów mechanicznych;
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6) usEugi nieuciąrliwe ｠ rozumie się przez to usEugi, 
które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów szczególnych związanych z ochroną [ro-
dowiska;

7) produkcję i rzemiosEo nieuciąrliwe ｠ rozumie się 
przez to produkcję i rzemiosEo, które nie są zaliczane 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko w rozumieniu przepisów szczegól-
nych związanych z ochroną [rodowiska;

8) [redniopowierzchniowe obiekty handlowe ｠ ro-
zumie się przez to usEugi handlu o znaczeniu po-
nadlokalnym, dla których powierzchnia sprzedary 
wynosi od 400 m² do 2000 m²;

9) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe ｠ ro-
zumie się przez to usEugi handlu o znaczeniu po-
nadlokalnym, dla których powierzchnia sprzedary 
przekracza 2000 m²;

10) aktywno[ć gospodarczą ｠ rozumie się przez 
to tereny przeznaczone pod rozwój funkcji przemy-
sEowej, magazynowej, skEadowej, hurtowej (w tym 
handel hurtowy i póEhurtowy o powierzchni sprze-
dary nie przekraczającej 400 m2), wraz z funkcja-
mi towarzyszącymi niezbędnymi do samodzielnego 
funkcjonowania terenu;

11) obsEugę urządzeG komunikacji samochodowej 
｠ rozumie się przez to stacje benzynowe, myjnie 
sa-mochodowe, warsztaty samochodowe, lakiernie 
samochodowe, parkingi, garare, stacje diagnosty-
ki pojazdów itp., wraz z funkcjami towarzyszącymi 
niezbędnymi do samodzielnego funkcjonowania te-
renu.

RozdziaE II
Ustalenia dla caEego obszaru objętego planem

§4. Ustalenia ogólne.
1.  Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach za-gospodarowania:

1) obszar objęty planem jest przeznaczony pod 
tereny

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usEugami w parterze ｠ oznaczone na rysunku planu 
symbolem MNU,

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ｠ 
oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

d) zabudowy mieszkaniowo-usEugowej ｠ oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MWU,

e) usEug ｠ oznaczone na rysunku planu symbolem 
U,

f) [redniopowierzchniowych i wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych ｠ oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UC,

g) rolnicze ｠ oznaczone na rysunku planu symbo-
lem R,

h) wód powierzchniowych [ródlądowych ｠ ozna-

czone na rysunku planu symbolem WS,
i) aktywno[ci gospodarczej ｠ oznaczone na rysun-

ku planu symbolem U/P,
j) komunikacji ｠ oznaczone na rysunku planu sym-

bolami KDG, KDL, KDD, KDW, KWPJ, KDX,
k) urządzeG obsEugi komunikacji samochodowej ｠ 

oznaczone na rysunku planu symbolem KSU,
l) urządzeG elektroenergetycznych ｠ oznaczone na 

rysunku planu symbolem E,
m) urządzeG gazowych ｠ oznaczone na rysunku 

planu symbolem G;
2) zasady zagospodarowania terenów, o których 

mowa w pkt 1, są okre[lone w §9.
2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego
1)  ustala się wymóg ksztaEtowania terenów obję-

tych planem tak by tworzyEy harmonijną caEo[ć pod 
względem skali, formy i detalu architektonicznego 
z sąsiednimi terenami i nie zakEócaEy swoją formą 
wyglądu terenów sąsiednich;

2) ustala się wymóg ksztaEtowania zabudowy w 
sposób uwzględniający istniejące walory krajobrazo-
we oraz skalę, formę i detal architektoniczny;

3) zabudowę istniejącą o przeznaczeniu innym nir 
ustalone przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne 
ustala się jako tymczasową; dla zabudowy istnieją-
cej o charakterze tymczasowym dopuszcza się re-
monty budynków bez morliwo[ci rozbudowy.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego

1) na obszarze objętym planem nie występują par-
ki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 
ani radne inne formy ochrony przyrody, o których 
jest mowa w przepisach szczególnych;

2) szczególne zasady zagospodarowania wynika-
jące z potrzeby ochrony [rodowiska przyrodniczego 
są okre[lone w §7.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1) na obszarze objętym planem występują stano-
wiska archeologiczne;

2) na terenie objętym planem nie występują:
a) strefy ochrony konserwatorskiej A i B,
b) obiekty wpisane do rejestru zabytków i znajdu-

jące się w ewidencji zabytków,
c) strefy ochrony archeologicznej W i OW,
d) strefy krajobrazowe K,
e) zabytki techniki;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego są 

okre[lone w §8.
5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych są okre[lone w §5 
uchwaEy, w ustaleniach dotyczących zasad rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacyjnych, oraz 
w §9 uchwaEy, w ustaleniach szczegóEowych dla 
poszczególnych terenów, dla terenów U, UC, U/P.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy, są okre[lone w pkt 3 kardego ustępu §9 
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w ustaleniach szczegóEowych dla poszczególnych 
terenów.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na pod-stawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a takre nararonych na niebezpie-
czeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych:

1) na terenie objętym planem nie występują tere-
ny górnicze;

2) na terenie objętym planem nie występują te-
reny zagrorone powodzią oraz osuwaniem się mas 
ziemnych.

8. Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym:

1)  zasady scalenia nieruchomo[ci są okre[lone w 
pkt 5 kardego ustępu §9 w ustaleniach szczegóEo-
wych dla poszczególnych terenów;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci są okre[lone w 
pkt 5 kardego ustępu §9 w ustaleniach szczegóEo-
wych dla poszczególnych terenów.

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) ustala się zakaz zabudowy dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolem R;

2) do czasu skablowania linii energetycznych 
ustala się zakaz zabudowy w strefach ochronnych 
okre[lonych na rysunku planu.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zasady rozbudowy i budowy systemu komuni-
kacyjnego są okre[lone w §5;

2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej są okre[lone w §6.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów:

1) istniejące zagospodarowanie i przeznaczenie 
terenów inne nir okre[la uchwaEa, ustala się jako 
tymczasowe urytkowanie i zagospodarowanie tere-
nu;

2) dla terenów, o których mowa w pkt 1 dopusz-
cza się obecne urytkowanie i zagospodarowanie do 
mo-mentu podjęcia nowych dziaEaG inwestycyjnych.

12. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, są okre[lone w pkt 6 kardego ustępu 
§9 w ustaleniach szczegóEowych dla poszczegól-
nych terenów.

§5. Zasady rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacyjnych.

1. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem ustala się z istniejących dróg publicznych, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Ustala się zakaz organizacji nowych wEączeG 
do dróg krajowych nr 11 i 15, które bezpo[rednio 
sąsiadują od póEnocy i zachodu z obszarem objętym 

planem.
3. Dla terenów bezpo[rednio sąsiadujących z dro-

gami krajowymi, o których mowa w ust. 2, wpro-
wadza się minimalną odlegEo[ć obiektów budowla-
nych od zewnętrznej krawędzi jezdni:

1) dla drogi krajowej nr 15, klasy gEównej, ustala 
się:

a) lokalizację jednokondygnacyjnych obiektów bu-
dowlanych, przeznaczonych na staEy pobyt ludzi, 
w odlegEo[ci min. 30 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni,

b) lokalizację wielokondygnacyjnych obiektów bu-
dowlanych, przeznaczonych na staEy pobyt ludzi, 
w odlegEo[ci min. 40 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni,

c) lokalizację obiektów budowlanych, nie przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi, w odlegEo[ci min. 25 
m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

2) dla drogi krajowej nr 11, klasy gEównej ruchu 
przyspieszonego, ustala się:

a) lokalizację jednokondygnacyjnych obiektów bu-
dowlanych, przeznaczonych na staEy pobyt ludzi, 
w odlegEo[ci min. 50 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni,

b) lokalizację wielokondygnacyjnych obiektów bu-
dowlanych, przeznaczonych na staEy pobyt ludzi, 
w odlegEo[ci min. 70 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni,

c) lokalizację obiektów budowlanych, nie przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi, w odlegEo[ci min. 25 
m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

3) dla nowych obiektów przeznaczonych na staEy 
pobyt ludzi dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci, 
o której mowa w pkt 1 i 2, do 25 m (zgodnej z nie-
przekraczalną linią zabudowy) pod warunkiem za-
sto-sowania [rodków technicznych zmniejszających 
uciąrliwo[ci drogi, takich jak np. ekrany akustycz-
ne, zgodnie z przepisami szczególnymi i na warun-
kach okre[lonych przez zarządcę drogi.

4. Ustala się następujące tereny komunikacji (dro-
gi wraz z urządzeniami pomocniczymi) jako cel pu-
bliczny i wprowadza się ich następującą klasyfikację 
funkcjonalną:

1) drogi publiczne, dostępne z ograniczeniami, o 
parametrach drogi gEównej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDG(1-2), dla których:

a) ustala się wymóg uzgadniania z zarządcą drogi 
wszelkich wEączeG z dróg nirszej klasy,

b) ustala się wymóg prowadzenia wszelkich prac 
budowlanych i remontowych na zasadach okre[lo-
nych przez zarządcę drogi i zgodnie z przepisami 
szczególnymi;

2) drogi publiczne, dostępne bez ograniczeG, o 
parametrach drogi lokalnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDL(1-3), dla których:

a) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych ｠ zgodnie z rysunkiem planu, min. 15 m,

b) ustala się minimalną szeroko[ć jezdni ｠ 6 m,
c) w liniach rozgraniczających drogi, poza pasem 

jezdnym ｠ ustala się lokalizację chodników i [cierek 
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rowerowych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
d) dopuszcza się lokalizację rowów melioracyj-

nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre[lonych w przepisach szczególnych, w oparciu 
o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnio-
ne z zarządcą drogi,

e) dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej (w 
formie szpalerów drzew) oraz zieleni niskiej,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów maEej archi-
tektury,

g) dopuszcza się lokalizację stanowisk postojo-
wych w pasie drogowym;

3) drogi publiczne, dostępne bez ograniczeG, o pa-
rametrach drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDD(1-5), dla których:

a) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych ｠ zgodnie z rysunkiem planu, min. 10 m,

b) ustala się minimalną szeroko[ć jezdni ｠ 6 m,
c) w liniach rozgraniczających drogi, poza pasem 

jezdnym ｠ ustala się lokalizację chodników i [cierek 
rowerowych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d)  dopuszcza się lokalizację rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre[lonych w przepisach szczególnych, w oparciu 
o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnio-
ne z zarządcą drogi,

e) dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej (w 
formie szpalerów drzew) oraz zieleni niskiej,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów maEej archi-
tektury,

g) dopuszcza się lokalizację stanowisk postojo-
wych w pasie drogowym;

5. Ustala się ogólnodostępne tereny komunikacyj-
ne (wraz z urządzeniami pomocniczymi) nie stano-
wiące celu publicznego i wprowadza się ich nastę-
pującą klasyfikację funkcjonalną:

1) drogi wewnętrzne, dostępne bez ograniczeG, o 
parametrach drogi dojazdowej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDW(1-3), dla których:

a) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych ｠ zgodnie z rysunkiem planu, min. 10 m,

b) ustala się minimalną szeroko[ć jezdni ｠ 5 m,
c) w liniach rozgraniczających drogi, poza pasem 

jezdnym ｠ ustala się lokalizację chodników i [cierek 
rowerowych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) dopuszcza się lokalizację rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre[lonych w przepisach szczególnych, w oparciu 
o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnio-
ne z zarządcą drogi,

e) dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej (w 
formie szpalerów drzew) oraz zieleni niskiej,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów maEej archi-
tektury,

g) dopuszcza się lokalizację stanowisk postojo-
wych w pasie drogowym;

2) drogi wewnętrzne ｠ ciągi pieszojezdne ｠ ru-
chu uspokojonego, dostępne bez ograniczeG, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KWPJ(1-7), dla 
których:

a) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych ｠ zgodnie z rysunkiem planu, min. 6 m,

b) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodaro-
wanie jezdni i ciągów pieszych (bez ich wydzielania 
w terenie) w formie uliczek ruchu uspokojonego ｠ 
strefa zamieszkania,

c) w przypadku wyodrębnienia jezdni i chodników, 
ustala się minimalną szeroko[ć jezdni ｠ 3,5 m,

d) ustala się obowiązek speEnienia parametrów 
dróg porarowych,

e) dopuszcza się lokalizację urządzeG wymuszają-
cych spowolnienie ruchu koEowego,

f) dopuszcza się lokalizację rowów melioracyjnych 
i infrastruktury technicznej, na warunkach okre[lo-
nych w przepisach szczególnych, w oparciu o spo-
rządzone dokumentacje techniczne,

g) dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej (w 
formie szpalerów drzew) oraz zieleni niskiej,

h) dopuszcza się lokalizację obiektów maEej archi-
tektury;

3) ciągi piesze, dostępne bez ograniczeG, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem KDX(1), dla których:

a) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych ｠ zgodnie z rysunkiem planu, min. 6 m,

b) ustala się obowiązek speEnienia parametrów 
dróg porarowych,

c) dopuszcza się lokalizację rowów melioracyj-
nych i infrastruktury technicznej, na warunkach 
okre[lonych w przepisach szczególnych, w oparciu 
o sporządzone dokumentacje techniczne,

d) dopuszcza się lokalizację [cierek rowerowych,
e) dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej (w 

formie szpalerów drzew) oraz zieleni niskiej,
f) dopuszcza się lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§6. Zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej.

1. Docelowo ustala się zasadę usytuowania pod 
ziemią wszystkich liniowych elementów infrastruk-
tury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi, z wyEączeniem stacji transformatorowych.

2. ObsEugę obszaru objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej okre[la się następująco:

1) zaopatrzenie w wodę: ustala się wyEącznie z 
ogólno-miejskiego systemu wodociągowego wcho-
dzącego w skEad systemu Jarocina, wedEug tech-
nicznych warunków przyEączenia, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi;

2) dla kanalizacji sanitarnej: ustala się wyEącznie 
z ogólno-miejskiego systemu kanalizacyjnego wcho-
dzącego w skEad systemu Jarocina, wedEug tech-
nicznych warunków przyEączenia, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi;

3) dla kanalizacji deszczowej: ustala się wyEącznie 
z ogólno-miejskiego systemu kanalizacyjnego wcho-
dzącego w skEad systemu Jarocina, wedEug tech-
nicznych warunków przyEączenia, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi;
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4) zaopatrzenie w gaz:
a) ustala się wyEącznie z istniejącej sieci przesyEo-

wej, wedEug technicznych warunków przyEączenia, 
zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na 
gaz, przy wystąpieniu wystarczających przesEanek 
ekonomicznych, jest morliwe wprowadzenie no-
wych odcinków sieci przesyEowej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi;

5) elektroenergetyka:
a) przez obszar objęty planem przebiega linia wy-

sokiego napięcia 110 kV,
b) dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii 

energetycznych, zgodnie z przepisami szczególnymi 
i na warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci,

c) do czasu skablowania linii wysokiego napięcia, 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków, bu-
dowli (takich jak maszty) i zieleni wysokiej w odle-
gEo[ci 25 m po kardej stronie od osi linii elektroener-
getycznej o napięciu 110 kV, zgodnie z rysunkiem 
planu,

d) do czasu skablowania linii niskiego napięcia, 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków, bu-
dowli (takich jak maszty) i zieleni wysokiej w odle-
gEo[ci 5 m po kardej stronie od osi linii elektro-ener-
getycznej o napięciu do 20 kV, zgodnie z rysunkiem 
planu,

e) ustala się podEączenie do istniejącej sieci elek-
troenergetycznej o napięciu do 20 kV, poprzez ist-
niejące i nowe stacje transformatorowe,

f) dopuszcza się rozwój sieci elektroenergetycz-
nej, poprzez prowadzanie nowych odcinków linii ni-
skiego napięcia, wyEącznie skablowanych,

g) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z 
alternatywnych pródeE energii, takich jak np. baterie 
sEoneczne, zgodnie z przepisami szczególnymi;

6) dla telekomunikacji:
a) ustala się dostępno[ć poprzez podziemną sieć 

telefoniczną, wedEug technicznych warunków przy-
Eączenia operatora sieci, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

b) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii ko-
mórkowych;

7) zaopatrzenie w ciepEo:
a) ustala się stosowanie instalacji grzewczych 

zasilanych paliwami charakteryzującymi się najnir-
szymi wskapnikami emisyjnymi, takich jak energia 
elektryczna, paliwa pEynne, gazowe i staEe (drewno, 
biomasa) lub alternatywne pródEa energii, zgodnie z 
przepisami szczególnymi,

b) ustala się zakaz lokalizacji lokalnych kotEowni 
węglowych;

8) gospodarka odpadami:
a) ustala się gromadzenie odpadów komunalnych 

i gospodarczych w sposób zapewniający ochronę 
[rodowiska, w odpowiednich pojemnikach zlokali-
zowanych na terenie poszczególnych nieruchomo-
[ci,

b) ustala się nakaz odprowadzania odpadów ko-
munalnych i gospodarczych zgodnie z polityką od-

padową gminy;
9) melioracja: wzdEur rowów melioracyjnych usta-

la się obowiązek zachowania 3-metrowej strefy 
wolnej od zainwestowania i zieleni wysokiej, w celu 
zapewnienia morliwo[ci prac konserwacyjnych od-
powiednim sEurbom melioracyjnym.

§7. Szczególne zasady zagospodarowania wyni-
kające z potrzeb ochrony [rodowiska przyrodnicze-
go:

1) wszelka dziaEalno[ć w obrębie obszaru objęte-
go planem winna respektować obowiązujące prze-
pisy szczególne dotyczące ochrony i ksztaEtowania 
[rodowiska;

2) ustala się zakaz lokalizacji funkcji, obiektów 
oraz urządzeG usEugowych i produkcyjnych, zaliczo-
nych zgodnie z przepisami szczególnymi do przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko (w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale 
spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o oce-
nach oddziaEywania na [rodowisko), w przypadku 
gdy przeprowadzona procedura oceny oddziaEywa-
nia na [rodowisko wykare niekorzystny wpEyw na 
przyrodę;

3) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony [ro-
dowiska w zakresie ochrony przed haEasem, tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) MN(1-5) i MNU(1-6) nalerą do terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MW(1) nalery do terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

c) MWU(1-4) nalerą do terenów mieszkaniowo-
usEugowych;

4) dla terenów, o których mowa w pkt 3, w sy-
tuacji nie speEnienia dopuszczalnych poziomów 
haEasu, ustala się zastosowanie [rodków ograni-
czających emisję haEasu co najmniej do poziomów 
dopuszczalnych, tj. bariery akustyczne, nasadzenia 
zieleni o charakterze izolacyjnym itp.;

5) na terenach przeznaczonych na pobyt ludzi 
obowiązują dopuszczalne poziomy promieniowania 
elek-tromagnetycznego, okre[lone w przepisach 
szczególnych;

6) wszelka dziaEalno[ć powodująca wprowadzanie 
gazów lub pyEów do atmosfery nie more powodo-
wać emisji przekraczających warto[ci dopuszczal-
ne, okre[lone w przepisach szczególnych, poza 
terenem do którego podmiot powodujący emisje po-
siada tytuE prawny;

7) zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych 
[cieków do wód powierzchniowych, podziemnych 
oraz gruntów;

8) ustala się wymóg wykonania powierzchni te-
renów komunikacji i parkingów w sposób uniemor-
liwiający przenikanie do podEora i wód gruntowych 
zanieczyszczeG ropopochodnych oraz olejów i pEy-
nów z pojazdów mechanicznych;

9) na obszarze objętym planem dopuszcza się 
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wszelkie dziaEania na rzecz poprawy stanu [rodo-
wiska, niezalernie od tego czy są one bezpo[rednio 
związane z ustaloną funkcją terenu.

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej. 

Na obszarze objętym planem znajduje się stano-
wisko archeologiczne, wskazane na rysunku planu. 
Dla terenu objętego stanowiskiem archeologicznym 
ustala się obowiązek uzgodnienia z wEa[ciwym or-
ganem SEurby Ochrony Zabytków wszelkich prac 
ziemnych związanych z zabudowaniem lub zago-
spodarowaniem tego terenu, w celu ustalenia zasad 
i warunków przeprowadzenia badaG archeologicz-
nych.

RozdziaE III
 Ustalenia szczegóEowe dla poszczególnych terenów

§9. 1. MN(1-5) ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-

stojąca, blipniacza i szeregowa,
b) lokale urytkowe o powierzchni caEkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni caEkowitej budyn-
ku;

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) budynki gospodarcze,
b) garare i miejsca postojowe,
c) obiekty maEej architektury,
d) urządzenia infrastruktury technicznej,
e) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a) maksymalną wysoko[ć zabudowy ustala się na 
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w podda-
szu), lecz nie więcej nir 12,0 m,

b) minimalną wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej, 
z wyEączeniem budynków gospodarczych i wolno-
stojących garary, ustala się na 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym druga w poddaszu), lecz nie mniej 
nir 8,0 m,

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
chów dwu- lub wielospadowych, o nachyleniu poEa-
ci od 30° do 45°,

d) ustala się jako obowiązek stosowanie dachów 
o takim samym kącie nachylenia dla poEaci naprze-
ciwlegEych,

e) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się poEaciach na wysoko[ci kalenicy,

f) dopuszcza się stosowanie okien poEaciowych i/
lub lukarn,

g) ustala się, re poziom posadowienia posadzki 
parteru nie more być wyrszy nir 1,2 m nad pozio-
mem terenu,

h) budynek gEówny (mieszkalny) i wolnostojące 

garare oraz budynki gospodarcze na poszczegól-
nych dziaEkach, muszą być ujednolicone pod wzglę-
dem architektonicznym,

i) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną li-
nię zabudowy oraz warunkową nieprzekraczalną li-
nie zabudowy,

j) ustala się zachowanie minimalnej odlegEo[ci 
usytuowania zabudowy od granicy dziaEki sąsiedniej 
wynikające z przepisów szczególnych, z zastrzere-
niem lit. k,

k)  dla zabudowy blipniaczej i szeregowej usta-
la się lokalizację budynku jedną [cianą (dla zabu-
dowy szeregowej dwoma przeciwlegEymi [cianami) 
na granicy dziaEki, z tym, re caEy segment musi się 
znajdować w granicach jednej dziaEki,

l) obowiązuje sytuowanie budynków mieszkal-
nych frontem do drogi,

m) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji 
z PCV,

n) dopuszcza się stosowanie na elewacji budyn-
ków okEadzin z cegEy klinkierowej,

o) ustala się wymóg krycia dachu dachówką ce-
ramiczną lub innym materiaEem o fakturze zblironej 
do dachówki, w kolorze od czerwieni do brązu lub 
szaro-grafitowym,

p) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 0,65,

q) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
50% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 

minimum 50%, z czego co najmniej 1/4 musi sta-
nowić wielopoziomową zieleG urządzoną,

b) dla garary wolnostojących i budynków gospo-
darczych ustala się, re powierzchnia zabudowy nie 
more przekraczać 10% powierzchni dziaEki,

c) dla terenów MN(2-4) w strefie ochronnej od li-
nii energetycznej wysokiego napięcia dopuszcza się 
wyEącznie lokalizację miejsc postojowych lub zieleni 
niskiej i [redniej, z zastrzereniem lit. d,

d) dla terenów MN(2-4) w strefie ochronnej od linii 
energetycznej wysokiego napięcia po skablowaniu 
linii energetycznej dopuszcza się lokalizację budyn-
ków, zgodnie z warunkową nieprzekraczalną linią 
zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,

e) ustala się wymóg wyznaczenia miejsc postojo-
wych wolnostojących lub miejsc w gararach, w ilo-
[ci niezbędnej do obsEugi danego terenu ｠ minimum 
1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

f) ustala się wymóg stosowania ogrodzeG aruro-
wych o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

g) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

h) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci:

a) minimalną wielko[ć dziaEki budowlanej ustala 
się odpowiednio: dla zabudowy wolnostojącej na 
700 m², dla zabudowy blipniaczej na 600 m², dla 
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zabudowy szeregowej na 400 m²,
b) minimalną szeroko[ć frontu dziaEki ustala się 

odpowiednio: dla zabudowy wolnostojącej na 18 m, 
dla zabudowy blipniaczej na 14 m, dla zabudowy 
szeregowej na 10 m;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

2. MNU(1-6) ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami w parterze:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-

stojąca i blipniacza,
b) lokale handlowe, gastronomiczne lub inne usEu-

gowe ｠ nieuciąrliwe ｠ o powierzchni caEkowitej nie 
przekraczającej 50% powierzchni caEkowitej budyn-
ku i znajdujące się w parterze,

c) lokale urytkowe o powierzchni caEkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni caEkowitej budyn-
ku;

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) pokoje do wynajęcia, nie przekraczające 30% 

powierzchni przeznaczonej do zamieszkiwania,
b) budynki gospodarcze,
c) garare i miejsca postojowe,
d) obiekty maEej architektury,
e) urządzenia infrastruktury technicznej,
f) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a) maksymalną wysoko[ć zabudowy ustala się na 
3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w podda-
szu), lecz nie więcej nir 12,0 m,

b) minimalną wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej, 
z wyEączeniem budynków gospodarczych i wolno-
stojących garary, ustala się na 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym druga w poddaszu), lecz nie mniej 
nir 8,0 m,

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
chów dwu- lub wielospadowych, o nachyleniu poEa-
ci od 30° do 45°,

d) ustala się jako obowiązek stosowanie dachów 
o takim samym kącie nachylenia dla poEaci naprze-
ciwlegEych,

e) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się poEaciach na wysoko[ci kalenicy,

f) dopuszcza się stosowanie okien poEaciowych i/
lub lukarn,

g) ustala się, re poziom posadowienia posadzki 
parteru nie more by[ wyrszy nir 1,2 m nad pozio-
mem terenu,

h) funkcja usEugowa more być lokalizowana wy-
Eącznie w parterze budynku gEównego (mieszkalne-
go),

i) budynek gEówny (mieszkalny z morliwymi usEu-
gami w parterze) i wolnostojące garare oraz budyn-
ki gospodarcze na poszczególnych dziaEkach, muszą 

być ujednolicone pod względem architektonicznym,
j) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną li-

nię zabudowy oraz obowiązującą linię zabudowy,
k) ustala się zachowanie minimalnej odlegEo[ci 

usytuowania zabudowy od granicy dziaEki sąsiedniej 
wynikające z przepisów szczególnych, z zastrzere-
niem lit. l,

l) dla zabudowy blipniaczej ustala się lokalizację 
budynku jedną [cianą na granicy dziaEki, z tym, re 
caEy segment musi się znajdować w granicach jed-
nej dziaEki,

m) obowiązuje sytuowanie budynków mieszkal-
nych (z morliwymi usEugami w parterze) frontem do 
drogi,

n) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji 
z PCV,

o) dopuszcza się stosowanie na elewacji budyn-
ków okEadzin z cegEy klinkierowej,

p) ustala się wymóg krycia dachu dachówką ce-
ramiczną lub innym materiaEem o fakturze zblironej 
do dachówki, w kolorze od czerwieni do brązu lub 
szaro-grafitowym,

q) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 0,70,

r) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
60% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 

minimum 40%, z czego co najmniej 1/4 musi stano-
wić wielopoziomową zieleG urządzoną,

b) dla garary wolnostojących i budynków gospo-
darczych ustala się, re powierzchnia zabudowy nie 
more przekraczać 15% powierzchni dziaEki,

c) ustala się wymóg wyznaczenia miejsc postojo-
wych wolnostojących lub miejsc w gararach, w ilo-
[ci niezbędnej do obsEugi danego terenu ｠ minimum 
1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

d) w sytuacji lokalizacji funkcji usEugowej ustala 
się wymóg wyznaczenia miejsc postojowych dla 
klientów w ilo[ci niezbędnej do obsEugi danego 
terenu ｠ minimum 1 miejsce postojowe na 40 m² 
powierzchni sprzedary lub powierzchni urytkowej 
lokali usEugowych,

e) ustala się wymóg stosowania ogrodzeG aruro-
wych o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

f) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

g) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci:

a) minimalną wielko[ć dziaEki budowlanej ustala 
się na 1000 m²,

b) minimalną szeroko[ć frontu dziaEki ustala się na 
20 m;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o plnowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

3. MW(1) ｠ teren zabudowy mieszkaniowej wie-
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lorodzinnej:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna [redniej intensywno[ci;
2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi wbudowane lub wolnostojące,
b) ogólnodostępne drogi wewnętrzne,
c) [cierki piesze i rowerowe,
d) garare i miejsca postojowe,
e) obiekty maEej architektury,
f) urządzenia infrastruktury technicznej,
g) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a) maksymalną wysoko[ć przebudowywanej lub 
nowo realizowanej zabudowy ustala się na 6 kon-
dygnacji nadziemnych (w tym szósta w poddaszu), 
lecz nie więcej nir 23,0 m,

b) dopuszcza się w istniejącym budynku mieszkal-
nym utrzymanie dachu pEaskiego,

c) dla nowej zabudowy lub w przypadku podnie-
sienia istniejącego budynku ustala się dachy dwu- 
lub wielospadowe, o nachyleniu od 30° do 45°,

d) ustala się jako obowiązek stosowanie dachów 
o takim samym kącie nachylenia dla poEaci naprze-
ciwlegEych,

e) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się poEaciach na wysoko[ci kalenicy,

f) dopuszcza się stosowanie okien poEaciowych i/
lub lukarn,

g) budynek mieszkalny i wolnostojące garare oraz 
budynki gospodarcze na poszczególnych dziaEkach, 
muszą być ujednolicone pod względem architekto-
nicznym,

h) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną li-
nię zabudowy,

i) odlegEo[ć budynków od dziaEki sąsiedniej ustala 
się na minimum 6,0 m,

j) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji z 
PCV,

k) dopuszcza się stosowanie na elewacji budyn-
ków okEadzin z cegEy klinkierowej,

l) dla dachów dwu- i wielospadowych ustala się 
wymóg krycia dachówką ceramiczną lub innym ma-
teriaEem o fakturze zblironej do dachówki, w kolorze 
od czerwieni do brązu lub szaro-grafitowym,

m) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 2,0,

n) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
70% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 

minimum 30%, z czego co najmniej 1/3 musi stano-
wić wielopoziomową zieleG urządzoną,

b) ustala się obowiązek zrealizowania placów za-
baw dla dzieci (ogródków jordanowskich) oraz tere-
nów zieleni urządzonej,

c) dopuszcza się wprowadzenie ogólnodostępnej, 
wewnętrznej komunikacji koEowej oraz pieszej i ro-

werowej, zgodnie z przepisami szczególnymi,
d)  ustala się wymóg wyznaczenia miejsc postojo-

wych lub miejsc w gararach podziemnych, w ilo[ci 
niezbędnej do obsEugi danego terenu ｠ minimum 1 
miejsce postojowe na jedno mieszkanie plus 20% 
miejsc postojowych ogólnodostępnych,

e) ustala się wymóg stosowania ogrodzeG aruro-
wych o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

f) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

g) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci: dopuszcza się dokonywanie podzia-
Eów wtórnych;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

4. MWU(1-4) ｠ tereny zabudowy mieszkaniowo-
usEugowej:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) lokale urytkowe,
c) usEugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dary nie przekraczającej 400 m2,
d) usEugi gastronomii,
e) usEugi turystyki,
f) usEugi rzemiosEa nieuciąrliwego związane z drob-

ną produkcją, obsEugą klientów i naprawą sprzętu 
gospodarstwa domowego, z wykluczeniem usEug 
naprawy i obsEugi pojazdów mechanicznych,

g) obsEuga dziaEalno[ci gospodarczej,
h) inne nieuciąrliwe usEugi,
i) na poszczególnych dziaEkach morna lokalizować 

funkcję mieszkaniową, usEugową lub mieszkaniowo-
usEugową, a stosunek między poszczególnymi funk-
cjami more być dowolny;

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) budynki gospodarcze,
b) ogólnodostępne drogi wewnętrzne,
c) [cierki piesze i rowerowe,
d) garare i miejsca postojowe,
e) obiekty maEej architektury,
f) urządzenia infrastruktury technicznej,
g) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a) maksymalną wysoko[ć zabudowy ustala się na 
5 kondygnacji nadziemnych (w tym piąta w podda-
szu), lecz nie więcej nir 20,0 m,

b) minimalną wysoko[ć zabudowy mieszkanio-
wej i usEugowej, z wyEączeniem budynków gospo-
darczych i wolnostojących garary, ustala się na 2 
kondygnacje nadziemne (w tym druga w poddaszu), 
lecz nie mniej nir 8,0 m,

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
chów dwu- lub wielospadowych, o nachyleniu poEa-
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ci od 25° do 45°,
d) ustala się jako obowiązek stosowanie dachów 

o takim samym kącie nachylenia dla poEaci naprze-
ciwlegEych,

e) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się poEaciach na wysoko[ci kalenicy,

f) w wydzieleniu wewnętrznym ｧAｦ dopuszcza 
się zabudowę o dachach pEaskich i wysoko[ci od 5 
do 7 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej nir 
24,0 m i nie mniej nir 17,0 m,

g) ustala się, re poziom posadowienia posadzki 
parteru nie more by[ wyrszy nir 2,1 m nad pozio-
mem terenu,

h) dopuszcza się stosowanie okien poEaciowych i/
lub lukarn,

i) budynek gEówny (mieszkalny, usEugowy lub 
mieszkalno-usEugowy) i wolnostojące garare oraz 
budynki gospodarcze na poszczególnych dziaEkach, 
muszą być ujednolicone pod względem architekto-
nicznym,

j) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy oraz warunkową nieprzekraczalną 
l-nie zabudowy,

k) odlegEo[ć budynków od dziaEki sąsiedniej ustala 
się na minimum 6,0 m,

l) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji z 
PCV,

m) dopuszcza się stosowanie na elewacji budyn-
ków okEadzin z cegEy klinkierowej,

n) dla dachów dwu- i wielospadowych ustala się 
wymóg krycia dachówką ceramiczną lub innym ma-
teriaEem o fakturze zblironej do dachówki, w kolorze 
od czerwieni do brązu lub szaro-grafitowym,

o) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 2,0,

p) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
70% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 

minimum 30%, z czego co najmniej 1/3 musi stano-
wić wielopoziomową zieleG urządzoną,

b) ustala się obowiązek zrealizowania placów za-
baw dla dzieci (ogródków jordanowskich) oraz tere-
nów zieleni urządzonej,

c) dopuszcza się lokalizację parkingów podziem-
nych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) w sytuacji lokalizacji funkcji mieszkaniowej 
ustala się wymóg wyznaczenia miejsc postojowych 
lub miejsc w gararach podziemnych, w ilo[ci nie-
zbędnej do obsEugi danego terenu ｠ minimum 1,25 
miejsca postojowego na jedno mieszkanie plus 25% 
miejsc postojowych ogólnodostępnych,

e) w sytuacji lokalizacji funkcji usEugowej ustala 
się wymóg wyznaczenia miejsc postojowych dla 
klientów, w ilo[ci niezbędnej do obsEugi danego 
terenu ｠ minimum 1 miejsce postojowe na 40 m² 
powierzchni sprzedary lub powierzchni urytkowej 
lokali usEugowych,

f) dla terenu MWU(3) w strefie ochronnej od li-
nii energetycznej wysokiego napięcia dopuszcza się 

wyEącznie lokalizację miejsc postojowych lub zieleni 
niskiej i [redniej, z zastrzereniem lit. g,

g) dla terenu MWU(3) w strefie ochronnej od linii 
energetycznej wysokiego napięcia po skablowaniu 
linii energetycznej dopuszcza się lokalizację budyn-
ków, zgodnie z warunkową nieprzekraczalną linią 
zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,

h) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG arurowych 
o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

i) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

j) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci: minimalną wielko[ć dziaEki budowla-
nej ustala się na 2000 m²;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

5. U(1-4) ｠ tereny usEug:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usEugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dary nie przekraczającej 400 m2,
b) usEugi gastronomii,
c) usEugi turystyki,
d) usEugi rzemiosEa nieprodukcyjnego,
e) dziaEalno[ć gospodarcza,
f) usEugi administracyjno-biurowe,
g) usEugi pocztowe i Eączno[ci;
2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) budynki gospodarcze,
b) ogólnodostępne drogi wewnętrzne,
c) [cierki piesze i rowerowe,
d) garare i miejsca postojowe,
e) obiekty maEej architektury,
f) elementy reklamowe,
g) urządzenia infrastruktury technicznej,
h) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a) maksymalną wysoko[ć zabudowy ustala się na 
3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej nir 12,0 
m,

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
chów dwu- lub wielospadowych, o nachyleniu poEa-
ci od 30° do 45°, z zastrzereniem lit. f,

c) ustala się jako obowiązek stosowanie dachów 
o takim samym kącie nachylenia dla poEaci naprze-
ciwlegEych,

d) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się poEaciach na wysoko[ci kalenicy,

e) dopuszcza się stosowanie okien poEaciowych i/
lub lukarn,

f) dla budynków o powierzchni urytkowej powyrej 
500 m² dopuszcza się stosowanie dachów pEaskich,

g) budynek gEówny, usEugowy i wolnostojące ga-
rare oraz budynki gospodarcze na poszczególnych 
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dziaEkach, muszą być ujednolicone pod względem 
architektonicznym,

h) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy oraz warunkową nieprzekraczalną li-
nię zabudowy,

i) ustala się zachowanie minimalnej odlegEo[ci 
usytuowania zabudowy od granicy dziaEki sąsiedniej 
wynikające z przepisów szczególnych,

j) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji z 
PCV,

k) dopuszcza się stosowanie na elewacji budyn-
ków okEadzin z cegEy klinkierowej,

l) ustala się wymóg krycia dachu dachówką cera-
miczną lub innym materiaEem o fakturze zblironej do 
dachówki, w kolorze od czerwieni do brązu lub sza-
ro-grafitowym (z wyEączeniem dachów pEaskich),

m) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 0,80,

n) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
75% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) od drogi publicznej w pasie szeroko[ci 6,0 m 

ustala się wymóg lokalizacji przestrzeni publicznych 
ogólnodostępnych,

b) dla przestrzeni publicznej ustala się lokalizację 
[cierek rowerowych, chodników i pasary pieszych, 
oraz niskiej zieleni urządzonej, ozdobnej, trawników 
i zieleni klombowej,

c) w pasie przestrzeni publicznej dopuszcza się lo-
kalizację infrastruktury liniowej,

d) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 
minimum 25%, z czego co najmniej 1/2 musi stano-
wić wielopoziomową zieleG urządzoną,

e) dla garary wolnostojących i budynków gospo-
darczych ustala się, re powierzchnia zabudowy nie 
more przekraczać 25% powierzchni dziaEki,

f) ustala się wymóg wyznaczenia miejsc postojo-
wych dla klientów, w ilo[ci niezbędnej do obsEugi 
danego terenu ｠ minimum 1 miejsce postojowe na 
40 m² powierzchni sprzedary lub powierzchni uryt-
kowej lokali usEugowych,

g) dla terenu U(4) w strefie ochronnej od linii ener-
getycznej wysokiego napięcia dopuszcza się wy-
Eącznie lokalizację miejsc postojowych lub zieleni 
niskiej i [redniej, z zastrzereniem lit. h,

h) dla terenu U(4) w strefie ochronnej od linii ener-
getycznej wysokiego napięcia po skablowaniu linii 
energetycznej dopuszcza się lokalizację budynków, 
zgodnie z warunkową nieprzekraczalną linie zabudo-
wy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,

i) ustala się wymóg stosowania ogrodzeG aruro-
wych o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

j) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

k) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci: minimalną wielko[ć dziaEki budowla-
nej ustala się na 1000 m²;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

6. UC(1-2) ｠ tereny [redniopowierzchniowych 
obiektów handlowych, UC(3) ｠ tereny wielkopo-
wierzch-niowych obiektów handlowych:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) dla terenów UC(1-2):
- usEugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dary od 400 m² do 2000 m²,
- usEugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dary nie przekraczającej 400 m²,
- handel póEhurtowy,
b) dla terenu UC(3):
- usEugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dary powyrej 2000 m²,
- usEugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dary od 400 m² do 2000 m²,
- handel póEhurtowy;
2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi gastronomii,
b) budynki gospodarcze,
c) zaplecza sanitarne i biurowe,
d) ogólnodostępne drogi wewnętrzne,
e) [cierki piesze i rowerowe,
f) garare i miejsca postojowe,
g) obiekty maEej architektury,
h)  elementy reklamowe,
i)  urządzenia infrastruktury technicznej,
j)  zieleG urządzona;
3)  parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a)  maksymalną wysoko[ć zabudowy ustala się 
na 15,0 m,

b)  ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
chów pEaskich, albo dachów dwu- lub wielospado-
wych o nachyleniu poEaci od 10° do 40°,

c) dla dachów dwu- lub wielospadowych ustala 
się jako obowiązek stosowanie dachów o takim sa-
mym kącie nachylenia dla poEaci naprzeciwlegEych,

d) dla dachów dwu- lub wielospadowych ustala 
się zakaz stosowania dachów o mijających się poEa-
ciach na wysoko[ci kalenicy,

e) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną li-
nię zabudowy,

f) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji z 
PCV,

g) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 0,70,

h) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
80% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) od drogi publicznej w pasie szeroko[ci 6,0 m 

ustala się wymóg lokalizacji przestrzeni publicznych 
ogólnodostępnych,

b) dla przestrzeni publicznej ustala się lokalizację 
[cierek rowerowych, chodników i pasary pieszych, 
oraz niskiej zieleni urządzonej, ozdobnej, trawników 
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i zieleni klombowej,
c) w pasie przestrzeni publicznej dopuszcza się lo-

kalizację infrastruktury liniowej,
d) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 

minimum 20%, z czego co najmniej 1/2 musi stano-
wić wielopoziomową zieleG urządzoną,

e) od strony terenów sąsiednich nakazuje się wy-
znaczyć co najmniej 5-metrowy pas nasadzeG ziele-
ni wielopoziomowej o charakterze izolacyjnym,

f) ustala się wymóg wyznaczenia miejsc postojo-
wych dla klientów, w ilo[ci niezbędnej do obsEugi 
danego terenu ｠ minimum 1 miejsce postojowe na 
25 m² powierzchni sprzedary lub powierzchni uryt-
kowej lokali usEugowych,

g) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG arurowych 
o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

h) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

i) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych,

j) dopuszcza się lokalizację trwale związanych z 
gruntem obiektów reklamowych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci: minimalną wielko[ć dziaEki budow-
lanej dla terenów UC(1-2) ustala się na 1000 m², 
minimalną wielko[ć dziaEki budowlanej dla terenu 
UC(3) ustala się na 2000 m²;

6.  stawkę procentową, na podstawie której usta-
la się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

7. R(1-2) ｠ tereny rolnicze:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny przezna-

czone pod uprawy polowe;
2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) utwardzone i nieutwardzone drogi polne,
b) urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy: ustala się zakaz zabudowy, z wyEącze-
niem obiektów infrastruktury technicznej i drogo-
wej;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, lokalizację 
stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami szczególnymi,

b) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych i nie-
utwardzonych dróg dojazdowych, polowych, o zna-
czeniu lokalnym,

c) dopuszcza się zalesienie terenu po speEnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczególnych,

d) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG arurowych 
o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

e) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

f) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci: ustala się zakaz dokonywania po-
dziaEów wtórnych;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

8. U/P(1-4) ｠ tereny aktywno[ci gospodarczej:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) bazy i skEady,
b) bazy logistyczne i inne podobne,
c) tereny obsEugi komunikacyjnej i transportu, z 

wyEączeniem stacji paliw,
d) handel hurtowy i póEhurtowy,
e) nieuciąrliwa produkcja i rzemiosEo,
f) obsEuga dziaEalno[ci gospodarczej;
2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) budynki gospodarcze,
b) zaplecza sanitarne i biurowe,
c) zaplecza mieszkalne, mieszkania sEurbowe ｠ 

przeznaczone wyEącznie dla wEa[ciciela lub zarządcy 
terenu,

d) ogólnodostępne drogi wewnętrzne,
e) [cierki piesze i rowerowe,
f) garare i miejsca postojowe,
g) obiekty maEej architektury,
h) elementy reklamowe
i) urządzenia infrastruktury technicznej,
j) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a) maksymalną wysoko[ć zabudowy ustala się na 
15,0 m,

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
chów pEaskich albo dachów dwu- lub wielospado-
wych o nachyleniu poEaci od 10° do 40°,

c) dla dachów dwu- lub wielospadowych ustala 
się jako obowiązek stosowanie dachów o takim sa-
mym kącie nachylenia dla poEaci naprzeciwlegEych,

d) dla dachów dwu- lub wielospadowych ustala 
się zakaz stosowania dachów o mijających się poEa-
ciach na wysoko[ci kalenicy,

e) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną li-
nię zabudowy,

f) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji z 
PCV,

g) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 0,70,

h) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
70% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) od drogi publicznej w pasie szeroko[ci 6,0 m 

ustala się wymóg lokalizacji przestrzeni publicznych 
ogólnodostępnych,

b) dla przestrzeni publicznej ustala się lokalizację 
[cierek rowerowych, chodników i pasary pieszych, 
oraz niskiej zieleni urządzonej, ozdobnej, trawników 
i zieleni klombowej,
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c) w pasie przestrzeni publicznej dopuszcza się lo-
kalizację infrastruktury liniowej,

d) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 
minimum 30%, z czego co najmniej 1/2 musi stano-
wić wielopoziomową zieleG urządzoną,

e) od strony terenów sąsiednich nakazuje się wy-
znaczyć co najmniej 5-metrowy pas nasadzeG ziele-
ni wielopoziomowej o charakterze izolacyjnym,

f) ustala się wymóg wyznaczenia miejsc posto-
jowych dla klientów i urytkowników, w ilo[ci nie-
zbędnej do obsEugi danego terenu ｠ minimum 1 
miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni urytkowej 
budynków,

g) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG arurowych 
o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

h) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

i) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych,

j) dopuszcza się lokalizację trwale związanych z 
gruntem obiektów reklamowych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci: minimalną wielko[ć dziaEki budowla-
nej ustala się na 2000 m²;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

9. WS(1-5) ｠ tereny wód powierzchniowych [ród-
lądowych:

1) dopuszcza się przebudowę i realizację nowych 
urządzeG wodnych, pod warunkiem ich zgodno[ci z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi;

2) ustala się wymóg pozostawienia bez zabudowy 
i zieleni wysokiej pasa 3,0 m od linii brzegowej, w 
celu zapewnienia morliwo[ci prac konserwacyjnych 
odpowiednim sEurbom melioracyjnym;

3) dopuszcza się przykrycie i/lub zrurowanie czę-
[ci lub caEo[ci terenu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi.

10. KSU(1-2) ｠ tereny urządzeG obsEugi komuni-
kacji samochodowej:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) stacje paliw,
b) myjnie samochodowe,
c) warsztaty samochodowe
2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) stanowiska postojowe,
b) usEugi handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dary nie przekraczającej 400 m²,
c) usEugi gastronomii,
d) zaplecza sanitarne i biurowe,
e) obiekty maEej architektury,
f) elementy reklamowe,
g) urządzenia infrastruktury technicznej
h) zieleG urządzona;
3) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy:

a) maksymalną wysoko[ć zabudowy ustala się na 
12,0 m,

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
chów pEaskich albo dachów dwu- lub wielospado-
wych o nachyleniu poEaci od 10° do 40°,

c) dla dachów dwu- lub wielospadowych ustala 
się jako obowiązek stosowanie dachów o takim sa-
mym kącie nachylenia dla poEaci naprzeciwlegEych,

d) dla dachów dwu- lub wielospadowych ustala 
się zakaz stosowania dachów o mijających się poEa-
ciach na wysoko[ci kalenicy,

e) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną li-
nię zabudowy,

f) ustala się zakaz stosowania okEadzin elewacji z 
PCV,

g) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ustala się na 0,50,

h) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
80% powierzchni dziaEek;

4) zasady zagospodarowania terenów:
a) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 

minimum 20%, z czego co najmniej 1/2 musi stano-
wić wielopoziomową zieleG urządzoną,

b) od strony terenów sąsiednich nakazuje się wy-
znaczyć co najmniej 5-metrowy pas nasadzeG ziele-
ni wielopoziomowej o charakterze izolacyjnym,

c) ustala się obowiązek odprowadzania zanie-
czyszczeG substancjami chemicznymi lub ropopo-
chodnymi do kanalizacji, po wcze[niejszym oczysz-
czeniu, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) dopuszcza się stosowanie ogrodzeG arurowych 
o wysoko[ci nie przekraczającej 1,6 m,

e) dla ogrodzeG dopuszcza się stosowanie podmu-
rówki o wysoko[ci nie przekraczającej 0,5 m,

f) ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z betono-
wych elementów prefabrykowanych,

g) dopuszcza się lokalizację trwale związanych z 
gruntem obiektów reklamowych;

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci: minimalną wielko[ć dziaEki budowla-
nej ustala się na 1200 m²;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｠ 
ustala się na 25%.

11. E(1-4) ｠ tereny urządzeG elektroenergetycz-
nych:

1) przeznaczenie podstawowe: stacje transforma-
torowe na dziaEkach wydzielonych;

2) zasady zagospodarowania terenów:
a) dopuszcza się usytuowanie stacji transformato-

rowych na granicy dziaEki,
b) ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepi-

sami szczególnymi.
12. G(1) ｠ teren urządzeG gazowych:
1) przeznaczenie podstawowe: stacje redukcyjne 

gazu na dziaEkach wydzielonych;
2) zasady zagospodarowania terenów: ustala się 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczegól-
nymi.
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RozdziaE IV
 Ustalenia koGcowe

§10. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Jarocina.

§11. Niniejsza uchwaEa wchodzi w rycie po upEy-
wie 30 dni od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jarocinie

(-)JarosEaw Dukasiewicz
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Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poEorone-
go wzdEur ul. PowstaGców Wielkopolskich pomię-
dzy ul. WrocEawską i Wojska Polskiego na obszarze 
miasta Jarocina, zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) byE 
wyEorony do publicznego wglądu w dniach od 10 
marca 2010 r. do 9 kwietnia 2010 r., dnia 19 marca 
2010 r. odbyEa się dyskusja publiczna nad przyjęty-

mi w tym projekcie zmiany planu rozwiązaniami, na-
tomiast uwagi do tego projektu byEy przyjmowane 
do dnia 23 kwietnia 2010.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym Rada Miejska w Jarocinie 
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrze-
nia uwag, o których mowa w art. 18 wymienionej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) Rada Miejska w Jarocinie rozstrzyga o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) zadania wEasne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, na których za-
pisane zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy:

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr LXI/569/2010 

Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poEoronego wzdEur

ul. PowstaGców Wielkopolskich pomiędzy ul. WrocEawską 
i Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENU PODOqONEGO WZDDUq UL. POWSTAFCÓW WIELKOPOLSKICH
POMIĘDZY UL. WROCDAWSKĄ I WOJSKA POLSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LXI/569/2010 

Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poEoronego wzdEur

ul. PowstaGców Wielkopolskich pomiędzy ul. WrocEawską 
i Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OB-

SZARZE OBJĘTYM ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERE-
NU PODOqONEGO WZDDUq UL. POWSTAFCÓW WIELKOPOLSKICH POMIĘDZY UL. WROCDAWSKĄ I 

WOJSKA POLSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA
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Dziennik Urzędowy  
Województwa Wielkopolskiego Nr 174  –  28 –  Poz. 3268 
 

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LXI/569/2010  
Rady Miejskiej w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2010 r. 
do uchwały Nr LXI/569/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
wzdłuż 
ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego na obszarze 
miasta Jarocina 
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich 
pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego na obszarze miasta Jarocina 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w 
Jarocinie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) zadania własne gminy. 
2. Wykaz terenów funkcjonalnych, na których zapisane zostały inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy: 
 

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. KDL(1-3) Tereny dróg publicznych – klasy lokalnej 

2. KDD(1-5) Tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej 

 
§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1. 
1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony środowiska. 
2) Sposób realizacji inwestycji określonych w §1 może ulegać modyfikacji wraz z 
dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 
najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń niniejszej zmiany 
planu. 
3) Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie 
wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
 
§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ujętych w 
niniejszej zmianie planu, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zmianami), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miejska p.n. „Wieloletni Plan 
Inwestycyjny”, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta ustala się w uchwale 
budżetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy, ujmowane są 
w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej p.n. „Wieloletnie programy 
inwestycyjne”. 
 

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §1.

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem bu-
dowlanym, Prawem zamówieG publicznych, ustawą 
o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce ko-
munalnej i Prawem ochrony [rodowiska.

2) Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §1 
more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleG niniejszej zmiany 
planu.

3) Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-
tury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej ujętych w niniejszej zmianie 

planu, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, pod-
lega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zmianami), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la Rada Miej-
ska p.n. ｧWieloletni Plan Inwestycyjnyｦ,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
miasta ustala się w uchwale budretowej,

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budretowy, ujmowane są w wykazie sta-
nowiącym zaEącznik do uchwaEy budretowej p.n. 
ｧWieloletnie programy inwestycyjneｦ.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa, 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
ze zmianami).

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 , poz. 591 z zm. ) Rada Gminy 
Mie[cisko uchwala, co następuje:

§1. Ulicy na terenie wsi Mie[cisko obejmującej 
dziaEki o numerze ewidencyjnym 430/1 i 430/2 na-
daje się nazwę: Zw. Huberta

§2. Integralną czę[ć uchwaEy stanowi plan sytu-
acyjny poEorenia w/w ulicy we wsi Mie[cisko

§3. Nazwa ulicy, o której mowa w §1 podlega 
naniesieniu na mapy ewidencyjną i zasadniczą

§4. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Mie[cisko

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

 Przewodnicząca Rady
(-) inr. Elrbieta KapczyGska

3269

UCHWADA NR XXXI/221/10 RADY GMINY MIEZCISKO

 z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mie[cisko


