
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 203 Poz. 3724｠ 21968 ｠

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005, Nr 113, poz. 954; Nr 
130, poz. 1087; z 2006 Nr 45, poz. 319; Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 Nr 127, poz. 880), art. 18 ust. 
2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 
1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759; z 2005 Nr 172, poz. 1441; Nr 
175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218), Rada Miejska w Nowym Tomy[lu uchwala, 
co następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy i Miasta Nowy To-
my[l, zatwierdzonym uchwaEą Nr XV/112/1999 r. 
Rady Miejskiej w Nowym Tomy[lu z dnia 28 grudnia 
1999 roku wraz ze zmianą XLIII/308/2006 z dnia 
1.09.2006 r. - wyrys ze studium na rysunku planu.

§2. Uchwala się ｧMiejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Nowy Tomy[l rejon 
ulic Barteckiego, SkEodowskiej, Ogrodowejｦ, bę-
dący zmianą Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nowy Tomy[l rejon ulic 
Barteckiego, SkEodowskiej, Ogrodowej, w czę[ci 
dotyczącej dziaEek objętych ustaleniami niniejszej 
uchwaEy, zwany dalej planem.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:500, będącego zaEącz-
nikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, będącego zaEącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, będącego zaEącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwaEy.

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Nowym Tomy[lu, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu ｠ na 
mapie w skali 1:500;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, do-
puszczone w ustaleniach planu;

6) funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia 
podstawowego;

7) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

8) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowa-
nej do powierzchni dziaEki, wyrarony w procentach;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-
czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budyn-
ku lub narornika budynku od linii rozgraniczającej 
drogi lub innego obiektu lub elementu liniowego, w 
stosunku do którego linia ta zostaEa okre[lona;

10) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowa-
nie zewnętrznej [ciany budynku na minimum 60% 
dEugo[ci elewacji w obszarze jednej dziaEki budow-
lanej;

11) przestrzeni publicznej ｠ nalery przez to ro-
zumieć wnętrza ulic w ksztaEcie wydzielonym lub 
wyznaczonym urbanistycznie i architektonicznie, 
np. poprzez linie zabudowy, istniejące pierzeje, sta-
nowiące spójną przestrzenną caEo[ć, a takre zieleG 
urządzoną oraz parkingi ogólnodostępne;

12) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw z 
aktami wykonawczymi
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§5. Uryte w planie okre[lenia i nazewnictwo zo-
staEo zdefiniowane w oparciu o przepisy odrębne i 
szczególne.

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenów na obsza-
rze objętym planem.

2. Zakres ustaleG planu wynika z UchwaEy Nr 
XXX/232/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomy[lu 
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Tomy[l ｠ rejon ulicy 
Barteckiego, SkEodowskiej, Ogrodowej polegającej 
na sporządzeniu nowego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla tego terenu.

§7. 1. Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 
0,88 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony jest 
w mie[cie Nowy Tomy[l w rejonie ulic Ogrodowej, 
Barteckiego i SkEodowskiej.

§8. Granice obszaru objętego planem, będące gra-
nicami uchwalenia planu przedstawiono na rysunku 
planu, stanowiącym zaEącznik graficzny nr 1 do pla-
nu, o którym mowa w §3 ust. 1.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§9. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie:

1) tereny zabudowy usEugowej i zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1U/MW, 2U/MW, 3U/MWi 4U/MW;

2) tereny komunikacji ｠ parkingów ogólnodostęp-
nych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Kpi 
2Kp;

3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1ZP, 2ZPi 3ZP;

4) teren urządzeG elektroenergetycznych, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1E;

5) pas terenu z istniejącą infrastrukturą techniczną 
w jego obszarze, pod poszerzenie istniejącej drogi 
publicznej dojazdowej - ul. SkEodowskiej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 1KDD;

6) teren istniejącej drogi publicznej dojazdowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD;

7) teren istniejącej drogi wewnętrznej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 1KDW;

8) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDX, 2KDX i 3KDX;

9) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KX i 2KX;

10) pas terenu z istniejącą infrastrukturą technicz-

ną w jego obszarze, pod poszerzenie drogi publicz-
nej lokalnej - ul. Barteckiego, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDL.

§10. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania w niniejszej 
uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§11. 1. Budynki nalery sytuować zgodnie z wy-
znaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy oraz obowiązującymi liniami zabu-
dowy, które pokrywają się czę[ciowo z liniami roz-
graniczającymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania.

2. Zakaz budowy ogrodzeG.
3. Zakaz lokalizacji wolnostojących stacji bazo-

wych telefonii komórkowej.
4. Zakaz budowy nowych nadziemnych sieci in-

frastruktury technicznej.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§12. Zabrania się zanieczyszczania powierzchni 
ziemi oraz wód powierzchniowych, podziemnych i 
gEównych zbiorników wód podziemnych przez nie-
wEa[ciwe gromadzenie odpadów. Zrzut [cieków by-
towych prowadzić do sieci kanalizacji.

§13. Nakazuje się urządzenie miejsc do tymczaso-
wego, selektywnego gromadzenia odpadów, zgod-
nie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz 
przepisami o odpadach, w obszarze terenów parkin-
gów ogólnodostępnych 1Kp i 2Kp.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usEu-
gowej obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. Uciąrliwo[ci dla [rodowiska, nie mogą wy-
kraczać poza granice nieruchomo[ci zajmowanej 
przez inwestycje je wywoEujące. Wszelkie emisje do 
[rodowiska nie mogą przekraczać dopuszczalnych 
norm.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§16. Nie okre[la się zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej, poniewar na obszarze objętym planem nie 
zlokalizowano radnych obiektów zabytkowych pod-
legających ochronie konserwatorskiej oraz nie za-
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rejestrowano równier zewidencjonowanych stano-
wisk archeologicznych.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§17. 1. Jako przestrzeG publiczną wyznacza się 
ukEad komunikacyjny, tereny parkingów ogólnodo-
stępnych oraz tereny zieleni urządzonej.

2. W obszarze planu nie wyznacza się placów za-
baw dla dzieci z uwagi na bliskie sąsiedztwo parku 
miejskiego oraz terenu usEug o[wiaty.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§18. 1. Ustala się, re na terenie zabudowy usEu-
gowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym 
symbolem 1U/MW, zagospodarowanie terenu nale-
ry ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów szczególnych oraz następujących warun-
ków:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa usEu-
gowa i mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktura 
techniczna;

3) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy w 
obszarze dziaEki nr 1104/7, która more podlegać 
przebudowie i rozbudowie, zgodnie z ustaleniami 
§18 ust 1;

4) istniejąca zabudowa w obszarze dziaEek nr 
1104/10 i 1104/11, kolidująca z realizacją ustaleG 
planu podlegać będzie rozbiórce;

5) zabudowę, sytuować zgodnie z wyznaczo-
nymi obowiązującymi liniami zabudowy oraz nie-
przekraczalną linią zabudowy, pokrywającymi się 
z granicami dziaEek będącymi jednocze[nie liniami 
rozgraniczającymi tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z 
rysunkiem planu;

6) wysoko[ć zabudowy - do III kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze urytkowe;

7) caEkowita wysoko[ć zabudowy do 12,5 m od 
poziomu istniejącej jezdni drogi publicznej lokalnej 
2KDL ｠ ul. Ogrodowej do najwyrszego elementu 
dachu;

8) poziom posadzki parteru budynku nie wyrszy 
nir 0,6 m nad poziom istniejącej jezdni drogi publicz-
nej lokalnej 2KDL ｠ ul. Ogrodowej;

9) usEugi nalery realizować w parterze budynku 
z dopuszczeniem wykorzystania równier wyrszych 
kondygnacji na cele usEug;

10) w bryle budynku dopuszcza się realizację mi-
nimum dwóch lokali mieszkalnych, zgodnie z wy-

znaczoną funkcją podstawową terenu oraz przepi-
sami szczególnymi;

11) ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 30o do 45o; pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podobnych;

12) dopuszcza się realizację lukarn w poEaciach 
dachowych oraz realizację wystawek w bryle bu-
dynku;

13) dla lukarn i wystawek dopuszcza się inne kąta 
nachylenia dachu obowiązującego dla gEównych po-
Eaci dachowych budynku;

14) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 84% powierzchni dziaEki;

15) powierzchnia terenu biologicznie czynna mini-
mum 5% powierzchni dziaEki;

16) dopuszcza się sytuowanie szyldów i reklam 
na elewacjach poszczególnych budynków, w pasie 
pomiędzy parterem a piętrem, o Eącznej powierzchni 
nie większej nir 4,0 m2;

17) nie dopuszcza się sytuowania reklam wolno-
stojących;

18) miejsca postojowe dla obsEugi terenu zabudo-
wy usEugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej prze-
widziano w obszarze terenu parkingów ogólnodo-
stępnych 1Kp i 2Kp.

2. Ustala się, re na terenie zabudowy usEugowej 
i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym sym-
bolem 2U/MW, zagospodarowanie terenu nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów szczególnych oraz następujących warun-
ków:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa usEu-
gowa i mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktura 
techniczna;

3) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy 
usEugowej i mieszkaniowej w obszarze dziaEki nr 
1104/15 i 1104/17, która more podlegać przebudo-
wie i rozbudowie, zgodnie z ustaleniami §18 ust 2;

4) zabudowę, sytuować zgodnie z wyznaczonymi 
obowiązującymi liniami zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem planu;

5) wysoko[ć zabudowy - do III kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze urytkowe;

6) caEkowita wysoko[ć zabudowy do 12,5 m od 
poziomu istniejącej jezdni drogi publicznej lokalnej 
2KDL ｠ ul. Ogrodowej do najwyrszego elementu 
dachu;

7) poziom posadzki parteru budynku nie wyrszy 
nir 0,6 m nad poziom istniejącej jezdni drogi publicz-
nej lokalnej 2KDL ｠ ul. Ogrodowej;

8) usEugi nalery realizować w parterze budynku 
z dopuszczeniem wykorzystania równier wyrszych 
kondygnacji na cele usEug;

9) w bryle budynku dopuszcza się realizację mini-
mum dwóch lokali mieszkalnych, zgodnie z wyzna-
czoną funkcją podstawową terenu oraz przepisami 
szczególnymi;

10) ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 30o do 45o; pokrycie 
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z dachówki lub materiaEów dachówko-podobnych;
11) dopuszcza się realizację lukarn w poEaciach 

dachowych oraz realizację wystawek w bryle bu-
dynku;

12) dla lukarn i wystawek dopuszcza się inne kąta 
nachylenia dachu obowiązującego dla gEównych po-
Eaci dachowych budynku;

13) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 80% powierzchni dziaEki;

14) powierzchnia terenu biologicznie czynna mini-
mum 5% powierzchni dziaEki;

15) dopuszcza się sytuowanie szyldów i reklam 
na elewacjach poszczególnych budynków, w pasie 
pomiędzy parterem a piętrem, o Eącznej powierzchni 
nie większej nir 4,0 m2;

16) nie dopuszcza się sytuowania reklam wolno-
stojących;

17) miejsca postojowe dla obsEugi terenu zabudo-
wy usEugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej prze-
widziano w obszarze terenu parkingów ogólnodo-
stępnych 1Kp i 2Kp.

3. Ustala się, re na terenie zabudowy usEugowej 
i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
nym symbolem 3U/MW, zagospodarowanie terenu 
nalery ksztaEtować w sposób zapewniający zacho-
wanie przepisów szczególnych oraz następujących 
warunków:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa usEu-
gowa i mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktura 
techniczna;

3) istniejąca zabudowa w obszarze dziaEki nr 
1104/2, kolidująca z realizacją ustaleG planu podle-
gać będzie rozbiórce;

4) lokalizację jednego budynku na kardej dziaEce 
budowlanej z dopuszczeniem sytuowania budyn-
ków w granicy dziaEki nr 1104/20 i 1104/2, zgodnie 
z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu;

5) wysoko[ć zabudowy - do III kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze urytkowe;

6) caEkowita wysoko[ć zabudowy do 12,5 m od 
poziomu istniejącej jezdni drogi publicznej lokalnej 
3KDL ｠ ul. Barteckiego do najwyrszego elementu 
dachu;

7) poziom posadzki parteru budynku nie wyrszy 
nir 0,6 m nad poziom istniejącej jezdni drogi publicz-
nej lokalnej 3KDL ｠ ul. Barteckiego;

8) nalery przewidzieć podjazdy dla osób niepeEno-
sprawnych;

9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, po 
uprzednim przeprowadzeniu badaG geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) usEugi nalery realizować w parterze budynku 
z dopuszczeniem wykorzystania równier wyrszych 
kondygnacji na cele usEug;

11) w bryle budynku dopuszcza się realizację mi-
nimum dwóch lokali mieszkalnych, zgodnie z wy-

znaczoną funkcją podstawową terenu oraz przepi-
sami szczególnymi;

12) ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 15o do 35o; pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podobnych, 
dopuszcza się stosowanie kombinacji dachów pEa-
skich i stromych;

13) dopuszcza się realizację lukarn w poEaciach 
dachowych oraz realizację wystawek w bryle bu-
dynku;

14) dla lukarn i wystawek dopuszcza się inne kąta 
nachylenia dachu obowiązującego dla gEównych po-
Eaci dachowych budynku;

15)  wskapnik intensywno[ci zabudowy dla dziaEki 
nr 1104/20 nie more przekraczać 90% powierzchni 
dziaEki, natomiast powierzchnia biologicznie czynna 
nie more być mniejsza nir 5% powierzchni dziaEki;

16) wskapnik intensywno[ci zabudowy dla dziaEki 
nr 1104/2 nie more przekraczać 64% powierzchni 
dziaEki, natomiast powierzchnia biologicznie czynna 
nie more być mniejsza nir 20% powierzchni dziaEki;

17) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu, przy czym ustala się:

a) od linii rozgraniczającej pas terenu 1KDD pod 
poszerzenie drogi publicznej dojazdowej 3KDD ｠ ul. 
SkEodowskiej, obowiązująca linia zabudowy wynosi 
4,0 m;

b) od granicy dziaEki wzdEur ulicy Barteckiego 
3KDL, znajdującej się poza granicami obszaru obję-
tego planem, nieprzekraczalna linia zabudowy wy-
nosi 6,0 m;

18) ustala się obowiązującą linię zabudowy, która 
pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny 3U/MW i 
1KDX, zgodnie z rysunkiem planu;

19) ustala się obowiązującą linię zabudowy, która 
pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny 3U/MW, 
2KDX oraz 2KX zgodnie z rysunkiem planu;

20) dopuszcza się sytuowanie obiektów urytko-
wych maEej architektury;

21) dopuszcza się sytuowanie szyldów i reklam 
na elewacjach poszczególnych budynków, w pasie 
pomiędzy parterem a piętrem;

22) nie dopuszcza się sytuowania reklam wolno-
stojących;

23) miejsca postojowe dla obsEugi terenu zabudo-
wy usEugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej prze-
widziano w obszarze terenu parkingów ogólnodo-
stępnych 1Kp i 2Kp.

4. Ustala się, re na terenie zabudowy usEugowej 
i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
nym symbolem 4U/MW, zagospodarowanie terenu 
nalery ksztaEtować w sposób zapewniający zacho-
wanie przepisów szczególnych oraz następujących 
warunków:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa usEu-
gowa i mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ infrastruktura 
techniczna;

3) lokalizację jednego budynku w obszarze terenu 
4U/MW, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu 
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obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu;

4) wysoko[ć zabudowy - do III kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze urytkowe;

5) caEkowita wysoko[ć zabudowy do 12,5 m od 
poziomu istniejącej jezdni drogi publicznej dojazdo-
wej 3KDD ｠ ul. SkEodowskiej do najwyrszego ele-
mentu dachu;

6) poziom posadzki parteru budynku nie wyrszy 
nir 0,6 m poziom istniejącej jezdni drogi publicznej 
dojazdowej 3KDD ｠ ul. SkEodowskiej;

7) nalery przewidzieć podjazdy dla osób niepeEno-
sprawnych;

8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, po 
uprzednim przeprowadzeniu badaG geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) usEugi nalery realizować w parterze budynku 
z dopuszczeniem wykorzystania równier wyrszych 
kondygnacji na cele usEug;

10) w bryle budynku dopuszcza się realizację mi-
nimum dwóch lokali mieszkalnych, zgodnie z wy-
znaczoną funkcją podstawową terenu oraz przepi-
sami szczególnymi;

11) ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 25o do 45o; pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podobnych; 
dopuszcza się stosowanie kombinacji dachów pEa-
skich i stromych;

12) dopuszcza się realizację lukarn w poEaciach 
dachowych oraz realizację wystawek w bryle bu-
dynku;

13) dla lukarn i wystawek dopuszcza się inne kąta 
nachylenia dachu obowiązującego dla gEównych po-
Eaci dachowych budynku;

14) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 55% powierzchni terenu;

15) powierzchnia terenu biologicznie czynna mini-
mum 20% powierzchni terenu;

16) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu, przy czym ustala się:

a) od linii rozgraniczającej teren komunikacji ｠ par-
kingu ogólnodostępnego 2Kp, nieprzekraczalna linia 
zabudowy wynosi 5,0 m;

b) od linii rozgraniczającej teren zabudowy usEu-
gowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 2U/MW, nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi 4,0 m oraz 
5,0 m;

c) od granicy dziaEki wzdEur ciągu pieszo-jezdnego 
2KDX, nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 4,0 
m;

17) ustala się obowiązującą linię zabudowy od 
póEnocnej granicy dziaEki nr 1104/13, w odlegEo[ci 
5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

18) ustala się obowiązującą linię zabudowy, która 
pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny 4U/MW 
oraz 3KDX zgodnie z rysunkiem planu;

19) dopuszcza się sytuowanie obiektów urytko-
wych maEej architektury;

20) dopuszcza się sytuowanie szyldów i reklam 

na elewacjach poszczególnych budynków, w pasie 
pomiędzy parterem a piętrem;

21) nie dopuszcza się sytuowania reklam wolno-
stojących;

22) miejsca postojowe dla obsEugi terenu zabudo-
wy usEugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej prze-
widziano w obszarze terenu parkingów ogólnodo-
stępnych 1Kp i 2Kp.

5. Ustala się, re na terenach komunikacji ｠ par-
kingów ogólnodostępnych, oznaczonych symbolem 
1Kp i 2Kp, zagospodarowanie terenu nalery ksztaE-
tować w sposób zapewniający zachowanie przepi-
sów szczególnych oraz następujących warunków:

1) miejsca postojowe dla samochodów o masie 
caEkowitej do 3,5 tony, w obszarze parkingów ogól-
nodostępnych, nalery wyznaczyć z zachowaniem 
minimalnej odlegEo[ci od projektowanej i istniejącej 
zabudowy;

2) ustala się zachowanie istniejących sieci infra-
struktury technicznej oraz dopuszcza się ich przebu-
dowę i rozbudowę, w oparciu o przepisy odrębne i 
szczególne;

3) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględ-
nieniu wymaganych planem elementów urządzenia 
dróg, widoczno[ci i sieci infrastruktury technicznej;

4) dopuszczenie stosowania nawierzchni rozbie-
ralnych;

5) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;
6) nakazuje się urządzenie miejsc do tymczasowe-

go, selektywnego gromadzenia odpadów, wytwo-
rzonych w obszarze terenów 1U/MW, 2U/MW, 3U/
MW i 4U/MW, z uwzględnieniem ich lokalizacji przy 
terenach zieleni urządzonej.

6. Ustala się, re na terenach zieleni urządzonej, 
oznaczonych symbolem 1ZP, 2ZP i 3ZP, zagospo-
darowanie terenu nalery ksztaEtować w sposób 
zapewniający zachowanie przepisów szczególnych 
oraz następujących warunków:

1) nasadzenia realizować jako zieleG niską i [red-
nią, przy czym nalery zachować odpowiedni dobór 
drzew, krzewów i ro[lin z uwzględnieniem lokalnych 
warunków glebowych; preferuje się nasadzenia ro-
[linno[cią zimozieloną,

2) ustala się zachowanie istniejących sieci infra-
struktury technicznej oraz dopuszcza się ich prze-
budowę i rozbudowę w oparciu o przepisy odrębne 
i szczególne;

3) dopuszcza się realizację obiektów urytkowych 
maEej architektury;

4) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;
5) dopuszcza się realizację elementów informacji 

miejskiej;
6) w obszarze terenu 1ZP nakazuje się zachowa-

nie istniejącej studni publicznej,
7) w obszarze terenu 1ZP, wzdEur drogi 2KDL i 

3KDL nakazuje się realizację pasa nasadzeG zielenią 
[rednią w formie rywopEotu,

8) w obszarze terenu 1ZP i 2ZP, dopuszcza się 
urządzenie miejsc do tymczasowego, selektywnego 
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gromadzenia odpadów, wytworzonych w obszarze 
terenów 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW i 4U/MW.

7. Ustala się, re na terenie urządzeG elektroener-
getycznych, oznaczonym symbolem 1E, zagospo-
darowanie terenu nalery ksztaEtować w sposób 
zapewniający zachowanie przepisów szczególnych 
oraz następujących warunków:

1) ustala się zachowanie istniejących urządzeG 
elektroenergetycznych z morliwo[cią ich przebu-
dowy i rozbudowy w oparciu o przepisy odrębne i 
szczególne;

2) dopuszcza się wygrodzenie terenu.
8. Ustala się w granicach obszaru objętego pla-

nem wykorzystanie ukEadu komunikacyjnego dróg 
publicznych, drogi wewnętrznej oraz ciągów pie-
szo- jezdnych i pieszych, a takre terenów parkin-
gów ogólnodostępnych i terenów zieleni urządzonej 
do prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

ROZDZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§19. 1. Teren objęty planem, znajduje się na ob-
szarze i terenie górniczym ｧPaproćｦ, dla którego 
obowiązuje koncesja na poszukiwanie i rozpozna-
wanie zEór ropy naftowej i gazu ziemnego ｧGrodzisk 
Wlkp. ｠ Zmigielｦ nr 36/97/p z dnia 23.10.1997 r., 
warna do 23.10.2014 r.

2. Na terenie objętym planem nie przewiduje się 
i nie planuje dziaEalno[ci poszukiwawczo - rozpo-
znawczych zEór ropy naftowej i gazu ziemnego.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§20. 1. Na terenie objętym planem ustala się za-
chowanie istniejących podziaEów geodezyjnych w 
obszarze terenu 1U/MW i 2U/MW.

2. Ustala się morliwo[ć dokonania wtórnych po-
dziaEów i scaleG geodezyjnych, zgodnie z wyzna-
czonymi liniami rozgraniczającymi tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania, zgodnie z rysunkiem planu.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.

§21. Nie ustala się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu w tym zakazu zabudowy

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§22. 1. Do obsEugi komunikacyjnej obszaru obję-
tego planem ustala się:

a) istniejącą drogę publiczną lokalną 3KDL ｠ ul. 
Barteckiego, znajdującą się poza granicami opraco-
wania planu, wraz z pasem terenu 1KDL o zmiennej 
szeroko[ci w liniach rozgraniczających, przeznaczo-
nym pod jej poszerzenie, zgodnie z rysunkiem planu;

b) istniejącą drogę publiczną dojazdową 3KDD 
｠ ul. SkEodowskiej, znajdującą się poza granicami 
opracowania planu, wraz z pasem terenu 1KDD o 
szeroko[ci 2,5 m w liniach rozgraniczających, prze-
znaczonym pod jej poszerzenie, zgodnie z rysun-
kiem planu;

c) istniejącą drogę publiczną dojazdową 2KDD;
d) istniejącą drogę wewnętrzną 1KDW;
e) ciąg pieszo jezdny 1KDX o zmiennej szeroko[ci 

w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 
planu;

f) ciąg pieszo jezdny 2KDX o zmiennej szeroko-
[ci w liniach rozgraniczających z placem nawrotu, 
zgodnie z rysunkiem planu;

g) ciąg pieszo jezdny 3KDX o zmiennej szeroko[ci 
od 3,5 do 6,0 m w liniach rozgraniczających, zgod-
nie z rysunkiem planu;

h) ciąg pieszy 1KX o szeroko[ci 4,0 m w liniach 
rozgraniczających, z dopuszczeniem ruchu rowero-
wego;

i) ciąg pieszy 2KX o szeroko[ci 3,0 m w liniach 
rozgraniczających z dopuszczeniem ruchu rowero-
wego;

2. UkEad komunikacyjny w granicach obszaru ob-
jętego planem, powiązany jest z zewnętrznym ukEa-
dem komunikacyjnym dróg publicznych lokalnych 
2KDL i 3KLD oraz drogą publiczną dojazdową 3KDD.

§23. Ustala się podEączenie do istniejącej i pro-
jektowanej infrastruktury technicznej, przy zacho-
waniu przepisów szczególnych oraz następujących 
warunków:

1) istniejące sieci infrastruktury technicznej koli-
dujące z projektowaną zabudową i zagospodarowa-
niem terenu, nalery przebudować i przenie[ć w ob-
szar terenów komunikacji oraz zieleni urządzonej, na 
warunkach okre[lonych przez poszczególnych wEa-
[cicieli sieci i urządzeG infrastruktury technicznej;

2) budowę linii elektroenergetycznych, telefonicz-
nych i [wiatEowodowych wyEącznie jako kablowych;

3) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodocią-
gowej, z wykorzystaniem istniejących komunalnych 
urządzeG zaopatrzenia w wodę, na warunkach okre-
[lonych przez wEa[ciciela sieci wodociągowej;

4) kanalizacja sanitarna: odprowadzenie [cieków 
bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej, na 
warunkach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci ka-
nalizacyjnej;
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5) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych poza granice nieru-
chomo[ci; wody opadowe i roztopowe z powierzch-
ni utwardzonych odprowadzać do kanalizacji desz-
czowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istnieją-
cych i projektowanych urządzeG elektroenergetycz-
nych, na warunkach okre[lonych przez wEa[ciciela 
sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z istniejącej i projektowa-
nej sieci i urządzeG gazowniczych, na warunkach 
okre[lonych przez wEa[ciciela sieci gazowej;

8) zaopatrzenie w ciepEo: w pródEach wytwarzania 
energii w celach grzewczych nalery stosować pa-
liwa charakteryzujące się najnirszymi wskapnikami 
emisyjnymi, tj. paliwa pEynne, gazowe lub staEe oraz 
wykorzystywać niekonwencjonalne i odnawialne 
pródEa energii, a takre stosować urządzenia grzew-
cze cechujące się wysoką sprawno[cią spalania;

9) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
[lonych w przepisach szczególnych.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§24. Ustala się urytkowanie istniejącej zabudo-
wy, przeznaczonej docelowo do rozbiórki, na dziaE-
kach nr 1104/2, 1104/10 i 1104/11, do czasu 
przystąpienia do realizacji nowej zabudowy zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwaEy.

RozdziaE XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§25. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§26. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-
[li nastąpi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z prze-
pisów szczególnych, chyba re z ich tre[ci będzie 
wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dziaEek.

§27. Z dniem wej[cia w rycie Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy 
Tomy[l rejon ulic Barteckiego, SkEodowskiej, Ogro-
dowej, objętego ustaleniami niniejszej uchwaEy, tra-
ci moc uchwaEa Rady Miejskiej w Nowym Tomy[lu 
Nr XI/63/99 z dnia 23 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 1999 r. Nr 52, poz. 625), w caEo[ci.

§28. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Nowego Tomy[la.

§29. 1. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem 
graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu z zaEącznikami nr 2 i 3 w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni od 
dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr inr. Piotr Szymkowiak
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Zał cznik nr 2 
do uchwały Nr LIII/417/2010 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
z dnia 28.05.2010 r. 
 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Tomyśl rejon ulic Barteckiego, Skłodowskiej, Ogrodowej j” 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Tomyślu, rozstrzyga co następuje: 
 
Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko do niniejszego planu, zgodnie art. 17 ust. 10 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.), Rada Miejska w Nowym Tomy[lu, roz-
strzyga co następuje:

Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddzia-
Eywania na [rodowisko do niniejszego planu, zgod-
nie art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 
ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 
r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) o 
udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, zostaE 
wyEorony do publicznego wglądu na 21 dni, w ter-
minie od 12.11.2009 r. do 11.12.2009 r. W dniu 
4.12.2009 r. odbyEa się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z 
dnia 3 papdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji o [ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w 
ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 
5.01.2010 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia planu i prognozy oddziaEywania na [rodo-
wisko do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag 
do projektu planu oraz prognozy, w związku z czym 
Rada Miejska w Nowym Tomy[lu nie podejmuje roz-
strzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych 
uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. usta-
wy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), Rada Miejska w Nowym Tomy[lu, w oparciu 
o obowiązujące przepisy, w tym:

1) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze 
zm.);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 
ze zm.);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo ener-
getyczne (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.. 625 ze 
zm.);

5) ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985r. (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);

6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. 
Nr 43, poz. 430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga się, 
co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej obciąrają budret gminy i stanowią zadania wEa-
sne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o sa-
morządzie gminnym. Z uwagi na ograniczone [rodki 
budretowe, gmina obowiązki te rozEoryć more w 
czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-
wych uchwalenia przedmiotowego planu. 

§2. Plan ustala korzystanie z istniejących i projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej.

§3. W bezpo[rednim sąsiedztwie terenu objętego 
planem istnieją wszystkie sieci infrastruktury tech-
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nicznej. Ponadto jereli wzro[nie zapotrzebowanie 
na energię, wykonanie stacji transformatorowej lub 
przyEącza energetycznego lery w gestii dysponenta 
sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1504 ze zm.).

§4. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery 
do zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objęte-
go planem jest zapewniony z istniejących oraz pro-
jektowanych dróg publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 15 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. , Nr 80 poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. , Nr 6, poz. 41, Nr 
92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. , Nr 
113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 
45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 
127, poz. 880), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 
1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218), Rada Miejska w Nowym Tomy[lu uchwala, 
co następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy i Miasta Nowy To-
my[l, zatwierdzonym uchwaEą Nr XV/112/1999 r. 
Rady Miejskiej w Nowym Tomy[lu z dnia 28 grudnia 
1999 roku wraz ze zmianą XLIII/308/2006 z dnia 
1.09.2006 r - wyrys ze studium na rysunku planu.

§2. Uchwala się ｧMiejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla dziaEki o nr ew. 1744/2 
w Nowym Tomy[luｦ, będący zmianą Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
budownictwa mieszkaniowego: ul. Konopnickiej ｠ 
obwodnica w Nowym Tomy[lu, w czę[ci dotyczą-
cej dziaEek objętych ustaleniami niniejszej uchwaEy, 
zwany dalej planem.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego za-

Eącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, będącego zaEącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, będącego zaEącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwaEy.

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Nowym Tomy[lu, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu ｠ na 
mapie w skali 1:1000;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

5) funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia 
podstawowego;

6) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

7) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwesto-
wanej do powierzchni dziaEki, wyrarony w procen-
tach;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-
czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budyn-
ku od linii rozgraniczającej drogi, rowu lub innego 
obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do któ-
rego linia ta zostaEa okre[lona;

9) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wyko-
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaEki nr 1744/2 w Nowym Tomy-
[lu


