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1. Realizacja magistralnych instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych nastąpi z budretu Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski.

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

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

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XLVIII/627/2010

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gmi-

ny Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z pópn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 
pópn. zm.), w związku uchwaEą nr XXXI/425/2009 
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 
stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
terenu w rejonie ul. qymirskiego, po stwierdzeniu 
jego zgodno[ci z ustaleniami studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostrów Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu w rejonie ul. qymirskiego.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego jest obszar poEorony 
pomiędzy ulicami: KEosową, GEowackiego, Ponia-
towskiego, ChEapowskiego, Korsaka oraz terenami 
poEoronymi wzdEur ul. Topolowej, którego szcze-
góEowe granice okre[lono na rysunku planu w skali 
1:1000.

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

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

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy sta-
nowiące zaEącznik nr 2.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale powoEane są ar-
tykuEy bez blirszego okre[lenia, nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem lite-
rowym lub literowym wraz z numerem wyrórniają-
cym go spo[ród innych terenów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. PozostaEe oznaczenia graficzne posiadają zna-

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

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru okre[lonego w §1 niniejszej uchwa-
Ey, o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

2) przepisach odrębnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwaEy przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branrowe oraz ograniczenia w dyspo-
nowaniu terenem wynikające z ostatecznych decy-
zji administracyjnych;

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję wraz z urządzeniami i obiektami 
towarzyszącymi, której ustalenia obowiązują w ra-
mach danego terenu wydzielonego liniami rozgrani-
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czającymi;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku kon-
fliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym 
z ich sąsiedztwa, w tym takre sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej związane z danym terenem 
lub nie sEurące bezpo[rednio danemu terenowi;

5) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnie terenu zajęta przez budynek w 
stanie wykoGczonym;

7) urządzeniach i obiektach towarzyszących ｠ na-
lery przez to rozumieć obiekty i urządzenia tech-
nicznego wyposarenia i infrastruktury technicznej 
(stacje transformatorowe, przepompownie [cieków, 
itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe i ga-
rarowe (w tym trwale związane z gruntem), obiek-
ty maEej architektury oraz budynki gospodarcze dla 
funkcji dominujących oraz inne urządzenia peEniące 
pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawo-
wego lub dopuszczalnego;

8) usEugach typu biurowego ｠ nalery rozumieć 
usEugi związane z obsEugą firm i osób fizycznych o 
charakterze biurowym wymagające pomieszczenia 
zaplecza magazynowo-skEadowego o powierzchni 
nie większej nir 10 m²;

9) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu, ograniczony liniami roz-
graniczającymi, oznaczony symbolem literowym lub 
literowym wraz z numerem wyrórniającym go spo-
[ród innych terenów, o którym mowa w §3 ust. 1, 
pkt 1.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§5. Okre[la się, ograniczone liniami rozgranicza-
jącymi, tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami MN.1 do MN.21;

2) zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami MU.1 do MU.16;

3) usEug, oznaczone na rysunku planu symbolami 
U.1 do U.6;

4) kolei, oznaczone na rysunku planu symbolami 
KK.1 i KK.2;

5) urządzeG elektroenergetyki, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami E.1, E.2 i E.3;

6) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami:

a) KDL.1 do KDL.9 ｠ drogi klasy ｧLｦ lokalne,
b) KDD.1 do KDD.13 ｠ droga klasy ｧDｦ dojazdo-

we,
7) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych symbo-

lami KPJ.1 i KPJ.2;
8) dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami KDW.1 do KDW.11.

§6. Okre[la się zasady ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowych;

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się:

a) na jednej dziaEce budowlanej dopuszcza się bu-
dowę maksymalnie 1 budynku mieszkalnego oraz 1 
wolnostojącego budynku niemieszkalnego (gospo-
darczego, gararu),

b) dopuszcza się realizację zabudowy wyEącznie w 
formie wolnostojącej,

3) dla budynków istniejących w momencie wej-
[cia w rycie niniejszej uchwaEy a niespeEniających 
parametrów i wskapników okre[lonych w niniejszej 
uchwale, w tym takre nieprzekraczalnych linii za-
budowy, dopuszcza się ich remont i bierącą kon-
serwację oraz rozbiórkę a ewentualną odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę dopuszcza się jedynie w 
istniejącym obrysie budynku bądp fundamentów a 
takre zgodnie z parametrami okre[lonymi w uchwa-
le.

§7. Okre[la się następujące zasady ochrony [ro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dziaEalno[ć usEugowa realizująca ustalenia ni-
niejszego planu nie powinna przekroczyć standar-
dów jako[ci [rodowiska poza granicami dziaEki, do 
której inwestor posiada tytuE prawny i na której zlo-
kalizowana jest dana inwestycja;

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-
nych [cieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych;

3) kardy teren, na którym more doj[ć do zanie-
czyszczenia powierzchni substancjami szkodliwymi 
dla [rodowiska wodnego (ropopochodnymi lub in-
nymi substancjami chemicznymi), nalery utwardzić 
i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w granicach terenów MN.1 do MN.21, MU.5, 
do MU.9, MU.12, MU.14, MU.15, MU.16, U.4, U.5 
i U.6 ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowi-
sko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczą-
co oddziaEywać na [rodowisko;

5) w granicach terenów MU.1 do MU.4, MU.10, 
MU.11, MU.13 i U.1 do U.3 ustala się zakaz lo-
kalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko;

6) ograniczenie okre[lone w pkt 4 i 5, nie dotyczy 
inwestycji związanych z realizacją:

a) dróg publicznych,
b) garary,
c) parkingów,
d) sieci i urządzeG infrastruktury technicznej,
e) przedsięwzięć istniejących w dniu wej[cia w 
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rycie niniejszej uchwaEy, w tym takre ich przyszEej 
modernizacji i rozbudowy,

7) dla terenu:
a) MN.1 do MN.21 wyznacza się wymóg zacho-

wania dopuszczalnych poziomów haEasu okre[lo-
nych w przepisach odrębnych jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MU.1 do MU.16 wyznacza się wymóg za-
chowania dopuszczalnych poziomów haEasu okre-
[lonych w przepisach odrębnych jak dla terenów 
mieszkaniowo-usEugowych,

c) U.1 do U.6 w przypadku lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej, wyznacza się wymóg zachowania 
zabudowy dopuszczalnych poziomów haEasu okre-
[lonych w przepisach odrębnych jak dla terenów 
mieszkaniowo-usEugowych.

8) eksploatacja dróg oraz bocznicy kolejowej nie 
more powodować przekroczeG standardów jako[ci 
[rodowiska, w tym dopuszczalnego poziomu haEa-
su, okre[lonego w przepisach odrębnych;

9) w przypadku przekroczenia standardów, o któ-
rych mowa w pkt 8 nalery stosować dziaEania orga-
nizacyjne zmniejszające emisje haEasu, w tym takre 
elementy ochrony akustycznej (np. nawierzchnie o 
niskiej emisji haEasu, ekrany akustyczne, szpalery 
zieleni izolacyjnej, itp.).

§8. 1. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują obiekty i tereny wymagające okre[lenia 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

2. Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pópn. zm.) stosuje się 
odpowiednio.

§9. 1. Tereny okre[lone w §5 pkt 6 i 7 stanowią 
obszar przestrzeni publicznej.

2. Okre[la się wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się umieszczanie urządzeG technicz-
nych i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w formie nie kolidującej z przeznacze-
niem podstawowym i zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

2) ustala się zakaz umieszczania obiektów maEej 
architektury oraz no[ników reklamowych nie zwią-
zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu.

§10. Ustalenia ogólne dotyczące nieprzekraczal-
nych linii zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okre[lone zo-
staEy w tre[ci niniejszej uchwaEy, chyba re z rysun-
ku planu wynika inaczej;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy nalery mierzyć 
od linii rozgraniczającej terenu względem, którego 
okre[lane jest poEorenie linii zabudowy;

3) następujące czę[ci budynku nie mogą pomniej-
szać odlegEo[ci liczonej od linii rozgraniczającej do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) schody zewnętrzne, wej[cia do budynków, po-
chylnie i rampy o więcej nir 1,30 m,

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej nir 
1,0 m,

c) okapy i gzymsy o więcej nir 0,8 m,
d)  Eączna powierzchnia wysuniętych względem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, gale-
rii i wej[ć do budynków liczona w ich widoku od 
strony linii zabudowy nie more przekraczać 30% 
powierzchni elewacji,

4) dopuszcza się sytuowanie stacji transformato-
rowych zwróconą [cianą bez otworów okiennych 
lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią dziaEką 
budowlaną, w odlegEo[ci 1,5 m od tej granicy.

§11. W niniejszym planie nie występują obszary 
wymagające okre[lenia granic terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych.

§12. 1. W granicach terenu objętego planem nie 
występują obszary wymagające okre[lenia szczegó-
Eowych zasad i warunków scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci.

2. PodziaE dziaEek nalery realizować na następują-
cych zasadach:

1) ustala się minimalne powierzchnie nowowy-
dzielanych dziaEek budowlanych:

a) 800 m² dla terenów: MN.3 do MN.11, MN.13, 
MN.14 i MN.16 do MN.21, MU.13,

b) 1000 m², dla terenów: MN.1, MN.2, MN.12 i 
MN.15,

c) 1200 m², dla terenów: U.3, U.6, MU.1 do 
MU.4, MU.6 do MU.9, MU.12, MU.14, MU.15 i 
MU.16,

d) 1000 m², dla terenów: MU.5, MU.10 i MU.11,
e) 1000 m², dla terenów: U.1 i U.2,
f) z terenu U.4 i U.5 nie dopuszcza się wydzielanie 

nowych samodzielnych dziaEek budowlanych,
g) w pozostaEych przypadkach zgodnie z przepi-

sami odrębnymi dotyczącymi gospodarki nierucho-
mo[ciami,

2) dopuszcza się:
a) 5% tolerancję minimalnej powierzchni dziaEki 

budowlanej,
b) niezalernie od ustaleG pkt 1, wydzielenie dzia-

Eek niezbędnych dla realizacji ukEadów komunika-
cyjnych i urządzeG infrastruktury technicznej z za-
chowaniem warunków wynikających z przepisów 
odrębnych oraz dla dróg wewnętrznych z uwzględ-
nieniem §37 pkt 4 uchwaEy.

§13. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu okre[lone 
zostaEy w §6 uchwaEy.

§14. 1. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują tereny wymagające ustalenia się sposo-
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bów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenów.

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe dotyczące terenów

§15. 1. Dla terenu MN.1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m od strony drogi KDL.1,
b) 6 m od strony dróg ciągu pieszo-jezdnego 

KPJ.1;
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-

dygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§16. 1. Dla terenu MN.2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m od strony drogi KDL.1,
b) 6 m od strony pozostaEych dróg,
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-

dygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów:
a) dachy strome o równym kącie nachylenia poEaci 

dachowych i kątem spadku pomiędzy 30º a 45º
b) dopuszczalne kąty spadku poEaci dachowych 

nie dotyczą lukarn, zadaszeG wej[ć do budynków 
i tarasów oraz budynków gospodarczych i gararo-
wych,

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§17. 1. Dla terenów MN.3 i MN.4 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg,

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-
dygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów:
a) dachy strome o równym kącie nachylenia poEaci 

dachowych i kątem spadku pomiędzy 30º a 45º
b) dopuszczalne kąty spadku poEaci dachowych 

nie dotyczą lukarn, zadaszeG wej[ć do budynków 
i tarasów oraz budynków gospodarczych i gararo-
wych,

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§18. 1. Dla terenów MN.5 i MN.6 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6 m od strony dróg KDL.3, KDD.2, KDW.3 oraz 

od strony ulicy KEosowej,
b) 5 m od strony drogi KDL.4,
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-

dygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów:
a) dla dziaEek budowlanych przylegających do te-

renu KDL.4 (ul. qniwna) dopuszcza się stosowanie 
dowolnych form dachów;

b) dla pozostaEych dziaEek budowlanych dachy 
strome o równym kącie nachylenia poEaci dacho-
wych i kątem spadku pomiędzy 30º a 45º,

c) dopuszczalne kąty spadku poEaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeG wej[ć do budynków 
i tarasów oraz budynków gospodarczych i gararo-
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wych,
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§19. 1. Dla teren MN.7 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-
dygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów:
a) dachy strome o równym kącie nachylenia poEaci 

dachowych i kątem spadku pomiędzy 30º a 45º,
b) dopuszczalne kąty spadku poEaci dachowych 

nie dotyczą lukarn, zadaszeG wej[ć do budynków 
i tarasów oraz budynków gospodarczych i gararo-
wych,

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§20. 1. Dla terenów MN.8 i MN.9 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg publicznych;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-
dygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§21. 1. Dla terenów MN.10 do MN.15 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 
o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-
dygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form dachów,

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§22. 1. Dla terenów MN.16, MN.17 i MN.18 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 5 m od strony wewnętrznych drogi KDL.4 i 

KDD.9,
b) od strony terenu KK.2 - zgodnie z przepisami 

odrębnymi,
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-

dygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§23. 1. Dla terenu MN.19 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-
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dygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-

puszcza się dowolne formy dachów;
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§24. 1. Dla terenów MN.20 i MN.21 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów od-
rębnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi typu biurowego oraz handlu detalicznego 

o powierzchni caEkowitej nie większej nir 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 5 m od strony dróg ulicy Poniatowskiego i ChEa-

powskiego,
b) 6 m od pozostaEych dróg;
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-

dygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-

puszcza się dowolne formy dachów;
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§25. 1. Dla terenów MU.1, MU.2, MU.3 i MU.4 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozu-

mieniu przepisów odrębnych,
b) usEugi z zastrzereniem §7 pkt 5,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty maEej ar-

chitektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m od strony dróg KDL.1 i KDL.2,
b) 6 m od strony drogi KDL.6 i ciągu pieszo-jezd-

nego KPJ.1,
c) 4 m od strony ciągu pieszo-jezdnego KPJ.2;
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 

kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów:
a) dachy strome o równym kącie nachylenia poEaci 

dachowych i kątem spadku pomiędzy 30º a 45º,
b) dopuszczalne kąty spadku poEaci dachowych 

nie dotyczą lukarn, zadaszeG wej[ć do budynków 
i tarasów oraz budynków gospodarczych i gararo-
wych,

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§26. 1. Dla terenów MU.5, MU.10 i MU.11 ustala 
się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozu-

mieniu przepisów odrębnych,
b) usEugi z zastrzereniem §7 pkt 4 i 5,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty maEej ar-

chitektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m od strony publicznych drogi KDL.1,
b) 6 m od strony pozostaEych dróg,
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 

kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów:
a) dachy strome o równym kącie nachylenia poEaci 

dachowych i kątem spadku pomiędzy 30º a 45º,
b) dopuszczalne kąty spadku poEaci dachowych 

nie dotyczą lukarn, zadaszeG wej[ć do budynków 
i tarasów oraz budynków gospodarczych i gararo-
wych,

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§27. 1. Dla terenów MU.6, MU.7, MU.8 i MU.9 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozu-

mieniu przepisów odrębnych,
b) usEugi z zastrzereniem §7 pkt 4,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty maEej ar-

chitektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg publicznych;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 
kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 20% powierzchni dziaEki budowlanej.

§28. 1. Dla terenu MU.12 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozu-

mieniu przepisów odrębnych,
b) usEugi z zastrzereniem §7 pkt 4,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty maEej ar-

chitektury.
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2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg publicznych;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 
kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów:
a) dachy strome o równym kącie nachylenia poEaci 

dachowych i kątem spadku pomiędzy 30º a 45º,
b) dopuszczalne kąty spadku poEaci dachowych 

nie dotyczą lukarn, zadaszeG wej[ć do budynków 
i tarasów oraz budynków gospodarczych i gararo-
wych,

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§29. 1. Dla terenów MU.13, MU.14, MU.15 i 
MU.16 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozu-

mieniu przepisów odrębnych,
b) usEugi z zastrzereniem §7 pkt 4 i 5,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty maEej ar-

chitektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg publicznych;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 
kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-
puszcza się dowolne formy dachów;

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§30. 1. Dla terenów U.1 i U.2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe, z zastrzereniem 

§7 pkt 5:
a) usEugi,
b) rzemiosEo,
c) produkcja,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) funkcja mieszkaniowa o Eącznej powierzchni 

netto nie większej nir 300 m² dla jednej dziaEki bu-
dowlanej,

b) funkcja mieszkaniowa istniejąca w dniu wej[cia 
w rycie niniejszej uchwaEy,

c) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od strony terenu KK.1 - zgodnie z przepisami 

odrębnymi,

b) 6 m od strony dróg publicznych,
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 

kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§31. 1. Dla terenu U.3 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe, z zastrzereniem 

§7 pkt 5:
a) usEugi,
b) rzemiosEo,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) funkcja mieszkaniowa istniejąca w dniu wej[cia 

w rycie niniejszej uchwaEy,
b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6 m od strony dróg publicznych,
b) od strony terenu KK.2 - zgodnie z przepisami 

odrębnymi,
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 

kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§32. 1. Dla terenów U.4 i U.5 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usEugi, z zastrze-

reniem §7 pkt 5;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) funkcja mieszkaniowa istniejąca w dniu wej[cia 

w rycie niniejszej uchwaEy,
b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5 m od strony 
drogi KDL.4;

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 9 m (2 kon-
dygnacje, w tym poddasze urytkowe);

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;

5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§33. 1. Dla terenu U.6 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usEugi, z zastrze-

reniem §7 pkt 5;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
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a) funkcja mieszkaniowa istniejąca w dniu wej[cia 
w rycie niniejszej uchwaEy,

b) obiekty maEej architektury.
2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 15 m od strony ul. ChEapowskiego,
b) 6 m od strony drogi KDD.13,
2) maksymalna wysoko[ć zabudowy: 12 m (3 

kondygnacje, w tym poddasze urytkowe);
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) następujące zasady ksztaEtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form dachów;
5) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nych: 10% powierzchni dziaEki budowlanej.

§34. 1. Dla terenów KK.1 i KK.2 ustala się prze-
znaczenie podstawowe: tereny kolei ｠ bocznica ko-
lejowa.

2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej 
z przeznaczeniem podstawowym.

§35. 1. Dla terenów E.1, E.2 i E.3 ustala się;
1) przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeG 

elektroenergetyki,
2) przeznaczenie dopuszczalne: inne obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidujące 
z przeznaczeniem podstawowym.

2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od strony 
dróg publicznych,

2) zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z 
przeznaczeniem podstawowym.

RozdziaE III
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§36. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się, co następuje:

1) ustalenia ogólne:
a) dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi 

przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicz-
nej, w tym kolidującej z zagospodarowaniem reali-
zującym ustalenia planu,

b) nowe i przebudowywane sieci infrastruktury 
technicznej nalery prowadzić jako sieci podziemne 
(kablowe),

2) zaopatrzenie w wodę nalery realizować z lokal-
nej sieci wodociągowej,

3) [cieki komunalne:
a) nalery odprowadzić do lokalnej sieci kanaliza-

cyjnej,

b) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się odprowadzenie [cieków do szczel-
nych, bezodpEywowych zbiorników na nieczysto[ci 
pEynne ｠ obowiązuje systematyczny wywóz nieczy-
sto[ci pEynnych do punktu zlewnego oczyszczalni 
[cieków przez specjalistyczny zakEad będący gmin-
ną jednostka organizacyjną lub przedsiębiorcę posia-
dającego zezwolenie na prowadzenie dziaEalno[ci w 
zakresie oprórniania zbiorników bezodpEywowych i 
transportu nieczysto[ci pEynnych,

c) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej dla 
nieruchomo[ci wyposaronych w szczelne zbiorniki 
na nieczysto[ci pEynne ustala się obowiązek nie-
zwEocznego wEączenia wewnętrznej instalacji kana-
lizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjnej,

4) [cieki wód opadowych i roztopowych nalery 
odprowadzić do lokalnych odbiorników tych wód z 
uwzględnieniem §7 pkt 3 uchwaEy, przy czym do-
puszcza się dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ich odprowadzenie do gruntu zgod-
nie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony 
[rodowiska oraz wód,

5) zaopatrzenie w gaz: z lokalnej sieci gazowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) z lokalnej sieci energetycznej,
b) dopuszcza się budowę stacji transformatoro-

wych na terenach innych nir E.1, E.2 i E.3,
7) zaopatrzenie w ciepEo ｠ nalery stosować pró-

dEa zdalaczynne lub lokalne kotEownie wytwarzające 
ciepEo z wykorzystaniem ekologicznych paliw (gaz, 
olej itp.) oraz technologii spalania o niskiej emisji za-
nieczyszczeG do atmosfery,

8) gospodarka odpadami:
a) zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) w projekcie zagospodarowania dziaEki lub tere-

nu nalery przewidzieć miejsce na lokalizację pojem-
ników do zbierania i segregacji odpadów.

§37. W zakresie komunikacji ustala się co nastę-
puje:

1) wyznacza się tereny dróg publicznych:
a) drogi klasy ｧLｦ lokalne:
- KDL.1 (w ciągu ul. Topolowej) ｠ 12 m,
- KDL.2 (w ciągu ul. Topolowej) ｠ szeroko[ć w 

istniejących liniach rozgraniczających,
- KDL.3, KDL.6 i KDL.7 ｠ 12 m,
- KDL.4 (w ciągu ul. qniwnej) ｠ szeroko[ć w ist-

niejących liniach rozgraniczających,
- KDL.5 (w ciągu ul. GEowackiego) ｠ szeroko[ć w 

istniejących liniach rozgraniczających,
- KDL.8 ｠ szeroko[ć w istniejących liniach rozgra-

niczających,
- KDL.9 ｠ rezerwa pod zabezpieczenie kąta wi-

doczno[ci na skrzyrowaniu ulic
b) drogi klasy ｧDｦ dojazdowe:
- KDD.1, KDD.3, KDD.6, KDD.8, KDD.10, KDD.12 

i KDD.13｠ 10 m,
- KDD.2 i KDD.7 ｠ 11 m,
- KDD.4 (w ciągu ul. Korsaka) - szeroko[ć w ist-

niejących liniach rozgraniczających,
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- KDD.5 ｠ 10 m z przewęreniem na wEączeniu do 
drogi KDL.4 i KDL.5

- KDD.9 ｠ 12 m,
- KDD.11 (w ciągu ul. GEowackiego) ｠ szeroko[ć 

w istniejących liniach rozgraniczających,
2) wyznacza się tereny ciągów pieszo-jezdnych: 

KPJ.1 i KPJ.2 - szeroko[ć w istniejących liniach roz-
graniczających,

3) wyznacza się tereny dróg wewnętrznych:
a) KDW.1 do KDW. 5 i KDW.7 ｠ 10 m,
b) KDW.6, KDW.8, KDW.10 i KDW.11 ｠ 8 m
c) KDW.9 ｠ szeroko[ć w istniejących liniach roz-

graniczających,
4) dopuszcza się realizację dodatkowych wydzie-

lonych geodezyjnie dróg wewnętrznych, przy czym 
ich szeroko[ć w liniach rozgraniczających nie more 
mieć mniej nir 10 m oraz muszą speEniać wymaga-
nia przepisów odrębnych a w szczególno[ci przepi-
sów dotyczących ochrony przeciwporarowej;

5) dopuszcza się zmianę kategorii dróg wewnętrz-
nych na drogi publiczne;

6) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych dla samochodów urytkowników staEych 
i przebywających okresowo w ilo[ciach, nie mniej 
nir:

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce postojowe na karde rozpoczęte 25 

m² powierzchni urytkowej funkcji usEugowej lecz 
nie mniej nir 2 miejsca postojowe,

c) dla usEug turystyki 4 miejsca postojowe plus 
po 1 miejscu postojowym na kardy pokój hotelowy 
(noclegowy)

d) dla usEug gastronomi 1 miejsce postojowe na 4 
miejsca konsumpcyjne,

e) w przypadku realizacji na danym terenie wielu 
funkcji, ilo[ć miejsc postojowych podlega zsumo-
waniu.

RozdziaE IV
Ustalenia koGcowe

§38. 1. Ustala się stawki procentowe, na podsta-
wie, których ustala się opEatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy w wysoko[ci 30%.

2. Dla gruntów zbywanych na rzecz Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski opEata jednorazowa w przy-
padku zbycia nieruchomo[ci nie będzie pobierana.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§39. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Prezydentowi Miasta Ostrów Wielkopolski.

§40. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

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

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

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

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XLVIII/628/2010

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gmi-

ny Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.), art.7 ust. 
3a ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o utrzyma-
niu czysto[ci i porządku w gminach (Dz.U. z 2005, 
Nr 236, poz. 2008) oraz §2 i §3 Rozporządzenia 
Ministra Zrodowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w 
sprawie szczegóEowego sposobu okre[lania wyma-
gaG, jakie powinien speEniać przedsiębiorca ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 5, poz. 33), Rada Gminy Brzeziny uchwala, co 
następuje:

§1. Okre[la się, w zaEączniku Nr 1 do niniejsze-
go zarządzenia, i podaje do publicznej wiadomo[ci 
wymagania, jakie powinien speEniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na [wiadcze-
nie usEug w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od wEa[cicieli nieruchomo[ci na terenie Gminy 
Brzeziny.

§2. Okre[la się, w zaEączniku Nr 2 do niniejsze-
go zarządzenia, i podaje do publicznej wiadomo[ci, 
wymagania, jakie powinien speEniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na [wiadcze-
nie usEug w zakresie oprórniania zbiorników bezod-
pEywowych i transportu nieczysto[ci ciekEych na 
terenie Gminy Brzeziny.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeziny.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Brzeziny
(-) Zbigniew SEodowy
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UCHWADA Nr 214/XXXI/10 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie wymagaG jakie powinien speEniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
[wiadczenie usEug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wEa[cicieli nieruchomo[ci oraz oprór-

niania zbiorników bezodpEywowych i transportu nieczysto[ci ciekEych na terenie Gminy Brzeziny


