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UCHWAŁY RAD POWIATÓW  

5390 – nr IX.87.2011 z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. Rady Powiatu w Pile w sprawie 
okreċlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spła-
cie należnoċci pienićżnych, mających charakter cywilnoprawny, przypa-
dających Powiatowi Pilskiemu lub jego jednostkom podległym, warun-
ków dopuszczalnoċci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić bćdzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych 32097 

5391 – nr XIII/89/11 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. Rady Powiatu w Ċremie w spra-
wie okreċlenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, zbywania i 
nabywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego 32102 

5392 – nr XII/77/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu Kćpiĉskiego 
w sprawie ustalenia wysokoċci opłat i kosztów związanych z usunićciem 
i przechowaniem pojazdów w roku 2012. 32102 
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UCHWAŁA NR XII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE 

 z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie 

Al. Powstańców Wlkp. oraz Promenady 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz po 
stwierdzeniu zgodnoċci poniższych ustaleĉ z usta-
leniami studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Krotoszyn, Rada Miejska w Krotoszynie uchwala 
co nastćpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. W związku z uchwałą Nr XLI/286/2009 Rady 
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krotoszyna w rejonie Al. Powstaĉców Wl-
kp. oraz Promenady, uchwala sić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kroto-
szyna w rejonie Al. Powstaĉców Wlkp. oraz Pro-
menady zwany dalej planem; 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu zatytułowany „Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krotoszyna w rejonie Al. Powstaĉ-
ców Wlkp. oraz Promenady” opracowany 
w skali 1: 1000; stanowiący załącznik nr 
1 do uchwały, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, sta-
nowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale wystćpuje termin: 

1. linia rozgraniczająca - należy przez to ro-
zumieć linić rozgraniczającą tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2. obowiązująca linia zabudowy - należy 
przez to rozumieć linić, w której musi być umiesz-
czona ċciana frontowa projektowanego budynku 
bez prawa jej przekraczania w kierunku linii roz-
graniczającej, za wyjątkiem takich elementów 
architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, 
taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz 
innych detali wystroju architektonicznego budyn-
ku, wysunićtych poza tć linić nie wićcej niż 2,0 m, 
przy czym linia ta odnosi sić do budynków wynika-
jących z przeznaczenia terenu, a nie dotyczy obiek-
tów towarzyszących lub uzupełniających podsta-
wową funkcjć, a w szczególnoċci: budynków go-
spodarczych oraz budynków garażowych; 

3. nieprzekraczalna linia zabudowy - należy 
przez to rozumieć linić, w której może być umiesz-
czona ċciana frontowa projektowanego budynku 
bez prawa jej przekraczania w kierunku linii roz-
graniczającej, za wyjątkiem takich elementów 
architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, 
taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz 
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innych detali wystroju architektonicznego budynku 
wysunićtych poza tć linić nie wićcej niż 2,0 m; 

4. dachu płaskim - należy przez to rozumieć, 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie 
przekraczającym 10º; 

5. szerokoċć działki – należy przez to rozu-
mieć szerokoċć frontową działki mierzoną od stro-
ny drogi; 

6. teren – należy przez to rozumieć obszar 
o okreċlonym przeznaczeniu i szczegółowych za-
sadach zagospodarowania; wydzielony przez linie 
rozgraniczające. 
 
§ 3. Ustaleniami planu na rysunku planu są: 

1. granica obszaru objćtego planem; 
2. linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3. obowiązujące linie zabudowy; 
4. nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5. przeznaczenie terenu oznaczone symbo-

lami okreċlonymi w § 4; 
6. zasady rozwoju dróg rowerowych; 
7. zieleĉ urządzona na terenach o innym 

przeznaczeniu; 
8. istniejące aleje drzew do zachowania 

i uzupełnienia; 
9. granica historycznego układu urbanistycz-

nego; 
10. obiekty wpisane do rejestru zabytków ob-

jćte ochroną konserwatorską; 
11. obiekty ujćte w ewidencji zabytków objć-

te ochroną konserwatorską; 
12. osie widokowe; 
13. linie wymiarowe charakterystycznych od-

ległoċci. 
 
§ 4. Przeznaczenie terenów oznaczono na rysunku 
planu symbolami: 

1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2. MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług; 

3. MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług; 

4. MW/MN/U – tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług; 

5. U – tereny zabudowy usługowej; 
6. U/MW – tereny zabudowy usługowej 

i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
7. Uo – tereny usług oċwiaty; 
8. ZP/U – tereny zieleni urządzonej i usług; 
9. US/ZP – tereny usług sportu i rekreacji 

w zieleni urządzonej; 
10. ZP – tereny zieleni urządzonej; 
11. WS - tereny wód powierzchniowych ċród-

lądowych; 
12. E – tereny infrastruktury technicznej 

w zakresie elektroenergetyki; 
13. G – tereny infrastruktury technicznej 

w zakresie gazownictwa; 

14. Kp/ZP – tereny parkingów w zieleni urzą-
dzonej; 

15. KDg – tereny dróg publicznych - głów-
nych; 

16. KDl – tereny dróg publicznych - lokal-
nych; 

17. KDd – tereny dróg publicznych - dojaz-
dowych; 

18. KDw – tereny dróg wewnćtrznych; 
19. KDpj – tereny publicznych ciągów pieszo 

– jezdnych; 
20. KDx – tereny publicznych ciągów pieszo - 

rowerowych; 
21. KDd/Kp – tereny dróg publicznych-

dojazdowych i parkingów. 
 
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 

1. zabudowć należy lokalizować zgodnie 
z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy okreċlonymi na rysunku planu; 

2. dla budynków i czćċci budynków zlokali-
zowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy oznaczonymi na rysunku planu ustala sić 
zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszcze-
niem przebudowy i remontu; 

3. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) dopuszcza sić zachowanie ist-
niejących obiektów i lokali usługowych, z prawem 
rozbudowy; 

4. zezwala sić na lokalizacjć nowych obiek-
tów infrastruktury technicznej o wysokoċci nie 
wyższej niż 4,0 m poza obowiązującymi i nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzeżeniem §5 
ust. 5; 

5. dla obiektów bćdących inwestycjami celu 
publicznego z zakresu łącznoċci publicznej do-
puszcza sić przekroczenie wysokoċci, o której mo-
wa w §5 ust. 4; 

6. dopuszcza sić zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usług; 

7. dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy o parametrach przewyższających wartoċci 
ustalone w Rozdziale 2; 

8. dla istniejących budynków o dachach po-
siadających geometrić inną niż wskazana 
w ustaleniach planu – dopuszcza sić ich zachowa-
nie przy rozbudowie głównej bryły budynku; 

9. budynki mieszkalne w zabudowie bliźnia-
czej winny mieć jednakowe parametry zabudowy 
(m.in. wysokoċć górnej krawćdzi elewacji, formć 
architektoniczną); 

10. zezwala sić na lokalizacjć budynków ga-
rażowych i gospodarczych przy granicy działek 
budowlanych; 

11. budynki garażowe i gospodarcze realizo-
wane na różnych działkach przy ich wspólnych 
granicach winny mieć jednakowe parametry zabu-
dowy (wysokoċć górnej krawćdzi elewacji, kształt 
i wysokoċć dachów); 
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12. ustala sić zakaz umieszczania reklam na 
elewacjach budynków w sposób zmieniający lub 
zakrywający elementy wystroju architektoniczne-
go, w tym kolumny, pilastry, obramowania portali 
i okien, balustrady, gzymsy i zwieĉczenia, płyciny 
i kompozycje sztukatorskie, połacie dachowe; do-
puszcza sić lokalizacjć tablic reklamowych o po-
wierzchni do 1,0 m2 na jednej działce budowlanej, 
po uprzednim uzgodnieniu z właċciwym organem; 
zakazuje sić montażu wyċwietlaczy LED; 

13. zakazuje sić lokalizacji garaży blaszanych, 
obiektów i budynków tymczasowych, z wyjątkiem 
obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji; 

14. zakazuje sić projektowania i realizacji 
atrap dachowych nie związanych z konstrukcją 
dachu za wyjątkiem nadbudowy attyki w przypad-
ku dachów płaskich; 

15. od strony dróg oraz publicznych ciągów 
komunikacyjnych a także terenów zielonych ustala 
sić zakaz realizacji ogrodzeĉ z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych. 
 
§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. w zakresie ochrony przed hałasem: 
1) dla terenów objćtych opracowaniem planu 

należy zachować nastćpujące dopuszczalne 
poziomy hałasu w ċrodowisku wynikające 
z przepisów odrćbnych: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, wielorodzinnej i usług 
(MW/MN/U, MW/U, MN/U, U/MW) jak dla 
terenów mieszkaniowo – usługowych, 

c) dla zabudowy usług oċwiaty (Uo) jak dla 
terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

d) dla terenów usług sportu i rekreacji 
w zieleni urządzonej (US/ZP) jak dla tere-
nów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, 

2) w przypadku wystąpienia przekroczenia 
akustycznych standardów jakoċci ċrodowi-
ska na terenach wymagających ochrony 
akustycznej (MN, MN/U, MW/U, MW/MN/U, 
U/MW, Uo, US/ZP) należy zastosować 
ċrodki techniczne, technologiczne lub or-
ganizacyjne zmniejszające poziom hałasu, 
co najmniej do poziomów dopuszczalnych, 

3) ochrona przed hałasem zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, okreċlającymi dopusz-
czalny poziom hałasu na terenach podlega-
jących ochronie akustycznej, spoczywa na 
inwestorach i właċcicielach obiektów i te-
renów oznaczonych symbolami MN, MN/U, 
MW/MN/U, MW/U, U/MW, Uo, US/ZP, 

4) wszelkie oddziaływania związane z prowa-
dzoną działalnoċcią gospodarczą nie mogą 
powodować przekroczenia standardów ja-
koċci ċrodowiska, okreċlonych przepisami 

odrćbnymi poza teren, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny; 

2. gospodarka odpadami zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami; 

3. zbćdne masy ziemne powstające w czasie 
realizacji inwestycji należy zagospodarować zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

4. zakazuje sić prowadzenia działalnoċci 
w zakresie: unieszkodliwiania, składowania, maga-
zynowania i odzysku odpadów; 

5. w terenie zagospodarowanym i zabudo-
wanym należy chronić powierzchnić biologicznie 
czynną; w miarć możliwoċci należy ograniczać jej 
przykrycia, w szczególnoċci betonem i asfaltem; 

6. należy w maksymalnym stopniu zachować 
istniejące wartoċciowe zadrzewienia, w szczegól-
noċci w obrćbie alei i szpalerów drzew w pasach 
drogowych; 

7. na rysunku planu przedstawiono graficznie 
zieleĉ urządzoną na terenach o innym przeznacze-
niu, dla której ustala sić zachowanie i uzupełnienie 
istniejącej zieleni; 

8. w zakresie zaopatrzenia w energić cieplną: 
1) energić cieplną należy pozyskiwać z przyja-

znych dla ċrodowiska źródeł, przy zastoso-
waniu paliw, w szczególnoċci charakteryzu-
jących sić niskimi wskaźnikami emisji, 

2) dopuszcza sić stosowanie ogrzewania ga-
zowego oraz systemy wykorzystujące źró-
dła czystej energii, w szczególnoċci takiej 
jak: pompy cieplne, kolektory słoneczne, 
energić elektryczną. 

 
§ 7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 

1. na rysunku planu oznaczono granicć histo-
rycznego układu urbanistycznego miasta Kroto-
szyna wpisanego do rejestru zabytków wojewódz-
twa wielkopolskiego pod numerem 692/Wlkp/A 
decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków z dnia 14 sierpnia 2008r., dla 
którego obowiązują ustalenia dotyczące ochrony 
zabytków i dóbr kultury zawarte w przepisach 
odrćbnych; ochronie podlegają stosownie do 
wskazanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora ograniczeĉ: 

1) granice działek zabudowy: 
a) ochronie i opiece podlegają historyczne 

podziały gruntów, 
b) zaleca sić utrzymanie dotychczasowych 

podziałów, 
c) dopuszcza sić utrwalanie likwidowanych 

podziałów odpowiednio ukształtowaną 
nowo powstającą zabudową, 

2) układ ulic wraz z ich granicami i liniami za-
budowy: 

a) ochronie i opiece podlega siatka ulic 
w historycznie ukształtowanych granicach, 

b) ochronie podlegają szerokoċci ciągów ko-
munikacyjnych, wybrane kompozycje zie-
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leni oraz historycznie utrwalone linie zabu-
dowy, 

3) nawierzchnie ulic i placów (jezdni 
i chodników): ochronie i opiece podlegają 
zachowane historycznie nawierzchnie ulic, 
placów i chodników, głównie bruki, płyty 
i krawćżniki kamienne, 

4) tereny zielone: 
a) ochronie i opiece podlegać bćdą tereny zie-

lone powszechnie dostćpne, a w szczegól-
noċci ich granice, kompozycje wewnćtrzne 
oraz szata roċlinna, 

b) wymienione w decyzji tereny zieleni pod-
legają szczególnej ochronie konserwator-
skiej z uwagi na ich walory krajobrazowe, 

5) mała architektura: 
a) ochronie i opiece podlegają: zabytkowe 

pomniki, krzyże, tabliczki, elementy upa-
mićtniające ważne wydarzenia w mieċcie, 

b) projektowanie obiektów małej architektury 
m.in. koszy na ċmieci, kwietników, ławek, 
stojaków rowerowych, oċwietlenia itd. na-
leży dostosować do zabytkowego charakte-
ru otoczenia oraz uzgodnić z właċciwymi 
służbami konserwatorskimi; nie dopuszcza 
sić wprowadzania lamp hybrydowych, 

6) istniejące budynki nie wpisane do rejestru 
zabytków i nie ujćte w ewidencji zabytków 
zlokalizowane wzdłuż Alei Powstaĉców Wl-
kp., ulic Kaliskiej oraz Koźmiĉskiej: 

a) przy realizacji inwestycji należy dążyć do 
powstawania architektury o wysokich wa-
lorach architektonicznych, 

b) nowoprojektowane budynki winny nawią-
zywać do stylistyki historycznej zwłaszcza 
w zakresie: gabarytów obiektu, wystroju 
i kolorystyki elewacji, geometrii dachu 
i jego pokrycia, 

7) pokrycie dachów: ustala sić pokrycie da-
chów spadzistych dla budynków mieszkal-
nych i mieszkalno – usługowych z dachów-
ki ceramicznej o kolorze naturalnej cerami-
ki budowlanej, blachy cynkowo – tytano-
wej lub miedzianej, 

8) nowe elementy przestrzenne: 
a) uzgodnieniu z właċciwym organem służby 

ochrony zabytków podlegać bćdą: nowa 
zabudowa oraz konstrukcje techniczne 
w zakresie wielkoċci powierzchni zabudo-
wy działki, rozplanowania zabudowy, okre-
ċlenia gabarytów oraz form architektonicz-
nych, linii zabudowy, szerokoċci elewacji, 
liczby i wysokoċci kondygnacji, kompozycji 
stylistycznej fasad, wysokoċci i kształtu 
górnych krawćdzi elewacji frontowych, 
geometrii dachów (kątów nachylenia, wy-
sokoċci kalenic i układów połaci dacho-
wych), 

b) weryfikacji przez właċciwy organ podlegać 
bćdą: znaczące zmiany ukształtowania te-
renu, nowe inwestycje drogowe oraz no-
wopowstające tereny zieleni, 

9) urządzenia infrastruktury naziemnej 
i sposób montażu hydrantów, szafek na 
budynkach itd. wzdłuż Alei Powstaĉców 
Wlkp., ulicy Kaliskiej oraz Koźmiĉskiej: na-
leży dostosować do historycznej zabudowy 
miejsca. Nie dopuszcza sić montażu szafek 
wolnostojących, 

10) instalacje napowietrzne w tym oċwietle-
niowe i telekomunikacyjne wzdłuż Alei Po-
wstaĉców Wlkp., ulicy Kaliskiej oraz Koź-
miĉskiej: 

a) należy dążyć do zredukowania nadmiernej 
liczby instalacji energetycznych 
i telekomunikacyjnych, 

b) nie dopuszcza sić montażu anten satelitar-
nych na elewacjach eksponowanych, 

11) nawarstwienia kulturowe: ochronie 
i opiece podlegają starożytne, ċrednio-
wieczne i nowożytne nawarstwienia kultu-
rowe oraz zewidencjonowane stanowiska 
archeologiczne, 

12) ochrona archeologiczna: prace ziemne 
w strefie ochrony konserwatorskiej wyma-
gają uzgodnienia z właċciwym organem, 
na podstawie przepisów odrćbnych; 

2. na rysunku planu oznaczono zabytkowy 
obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków, 
zlokalizowany przy Alei Powstaĉców Wlkp. pod 
numerem 44; wymaga sić uzyskania stosownego 
pozwolenia właċciwych służb konserwatorskich 
przed podjćciem prac przy zabytku oraz w jego 
otoczeniu, przewidzianych w przepisach odrćb-
nych; 

3. na rysunku planu oznaczono obiekty bu-
dowlane, ujćte w gminnej ewidencji zabytków – 
programie opieki nad zabytkami dla Miasta 
i Gminy Krotoszyn, zlokalizowane przy:  

- ul. Kaliskiej, pod numerami: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 

- ul. Kaszarskiej, pod numerami: 1, 3, 5, 7, 
11, 

- ul. Koźmiĉskiej, pod numerami: 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 

- al. Powstaĉców Wlkp., pod numerami: 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 
22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 46, 54, 56, 58, 60, 

- ul. Stawnej, pod numerem 15, 
- Rynek: 21, 

dla których przed przystąpieniem do prac re-
montowych, restauratorskich, konserwatorskich 
i innych działaĉ mających wpływ na wygląd ze-
wnćtrzny obiektu, w tym umieszczania urządzeĉ 
technicznych, tablic, reklam oraz napisów należy 
uzyskać pozwolenie właċciwych służb konserwa-
torskich, na podstawie przepisów odrćbnych; 

4. w obiektach budowlanych wpisanych do 
rejestru zabytków oraz znajdujących sić w ewiden-
cji zabytków: 

1) należy dążyć do zachowania lub odtworze-
nia: 

a) historycznej bryły i wystroju elewacji, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 324 – 31992 – Poz. 5361 
 

b) historycznego rodzaju i koloru pokrycia da-
chowego, 

c) historycznej stolarki okiennej i drzwiowej – 
dla której dopuszcza sić wymianć pod wa-
runkiem odtworzenia wyglądu, proporcji, 
profilu i detalu, 

2) zakazuje sić stosowania żaluzji i rolet ze-
wnćtrznych w otworach okiennych 
i drzwiowych, z dopuszczeniem zwijanych, 
ozdobnych krat w oknach wystawowych; 

5. ustala sić osie widokowe, stwarzające wa-
runki widoku na: 

- Koċciół Ċw. Fabiana i Sebastiana z ulicy 
Gołćbiej, od skrzyżowania z ulicą Kaszar-
ską, oznaczona na rysunku planu nr 1, 

- Koċciół Farny Ċw. Jana Chrzciciela z ulicy 
Gołćbiej, od skrzyżowania z ulicą Kaliską, 
oznaczona na rysunku planu nr 2, 

- Koċciół Farny Ċw. Jana Chrzciciela 
z projektowanego ciągu pieszo - rowero-
wego oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 26KDx, oznaczona na rysunku planu 
nr 3, 

- zabudowć stanowiącą pierzejć Rynku 
z ulicy Kaliskiej od skrzyżowania z Aleją 
Powstaĉców Wlkp., oznaczona na rysunku 
planu nr 4, 

- Szkołć Podstawową nr 1 z ulicy Polnej, po-
przez ciąg pieszo - rowerowy oznaczony na 
rysunku planu symbolem 27KDx, oznaczo-
na na rysunku planu nr 5, dla których 
wprowadza sić nastćpujące ustalenia: 

a) nakazuje sić zachowanie pasa ochrony wi-
doku wzdłuż osi widokowych, zaznaczo-
nych na rysunku planu, dla których wpro-
wadza sić zakaz lokalizacji budynków 
i zadrzewieĉ, w celu zapewnienia właċciwej 
ekspozycji budynków o szczególnych war-
toċciach, 

b) dopuszcza sić wprowadzanie zieleni wyso-
kiej wzdłuż pasa ochrony widoku, w celu 
podkreċlenia osi widokowej, 

c) zakaz wznoszenia wzdłuż pasa ochrony wi-
doku zabudowy dysharmonijnej i konku-
rencyjnej w stosunku do budynków o 
szczególnych wartoċciach. 

 
§ 8. Ustalenia dotyczące wymagaĉ wynikających 
z kształtowania przestrzeni publicznych: 

1. plan przewiduje realizacjć przestrzeni pu-
blicznych jako przestrzeni o charakterze reprezen-
tacyjnym z niezbćdnymi urządzeniami 
i wyposażeniem, w tym małej architektury; 

2. zasady kształtowania przestrzeni dróg pu-
blicznych (stanowiących przestrzenie publiczne) 
okreċlono w §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58; 

3. w przestrzeniach publicznych ulic mogą 
być lokalizowane zgodnie z potrzebami obiekty 
przystanków autobusowych, w których można 
lokalizować niewielkie obiekty usługowe (handlo-
we). 
 

§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1. szczegółowe parametry zabudowy, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoċci zabudowy, okreċlono w Rozdziale 
2 oraz na rysunku planu; 

2. sposób podziału na działki budowlane 
okreċlono na rysunku planu i w ustaleniach szcze-
gółowych w Rozdziale 2, z zastrzeżeniem §9 ust. 3; 

3. dopuszcza sić scalanie działek gruntu, 
w szczególnoċci gdy istniejąca lub projektowana 
działka budowlana składa sić z kilku działek bu-
dowlanych, pod warunkiem spełnienia parame-
trów okreċlonych Rozdziale 2; 

4. dopuszcza sić korekty granic ustalonych 
i projektowanych działek budowlanych nie pokry-
wających sić z liniami rozgraniczającymi, mające 
na celu poprawć ich funkcjonalnoċci (dostćp ko-
munikacyjny, poprawa kształtu działek, zapewnie-
nie właċciwych warunków usytuowania istnieją-
cych budynków), pod warunkiem spełnienia pa-
rametrów okreċlonych Rozdziale 2; 

5. na obszarze planu zezwala sić na wydzie-
lanie działek gruntu w przypadku lokalizacji dróg 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 
 
§ 10. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrćbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeĉ-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem sić 
mas ziemnych: nie ustala sić. 
 
§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoċci: nie 
zachodzi koniecznoċć scalania i podziałów nieru-
chomoċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 
 
§ 12. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu: 

1. zakazuje sić lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

2. zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 
okreċlonych w przepisach prawa ochrony ċrodo-
wiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

3. na terenach zabudowy mieszkaniowej 
i mieszkaniowo-usługowej (MN, MN/U, MW/U, 
MW/MN/U, U/MW) zakazuje sić lokalizacji nowych 
przedsićwzićć mogących zawsze znacząco i poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowisko oraz 
nowych przedsićwzićć w zakresie handlu hurto-
wego, skupu i składowania surowców wtórnych, 
obsługi pojazdów (w tym warsztatów samocho-
dowych, lakierni, myjni), piekarni oraz wszelkich 
obiektów produkcyjnych, za wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego; 

4. przez teren opracowania planu przebiega 
linia napowietrzna ċredniego napićcia SN 15 kV, 
dla której należy zachować pas terenu ochronnego 
o szerokoċci wynikającej z przepisów odrćbnych; 
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lokalizacja zabudowy oraz nasadzeĉ w tym pasie 
wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci; 

5. na terenie opracowania planu zlokalizowa-
na jest stacja gazowa II st. oraz sieci gazowe ċred-
niego i niskiego ciċnienia, dla których należy za-
chować strefy kontrolowane z ograniczeniem w 
zabudowie i zagospodarowaniu, o parametrach 
wynikających z przepisów odrćbnych; 

6. przy projektowaniu obiektów budowlanych 
należy zapewniać ochronć ludnoċci zgodnie 
z wymaganiami obrony cywilnej okreċlonymi 
przepisami szczególnymi. 
 
§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1. wszystkie tereny w granicach planu bćdą 
obsługiwane komunikacyjnie z przyległych dróg 
publicznych zlokalizowanych w obszarze lub poza 
obszarem opracowania planu w uzgodnieniu 
z właċciwym zarządcą drogi, o ile nie ustalono 
inaczej w Rozdziale 2; 

2. dla zapewnienia pełnej obsługi komunika-
cyjnej obszaru zezwala sić na realizacjć innych niż 
wyznaczone w planie dróg wewnćtrznych, w ra-
mach zagospodarowania terenu, pod warunkiem 
zachowania minimalnej szerokoċci 8,0 m w liniach 
rozgraniczających oraz zachowanie odległoċci 
zabudowy min.5,0 m od pasa drogowego drogi 
wewnćtrznej; 

3. ustala sić zakaz budowy nowych zjazdów 
z drogi krajowej nr 36 (ul. Witosa); 

4. kierunki rozwoju dróg rowerowych okre-
ċlono na rysunku planu; 

5. w obrćbie poszczególnych terenów należy 
zapewnić odpowiednią liczbć miejsc postojowych 
oraz garażowych zaspokajającą potrzeby 
w zakresie parkowania i postoju samochodów 
z uwzglćdnieniem warunków technicznych okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych, jednak nie mniej 
niż: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych – min. 2 stanowiska dla każdego bu-
dynku, 

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych – min. 1 stanowisko dla każdego loka-
lu mieszkalnego, 

3) dla obiektów i lokali usługowych – min. 
1 stanowisko na każde rozpoczćte 50,0 
m2powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem 
§ 13 ust. 5 pkt 5, 

4) dla obiektów handlowych – min. 
1 stanowisko na każde rozpoczćte 25,0 
m2powierzchni sprzedażowej, 

5) powierzchnie użytkowe, o których mowa 
w § 13 ust. 5 pkt 3, dotyczą czćċci budyn-
ków, dla których realizowana jest podsta-
wowa funkcja, z wyłączeniem powierzchni 
magazynowych, garaży, zapleczy 
i komunikacji wewnćtrznej; 

6. na terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej MN, MN/U, MW/U, MW/MN/U, U/MW 
oraz U w przypadku braku technicznych możliwo-

ċci zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza 
sić realizacjć nowych inwestycji, dla których miej-
sca postojowe zostaną zlokalizowane poza grani-
cami działki, w szczególnoċci w ramach wydzielo-
nych parkingów publicznych, miejsc postojowych 
w pasach drogowych lub miejsc postojowych 
zlokalizowanych na innych terenach, na podstawie 
stosownych umów z dysponentem tych miejsc; 

7. nowoprojektowane sieci i urządzenia 
uzbrojenia technicznego należy lokalizować na 
terenie dróg publicznych a w uzasadnionych przy-
padkach również na terenach o innym przeznacze-
niu; 

8. lokalizacjć infrastruktury technicznej nie 
związanej z funkcjonowaniem drogi krajowej nr 36 
należy przewidzieć poza pasem drogowym; 
w szczególnych przypadkach dopuszcza sić lokali-
zacjć infrastruktury w pasie drogowym poza jezd-
nią a w obrćbie jezdni wyłącznie celem przejċć 
poprzecznych; 

9. obsługć poszczególnych terenów 
w zakresie infrastruktury technicznej należy reali-
zować z sieci zlokalizowanych w przyległych uli-
cach; 

10. kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbro-
jenia technicznego należy realizować zgodnie 
z opracowaniami dotyczącymi rozwoju sieci, na 
warunkach okreċlonych z zarządcą sieci; 

11. zezwala sić na lokalizacjć na obszarze 
planu sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej 
nie związanych z obsługą terenu objćtego planem; 

12. dopuszcza sić przebudowć sieci uzbroje-
nia technicznego, kolidujących z projektowanym 
zainwestowaniem, na warunkach okreċlonych 
przez ich właċciwego zarządcć; 

13. w zakresie zaopatrzenia w wodć – ustala 
sić powiązanie terenu objćtego planem 
z istniejącym i projektowanym układem sieci wo-
dociągowej; przebudowć, rozbudowć, wymianć, 
modernizacjć istniejącej sieci wodociągowej; 

14. w zakresie odprowadzania 
i unieszkodliwiania ċcieków – ustala sić powiąza-
nie terenu objćtego planem z istniejącym 
i projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej; 
do czasu budowy sieci dopuszcza sić tymczasowe 
odprowadzanie ċcieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych oraz ich wywóz do oczyszczalni 
ċcieków; 

15. w zakresie sieci energetycznej – ustala sić 
obsługć poprzez istniejące i projektowane linie 
kablowe podziemne n/n przyłączone do sieci SN 
poprzez istniejące i projektowane elektroenerge-
tyczne stacje transformatorowe; 

16. w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych – ustala sić odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych do systemu kana-
lizacji deszczowej; 

17. w zakresie sieci telefonicznej – ustala sić 
adaptacjć i rozbudowć istniejącej sieci telefonicz-
nej podziemnej, na warunkach okreċlonych przez 
jej właċciwego zarządcć; 

18. w zakresie sieci gazowej – ustala sić po-
wiązanie terenu objćtego planem z istniejącym 
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i projektowanym układem sieci gazowej; przebu-
dowć, rozbudowć, wymianć, modernizacjć istnie-
jącej sieci gazowej; 

19. dla zaopatrzenia w energić cieplną do-
puszcza sić wykorzystanie źródeł grzewczych na 
paliwo gazowe, płynne lub stałe, z zastrzeżeniem 
§6 ust. 8 pkt 1 i 2; 

20. dla prawidłowego funkcjonowania sys-
temu melioracyjnego: 

1) nakazuje sić zachowanie istniejącego sys-
temu melioracyjnego, 

2) w razie koniecznoċci jego przebudowy na-
leży zapewnić rozwiązania zastćpcze, 
w uzgodnieniu z właċciwym zarządcą sieci. 

 

§ 14. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenów: nie ustala sić. 

 
Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
usługowej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 450,0 m2, 

2) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 100 % 
powierzchni działki budowlanej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
0% powierzchni działki budowlanej, 

4) wysokoċć zabudowy – maks. 10,0 m, 
5) geometria dachów – dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
usługowej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) dopuszcza sić wydzielenie działki budow-

lanej zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
teren wskazanymi na rysunku planu, 

2) dopuszcza sić scalanie działek gruntu, 
3) zakazuje sić wtórnego podziału terenu; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
30% powierzchni działki budowlanej, 

4) wysokoċć zabudowy – maks. 8,0 m, 
5) geometria dachów – dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 
6MW/U: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej 400,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć usług w obrćbie 

budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek, 

2) usługi, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 1, 
zlokalizowane w lokalach powyżej pierw-
szej kondygnacji powinny być inne niż 
handlowe, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 85 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
5% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) dla budynku mieszkalnego i usługowego 

ustala sić maksymalną oraz minimalną 
liczbć kondygnacji: 

- do czterech kondygnacji naziemnych, jed-
nak nie wyżej niż 14,0 m, 

- minimum trzy kondygnacje naziemne, jed-
nak nie mniej niż 10,0 m, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: 
maks. 6,0 m, 

7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe, wielospadowe lub man-
sardowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
30º - 45º lub dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego i garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach symetrycznych, 
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o nachyleniu głównych połaci dachowych 
20º - 45º lub dachy płaskie, 

c) ustala sić usytuowanie głównej kalenicy 
bryły budynku mieszkalnego i usługowego 
równolegle do drogi publicznej, z której 
budynek jest obsługiwany; 

4. ustala sić realizacjć zabudowy jako zwar-
tej, stanowiącą ciągłą pierzejć; 

5. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

6. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7MW/U: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 600,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć usług w obrćbie 

budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek, 

2) usługi, o których mowa w § 18 ust. 3. pkt 1, 
zlokalizowane w lokalach powyżej pierw-
szej kondygnacji powinny być inne niż 
handlowe, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 70 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
15% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) dla budynku mieszkalnego i usługowego 

ustala sić maksymalną oraz minimalną 
liczbć kondygnacji, w tym uwzglćdniając 
poddasze budynku: 

- do czterech kondygnacji naziemnych, jed-
nak nie wyżej niż 14,0 m, 

- minimum trzy kondygnacje naziemne, jed-
nak nie mniej niż 10,0 m, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: 
maks. 6,0 m, 

7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe, wielospadowe lub man-
sardowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
30º - 45º lub dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego i garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach symetrycznych, 

o nachyleniu głównych połaci dachowych 
20º - 45º lub dachy płaskie; 

4. ustala sić realizacjć zabudowy jako zwar-
tej, stanowiącą ciągłą pierzejć; 

5. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

6. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 8MW/MN/U, 9MW/MN/U: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej 500,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć usług w obrćbie 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
lub jako odrćbny budynek, 

2) usługi, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1, 
zlokalizowane w lokalach powyżej pierw-
szej kondygnacji powinny być inne niż 
handlowe, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 60 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
10% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: 

maks.10,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 6,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe, wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 30º - 45º lub 
dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego i garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
20º - 45º lub dachy płaskie; 

4. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

5. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
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§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10Uo: 

1. przeznaczenie terenu – teren usług oċwia-
ty; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
a) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
b) dopuszcza sić wydzielenie działki budow-

lanej zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
teren, 

c) dopuszcza sić scalanie działek gruntu, 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – 

obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
obiekty małej architektury, ciągi piesze, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 60 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 
% powierzchni działki budowlanej, 

4) wysokoċć zabudowy – ustala sić maksy-
malną liczbć kondygnacji,w tym uwzglćd-
niając poddasze budynku: do czterech kon-
dygnacji naziemnych, jednak nie wyżej niż 
15,0 m, 

5) geometria dachów – dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie; 

4. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

5. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 11MW/U, 12MW/U: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 600,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć usług w obrćbie 

budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek, 

2) usługi, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 1, 
zlokalizowane w lokalach powyżej pierw-
szej kondygnacji powinny być inne niż 
handlowe, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 60 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) dla budynku mieszkalnego i usługowego 

ustala sić maksymalną oraz minimalną 
liczbć kondygnacji, w tym uwzglćdniając 
poddasze budynku: 

- do czterech kondygnacji naziemnych, jed-
nak nie wyżej niż 14,0 m, 

- minimum trzy kondygnacje naziemne, jed-
nak nie mniej niż 10,0 m, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: 
maks. 6,0 m, 

7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe, wielospadowe lub man-
sardowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
30º - 45º lub dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego i garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
20º - 45º lub dachy płaskie; 

4. ustala sić realizacjć zabudowy jako zwar-
tej, stanowiącą ciągłą pierzejć; 

5. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

6. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 13Kp/ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren parkingów 
w zieleni urządzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: należy 
wydzielić działkć geodezyjną zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć parkingu jako 
wielopoziomowego, 

2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – 
obiekty związane z obsługą parkingu, 
obiekty małej architektury, urządzenia in-
frastruktury technicznej, ciągi piesze, 

3) powierzchnia zabudowy – maks. 70 % po-
wierzchni terenu, 

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni działki budowlanej, 

5) wysokoċć zabudowy: 
a) dla parkingu wielopoziomowego: maks. 9,0 

m, 
b) dla pozostałych budynków: maks. 6,0m, 
6) komponowanie zieleni wraz z elementami 

małej architektury, powierzchniami utwar-
dzonymi oraz oċwietleniem zaleca sić pro-
wadzić kompleksowo wg całoċciowego 
projektu, 
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7) kształtowanie układu kompozycyjnego za-
leca sić zharmonizować 
z zagospodarowaniem terenów na jednost-
kach 16ZP i 10Uo; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 14MN, 15MN: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
a) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
b) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 600,0 m2, 

c) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) na terenie jednej działki budowlanej może 

być zlokalizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny, 

2) zabudowć mieszkaniową należy realizować 
jako bliźniaczą, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
40% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 5,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspado-

we lub wielospadowe o połaciach syme-
trycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 16ZP, 17ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, ciągi piesze, miejsca 
postojowe, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
60% powierzchni terenu; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 25. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 18WS, 19WS: 

1. przeznaczenie terenu - teren wód po-
wierzchniowych ċródlądowych; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: teren sta-
nowi wydzieloną działkć geodezyjną; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – 
obiekty budowlane związane z gospodarką 
wodną, 

2) należy umocnić i zabezpieczyć skarpy nie 
naruszając naturalnych warunków ċrodo-
wiskowych; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 26. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 20US/ZP, 21US/ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren usług sportu 
i rekreacji w zieleni urządzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

teren wskazanymi na rysunku planu, 
2) zakazuje sić wtórnego podziału terenu; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – ciągi 
piesze, urządzenia infrastruktury technicz-
nej, obiekty małej architektury, place za-
baw, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 10 % po-
wierzchni terenu, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
50% powierzchni terenu, 

4) wysokoċć zabudowy: maks. 6,0 m, 
5) geometria dachów: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dach płaski; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 22ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, ciągi piesze, 
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3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
70% powierzchni terenu; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 23E: 

1. przeznaczenie terenu – teren infrastruktury 
technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: teren sta-
nowi wydzieloną działkć geodezyjną; 

3. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 29. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 24MN, 25MN, 26MN, 
27MN: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 600,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) na terenie jednej działki budowlanej może 

być zlokalizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny, 

2) zabudowć mieszkaniową należy realizować 
jako wolno stojącą, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 50 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
30% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 5,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspado-

we lub wielospadowe o połaciach syme-
trycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 28MN/U: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 

1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 
działki budowlane, 

2) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) zabudowć mieszkaniową należy realizować 

jako wolno stojącą, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć usług w parterze 

budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek wolno stojący, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: 

maks. 9,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 5,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 30º - 45º lub 
dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: da-
chy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 30º - 45º lub 
dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 29U/MW: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
usługowej i zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łówpod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 800,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 70 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
15% powierzchni działki budowlanej, 

4) wysokoċć zabudowy – maks. 10,0 m, 
5) geometria dachów: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
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nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 30ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, ciągi piesze, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
70% powierzchni terenu; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 31U/MW: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
usługowej i zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 100 % 
powierzchni działki budowlanej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – do-
puszcza sić 0 % powierzchni działki budow-
lanej, 

4) wysokoċć zabudowy: maks.12,0 m, 
5) geometria dachów: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 32MW/MN/U: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 500,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć usług w parterze 

budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek wolno stojący, 

2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni terenu, 

5) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: 

maks.12,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 6,0 m, 
6) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 30º - 45º lub 
dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego i garażowego: da-
chy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 30º - 45º lub 
dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 35. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 33MW/U, 34MW/U: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 600,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć usług w obrćbie 

budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek, 

2) usługi, o których mowa w § 35 ust. 3 pkt 1, 
zlokalizowane w lokalach powyżej pierw-
szej kondygnacji powinny być inne niż 
handlowe, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 60 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) dla budynku mieszkalnego i usługowego 

ustala sić maksymalną oraz minimalną 
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liczbć kondygnacji, w tym uwzglćdniając 
poddasze budynku: 

- do czterech kondygnacji naziemnych, jed-
nak nie wyżej niż 14,0 m, 

- minimum trzy kondygnacje naziemne, jed-
nak nie mniej niż 9,0 m, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: 
maks. 6,0 m, 

7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe, wielospadowe lub man-
sardowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
30º - 45º lub dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego i garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
20º - 45º lub dachy płaskie; 

4. od strony Alei Powstaĉców Wlkp. ustala 
sić realizacjć zabudowy jako zwartej, stanowiącej 
ciągłą pierzejć; 

5. ochrona zabytków – dla budynków 
o walorach zabytkowych, ujćtych w ewidencji 
konserwatorskiej objćtych ochroną konserwator-
ską, przedstawionych na rysunku planu obowiązu-
ją ustalenia zawarte w §7; 

6. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 35MN: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 600,0 m2, 

2) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) na terenie jednej działki budowlanej może 

być zlokalizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny, 

2) zabudowć mieszkaniową należy realizować 
jako bliźniaczą, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 30 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
40% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 5,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspado-

we lub wielospadowe o połaciach syme-
trycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 36ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, ciągi piesze, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
70% powierzchni terenu; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 38. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 37U, 38U: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
usługowej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

teren wskazanymi na rysunku planu, 
2) zakazuje sić wtórnego podziału terenu; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 70 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni działki budowlanej, 

4) wysokoċć zabudowy – maks. 14,0m, 
5) geometria dachów – dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie, 

6) dopuszcza sić zachowanie lokalu mieszkal-
nego na działce o nr ewid. 2256/1; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 39MW/U: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
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nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 600,0 m2, 

3) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć usług w obrćbie 

budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek, 

2) usługi, o których mowa w § 39 ust. 3 pkt 1, 
zlokalizowane w lokalach powyżej pierw-
szej kondygnacji powinny być inne niż 
handlowe, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 70 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
15% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) dla budynku mieszkalnego i usługowego 

ustala sić maksymalną oraz minimalną 
liczbć kondygnacji, w tym uwzglćdniając 
poddasze budynku: 

- do czterech kondygnacji naziemnych, jed-
nak nie wyżej niż 14,0 m, 

- minimum trzy kondygnacje naziemne, jed-
nak nie mniej niż 10,0 m, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: 
maks. 6,0 m, 

7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe, wielospadowe lub man-
sardowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
30º - 45º lub dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego i garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 
20º - 45º lub dachy płaskie; 

4. ustala sić realizacjć zabudowy jako zwar-
tej, stanowiącą ciągłą pierzejć; 

5. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

6. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 40MN: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 700,0 m2; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) na terenie jednej działki budowlanej może 
być zlokalizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny wolno stojący, 

2) zabudowć mieszkaniową należy realizować 
jako wolno stojącą, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 30 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
40% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 5,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspado-

we lub wielospadowe o połaciach syme-
trycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

4. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

5. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 41. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 41ZP, 42ZP, 43ZP: 

1. przeznaczenie terenu – tereny zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, ciągi pieszo - rowerowe, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
70% powierzchni terenu; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 44G: 

1. przeznaczenie terenu – teren infrastruktury 
technicznej miasta w zakresie gazownictwa; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: teren sta-
nowi wydzieloną działkć geodezyjną; 

3. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 45WS: 

1. przeznaczenie terenu - teren wód po-
wierzchniowych ċródlądowych; 
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2. zasady podziału nieruchomoċci: teren sta-
nowi wydzieloną działkć geodezyjną; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – 
obiekty budowlane związane z gospodarką 
wodną, 

2) należy umocnić i zabezpieczyć skarpy nie 
naruszając naturalnych warunków ċrodo-
wiskowych; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 46ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

70% powierzchni terenu; 
4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 47Uo: 

1. przeznaczenie terenu – teren usług oċwia-
ty; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

teren wskazanymi na rysunku planu, 
2) zakazuje sić wtórnego podziału terenu; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, plac zabaw, 

2) dla działki budowlanej dopuszcza sić lokali-
zacjć jednego lokalu mieszkalnego, 
o powierzchni użytkowej nie przekraczają-
cej 150,0 m², lub budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, 

3) powierzchnia zabudowy – maks. 40 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 
% powierzchni działki budowlanej, 

5) wysokoċć zabudowy – maks. 9,0 m, 
6) geometria dachów – dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
§ 46. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 48MN/U: 

1. przeznaczenie teren – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łówpod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 700,0 m2; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zabudowć mieszkaniową należy realizować 
jako wolno stojącą, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć usług w parterze 
budynku mieszkalnego lub jako odrćbny 
budynek wolno stojący, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 30 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
40% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: 

maks. 9,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 5,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego i usługowego: da-

chy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 30º - 45º lub 
dachy płaskie, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: da-
chy dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych 30º - 45º lub 
dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 47. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 49ZP/U: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej i usług; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) utrzymuje sić istniejący podział terenu na 

działki budowlane, 
2) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – ciągi 
piesze, urządzenia infrastruktury technicz-
nej, obiekty małej architektury, place za-
baw, 

2) powierzchnia zabudowy – maks. 30 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
50% powierzchni terenu; 

4) wysokoċć zabudowy: maks. 6,0 m, 
5) geometria dachów: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o połaciach symetrycz-
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nych, o nachyleniu głównych połaci da-
chowych 30º - 45º lub dachy płaskie; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 48. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 50ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, ciągi piesze, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
70% powierzchni terenu; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 

§ 49. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 51WS: 

1. przeznaczenie terenu - teren wód po-
wierzchniowych ċródlądowych; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: teren sta-
nowi wydzieloną działkć geodezyjną; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – 
obiekty budowlane związane z gospodarką 
wodną, 

2) należy umocnić i zabezpieczyć skarpy nie 
naruszając naturalnych warunków ċrodo-
wiskowych; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 50. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 52ZP: 

1. przeznaczenie terenu – teren zieleni urzą-
dzonej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: dopuszcza 
sić wydzielenie działki geodezyjnej zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-
rowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszczalne obiekty towarzyszące – urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, ciągi piesze, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
70% powierzchni terenu; 

4. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 51. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 53MN: 

1. przeznaczenie terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2. zasady podziału nieruchomoċci: 
1) dopuszcza sić korekty istniejących podzia-

łów pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonej działki 
budowlanej: 700,0 m2, 

2) dopuszcza sić scalanie działek gruntu; 
3. warunki zabudowy i sposób zagospoda-

rowania terenu: 
1) na terenie jednej działki budowlanej może 

być zlokalizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny wolno stojący, 

2) zabudowć mieszkaniową należy realizować 
jako wolno stojącą, 

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące – bu-
dynki gospodarcze i garażowe, 

4) powierzchnia zabudowy – maks. 30 % po-
wierzchni działki budowlanej, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
40% powierzchni działki budowlanej, 

6) wysokoċć zabudowy: 
a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m, 
b) budynku gospodarczego, garażowego: 

maks. 5,0 m, 
7) geometria dachów: 
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspado-

we lub wielospadowe o połaciach syme-
trycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

b) budynku gospodarczego, garażowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

4. ochrona zabytków – dla budynków ujćtych 
w ewidencji konserwatorskiej objćtych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §7; 

5. zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 
 
§ 52. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDg: 

1. przeznaczenie terenu: teren dróg publicz-
nych - głównych; 

2. szerokoċć dróg publicznych głównych 
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu. 
 
§ 53. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2KDl, 3KDl, 4KDl, 5KDl, 
6KDl, 7KDl, 12KDl: 

1. przeznaczenie terenu: teren dróg publicz-
nych - lokalnych; 

2. szerokoċć dróg publicznych lokalnych 
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3. przestrzenie dróg publicznych lokalnych 
mogą służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia 
technicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej. 
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§ 54. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 8KDd, 9KDd, 10KDd, 
11KDd, 13KDd: 

1. przeznaczenie terenu: teren dróg publicz-
nych - dojazdowych; 

2. szerokoċć dróg publicznych dojazdowych 
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3. przestrzenie dróg publicznych dojazdo-
wych mogą służyć do prowadzenia sieci uzbroje-
nia technicznego oraz lokalizacji obiektów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

4. na terenach oznaczonych symbolami 8KDd 
oraz 13KDd dopuszcza sić lokalizacjć miejsc posto-
jowych. 
§ 55. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 14KDw: 

1. przeznaczenie terenu: teren dróg we-
wnćtrznych; 

2. szerokoċć dróg wewnćtrznych w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

3. przestrzenie dróg wewnćtrznych mogą 
służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicz-
nego oraz lokalizacji obiektów i urządzeĉ infra-
struktury technicznej. 
 
§ 56. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 15KDpj, 16KDpj, 17KDpj, 
18KDpj, 19KDpj, 20KDpj, 21KDpj: 

1. przeznaczenie terenu: teren publicznych 
ciągów pieszo - jezdnych; 

2. szerokoċć dróg publicznych w liniach roz-
graniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

3. przestrzenie dróg publicznych mogą służyć 
do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz 
lokalizacji obiektów i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej; 

4. dla terenu oznaczonego symbolem 21KDpj 
wprowadza sić zakaz włączenia w drogć oznaczo-
ną 1KDg (ul. Witosa). 
 
§ 57. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 22KDx, 23KDx, 24KDx, 
25KDx, 26KDx, 27KDx, 28KDx, 29KDx, 30KDx, 
31KDx, 32KDx, 33KDx, 34KDx, 35KDx: 

1. przeznaczenie terenu: teren publicznych 
ciągów pieszo - rowerowych; 

2. szerokoċć publicznych ciągów pieszo - ro-
werowych w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3. przestrzenie publicznych ciągów pieszo - 
rowerowych mogą służyć do prowadzenia sieci 
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

4. dla terenu oznaczonego symbolem 32KDx 
dopuszcza sić ruch kołowy związany z obsługą 
terenów oznaczonych symbolem 39MW/U. 
 
§ 58. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 36KDd/Kp: 

1. przeznaczenie terenu: teren dróg publicz-
nych – dojazdowych i parkingów; 

2. przestrzenie terenu mogą służyć do pro-
wadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz loka-
lizacji obiektów i urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej. 
 
§ 59. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 

1. Ustala sić stawkć procentową jednorazo-
wej opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomoċci dla 
terenów: 

1) MN- 30%, 
2) MN/U- 30%, 
3) MW/U- 30%, 
4) MW/MN/U- 30%, 
5) U- 30 %, 
6) U/MW- 30%, 
7) Uo- 30 %, 
8) ZP/U- 20%, 
9) US/ZP- 0.1%, 
10) ZP- 0.1%, 
11) WS- 0.1%, 
12) E- 0.1%, 
13) G- 0.1%, 
14) Kp/ZP- 0.1%, 
15) KDg- 0.1%, 
16) KDl- 0.1%, 
17) KDd- 0.1%, 
18) KDw- 0.1%, 
19) KDpj- 0.1 %, 
20) KDdx- 0.1%, 
21) KDd/Kp- 0.1%,   
z zastrzeżeniem §59 ust. 2; 

2. dla terenów zbywanych na rzecz gminy 
ustala sić stawkć procentową jednorazowej opłaty 
od wzrostu wartoċci nieruchomoċci – 0% 

 
Rozdział III 

Ustalenia końcowe 

§ 60. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kroto-
szyn w rejonie ulic Polnej i Ostrowskiej zatwier-
dzonego uchwałą nr XIII/99/2003 Rady Miejskiej 
Krotoszyna z dnia 30 października 2003 r. 
w obszarze opracowania niniejszego planu. 
 
§ 61. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Krotoszyna. 
 
§ 62. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca Rady  

(-) Zofia Jamka 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XII/102/2011 
Rady Miejskiej w Krotoszynie 

z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/102/2011 

Rady Miejskiej w Krotoszynie 
z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROTOSZYNA W REJONIE AL. POWSTAĈCÓW WLKP. ORAZ 
PROMENADY 

 

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 ze 
zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie rozstrzyga 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie Al. 
Powstaĉców Wlkp. oraz Promenady wyłożono do 
publicznego wglądu w dniach od 16.02.2011r. do 
17.03.2011r. Dnia 11.03.2011r. odbyła sić dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjćtymi w tym 
projekcie. Uwagi do projektu planu przyjmowano 
do dnia 01.04.2011r. 

W ustawowym terminie w związku z art. 18 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) wpłynćły nastćpujące uwa-
gi, które nie zostały uwzglćdnione lub zostały czć-
ċciowo uwzglćdnione: 

1) Pan Piotr Suchodolski: 
a) Nie wyraża zgody na przeprowadzenie 

drogi dojazdowej do działek sąsiednich 
przez działkć nr 1486/2 położoną przy ul. 
Roboczej, 

b) Nie wyraża zgody na wytyczenie z ww. 
działki terenu zieleni, 

Uwaga nie została uwzglćdniona, gdyż zgodnie 
z polityką przestrzenną miasta i gminy, okreċloną 
w obowiązującym studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Krotoszyn przedmiotowe tereny 
przeznaczone są pod zabudowć mieszkaniową, 
usługową oraz funkcjć zieleni urządzonej, co od-
zwierciedlają zapisy planu. Wytyczenie drogi we-
wnćtrznej ma na celu zapewnić właċciwą obsługć 
komunikacyjną terenów zabudowy mieszkaniowej 
mićdzy ulicami Robotniczą, Stawną oraz Wiċnio-
wą, natomiast realizacja pasa zieleni urządzonej 
stanowi istotną obudowć biologiczną istniejącego 
cieku wodnego (Jawnik). Jednoczeċnie dokonano 
zmiany kategorii drogi z terenu dróg publicznych – 
dojazdowych na teren dróg wewnćtrznych. 

2) Pani Anna Wosiĉska: 
a) Wnosi o wyznaczenie ċcieżki pieszo – ro-

werowej wzdłuż granicy działki o nr ewid. 
4763 położonej przy ul. Witosa, 

Uwaga została uwzglćdniona. Dla jednostki bi-
lansowej przylegającej do terenu działki nr 4763 
w zapisach planu dopuszczono lokalizacjć ciągów 
pieszo – rowerowych. Na rysunku w ramach 
przedmiotowej jednostki przeprowadzono linić 
proponowanego kierunku przebiegu ciągu pieszo 
– rowerowego. 

3) Pani Jolanta Marchlewska: 
a) Nie wyraża zgody na planowane zagospo-

darowanie terenów na działkach o nr ewid. 
1471/3 oraz 1472; 

Uwaga nie została uwzglćdniona. Podtrzymuje 
sić ustalenia projektu planu jako zgodne 
z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Krotoszyn, zgodnie z którymi przedmiotowy teren 
(oznaczony symbolem 39ZP) przeznaczony jest 
pod funkcjć zieleni urządzonej. 

4) Przedsićbiorstwo JETA Sp. z o.o.: 
a) Wnioskuje o przedłużenie strefy parkingów 

planowanych wzdłuż Al. Powstaĉców Wl-
kp. 

Uwaga została czćċciowo uwzglćdniona. Strefa 
parkingów zlokalizowanych w Al. Powstaĉców 
Wlkp. została poszerzona o tereny zlokalizowane 
przy ul. Witosa. 

W dniach od 25.05.2011r. do 24.06.2011r., po 
wprowadzeniu niezbćdnych korekt, po raz drugi 
wyłożono do publicznego wglądu projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krotoszyna w rejonie Al. Powstaĉców Wl-
kp. oraz Promenady. Dnia 15.06.2011r. odbyła sić 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjćtymi 
w projekcie. Uwagi do projektu planu przyjmowa-
no do dnia 11.07.2011r. 

W ustawowym terminie, dnia 05.07.2011r. Pan 
Piotr Suchodolski złożył uwagć do projektu miej-
scowego planu. Uwaga odnosi sić do działki o nr 
ewid. 1486/2 położonej w Krotoszynie przy ul. 
Robotniczej. Właċciciel działki nie wyraża zgody na 
przeprowadzenie przez jej teren drogi wewnćtrznej 
ani wytyczenie terenu zieleni urządzonej na ww. 
działce. Decyzja o nieuwzglćdnieniu uwagi została 
podtrzymana, zgodnie z rozstrzygnićciem z dnia 
18.04.2011r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/102/2011 

Rady Miejskiej w Krotoszynie 
z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINAN-
SOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROTOSZYNA W REJONIE AL. POWSTAĈCÓW WLKP. 
ORAZ PROMENADY 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie rozstrzyga 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaĉców, 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 z późniejszymi zmianami) zadania wła-
sne gminy. 

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których 
zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktu-
ry technicznej należące do zadaĉ własnych gminy: 

L.p. Symbole terenów funkcjonalnych Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 
- 1 - - 2 - - 3 - 
1. 8KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
2. 9KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
3. 10KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
4. 11KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
5. 13KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
6. 15KDpj tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
7. 16KDpj tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
8. 17KDpj tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
9. 18KDpj tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
10. 19KDpj tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
11. 20KDpj tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
12. 21KDpj tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
13. 22KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
14. 23KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
15. 24KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
16. 25KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
17. 26KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
18. 27KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
19. 28KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
20. 29KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
21. 30KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
22. 31KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
23. 32KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
24. 33KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
25. 34KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
26. 35KDx tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych 
27. 13Kp/ZP tereny parkingów w zieleni urządzonej 
28. 36KDd/Kp tereny dróg publicznych - dojazdowych i parkingów 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 
w § 1: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, w tym mićdzy 
innymi ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo 
zamówieĉ publicznych, ustawą o samorządzie gmin-
nym, ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem 
ochrony ċrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreċlonych w § 
1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić 
postćpem techniczno-technologicznym, zgodnie 
z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki, 
o ile nie nastąpi naruszenie ustaleĉ planu. 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infra-
struktury technicznej inwestycji nie wyszczególnio-
nych w § 1, jest przedmiotem umowy zainteresowa-
nych stron. 
§ 3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, ujćtych w niniejszym planie, które 
należą do zadaĉ własnych gminy, podlega przepisom 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 
z późniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okreċla Rada Miej-
ska p.n.: „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, 
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2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
miasta ustala sić w uchwale budżetowej, 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budżeto-
wej, zwanym „Wieloletnie programy inwesty-
cyjne”. 

§ 4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła reali-
zowane bćdą w sposób okreċlony w art. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 
z późniejszymi zmianami). 
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UCHWAŁA NR XI/108/ 11 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

 z dnia 29 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 t.j. ze zm.), Rada Miejska 
Gminy Pobiedziska uchwala co nastepuje: 
 
§ 1. Ulicy, położonej we wsi Biskupice, gmina Pobie-
dziska, na działkach ewidencyjnych nr 48/21 i 464, 
obrćb Biskupice, arkusz mapy 3,   oznaczonej 
w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,   
nadaje sić nazwć - "Rzepakowa", 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Pobiedziska. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
(-) Dorota Nowacka  

  


