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UCHWA£A Nr XVIII/161/08 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kosynierów Mi³os³awskich
w miejscowo�ci Witkowo i Strzy¿ewo Witkowskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zmiana-
mi), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmianami)
w zwi¹zku uchwa³¹ Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania, zmie-
nionej uchwa³¹ Nr VII/65/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
29 czerwca 2007 roku, Rada Miejska w Witkowie uchwala, co
nastêpuje:

DZIA£ I

Przepisy ogólne

ROZDZIA£ I

Zakres obowi¹zywania planu.

§1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy i miasta Witkowo�, uchwalonego 22 listopada
1997 r. uchwa³¹ nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie,
uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru w miejscowo�ci Witkowo i Strzy¿ewo Witkow-
skie, rejon ul. Kosynierów Mi³os³awskich, zwany dalej pla-
nem.

§2. 1. Rysunek planu w skali 1:2000 pt. �Miasto Witkowo
� Strzy¿ewo Witkowskie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego skala 1:2000 rejon ul. Kosynierów Mi³os³aw-
skich� wraz z zaznaczon¹ granic¹ obszaru objêtego planem
stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

3. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zg³o-
szonych do projektu planu stanowi za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§3. Przedmiotem planu jest okre�lenie:

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania;

2. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;

3. zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5. wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych;

6. parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabary-
tów obiektów i wska�ników intensywno�ci zabudowy;

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;

8. szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomo�ci;

9. szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabu-
dowy;

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej;

11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

12. stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1. granica planu miejscowego;

2. symbol terenu;

3. linia rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

4. linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu;

5. obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

6. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

§5. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1. budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamo-
wy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

2. urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie � nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem, s³u¿¹cy reklamie;

3. froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ t¹ granicê dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której nastêpuje
wjazd i wej�cie na dzia³kê;

4. kalenicy dachu � nale¿y przez to rozumieæ najwy¿sz¹ i
najd³u¿sz¹, poziom¹ krawêd� za³amania po³aci dachu spa-
dowego;
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5. klasie ulicy - rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-
j¹cych z cech funkcjonalnych;

6. liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ liczbê kon-
dygnacji nadziemnych budynku;

7. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza
któr¹ nie wolno wprowadzaæ nowej zabudowy;

8. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, na której nale¿y zlo-
kalizowaæ frontow¹ elewacjê budynku z zachowaniem stycz-
no�ci minimum w 70% linii elewacji frontowej;

9. obiekcie obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹, która s³u¿y odprowa-
dzaniu �cieków, dostarczaniu wody, ciep³a, energii elek-
trycznej, gazu a tak¿e stacje transformatorowe, obiekty
przepompowni �cieków, urz¹dzenia melioracji, zorganizo-
wane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunal-
nych;

10. przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym � nale¿y przez
to rozumieæ dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodaro-
wania terenu;

11. przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym, dopuszczalnym � nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okre�lonych w planie, sta-
nowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;

12. symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ literowe
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹ce ich prze-
znaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;

13. numeru terenu � nale¿y przez to rozumieæ cyfrowe ozna-
czenie terenu wydzielonego spo�ród terenów o tym sa-
mym przeznaczeniu, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne dla terenu o tym samym symbolu literowym
przeznaczenia i dodatkowe ustalenia szczególne;

14. powierzchni terenu biologicznie czynnej � nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozu-
mieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie;

15. maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale¿y przez to
rozumieæ wska�nik wielko�ci powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dzia³ki lub terenu;

16. wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej
dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej dzia³ki;

17. wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ odleg³o�æ w rzucie prostopad³ym pomiêdzy najwy¿-
szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem
gruntu rodzimego;

18. terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem lub
symbolem i numerem;

19. urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ wy-
posa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e
oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekra-
ny akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i
obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie,
a tak¿e ogólnodostêpne stacje telefoniczne;

20. us³ugach nieuci¹¿liwych, produkcji nieuci¹¿liwej - nale¿y
przez to rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹, które nie
nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony �rodo-
wiska, nie oddzia³uj¹ negatywnie na obszary Natura 2000
oraz na obszary chronionego krajobrazu, nie powoduj¹
ponadnormatywnego ha³asu, wibracji, promieniowania, za-
nieczyszczenia powietrza i gleb wód powierzchniowych
i podziemnych, ustalonych przepisami szczególnymi dla
okre�lonego dominuj¹cego przeznaczenia terenu;

21. us³ugach uci¹¿liwych, produkcji uci¹¿liwej - nale¿y przez to
rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹ zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony �rodowiska,
oddzia³uj¹ce negatywnie na obszary Natura 2000 oraz na
obszary chronionego krajobrazu, powoduj¹ce ponadnor-
matywny ha³as, wibracje, promieniowanie, zanieczyszcze-
nie powietrza i gleb, wód powierzchniowych i podziem-
nych, przekraczaj¹ce normy wyznaczone przepisami szcze-
gólnymi dla okre�lonego w planie przeznaczenia dominu-
j¹cego;

22. terenie us³ug i wytwórczo�ci - nale¿y przez to rozumieæ
wszelkie budynki lub budowle, które w ca³o�ci lub czê�ci
s³u¿¹ do dzia³alno�ci, której celem jest zaspokajanie po-
trzeb ludno�ci, oraz wytwarzanie bezpo�rednio metodami
przemys³owymi dóbr materialnych. przy czym uci¹¿liwo�æ
ich zamyka siê w granicach w³asnej dzia³ki;

23. odpadach niebezpiecznych � nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci,
stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo
dla �rodowiska, za wyj¹tkiem odpadów wytwarzanych w
gospodarstwach domowych, s³u¿bie zdrowia oraz wete-
rynarii;

24. uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otoczenia, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza, w tym szkodliwe promieniowanie i od-
dzia³ywanie pól elektromagnetycznych, zanieczyszczenie
gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;

25. pasie technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ, okre�lo-
ny w planie obszar, zwi¹zany z przebiegiem napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110 kV, na którym dopuszcza siê
prowadzenie prac zwi¹zanych z modernizacj¹ i eksplo-
atacj¹ linii, w granicach którego zamyka siê oddzia³ywanie
tej linii
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26. przepisami prawa � nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw z aktami wykonawczymi.

DZIA£ II

Ustalenia ogólne

ROZDZIA£ II

Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów objêtych
ustaleniami planu.

§6. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu, przyporz¹dkowuj¹c mu
wskazany obok symbol przeznaczenia:

1. MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych;

2. MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych;

3. UH - tereny zabudowy us³ugowej (us³ugi handlu);

4. RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rol-
nym;

5. ZP - tereny zieleni urz¹dzonej;

6. ZP/KD � tereny zieleni urz¹dzonej z dopuszczeniem reali-
zacji drogi publicznej;

7. R/ZP - tereny rolne z mo¿liwo�ci¹ przeznaczenia na zieleñ
urz¹dzon¹;

8. WS - tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych;

9. KD-L - tereny dróg publicznych lokalnych;

10. KD-D � teren dróg publicznych dojazdowych

11. KDW-D - tereny dróg wewnêtrznych dojazdowych;

12. KDW-pj - tereny dróg wewnêtrznych pieszo-jezdnych;

13. KDW-p - tereny dróg wewnêtrznych pieszych;

14. K - infrastruktura techniczna � przepompownia �cieków

15. E � infrastruktura techniczna � linia elektroenergetyczna
wraz z korytarzem technologicznym;

ROZDZIA£ III

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego

§7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane czê�ci nale-
¿y lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy i
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre-
�lonymi w rysunku planu.

2. Ustalenia dotycz¹ce usytuowania kalenic g³ównych bry³
budynków okre�lone w Rozdziale 12 nie dotycz¹ towarzy-
sz¹cej zabudowy gara¿owej i gospodarczej.

3. Zezwala siê na lokalizacjê gara¿y wbudowanych lub przy-
budowanych do g³ównej bry³y budynku.

4. Dopuszcza siê na lokalizacje budynków gara¿owych i
gospodarczych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budow-
lanej zgodnie z rysunkiem planu.

5. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów wysokich i wysoko-
�ciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

§8. Wszelka dzia³alno�æ w obrêbie terenów objêtych pla-
nem powinna respektowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

1) Wprowadza siê ca³kowity zakaz:

a) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co wp³y-
waæ na �rodowisko, przekraczaj¹cych dopuszczalne
wielko�ci okre�lone w przepisach odrêbnych, w szcze-
gólno�ci dotycz¹ce wytwarzania ha³asu, wibracji, pro-
mieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych i wymagaj¹-
cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiê-
wziêcia na �rodowisko,

b) sk³adowania jakichkolwiek odpadów ze szczególnym
uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych,

c) odprowadzenie nieczysto�ci ciek³ych bezpo�rednio do
gruntu i cieków wodnych.

2) Ustala siê ochronê wód powierzchniowych i podziemnych z
zachowaniem wymogów wynikaj¹cych z przepisów prawa.

3) Zbêdne masy ziemi powstaj¹ce w czasie realizacji inwesty-
cji nale¿y wykorzystaæ do nowego ukszta³towania terenu
w granicy dzia³ki w³asnej lub s¹siednich, lub sk³adowaæ
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

4) Dzia³alno�æ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwo�ci
dla �rodowiska i zdrowia ludzi, a jej ewentualne oddzia³y-
wanie nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której
zlokalizowany jest obiekt.

5) Wszelkie urz¹dzenia lokalizowane na obszarze opracowa-
nia planu nie mog¹ powodowaæ emisji przekraczaj¹cych
warto�ci dopuszczalnych, okre�lonych w przepisach regu-
luj¹cych dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu.

6) Na terenach podlegaj¹cych ochronie akustycznej obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone w przepisach prawa.

7) Gospodarka odpadami komunalnymi musi byæ prowadzo-
na zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym systemem
wywozu odpadów komunalnych, natomiast gospodarka
odpadami nie bêd¹cymi odpadami komunalnymi musi
byæ prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

8) Zakaz lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych i takie-
go formowania ich gabarytów, które bêd¹ wp³ywa³y nega-
tywnie na naturalny przep³yw powietrza na terenach otwar-
tych.

9) W kszta³towaniu i ochronie zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzo-
nej nale¿y:

Poz. 73
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1) zachowaæ w miarê mo¿liwo�ci istniej¹cy drzewostan w
postaci zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych, zieleni to-
warzysz¹cej zabudowie oraz ci¹gom komunikacyjnym,

2) na terenach nowej zabudowy przeznaczyæ na cele
zieleni powierzchnie okre�lone w przepisach szczegó-
³owych niniejszego planu,

3) usuwaæ drzewa i krzewy przy rozbudowie i budowie
obiektów budowlanych tylko je¿eli ich likwidacja wyni-
ka z ustaleñ planu lub przepisów prawa.

ROZDZIA£ V

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§9. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego ustala siê obowi¹zek uzgadniania z WUOZ w Poznaniu
prac ziemnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudow¹
terenu celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu
badañ archeologicznych.

2. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekty maj¹ce charakter zabytku archeologicznego � nale¿y
wstrzymaæ roboty i niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednie
organy ochrony zabytków.

ROZDZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§10. Parametry zabudowy i wska�niki kszta³towania zabu-
dowy okre�lono w rozdzia³ach 12-26.

ROZDZIA£ VII

Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj¹cych ochronie,

ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych

na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych

§11. Na obszarze w granicach planu, znajduj¹cym siê w
Powidzko - Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy ustalone Uchwa³¹ Nr 53 Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986
r. i w za³¹czniku Nr 3 do w/w Uchwa³y.

ROZDZIA£ VIII

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

§12. 1. Ustala siê zakaz lokalizacji budowli i urz¹dzeñ
s³u¿¹cych reklamie na terenie dróg publicznych.

2. W granicach planu ustala siê zakaz lokalizacji tymcza-
sowych obiektów us³ugowo-handlowych.

3. Na terenach zieleni urz¹dzonej dopuszcza siê lokaliza-
cje obiektów ma³ej architektury i infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ IX

Szczególne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§13. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia 1MN/U � 13MN/ wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabu-
dowy musi umo¿liwiaæ w³a�ciwe zagospodarowania terenu
zgodnie z rozdzia³em 11 i 12 niniejszej uchwa³y, w szczegól-
no�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu,

2) doj�æ i dojazdów,

3) miejsc postojowych dla pojazdów

4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów

5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej;

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
1MN/U � 13MN/U dzia³ki budowlane nale¿y wydzieliæ zgodnie
z rysunkiem planu przy zachowaniu nastêpuj¹cych ustaleñ:

- szeroko�æ dzia³ki budowlanej na terenie oznaczonym sym-
bolem MN/U - 25m;

ROZDZIA£ X

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§14. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
1R/ZP � 3R/ZP, 1ZP/KD, w pasie technologicznym linii elektro-
energetycznych obowi¹zuje zakaz:

1. realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt
ludzi

2. sadzenia drzew wysokich.

ROZDZIA£ XI

Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
 budowy systemów komunikacji i infrastruktury

technicznej.

§15. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:

1. budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci elektro-
energetycznej oraz posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce pobór
energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³ki;

2. sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y realizowaæ jako podziemn¹;

3. dopuszcza siê realizacjê sieci elektroenergetycznej jako
napowietrznej wy³¹cznie w uzasadnionych przypadkach;

4. budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej
i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe, umo¿liwiaj¹ce pobór
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wody zgodny z funkcj¹ oraz sposobem zagospodarowania
i zabudowy dzia³ki;

5. wszystkie budynki mieszkaniowe i us³ugowe musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej, a tak¿e posiadaæ przy-
³¹cza, umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitarnych
i deszczowych, w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funk-
cji oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy;

6. dzia³ki budowlane powinny posiadaæ kanalizacjê desz-
czow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i
sposobu zagospodarowania dzia³ki;

7. �cieki bêd¹ docelowo odprowadzane zbiorcz¹ sieci¹ kana-
lizacji sanitarnej do oczyszczalni �cieków;

8. wszystkie budynki mieszkalne powinny posiadaæ zbiorcze
lub indywidualne �ród³a dostarczania ciep³a w stopniu
wystarczaj¹cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego
z funkcj¹;

9. preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, olej, ener-
gia elektryczna lub inne odnawialne �ród³a energii;

10. zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E/GZ-50 jest mo¿liwe z
sieci gazoci¹gów �redniego ci�nienia. Przy³¹czanie od-
biorców do sieci gazowej odbywaæ siê bêdzie na zasa-
dach zawartych w obowi¹zuj¹cym Prawie Energetycznym
(Dz.U.03.153.1504 z pó�. zm.) po ka¿dorazowym uzgod-
nieniu z dostawc¹ gazu i bêdzie zale¿a³o od szczegó³o-
wych warunków technicznych i ekonomicznych uzasad-
niaj¹cych budowê sieci gazowej �redniego ci�nienia.
Dopuszcza siê w trakcie realizacji planu mo¿liwo�æ sta-
wiania stacji redukcyjno-pomiarowych i wydzielenia tere-
nu dla potrzeb ich budowy bez konieczno�ci opracowy-
wania zmian planu na terenach oznaczonych symbolem
ZP i ZP/KD.

11. sieci infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ w li-
niach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg
publicznych oraz wewnêtrznych.

12. dopuszcza siê lokalizowanie sieci infrastruktury technicz-
nej w granicach dzia³ek budowlanych i na terenach zieleni.

§16. W celu ochrony urz¹dzeñ melioracji wodnych:

1. Przed przyst¹pieniem do zabudowy terenu objêtego pla-
nem nale¿y opracowaæ inwentaryzacjê istniej¹cego drena-
¿u ceramicznego;

2. Opracowanie rozwi¹zania kolizji drena¿u z projektowan¹
zabudow¹ oraz ewentualnym uzbrojeniem terenu nale¿y
uzgodniæ z miejscow¹ Spó³k¹ Wodn¹ i Wielkopolskim Za-
rz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu, In-
spektorat w Gnie�nie;

§17. 1. Obs³uga komunikacyjna projektowanych dzia³ek
budowlanych poprzez projektowane zjazdy z istniej¹cych dróg
gminnych i powiatowych oraz projektowanego uk³adu komu-
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nikacyjnego dróg publicznych lokalnych i wewnêtrznych do-
jazdowych.

2. Na terenie objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji nale-
¿y realizowaæ na nieruchomo�ci w³asnej inwestora;

2) nale¿y zapewniæ minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1
lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

3) nale¿y zapewniæ minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1
lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzin-
nej;

4) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie 1
miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektu us³ugowego;

DZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe

ROZDZIA£ XII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej,

z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych
symbolami 1MN/U � 13MN/U

§18. 1. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami
1MN/U � 13MN/U:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi nieuci¹¿liwe stanowi¹-
ce do 50% powierzchni u¿ytkowej budynków realizowa-
nych na jednej dzia³ce budowlanej.

§19. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
1MN/U � 13MN/U obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowa-
nia terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania tere-
nów do produkcji rolnej, ogrodniczej:

2. lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§20. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MN/U ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. dla ka¿dej dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:
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2. na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden
budynek mieszkalno-us³ugowy, lub jeden budynek miesz-
kalny oraz jeden budynek gara¿owo-gospodarczy;

3. dopuszcza siê realizacje budynków us³ugowych, gospo-
darczych i gara¿owych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki
zgodnie z rysunkiem planu;

4. kubatura zabudowy obiektów us³ugowych, gospodarczych
i gara¿owych ³¹cznie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50%
kubatury zabudowy budynku mieszkalnego lub mieszkal-
no-us³ugowego;

5. poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 90
cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku mieszkalnego i 45 cm do budynku
us³ugowego lub funkcji us³ugowej;

6. dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U � 11MN/U
ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy:

5 m od granicy dzia³ki z terenem drogi wewnêtrznej
dojazdowej KDW-D zgodnie z rysunkiem planu;

5 m od granicy dzia³ki z terenem drogi publicznej
dojazdowej KDW-D zgodnie z rysunkiem planu;

6 m od granicy dzia³ki z terenem drogi publicznej KD-
L zgodnie z rysunkiem planu;

7. dla terenów oznaczonych symbolami 12MN/U i 13MN/U
ustala siê obowi¹zuj¹c¹ lub maksymaln¹ nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy 6 m od granicy dzia³ki z terenem drogi
publicznej zgodnie z rysunkiem planu;

8. dla us³ug nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w ilo�ci 1
mp/30m² powierzchni u¿ytkowej us³ug;

9. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkalno-
us³ugowej dachy pokryte dachówk¹ lub materia³em da-
chówkopodobnym lub blach¹, strome, o k¹cie nachylenia
30 � 45 stopni;

10. dla zabudowy gospodarczej i gara¿owej dachy p³askie lub
sko�ne o k¹cie nachylenia 30 � 45 stopni;

11. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych
lub z ceg³y, drewna albo kamienia;

ROZDZIA£ XIII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonego
symbolem 1MW/U

§21. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem 1MW/U:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna;

przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi nieuci¹¿liwe.

§22. Na terenie oznaczonym symbole przeznaczenia 1MW/
U obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowa-
nia terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania tere-
nów do produkcji rolnej, ogrodniczej:

2. lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1MW/U ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. dla terenu obowi¹zuje:
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2. poziom parteru budynków nie mo¿e byæ zlokalizowany
wy¿ej ni¿ 160 cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu
realizacji g³ównego wej�cia do budynku mieszkalnego i 45
cm do budynku us³ugowego lub funkcji us³ugowej;

3. dla terenu oznaczonego symbolem 1MW/U ustala siê
obowi¹zuj¹c¹ lub maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ liniê za-
budowy:

5 m od granicy dzia³ki z terenem drogi publicznej dojaz-
dowej KD-D zgodnie z rysunkiem planu;

6 m od granicy dzia³ki z terenem drogi publicznej lokalnej
KD-L zgodnie z rysunkiem planu;

5 m od granicy dzia³ki z terenem drogi wewnêtrznej
dojazdowej KDW-D zgodnie z rysunkiem planu;

4. dla us³ug nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w ilo�ci
1mp/30m² powierzchni u¿ytkowej us³ug;

5. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dachy pokry-
te dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym lub
blach¹, strome, o k¹cie nachylenia 15 � 45 stopni;

6. dla zabudowy gara¿owej dachy p³askie lub sko�ne o k¹cie
nachylenia 15 � 45 stopni;

7. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych
lub z ceg³y, drewna albo kamienia;

ROZDZIA£ XIV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym

oznaczonych symbolami 1RM � 2RM.

§24. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolem 1RM
� 2RM:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w go-
spodarstwie rolnym;

przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

§25. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
1RM � 2RM obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowa-
nia terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania tere-
nów do produkcji rolnej, ogrodniczej:

2. lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§26. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
1RM � 2RM ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1. dla ka¿dej dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:
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2. na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden
budynek mieszkalny;

3. poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 90
cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku mieszkalnego;

4. dopuszcza siê realizacje budynków zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ roln¹;

5. ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 6 m od granicy
dzia³ki z terenem drogi publicznej zgodnie z rysunkiem planu;

6. dla zabudowy mieszkaniowej dachy pokryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, strome, o
k¹cie nachylenia 30 � 45 stopni;

7. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych
lub z ceg³y, drewna albo kamienia;

ROZDZIA£ XV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
zabudowy us³ugowej (handlu) oznaczonego symbolem

1UH i 2UH

§27. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem 1UH i
2UH:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ugowa (us³ugi
handlu);

Poz. 73
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§28. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1UH i 2UH obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowa-
nia terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania tere-
nów do produkcji rolnej, ogrodniczej:

Poz. 73

2. lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§29. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1UH i 2UH ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1. dla dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:
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2. na dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden budynek
us³ugowy;

3. poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 45
cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku us³ugowego;

4. ustala siê maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 6
m od granicy dzia³ki z terenem drogi publicznej zgodnie z
rysunkiem planu;

5. dla zabudowy us³ugowej dachy pokryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, strome, o
k¹cie nachylenia 15 � 45 stopni;

6. elewacja budynku tynkowana w kolorach pastelowych lub
z ceg³y, drewna albo kamienia;

ROZDZIA£ XVI

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
dróg publicznych lokalnych, oznaczonych symbolami

1KD-L � 3KD-L.

§30. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami 1KD-
L � 3KD-L przeznaczenie:

1. podstawowe: drogi publiczne � klasa lokalna;

2. uzupe³niaj¹ce: sieci mediów infrastruktury technicznej.

§31. Na terenie oznaczonym symbolami przeznaczenia
1KD-L � 3KD-L ustala siê zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹t-
kiem infrastruktury technicznej.

§32. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
1KD-L i 2KD-L ustala siê dotychczasow¹ szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych.

§33. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
3KDL ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych
12m.

ROZDZIA£ XVII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
drogi publicznej, oznaczonej symbolem 1KD-D.

§34. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem 1KDD
przeznaczenie:

1) podstawowe: droga publiczna � klasa dojazdowa;

2) uzupe³niaj¹ce: sieci mediów infrastruktury technicznej.

§35. Na terenie oznaczonym symbolami przeznaczenia
1KD-D ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem infra-
struktury technicznej.

§36. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
1KD-D ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m.

ROZDZIA£ XVIII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu dróg
wewnêtrznych dojazdowych, oznaczonych symbolem

1KDW-D - 6KDW-D.

§37. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami
1KDW-D - 6KDW-D przeznaczenie:

1. podstawowe: droga wewnêtrzna - klasa dojazdowa;

2. uzupe³niaj¹ce: sieci mediów infrastruktury technicznej.

§38. Na terenach oznaczonym symbolami przeznaczenia
1KDW-D - 6KDW-D ustala siê zakaz wprowadzania obiektów
budowlanych nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za
wyj¹tkiem infrastruktury technicznej.

§39. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia
1KDW-D - 6KDW-D ustala siê szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych 10 m.

§40. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
6KDW-D ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m.
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ROZDZIA£ XIX

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu dróg
wewnêtrznych pieszo-jezdnych, oznaczonych symbolami

1KDW-pj � 2KDW-pj.

§41. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami
1KDW-pj � 2KDW-pj przeznaczenie podstawowe: droga we-
wnêtrzna pieszo-jezdna (droga technologiczna przy rowach
melioracyjnych);

§42. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1KDW-pj � 2KDW-pj ustala siê zakaz wprowadzania obiektów
budowlanych nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za
wyj¹tkiem infrastruktury technicznej.

§43. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
1KDW-pj � 2KDW-pj ustala siê szeroko�æ w liniach rozgrani-
czaj¹cych 3 m.

ROZDZIA£ XX

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
dróg wewnêtrznych pieszych, oznaczonych symbolami

1KDW-p - 3KDW-p.

§44. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW-
p - 3KDW-p przeznaczenie podstawowe: droga wewnêtrzna
piesza;

§45. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1KDW-p - 3KDW-p ustala siê zakaz wprowadzania obiektów
budowlanych za wyj¹tkiem infrastruktury technicznej.

§46. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
1KDW-p - 3KDW-p ustala siê szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych 2 m.

ROZDZIA£ XXI

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
wód powierzchniowych, oznaczonych symbolami

1WS � 4WS.

§47. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami 1WS
� 4WS przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe
(rowy melioracyjne).

§48. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1WS � 4WS ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budow-
lanych nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem
obiektów infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ pomocni-
czych.

ROZDZIA£ XXII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
rolnych z mo¿liwo�ci¹ przeznaczenia na zieleñ urz¹dzon¹,

oznaczonych symbolami 1R/ZP- 3R/ZP.

§49. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami 1R/
ZP- 3R/ZP przeznaczenie:

1. podstawowe: tereny rolne;

2. uzupe³niaj¹ce: zieleñ urz¹dzona.

§50. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1R/
ZP- 3R/ZP ustala siê zakaz:

1. wprowadzania obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem obiektów infrastruk-
tury technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych;

2. sadzenia drzew wysokich w korytarzu technologicznym
linii elektroenergetycznej 110kV;

ROZDZIA£ XXIII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
zieleni urz¹dzonej, oznaczonych symbolami 1ZP- 3ZP.

§51. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP-
3ZP przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona.

§52. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1ZP- 3ZP ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budow-
lanych nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹t-
kiem obiektów infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ pomoc-
niczych;

§53. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1ZP- 3ZP dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury,
rekreacji i stacji transformatorowych.

ROZDZIA£ XXIV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
zieleni urz¹dzonej z dopuszczeniem realizacji drogi

publicznej, oznaczonego symbolem 1ZP/KD.

§54. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP/
KD przeznaczenie:

1. podstawowe zieleñ urz¹dzona;

2. uzupe³niaj¹ce: droga publiczna;

§55. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1ZP/KD ustala siê zakaz:

1. wprowadzania obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem obiektów infrastruk-
tury technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych;

2. sadzenia drzew wysokich w korytarzu technologicznym
linii elektroenergetycznej 110kV;

§56. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
1ZP/KD dopuszcza siê:

1. realizacjê obiektów ma³ej architektury i rekreacji;

2. realizacjê drogi publicznej (poszerzenie ul. Kosynierów
Mi³os³awskich);

3. realizacjê ci¹gów pieszych i rowerowych.

Poz. 73
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ROZDZIA£ XXV

Ustalenia dotycz¹ce terenu infrastruktury technicznej �
przepompownia �cieków, oznaczonego symbolem 1K.

§57. Ustala siê przeznaczenie podstawowe 1K: infrastruk-
tura techniczna � przepompownia �cieków

§58. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1K
ustala siê zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem obiektów
infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych;

ROZDZIA£ XXVI

Ustalenia dotycz¹ce linii infrastruktury
elektroenergetycznej, oznaczonej symbolem E.

§59. Ustala siê przeznaczenie podstawowe E: infrastruktu-
ra techniczna � linia elektroenergetyczna wraz z korytarzem
technologicznym

§60. W korytarzu technologicznym o szeroko�ci 17,5 m od
osi linii w obie strony, ustala siê zakaz:

1. wprowadzania obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu za wyj¹tkiem obiektów infrastruk-
tury technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych;

Poz. 73

2. sadzenia drzew wysokich;

DZIA£ IV

Przepisy przej�ciowe i koñcowe.

ROZDZIA£ XXVII

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§61. Ustala siê tymczasowo, dotychczasowy rolniczy spo-
sób u¿ytkowania terenu w granicach objêtych planem do
czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej i uk³adu komunika-
cyjnego.

§62. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne znaj-
duj¹ce siê w granicach objêtych planem.

ROZDZIA£ XXVIII

Ustalenia koñcowe

§63. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami planu
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:
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§64. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Witkowo.

§65. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Bogus³aw Mo³odecki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XVIII/161/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Kosynierów Mi³os³awskich,

w miejscowo�ci Witkowo i Strzy¿ewo Witkowskie gmina Witkowo

Poz. 73, 74

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miejska w Witkowie
rozstrzyga co nastêpuje:

1. W zawi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Kosy-
nierów Mi³os³awskich w miejscowo�ci Witkowo i Strzy¿e-
wo Witkowskie, zachodzi konieczno�æ realizacji nowych

sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej.

2. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, któ-
re nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Witkowa.

3. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêd¹ wed³ug kryteriów i zasad przyjê-
tych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta Witkowa.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XVIII/161/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Kosynierów Mi³os³awskich,

w miejscowo�ci Witkowo i Strzy¿ewo Witkowskie gmina Witkowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miejska w Witkowie
rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo w sprawie braku uwag, na etapie wy³o¿enia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do pu-
blicznego wgl¹du, nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

74

UCHWA£A Nr 139/2008 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia �Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników

wynagrodzenia, a tak¿e wysoko�ci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycie-
lom w szko³ach, zespole szkó³ samorz¹dowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminê i Miasto Jastrowie

na rok 2009�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17


