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UCHWADA Nr XXXI/408/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany w czę[ci UchwaEy Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 kwietnia 2008 
r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy GostyG 

na lata 2008 - 2012

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, 
poz. 74 z pópniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 
1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 
r. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z pópniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§1. W zaEączniku do UchwaEy Nr XX/198/08 Rady 
Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 kwietnia 2008 r. 
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospo-

darowania zasobem mieszkaniowym gminy GostyG 
na Eata 2008 - 2012 wprowadza się następujące 
zmiany:

- w tabeli 17 Lokale wyEączone ze sprzedary do-

daje się:

- poz. 35 o następującej tre[ci, w adresie ｧGola 
Nr 63aｦ, ilo[ć lokali: ｧ14ｦ, przeznaczenie: ｧlo-

kale socjalne/lokale mieszkalneｦ,
- w poz. Razem liczbę ｧ143ｦ zastępuje się liczbą 

ｧ165ｦ.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-

wi Gostynia.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po 14 dniach od 
ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Skorupski
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UCHWADA Nr XXXVIII/545/2009 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 3 wrze[nia 2009 r.

w sprawie ｧMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tereny Przydworcowe IIｦ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópn. zm.), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 z póp. zm.) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne 

§1.1. ｧMiejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego ｠ Tereny Przydworcowe IIｦ - zwany 
dalej planem - to ustalenia niniejszej uchwaEy oraz 
rysunku planu wykonanego na mapie sytuacyjno-
wysoko[ciowej w skali 1:1000, będącego integral-
ną czę[cią planu ｠ stanowiącego zaEącznik nr 1 do 
niniejszej uchwaEy.

2. Granice obszaru objętego planem pokrywają się 
z granicami ustalonymi w uchwale nr XIX/286/2008 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku 
w sprawie zmiany uchwaEy o przystąpieniu do spo-

rządzenia ｧMiejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ｠ Tereny Przydworcowe IIｦ i przed-

stawione zostaEy graficznie na rysunku planu.

§2. Ilekroć w dalszej czę[ci niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1. planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia za-

warte w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu, 
odnoszące się do obszaru, o którym mowa w §1 
ust. 2,

2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-

sunek planu, wykonany na mapie sytuacyjno-
wysoko[ciowej w skali 1:1000, stanowiącej 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy,

3) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rór-
nych zasadach zagospodarowania, oznaczony 
symbolem literowym i numerem wyrórniają-

cym go spo[ród innych terenów,
4) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 

dziaEkę budowlaną, o której mowa w przepi-
sach ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym,
5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
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rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym terenie,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez 
to rozumieć inne nir podstawowe rodzaje 
przeznaczeG, które uzupeEniają lub wzbogaca-

ją przeznaczenie podstawowe, wg proporcji 
ustalonych w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy,

7) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć wielko[ć powierzchni zabu-

dowy wszystkich budynków do powierzchni 
dziaEki budowlanej, na której lokalizowana jest 
zabudowa,

8) osi widokowej - nalery przez to rozumieć linię, 
wzdEur której poruszający się obserwator ma 
morliwo[ć staEego obserwowania dominanty 
kompozycji przestrzennej,

9) dominancie kompozycji przestrzennej - nalery 
przez to rozumieć czę[ć budynku lub obiektu 
budowlanego, która koncentruje uwagę obser-
watorów,

10) liniach zabudowy nieprzekraczalnych ｠ nalery 
przez to rozumieć linię, wyznaczoną na rysun-

ku planu, która okre[la nieprzekraczalną gra-

nicę sytuowania [cian budynków, przy czym 
mogą być usytuowane przed nieprzekraczalną 
linią zabudowy: balkony, wykusze i zewnętrz-
ne schody o wysięgu (gEęboko[ci) nie przekra-

czającej 1,50 m,
11) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-

ry przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie dziaEki budowlanej, 
a takre 50% sumy powierzchni tarasów i stro-

podachów o powierzchni nie mniejszej nir 10 
m² urządzonych jako staEe trawniki lub kwiet-
niki na podEoru zapewniającym im naturalną 
wegetację,

12) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć po-

nadnormatywne zjawiska ograniczające mor-
liwo[ci funkcjonowania terenu o okre[lonym 
przeznaczeniu, takie jak: haEas, wibracje, za-

nieczyszczenia wody, powietrza i gruntu oraz 
zanieczyszczenia odpadami. Do uciąrliwo[ci, o 
których mowa wyrej nalery zaliczyć równier 
uciąrliwo[ci wywoEane przez przedsięwzięcia, 
których realizacja wymaga przeprowadzenia 
oceny oddziaEywania na [rodowisko. 

§3.1. Przedmiotem ustaleG planu są:
1) teren zabudowy usEugowej ｠ oznaczony na ry-

sunku planu symbolem U,
2) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedary powyrej 2.000 m² - 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1UC i 
2UC, 

3) teren zabudowy usEugowej z zakresu komuni-
kacji samochodowej ｠ oznaczony na rysunku 
planu symbolem U/KS,

4) teren zieleni urządzonej - oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP,

5) teren komunikacji kolejowej - oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KK,
6) teren drogi publicznej ｠ ulica gEówna - oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem KDG,
7) tereny dróg publicznych ｠ ulice zbiorcze - 

oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDZ, 
2KDZ i 3KDZ,

8) tereny dróg publicznych ｠ ulice lokalne - ozna-

czone na rysunku planu symbolem 1KDL i 
2KDL,

9) granica terenów zamkniętych,
10) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia,
11) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego,
12) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego,
13) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej,
14) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych,
15) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki in-

tensywno[ci zabudowy,
16) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ustalo-

nych, na podstawie odrębnych przepisów, 
17) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu,
18) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
19) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów,
20) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80 poz. 717 z pópniejszymi zmianami). 

2. Plan nie ustala:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a takre nararonych na niebezpie-

czeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-

niem się mas ziemnych,
2) zakazu zabudowy,
3) szczegóEowych zasad i warunków scalania i 

podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miej-
scowym

- z uwagi na nie występowanie ww. zagadnieG 
na terenie będącym przedmiotem planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
się przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne, 
a takre warunki ich stosowania.

4. Liczby występujące (na rysunku planu oraz w 
dalszej czę[ci uchwaEy) przy symbolach terenów, o 
których mowa w ust. 1 mają jedynie znaczenie po-

rządkowe.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 zo-

staEy wyznaczone na rysunku planu liniami rozgra-
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niczającymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rór-
nych zasadach zagospodarowania.

6. Plan nie ustala granic stref ochronnych terenów 
zamkniętych z uwagi na istniejące uwarunkowania 
przestrzenne.

§4. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
zakazy:

1) lokalizowania obiektów i urządzeG oraz prowa-

dzenia dziaEalno[ci usEugowo ｠ gospodarczej 
mogącej powodować przekroczenia norm do-

puszczalnych stęreG dla emitowanych zanie-

czyszczeG do powietrza atmosferycznego poza 
granice dziaEek budowlanych w rozumieniu ak-

tualnie obowiązujących przepisów,
2) wprowadzania zanieczyszczonych wód opado-

wych do wód powierzchniowych i do ziemi,
3) lokalizowania obiektów budowlanych z paleni-

skami na paliwa nieekologiczne,
4) lokalizowania obiektów budowlanych o wyso-

ko[ci 50 m i wyrszych, nad poziomem tere-

nu,
5) budowy nowych napowietrznych linii energe-

tycznych.
 
§5. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 

następujące obowiązki:
1) uzgodnienia lokalizacji projektowanych obiek-

tów budowlanych w pobliru istniejących sieci 
i urządzeG infrastruktury technicznej z ich za-

rządcami,
2) rozwiązania występujących kolizji projektowa-

nych obiektów budowlanych z istniejącymi sie-

ciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, 
na zasadach okre[lonych w obowiązujących 
przepisach i w uzgodnieniu z zarządcami infra-

struktury technicznej,
3) realizowania - w ramach wyznaczonej w planie 

powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ tere-

nów zieleni, zgodnie ze sztuką jej urządzania, 
ze szczególnym uwzględnieniem uksztaEtowa-

nia i rozplanowania zieleni wysokiej i niskiej,
4) wywiezienia nadmiaru mas ziemnych powsta-

Eych w procesie budowy obiektów na miejsce 
wskazane przez miasto,

5) zgEoszenia wEa[ciwemu organowi wszelkich 
znalezisk posiadających cechy zabytku, odna-

lezionych przy prowadzeniu prac ziemnych w 
trakcie budowy i jednocze[nie zabezpieczenia 
odkrytego przedmiotu, a takre wstrzymania 
wszelkich robót mogących go uszkodzić lub 
zniszczyć,

6) zapewnienia odpowiednich warunków dla osób 
z dysfunkcją ruchu w realizowanych budyn-

kach i ich otoczeniu, zgodnie z przepisami od-

rębnymi,
7) zaopatrzenia w ciepEo ｠ zgodnie z zasadą sto-

sowania proekologicznych systemów ogrze-

wania, tzn. z no[ników niepowodujących nad-

miernej ｧniskiej emisji PM10ｦ (tj. podEączanie 
do miejskiej sieci ciepEowniczej, stosowanie 

kotEów gazowych lub olejowych, wykorzysta-

nie energii odnawialnych, itp.),
8) w przypadku budowy ogrodzeG od strony dróg 

publicznych konieczno[ć stosowania trady-

cyjnych materiaEów budowlanych typu cegEa, 
elementy metalowe, itp. z wykluczeniem ogro-

dzeG z prefabrykatów betonowych.

§6. Do czasu zainwestowania terenów, o których 
mowa w §3 ust. 1 pkt 1-8, wedEug zasad usta-

lonych w niniejszej uchwale ustala się morliwo[ć 
ich tymczasowego urytkowania w dotychczasowy 
sposób.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe 

§7.1. Ustala się teren zabudowy usEugowej ｠ 
oznaczony na rysunku planu symbolem U.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
lokalizację usEug z zakresu administracji, bankowo-

[ci, gastronomii, kultury, sportu, turystyki, handlu 
detalicznego, obsEugi komunikacji samochodowej, 
itp.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się: 

1) następujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ jak na ry-

sunku planu,
b) wskapnik intensywno[ci zabudowy - max. 

0,6,
c) obowiązek zachowania powierzchni terenu 

biologicznie czynnej - min. 10%,
d) maksymalną wysoko[ć projektowanych bu-

dynków ｠ do 20 m, liczoną od poziomu terenu 
do poziomu dachu z dopuszczeniem wyrszych 
elementów związanych z reklamą, lecz nie 
przekraczających 25 m,

e) dachy pEaskie,
f) dopuszcza się stosowanie dachów stromych 

bądp innych opracowanych wg indywidualnej 
koncepcji architektonicznej dla podniesienia 
walorów architektonicznych poszczególnych 
obiektów, ich czę[ci lub zespoEów, 

g) ksztaEtowanie elewacji projektowanych obiek-

tów ze szczególną dbaEo[cią o rozwiązania ar-
chitektoniczne,

2) obsEugę komunikacyjną terenu z ulicy WrocEaw-

skiej oraz z projektowanej ulicy lokalnej - ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 1KDL, na 
warunkach okre[lonych przez ich zarządców, 

3) dopuszcza się obsEugę komunikacyjną projek-

towanych obiektów od strony projektowanej 
drogi publicznej ｠ ulicy zbiorczej ｠ oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KDZ, z zastrze-

reniem pkt 4),
4) w przypadku budowy zjazdów od strony uli-

cy 1KDZ nalery zaprojektować jezdnie obsEu-

gujące ulicę 1KDZ, uwzględniając rozwiązania 
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docelowe, tj. realizację wiaduktu nad torami 
kolejowymi ｠ projektowanego w ciągu ulicy 1 
KDZ,

5) obowiązek wyznaczenia minimum dwóch miejsc 
postojowych na karde 30 m2 powierzchni 
urytkowej budynku (do ww. powierzchni uryt-
kowej nie wlicza się powierzchni urytkowej 
parkingów zlokalizowanych w budynku),

6) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki budowlanej:

 a) miejsc postojowych, 
 b) doj[ć i dojazdów do projektowanych budyn-

ków i obiektów budowlanych,
 c) miejsc magazynowania odpadów z zastoso-

waniem ich segregacji i obowiązkiem wywozu 
w sposób zorganizowany do miejsc odzysku i 
unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującym 
Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kali-
sza oraz przepisami odrębnymi,

7) teren poza liniami zabudowy nalery przezna-

czyć wyEącznie pod zieleG, miejsca parkingo-

we, doj[cia i dojazdy lub urządzenia infrastruk-

tury technicznej,
8) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci,

9) odprowadzenie [cieków bytowych ｠ do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, poprzez przyEącze, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci,

10) odprowadzenie [cieków komunalnych i prze-

mysEowych, po podczyszczeniu do wymaga-

nych prawem parametrów ｠ do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej, poprzez przyEącze, na warun-

kach okre[lonych przez zarządcę sieci,
11) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z dachów ｠ do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci,

12) odprowadzenie [cieków opadowych i rozto-

powych z placów, parkingów i powierzchni 
utwardzonych odpowiednio podczyszczonych 
(separatory, osadniki, itp) ｠ do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej, pod warunkiem speE-
nienia obowiązujących w tym zakresie norm i 
przepisów odrębnych, na warunkach okre[lo-

nych przez zarządcę sieci, 
13) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci 

energetycznej, poprzez przyEącze, na warun-

kach okre[lonych przez zarządcę sieci,
14) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowej 

w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-

trzebowania na energię elektryczną; dopuszcza 
się stacje wbudowane w obiekty kubaturowe,

15) wymóg wyposarenia terenu w sieci i przy-

Eącza infrastruktury technicznej, niezbędne dla 
prawidEowego funkcjonowania terenu,

16) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 
budowlanego - parametrów technicznych sieci 
i urządzeG infrastruktury technicznej do mor-
liwo[ci obsEugi wszystkich projektowanych 

obiektów,
17) zaopatrzenie w ciepEo ｠ zgodnie z zasadą sto-

sowania proekologicznych systemów ogrze-

wania, 
18) w przypadku zaopatrzenia w ciepEo z miejskiej 

sieci ciepEowniczej obowiązek umieszczenia ru-

rociągu pod powierzchnią terenu. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza 

się lokalizację obiektów maEej architektury, wiat i 
altan, dróg wewnętrznych oraz sieci i urządzeG in-

frastruktury technicznej dla potrzeb przeznaczenia 
podstawowego terenu.

§8.1. Ustala się teren rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedary powyrej 
2.000 m² ｠ oznaczony na rysunku planu symbolem 
1UC. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się:

1) następujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na ry-

sunku planu,
b) morliwo[ć budowy obiektów w granicy z te-

renem zieleni urządzonej oznaczonym na ry-

sunku symbolem ZP,
c) wskapnik intensywno[ci zabudowy - max. 

0,9,
d) obowiązek zachowania powierzchni terenu 

biologicznie czynnej - min. 5%,
e) maksymalną wysoko[ć projektowanych bu-

dynków ｠ do 25 m, liczoną od poziomu terenu 
do poziomu dachu z dopuszczeniem wyrszych 
elementów, tj. dominanty kompozycji prze-

strzennej oraz elementów związanych z rekla-

mą, lecz nie przekraczających 35 m,
f) ilo[ć kondygnacji ｠ minimum dwie (do kon-

dygnacji tych nie wlicza się przestrzeni parkin-

gowych),
g) dachy pEaskie,
h) dopuszcza się stosowanie dachów stromych 

bądp innych opracowanych wg indywidualnej 
koncepcji architektonicznej dla podniesienia 
walorów architektonicznych poszczególnych 
obiektów, ich czę[ci lub zespoEów, 

i) obowiązek lokalizacji dominanty kompozycji 
przestrzennej ｠ na zamknięciu osi widokowej 
｠ jak na rysunku planu, 

j) ksztaEtowanie elewacji projektowanych obiek-

tów ze szczególna dbaEo[cią o rozwiązania ar-
chitektoniczne,

2) obsEugę komunikacyjną terenu przewidzianego 
w planie do zainwestowania - z ul. Górno[lą-

skiej i projektowanej ulicy lokalnej - oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2KDL oraz ozna-

czonej na rysunku ｧMiejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego ｠ Tereny Przy-

dworcoweｦ przyjętego uchwaEą Rady Miejskiej 
Kalisza Nr XVII/291/2000 z dnia 17 lutego 
2000 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 23/2000, poz. 
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253) symbolem 010 kL 1/2 - na warunkach 
okre[lonych przez ich zarządców,

3) dopuszcza się obsEugę komunikacyjną projek-

towanych obiektów od strony projektowanej 
drogi publicznej ｠ ulicy zbiorczej ｠ oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KDZ, z zastrze-

reniem pkt 4),
4) w przypadku budowy zjazdów od strony uli-

cy 1KDZ nalery zaprojektować jezdnie obsEu-

gujące ulicę 1KDZ, uwzględniając rozwiązania 
docelowe, tj. realizację wiaduktu nad torami 
kolejowymi ｠ projektowanego w ciągu ulicy 1 
KDZ,

5) obowiązek wyznaczenia minimum jednego miej-
sca postojowego na karde 50 m2 powierzchni 
urytkowej budynku (do ww. powierzchni uryt-
kowej nie wlicza się powierzchni urytkowej 
parkingów zlokalizowanych w budynku),

6) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki budowlanej:

a) zespoEów parkingów wbudowanych we-

wnątrz obiektów, przy czym nie dopuszcza się 
realizacji miejsc parkingowych na dachach,

b) doj[ć i dojazdów do projektowanych budyn-

ków i obiektów,
c) miejsc magazynowania odpadów z zastoso-

waniem ich segregacji i obowiązek wywozu 
w sposób zorganizowany do miejsc odzysku 
i unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującym 
Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kali-
sza oraz przepisami odrębnymi, 

7) teren poza liniami zabudowy nalery przezna-

czyć wyEącznie pod zieleG, pojedyncze miejsca 
postojowe, doj[cia i dojazdy lub urządzenia in-

frastruktury technicznej,
8) zaopatrzenie w wodę ｠ z miejskiej sieci wo-

dociągowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci, 

9) odprowadzenie [cieków bytowych ｠ do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, poprzez przyEącze, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci, 

10) odprowadzenie [cieków komunalnych i prze-

mysEowych, po podczyszczeniu do wymaga-

nych prawem parametrów ｠ do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej, poprzez przyEącze, na warun-

kach okre[lonych przez zarządcę sieci,
11) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z dachów ｠ do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci, 

12) odprowadzenie [cieków opadowych i rozto-

powych z placów, parkingów i powierzchni 
utwardzonych odpowiednio podczyszczonych 
(separatory, osadniki, itp.) ｠ do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej, pod warunkiem speE-
nienia obowiązujących w tym zakresie norm i 
przepisów odrębnych na warunkach okre[lo-

nych przez zarządcę sieci, 
13) zaopatrzenie w energię elektryczną ｠ z sie-

ci elektroenergetycznej, poprzez przyEącze, na 

warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci,
14) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowej 

w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-

trzebowania na energię elektryczną; dopuszcza 
się stacje wbudowane w obiekty kubaturowe,

15) wymóg wyposarenia terenu w sieci i przy-

Eącza infrastruktury technicznej niezbędne dla 
prawidEowego funkcjonowania terenu,

16) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 
budowlanego ｠ parametrów technicznych sieci 
i urządzeG infrastruktury technicznej do mor-
liwo[ci obsEugi wszystkich projektowanych 
obiektów,

17) zaopatrzenie w ciepEo ｠ zgodnie z zasadą sto-

sowania proekologicznych systemów ogrze-

wania, 
18) w przypadku zaopatrzenia w ciepEo z miejskiej 

sieci ciepEowniczej obowiązek umieszczenia ru-

rociągu pod powierzchnią terenu. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się przeznaczenie dopuszczalne - lokalizację usEug 
z zakresu administracji, bankowo[ci, gastronomii, 
kultury, sportu, rekreacji, turystyki i handlu deta-

licznego, których udziaE nie more przekroczyć 40% 
powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza 
się:

1) lokalizację urządzeG i obiektów plenerowych 
typu: place zabaw, obiekty maEej architektury, 
wiaty i altany, drogi wewnętrzne, sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb 
przeznaczenia podstawowego terenu, 

2) obiekty budowlane lokalizowane w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego muszą nawią-

zywać architekturą do budynków przeznacze-

nia podstawowego.

§9.1. Ustala się teren rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedary powyrej 
2.000 m² ｠ oznaczony na rysunku planu symbolem 
2UC. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się:

1) następujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ jak na ry-

sunku planu, 
b) wskapnik intensywno[ci zabudowy - max. 

0,7,
c) obowiązek zachowania powierzchni terenu 

biologicznie czynnej ｠ min. 15%,
d) maksymalną wysoko[ć projektowanych bu-

dynków ｠ do 20 m, liczoną od poziomu tere-

nu do poziomu dachu, z dopuszczeniem wyr-
szych elementów związanych z reklamą, lecz 
nie przekraczających 25 m,

e) ilo[ć kondygnacji ｠ minimum dwie,
f) dachy pEaskie,
g) dopuszcza się stosowanie dachów stromych 

bądp innych opracowanych wg indywidualnej 
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koncepcji architektonicznej dla podniesienia 
walorów architektonicznych poszczególnych 
obiektów, ich czę[ci lub zespoEów, 

h) ksztaEtowanie elewacji projektowanych obiek-

tów ze szczególną dbaEo[cią o rozwiązania ar-
chitektoniczne,

i) urywanie tradycyjnych materiaEów w projek-

towanych budynkach,
2) obsEugę komunikacyjną terenu przewidzianego 

w planie do zainwestowania - z ul. WrocEaw-

skiej oraz z projektowanej ulicy lokalnej - ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 1KDL, na 
warunkach okre[lonych przez ich zarządców,

3) obowiązek wyznaczenia minimum jednego miej-
sca postojowego na karde 50 m2 powierzchni 
urytkowej budynku (do ww. powierzchni uryt-
kowej nie wlicza się powierzchni urytkowej 
parkingów zlokalizowanych w budynku),

4) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki budowlanej:

a) miejsc postojowych,
b) doj[ć i dojazdów do projektowanych budyn-

ków i obiektów,
c) miejsc magazynowania odpadów z zastoso-

waniem ich segregacji i obowiązek wywozu 
w sposób zorganizowany do miejsc odzysku 
i unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującym 
Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kali-
sza oraz przepisami odrębnymi, 

5) teren poza liniami zabudowy nalery przezna-

czyć wyEącznie pod zieleG, miejsca parkingo-

we, doj[cia i dojazdy lub urządzenia infrastruk-

tury technicznej,
6) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci,

7) odprowadzenie [cieków bytowych ｠ do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, poprzez przyEącze, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci,

8) odprowadzenie [cieków komunalnych i przemy-

sEowych, po podczyszczeniu do wymaganych 
prawem parametrów ｠ do miejskiej sieci ka-

nalizacyjnej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci,

9) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z dachów ｠ do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci, 

10) odprowadzenie [cieków opadowych i rozto-

powych z placów, parkingów i powierzchni 
utwardzonych odpowiednio podczyszczonych 
(separatory, osadniki, itp) ｠ do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej, pod warunkiem speE-
nienia obowiązujących w tym zakresie norm i 
przepisów odrębnych, na warunkach okre[lo-

nych przez zarządcę sieci, 
11) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci 

elektroenergetycznej, poprzez przyEącze, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci,

12) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowej 

w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-

trzebowania na energię elektryczną; dopuszcza 
się stacje wbudowane w obiekty kubaturowe,

13) wymóg wyposarenia terenu w sieci i przy-

Eącza infrastruktury technicznej niezbędne dla 
prawidEowego funkcjonowania terenu,

14) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 
budowlanego - parametrów technicznych sieci 
i urządzeG infrastruktury technicznej do mor-
liwo[ci obsEugi wszystkich projektowanych 
obiektów,

15) zaopatrzenie w ciepEo ｠ zgodnie z zasadą sto-

sowania proekologicznych systemów ogrze-

wania, 
16) w przypadku zaopatrzenia w ciepEo z miejskiej 

sieci ciepEowniczej obowiązek umieszczenia ru-

rociągu pod powierzchnią terenu. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się przeznaczenie dopuszczalne - lokalizację usEug 
z zakresu administracji, bankowo[ci, gastronomii, 
kultury, sportu, rekreacji, turystyki i handlu deta-

licznego, których udziaE nie more przekroczyć 40% 
powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza 
się:

1) lokalizację urządzeG i obiektów plenerowych 
typu: place zabaw, obiekty maEej architektury, 
wiaty i altany, drogi wewnętrzne, sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb 
przeznaczenia podstawowego terenu,

2) obiekty budowlane lokalizowane w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego muszą nawią-

zywać architekturą do budynków przeznacze-

nia podstawowego.

§10.1. Ustala się teren zabudowy usEugowej z za-

kresu komunikacji samochodowej ｠ teren dworca 
autobusowego - oznaczony na rysunku planu sym-

bolem U/KS.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się:
1) następujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ jak na ry-

sunku planu, 
b) wskapnik intensywno[ci zabudowy - max. 

0,4,
c) obowiązek zachowania powierzchni terenu 

biologicznie czynnej ｠ min. 25%,
d) maksymalną wysoko[ć projektowanych bu-

dynków ｠ do 15 m, liczoną od poziomu tere-

nu do poziomu dachu, z dopuszczeniem wyr-
szych elementów związanych z reklamą, lecz 
nie przekraczających 20 m,

e) dachy pEaskie,
f) dopuszcza się stosowanie dachów stromych 

bądp innych opracowanych wg indywidualnej 
koncepcji architektonicznej dla podniesienia 
walorów architektonicznych poszczególnych 
obiektów, ich czę[ci lub zespoEów, 
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g) ksztaEtowanie elewacji projektowanych obiek-

tów ze szczególna dbaEo[cią o rozwiązania ar-
chitektoniczne,

2) obsEugę komunikacyjną terenu przewidzianego 
w planie do zainwestowania - z projektowanej 
ulicy lokalnej - oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDL, na warunkach okre[lonych 
przez jej zarządcę,

3) dopuszcza się obsEugę komunikacyjną projek-

towanych obiektów od strony projektowanej 
drogi publicznej ｠ ulicy zbiorczej ｠ oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KDZ, z zastrze-

reniem pkt 4),
4) w przypadku budowy zjazdów od strony uli-

cy 1KDZ nalery zaprojektować jezdnie obsEu-

gujące ulicę 1KDZ, uwzględniając rozwiązania 
docelowe, tj. realizację wiaduktu nad torami 
kolejowymi - projektowanego w ciągu ulicy 1 
KDZ, 

5) obowiązek wyznaczenia minimum jednego miej-
sca postojowego na karde 50 m2 powierzchni 
urytkowej budynku (do ww. powierzchni uryt-
kowej nie wlicza się powierzchni urytkowej 
parkingów zlokalizowanych w budynku),

6) obowiązek wyznaczenia na terenie wEasnej 
dziaEki budowlanej:

a) miejsc postojowych,
b) doj[ć i dojazdów do projektowanych budyn-

ków i obiektów,
c) miejsc magazynowania odpadów z zastoso-

waniem ich segregacji i obowiązek wywozu 
w sposób zorganizowany do miejsc odzysku 
i unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującym 
Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kali-
sza oraz przepisami odrębnymi,

7) teren poza liniami zabudowy nalery przezna-

czyć wyEącznie pod zieleG, miejsca parkingo-

we, doj[cia i dojazdy lub urządzenia infrastruk-

tury technicznej,
8) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci,

9) odprowadzenie [cieków bytowych ｠ do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, poprzez przyEącze, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci, 

10) odprowadzenie [cieków komunalnych i prze-

mysEowych, po podczyszczeniu do wymaga-

nych prawem parametrów ｠ do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej, poprzez przyEącze, na warun-

kach okre[lonych przez zarządcę sieci,
11) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z dachów ｠ do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, poprzez przyEącze, na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci, 

12) odprowadzenie [cieków opadowych i rozto-

powych z placów, parkingów i powierzchni 
utwardzonych odpowiednio podczyszczonych 
(separatory, osadniki, itp.) ｠ do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej, pod warunkiem speE-
nienia obowiązujących w tym zakresie norm i 

przepisów odrębnych, na warunkach okre[lo-

nych przez zarządcę sieci, 
13) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci 

elektroenergetycznej, poprzez przyEącze, na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci,

14) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowej 
w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-

trzebowania na energię elektryczną; dopuszcza 
się stacje wbudowane w obiekty kubaturowe,

15) wymóg wyposarenia terenu w sieci i przy-

Eącza infrastruktury technicznej niezbędne dla 
prawidEowego funkcjonowania terenu,

16) obowiązek dostosowania ｠ na etapie projektu 
budowlanego - parametrów technicznych sieci 
i urządzeG infrastruktury technicznej do mor-
liwo[ci obsEugi wszystkich projektowanych 
obiektów,

17) zaopatrzenie w ciepEo ｠ zgodnie z zasadą sto-

sowania proekologicznych systemów ogrze-

wania, 
18) w przypadku zaopatrzenia w ciepEo z miejskiej 

sieci ciepEowniczej obowiązek umieszczenia ru-

rociągu pod powierzchnią terenu. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się przeznaczenie dopuszczalne - lokalizację usEug 
z zakresu administracji, bankowo[ci, gastronomii, 
turystyki i handlu detalicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza 
się:

1) lokalizację obiektów maEej architektury, wiat 
i altan, dróg wewnętrznych, sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej dla potrzeb przezna-

czenia podstawowego terenu,
2) obiekty budowlane lokalizowane w ramach 

przeznaczenia dopuszczalnego muszą nawią-

zywać architekturą do budynków przeznacze-

nia podstawowego.

§11.1. Ustala się teren zieleni urządzonej - ozna-

czony na rysunku planu symbolem ZP.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1) zieleG urządzoną z ciągami pieszymi i maEą ar-

chitekturą, jako przeznaczenie podstawowe,
2) obowiązek zagospodarowania terenu zgodnie 

ze sztuką urządzania zieleni,
3) morliwo[ć lokalizacji sieci i urządzeG infrastruk-

tury technicznej.

§12.1. Ustala się teren komunikacji kolejowej - 
oznaczony na rysunku planu symbolem KK.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się:

1) lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury tech-

nicznej, doj[ć i dojazdów,
2) wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury tech-

nicznej w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

§13.1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ ulica 
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gEówna (fragment obwodnicy wewnętrznej miasta) 
｠ oznaczony na rysunku planu symbolem KDG. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) lokalizację zieleni, sieci i urządzeG infrastruktu-

ry technicznej,
2) wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury tech-

nicznej w uzgodnieniu z zarządcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uli-

cy, jak i jej parametry techniczne nalery rozwiązać 
na etapie opracowania projektu budowlanego.

§14.1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ ulica 
zbiorcza ｠ oznaczony na rysunku planu symbolem 
1KDZ.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki zagospodarowania terenu:

1) szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających - zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, 

2) prowadzenie ulicy zbiorczej w drugim poziomie 
na wiadukcie nad torami kolejowymi,

3) prowadzenie ulic lokalnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1KDL i 2KDL, pod 
ulicą zbiorczą, 

4) lokalizację jezdni obsEugujących ulicę zbiorczą, 
5) lokalizację zieleni, sieci i urządzeG infrastruktu-

ry technicznej,
6) dopuszcza się morliwo[ć zjazdów wyEącznie z 

dróg obsEugujących, z zastrzereniem pkt 7),
7) w przypadku budowy zjazdów od strony uli-

cy 1KDZ nalery zaprojektować jezdnie obsEu-

gujące ulicę 1KDZ, uwzględniając rozwiązania 
docelowe, tj. realizację wiaduktu nad torami 
kolejowymi ｠ projektowanego w ciągu ulicy 1 
KDZ,

8) wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury tech-

nicznej w uzgodnieniu z zarządcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uli-

cy, jak i jej parametry techniczne nalery rozwiązać 
na etapie opracowania projektu budowlanego.

§15.1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ ulica 
zbiorcza (poszerzenie istniejącego pasa drogowego 
ulicy WrocEawskiej) ｠ oznaczony na rysunku planu 
symbolem 2KDZ.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) lokalizację zieleni, sieci i urządzeG infrastruktu-

ry technicznej,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc postojo-

wych,
3) wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury tech-

nicznej w uzgodnieniu z zarządcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uli-

cy, jak i jej parametry techniczne nalery rozwiązać 

na etapie opracowania projektu budowlanego.

§16.1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ ulica 
zbiorcza (poszerzenie istniejącego pasa drogowego 
ulicy Górno[ląskiej) ｠ oznaczony na rysunku planu 
symbolem 3KDZ.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) lokalizację zieleni, sieci i urządzeG infrastruktu-

ry technicznej,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc postojo-

wych,
3) wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury tech-

nicznej w uzgodnieniu z zarządcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uli-

cy, jak i jej parametry techniczne nalery rozwiązać 
na etapie opracowania projektu budowlanego.

§17.1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ ulica 
lokalna ｠ oznaczony na rysunku planu symbolem 
1KDL.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających - zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, 

2) lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury tech-

nicznej,
3) lokalizację po jednej stronie ulicy dwukierunko-

wej [cierki pieszo ｠ rowerowej i zieleni urzą-

dzonej,
4) wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury tech-

nicznej w uzgodnieniu z zarządcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uli-

cy, jak i jej parametry techniczne nalery rozwiązać 
na etapie opracowania projektu budowlanego.

§18.1. Ustala się teren drogi publicznej ｠ ulica 
lokalna (fragment projektowanej ulicy lokalnej) ｠ 
oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDL.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) lokalizację zieleni, sieci i urządzeG infrastruktu-

ry technicznej,
2) wprowadza się obowiązek rozwiązania ewen-

tualnych kolizji z sieciami infrastruktury tech-

nicznej w uzgodnieniu z zarządcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uli-

cy, jak i jej parametry techniczne nalery rozwiązać 
na etapie opracowania projektu budowlanego.

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§19. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu, stanowiący zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 221 ｠ 22620 ｠ Poz. 3804

uwzględnionych uwag do projektu planu, sta-

nowiące zaEącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
miasta oraz zasad ich finansowania, stanowią-

ce zaEącznik nr 3.

§20. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym ustala się stawki procento-

we, na podstawie których ustala się opEatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w następujących 
wysoko[ciach:

1) 30% - dla terenów oznaczonych U, UC, U/KS,
2) 0% - dla terenów oznaczonych ZP, KK, KDG, 

KDZ i KDL.

§21. Dla terenu objętego ustaleniami planu tracą 
moc obowiązującą ustalenia ｧMiejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ｠ Tereny Przy-

dworcoweｦ ｠ przyjętego uchwaEą Rady Miejskiej 
Kalisza Nr XVII/291/2000 z dnia 17 lutego 2000 r., 
ogEoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 23/2000, poz. 253.

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-

towi Miasta Kalisza.

§23. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza

(-) Adela PrzybyE
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVIII/545/2009

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 3 wrze[nia 2009 r.

w sprawie ｧMiejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - Tereny Przydworcowe IIｦ

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 PKT 14 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) Rada Miejska Kalisza rozstrzyga, co następuje:

Lp

.

Data wpływu 

uwagi

Nazwisko, imię i 

adres 

zgłaszającego 

uwagi

Uwaga dotyczy

Rozstrzygnięcie 

Rady Miejskiej 

Kalisza

1.

31.07.2009 r. Zarząd Kaliskiej 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

Lokatorsko – 

Własnościowej 

ul. Górnośląska 

69A

wpływu sklepów 

wielkopowierzchniowych na 

funkcjonowanie istniejących osiedli 

mieszkaniowych (Asnyka, XXV-lecia) 

związanego ze zwiększonym 

nasileniem ruchu samochodowego po 

zrealizowaniu odcinka Trasy 

Bursztynowej połączonego ze 

zwiększonym natężeniem ruchu po 

uruchomieniu obiektów 

wielkopowierzchniowych

Uwaga 

nieuwzględniona

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVIII/545/2009

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 3 wrze[nia 2009 r.

w sprawie ｧMiejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - Tereny Przydworcowe IIｦ

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 12 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pópn. zm.) 
Rada Miejska Kalisza rozstrzyga, co następuje:

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisanymi w ｧMiejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego - Tereny Przydworcowe IIｦ, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy, są:

- budowa dróg publicznych wraz z ich o[wietle-

niem, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 
KDZ i 1KDL,

- modernizacja i przebudowa dróg publicznych wraz 
z ich o[wietleniem, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: KDG, 2KDZ, 3KDZ i 2KDL,
- budowa i modernizacja sieci wodociągowych, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- urządzenie terenu zieleni, oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem ZP.
2. Realizacja ww. zadaG nastąpi w oparciu o:
- przepisy ustawy Prawo zamówieG publicznych,
- przepisy ustawy o samorządzie gminnym,
- przepisy ustawy o finansach publicznych.
3. Zadania finansowane będą w oparciu o nastę-

pujące [rodki finansowe:
- dochody wEasne zagwarantowane w budrecie  

     Miasta Kalisza,
- fundusze strukturalne,
- dotacje,
- poryczki preferencyjne, itp.
4. Termin realizacji:
- zadania zostaną ujęte w wieloletnim planie 
  inwestycyjnym dla Miasta Kalisza.


