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do	6	listopada	2009	r. -	zgEaszanie	Burmistrzowi	kandydatów	na	czEonków	obwodowych	komisji	
wyborczych

do	15	listopada	2009	r. -	powoEanie	przez	Miejską	Komisję	Wyborczą	skEadów	obwodowych	ko-
misji	wyborczych,	-	podanie	do	publicznej	wiadomo[ci,	w	formie	obwiesz-
czenia,	informacji	o	numerach	i	granicach	obwodów	gEosowania	oraz	wy-
znaczonych	siedzibach	obwodowych	komisji	wyborczych

do	21	listopada	2009	r. -	rozplakatowanie	obwieszczenia	Miejskiej	Komisji	Wyborczej	w	Rydzynie	
o	zarejestrowanych	listach	kandydatów	na	radnych	zawierające	numery	
list,	 dane	 o	 kandydatach	 na	 radnych	 umieszczone	 w	 zgEoszeniach	 list	
wraz	z	ewentualnymi	oznaczeniami	kandydatów	i	list

do	22	listopada	2009	r. -	sporządzenie	spisu	wyborców	w	Urzędzie	Miejskim
4	grudnia	2009	r.	
do	godz.	2400

-	zakoGczenie	kampanii	wyborczej

do	5	grudnia	2009	r. -	przekazanie	przewodniczącym	obwodowych	komisji	wyborczych	spisu	
wyborców

6	grudnia	2009	r. -	gEosowanie	od	600	-	2000

3176

UCHWADA Nr XXV/171/09 RADY MIEJSKIEJ W MIDOSDAWIU

z	dnia	30	czerwca	2009	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami, terenów zabudowy usEugowej i terenów zieleni urządzonej w rejonie Stawu 

Pawelskiego w MiEosEawiu

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	ze	zmianami)	oraz	art.	
20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	
2003	r.	Nr	80	poz.	717	ze	zmianami)	Rada	Miejska	
w	MiEosEawiu	uchwala	co	następuje:

§1.1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 ze	 ｧStudium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	MiEosEawｦ	-	uchwaEa	nr	XI/60/99	
z	 dnia	7.12.1999	 r.	 Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu,	
uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 zagospodarowania	
przestrzennego	 terenów	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej	z	usEugami,	terenów	zabudowy	usEu-
gowej	i	terenów	zieleni	urządzonej	w	rejonie	Stawu	
Pawelskiego	w	MiEosEawiu.

2.	Granice	obszaru	objętego	planem	zostaEy	nanie-
sione	na	rysunku	planu.

3.	 Plan	 miejscowy	 skEada	 się	 z	 tre[ci	 niniejszej	
uchwaEy	oraz	integralnych	czę[ci:

1)	rysunku	planu	-	w	skali	1:1000	-	zaEącznik	nr	1;
2)	 rozstrzygnięcia	 w	 sprawie	 rozpatrzenia	 uwag	

wniesionych	 do	 projektu	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 wyEorone-
go	do	publicznego	wglądu	-	zaEącznik	nr	2;

3)	rozstrzygnięcia	o	sposobie	realizacji	zapisanych	
w	planie	 zadaG	z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej	oraz	zasad	ich	finansowania	nalerących	
do	zadaG	wEasnych	gminy	-	zaEącznik	nr	3.

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

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

1)	 ustawie	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	ustawę	 z	
dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym;

2)	planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	pla-
nu	o	którym	mowa	w	§1	niniejszej	uchwaEy;

3)	 uchwale	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	
uchwaEę	Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu;

4)	przeznaczeniu	podstawowym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 takie	 przeznaczenie,	 które	 powinno	
przewarać	na	obszarze	w	obrębie	linii	rozgrani-
czających,	okre[lone	symbolem;

5)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 rodzaje	 przeznaczenia	 inne	 nir	 pod-
stawowe,	 które	 uzupeEniają	 lub	 wzbogacają	
przeznaczenie	podstawowe;

6)	obowiązującej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 obowiązującą	 odlegEo[ć	 frontowej	
dominującej	 [ciany	budynku	od	granicy	dziaE-
ki	z	drogą	publiczną.	qaden	z	elementów	ele-
wacji	nie	more	przekroczyć	obowiązującej	linii	
zabudowy	o	więcej	nir:	okapy	i	gzymsy	-	0,8	
m,	czę[ci	budynku,	takie	jak	balkony,	galerie,	
tarasy,	 loggie,	 wykusze,	 schody	 zewnętrzne,	
pochylnie,	rampy	-1,3	m;	na	obowiązującej	linii	
zabudowy	nalery	sytuować	min.	70%	dEugo[ci	
rzutu	odpowiedniej	elewacji	budynku;
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7)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	rozumieć	warto[ć	okre[lającą	minimalną	od-
legEo[ć	podaną	w	mb,	w	jakiej	mogą	się	znaj-
dować	 lica	 [cian	 lub	 narorników	 budynków.	
Okre[lenie	 nieprzekraczalnej	 linii	 zabudowy	
oznacza,	 re	 istnieje	 morliwo[ć	 równolegEego	
w	stosunku	do	usytuowania	na	rysunku	planu	
cofnięcia	budynku	w	gEąb	dziaEki;

8)	 przedsięwzięciach	 mogących	 zawsze	 znaczą-
co	oddziaEywać	na	 [rodowisko	oraz	przedsię-
wzięciach	 mogących	 potencjalnie	 znacząco	
oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 -	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	przedsięwzięcia	okre[lone	w	ustawie	
z	dnia	3	papdziernika	2008	r.	o	udostępnianiu	
informacji	o	[rodowisku	i	jego	ochronie,	udziale	
spoEeczeGstwa	w	ochronie	[rodowiska	oraz	o	
ocenach	oddziaEywania	na	[rodowisko	-	Dz.U.	
Nr	199	z	dnia	7	listopada	2008	r.;

9)	 dopuszczalnych	 poziomach	 haEasu	 -	 nalery	
przez	 to	 rozumieć	 dopuszczalne	 poziomy	 ha-
Easu	 okre[lone	 w	 Rozporządzeniu	 Ministra	
Ochrony	Zrodowiska	z	dnia	14	czerwca	2007	
r.	w	sprawie	dopuszczalnych	poziomów	haEa-
su	w	[rodowisku	(Dz.U.	Nr	120,	poz.	826)	dla	
okre[lonych	rodzajów	terenów;

10)	siedlisku	przyrodniczym	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 obszar	 lądowy	 lub	 wodny,	 naturalny	
lub	 póEnaturalny	 wyodrębniony	 w	 oparciu	 o	
cechy	 geograficzne,	 abiotyczne	 i	 biotyczne,	
okre[lony	w	ustawie	z	dnia	16	kwietnia	2004	
r.	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	Nr	92,	poz.	880	
z	2004	r.).	Dostosowanie	ro[liny	do	siedliska	
przyrodniczego	oznacza	zgodno[ć	z	wEa[ciwy-
mi	dla	niej	wymaganiami	w	miejscu	planowa-
nego	nasadzenia	-	podEore	gruntowe,	stosunki	
wodne,	nasEonecznienie,	pochylenie	terenu;

11)	zieleni	 izolacyjnej	 -	nalery	przez	to	rozumieć	
nasadzenia	 zieleni	 gEównie	 zimozielonej,	 for-
mowanej	w	ksztaEcie	pasów,	szpalerów	 i	kęp	
drzew	stanowiących	przegrodę	fizyczną	i	psy-
chologiczną;

12)	korytarzu	ekologicznym	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	obszar	okre[lony	w	ustawie	z	dnia	16	
kwietnia	 2004	 r.	 o	 ochronie	 przyrody	 art.	 5	
(Dz.U.	 Nr	 92	 poz.	 880	 z	 2004	 r.)	 tj.	 obszar	
umorliwiający	 migrację	 ro[lin,	 zwierząt	 lub	
grzybów;

13)	froncie	dziaEki	-	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	
dziaEki	budowlanej,	która	przylega	do	drogi,	z	
której	 odbywa	 się	 gEówny	 wjazd	 lub	 wej[cie	
na	dziaEkę;

14)	przestrzeni	publicznej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	wnętrza	ulic,	placów,	 tras	dojazdowych	
w	ksztaEcie	wydzielonym	liniami	rozgraniczają-
cymi	 a	 stanowiące	 spójną	 funkcjonalnie	 i	 do-
stępną	publicznie	przestrzenną	caEo[ć;

15)	reklamie	-	nalery	przez	to	wszelkie	no[niki	in-
formacji	wizualnej	 (no[niki	 na[cienne,	wolno-
stojące,	 tablice	 reklamowe,	 pylony	 itp.)	wraz	
z	elementami	konstrukcyjnymi	i	zamocowania-

mi,	nie	będące	szyldami,	tablicami	informacyj-
nymi	 czy	 znakami	w	 rozumieniu	 przepisów	o	
znakach	i	sygnaEach	drogowych;

16)	 reklamie	wielkoformatowej	 -	nalery	przez	 to	
rozumieć	 reklamę	 o	 powierzchni	 powyrej	 10	
m2;

17)	tablicach	informacyjnych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	elementy	systemu	informacji	miejskiej,	
w	 tym:	 tablice	 informujące	 o	 nazwie	 ulicy,	
numerze	domu,	 tablice	 informujące	 turystów,	
oraz	tablice	z	ogEoszeniami;

18)	szyldach	-	nalery	przez	to	rozumieć	oznacze-
nia	jednostek	organizacyjnych	oraz	podmiotów	
gospodarczych,	ich	siedzib	lub	miejsc	wykony-
wania	dziaEalno[ci,	nie	będące	reklamą

19)	usEugach	podstawowych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	placówki	[wiadczące	usEugi	na	potrze-
by	mieszkaGców	osiedla	 takie	 jak	np.:	handel	
detaliczny,	 gastronomia,	 kawiarnie	 interne-
towe,	 biura,	 gabinety	 lekarskie,	 usEugi	 typu:	
szewc,	krawiec,	fotograf,	fryzjer	itp.

20)	boiskach	do	gier	maEych	nalery	przez	 to	 ro-
zumieć	 boiska	 o	 niewielkich	 rozmiarach	 takie	
jak:	boiska	do	gry	w	siatkówkę,	koszykówkę,	
7-osobową	piEkę	ręczną,	tenis	ziemny,	badmin-
ton,	 kręgle,	 krokiet,	 mini	 golf,	 urządzenia	 do	
ćwiczeG	gimnastycznych,	tory	i	urządzenia	dla	
rolkarzy	i	deskorolkarzy,	[cierki	zdrowia	itp.;

21)	obiekcie	maEej	architektury	 -	nalery	przez	 to	
rozumieć	 niewielkie	 obiekty,	 a	w	 szczególno-
[ci:	kultu	religijnego	jak	kapliczki,	krzyre	przy-
drorne,	figury;	posągi,	wodotryski	i	inne	obiek-
ty	 architektury	 ogrodowej;	 urytkowe	 sEurące	
rekreacji	codziennej	i	utrzymaniu	porządku	jak	
piaskownice,	hu[tawki,	drabinki,	[mietniki;

22)	 Eączniku	-	nalery	przez	to	rozumieć	budynek	
Eączący	dwa	budynki,	którego	funkcja	ograni-
cza	się	do	komunikacji	wewnętrznej;

23)	 dachu	 dwuspadowym	 -	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	 dach	 posiadający	 dwie	 podstawowe	
poEacie	 dachowe	 o	 przeciwlegEych	 spadkach	
Eączące	się	wzdEur	kalenicy,	z	dopuszczeniem	
uzupeEnienia	mniejszymi	poEaciami	wynikający-
mi	z	ksztaEtu	rzutu	budynku	lub	wynikającymi	
z	zastosowania	takich	elementów	jak	lukarny,	
ganki,	ryzality,	werandy,	naczóEki	itp.

24)	dachu	wielospadowym	 -	nalery	przez	 to	 ro-
zumieć	dach	posiadający	co	najmniej	trzy	pod-
stawowe	poEacie	dachowe	o	podobnych	spad-
kach,	Eączące	się	w	jednym	punkcie	lub	wzdEur	
kalenic.	W	przypadku	rozczEonkowanego	rzutu	
budynku	 lub	 zastosowania	 takich	 elementów	
jak	lukarny,	ganki,	ryzality,	werandy,	itp.	pod-
stawowe	poEacie	mogą	być	uzupeEniane	mniej-
szymi	poEaciami	o	podobnych	spadkach;

25)	 dachu	 stromym	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
dach	 o	 nachyleniu	 12°	 lub	 większym	 albo	 o	
nachyleniu	w	[ci[le	okre[lonym	przedziale	-	po-
wyrej	12°;

26)	dachu	pEaskim	-	nalery	przez	to	rozumieć	dach	
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o	nachyleniu	mniejszym	nir	12°.

§3.	 Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 stanowią	
obowiązujące	ustalenia	planu:

1)	granica	obszaru	objętego	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	wraz	z	oznaczeniami	graficznymi	i	 lite-
rowymi	przeznaczenia	terenu;

3)	obowiązujące	linie	zabudowy;
4)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;
5)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	od	Stawu	Pa-

welskiego;
6)	granica	qerkowsko	-	Czeszewskiego	Parku	Kra-

jobrazowego;
7)	granice	stanowisk	archeologicznych;
8)	strefa	ochrony	konserwatorskiej;
9)	sposób	ustawienia	kalenic	dachowych	budyn-

ków	mieszkalnych;
10)	tereny	wzdEur	istniejących	linii	elektroenerge-

tycznych,	na	których	obowiązują	ograniczenia	
w	urytkowaniu;

11)	pas	zieleni	izolacyjnej.

ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe

§4.	Ustala	się	następujące	przeznaczenie	terenu:
1)	ustala	się	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jed-

norodzinnej,	oznaczone	na	rysunku	planu	sym-
bolami	1MN	 -	13MN,	na	których	przeznacze-
niem	podstawowym	jest	funkcja	mieszkaniowa	
-	na	kardej	dziaEce	 jeden	budynek	mieszkalny	
jednorodzinny	 wolnostojący,	 blipniaczy	 lub	
szeregowy	 oraz	 jeden	 budynek	 gospodarczy	
lub	 garar.	 Przeznaczenie	 dopuszczalne	 more	
stanowić	 funkcja	 usEugowa.	UsEugi	 stanowią-
ce	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 nie	mogą	 zaj-
mować	więcej	nir	30%	powierzchni	caEkowitej	
budynku	 mieszkalnego	 jednorodzinnego.	 Do-
puszcza	 się	 równier	 urządzenia	 o	 niewielkich	
gabarytach	 związane	 z	 funkcjonowaniem	 lo-
kalnych	 systemów	 infrastruktury	 technicznej	
lub	telekomunikacyjnej	-	nie	konkurujące	wiel-
ko[cią	i	wysoko[cią	z	obiektami	przeznaczenia	
podstawowego.	 Czasowe	 ograniczenia	 wyni-
kające	z	przebiegu	istniejących	linii	elektroener-
getycznych	-	p.	§9	ust.	6	pkt	1	lit.c	oraz	§13	
ust.	5	pkt	2

2)	ustala	się	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jed-
norodzinnej	 z	 funkcją	 usEugową,	 oznaczone	
na	rysunku	planu	symbolami	1MN/U,	2MN/U.	
Przeznaczenie	 podstawowe	 obejmuje	 budynki	
mieszkalne	i	budynki	związane	z	usEugami,	bu-
dynki	gospodarcze	i	gararowe.	Dopuszcza	się	
zrezygnowanie	z	funkcji	usEugowej	na	dfeiaEce	
i	przeznaczenie	caEej	dziaEki	wyEącznie	na	cele	
mieszkaniowe.	Dopuszcza	się	równier	urządze-
nia	o	niewielkich	gabarytach	związane	z	funk-
cjonowaniem	 lokalnych	 systemów	 infrastruk-
tury	 technicznej	 lub	 telekomunikacyjnej	 -	 nie	

konkurujące	wielko[cią	i	wysoko[cią	z	obiekta-
mi	przeznaczenia	podstawowego;

3)	ustala	się	tereny	usEug,	oznaczone	na	rysunku	
planu	symbolami	1U,	2U.	Na	terenach	1U,	2U	
przeznaczeniem	podstawowym	są	usEugi	pod-
stawowe	dla	mieszkaGców	osiedla.	Dopuszcza	
się	 równier	 urządzenia	 o	 niewielkich	 gabary-
tach	 związane	 z	 funkcjonowaniem	 lokalnych	
systemów	 infrastruktury	 technicznej	 lub	 tele-
komunikacyjnej	 -	nie	konkurujące	wielko[cią	 i	
wysoko[cią	z	obiektami	przeznaczenia	podsta-
wowego;

4)	ustala	się	tereny	sportu	i	rekreacji,	oznaczone	
na	rysunku	planu	symbolami	1US,	2US.	Na	te-
renach	1US,	2US	przeznaczenie	podstawowe	
more	 obejmować	 budynki	 związane	 ze	 spor-
tem,	 rekreacją	 lub	 rozrywką	 oraz	 budowle	 i	
obiekty	maEej	architektury.	Jako	przeznaczenie	
dopuszczalne	ustala	się	zieleG	urządzoną	oraz	
usEugi	związane	z	obsEugą	osób	uprawiających	
sport	lub	korzystających	z	rekreacji	lub	rozryw-
ki.	Dopuszcza	się	równier	tymczasowe	obiekty	
budowlane	-	np.	sanitariaty	oraz	urządzenia	o	
niewielkich	gabarytach	związane	z	 funkcjono-
waniem	 lokalnych	 systemów	 infrastruktury	
technicznej	lub	telekomunikacyjnej	-	nie	konku-
rujące	wielko[cią!	wysoko[cią	z	zabudową	na	
terenach	1MN	-	13MN;

5)	 ustala	 się	 tereny	 zieleni	 parkowej	 urządzonej	
ogólnodostępnej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 pla-
nu	symbolami	1ZP	-	6ZP,	na	których	przezna-
czeniem	 podstawowym	 jest	 funkcja	 parkowa	
związana	 z	 rekreacją	 mieszkaGców	 osiedla.	
Jako	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ustala	 się	
budowle	i	obiekty	maEej	architektury	związane	
ze	sportem	i	rekreacją.	Dopuszcza	się	równier	
tymczasowe	 obiekty	 budowlane	 -	 np.	 sanita-
riaty	oraz	urządzenia	o	niewielkich	gabarytach	
związane	z	funkcjonowaniem	lokalnych	syste-
mów	 infrastruktury	 technicznej	 lub	 telekomu-
nikacyjnej	 -	nie	konkurujące	wielko[cią	wyso-
ko[cią	z	zabudowana	terenach	1MN	-	13MN;

6)	 ustala	 się	 teren	 zieleni	 urządzonej	 oraz	 infra-
struktury	 technicznej	 elektroenergetycznej,	
oznaczony	na	 rysunku	planu	symbolem	ZP/E,	
na	którym	przeznaczeniem	podstawowym	jest	
zieleG	urządzona	-	skwer	lub	ogrody	oraz	stacja	
transformatorowa.	 Przeznaczenie	 dopuszczal-
ne	mogą	 stanowić	 inne	urządzenia	o	niewiel-
kich	gabarytach	związane	z	funkcjonowaniem	
lokalnych	systemów	infrastruktury	technicznej	
lub	telekomunikacyjnej	-	nie	konkurujące	wiel-
ko[cią:	i	wysoko[cią	z	zabudową	na	terenach	
1MN	-	13MN;

7)	 ustala	 się	 teren	 ogrodów	 dziaEkowych,	 ozna-
czony	na	rysunku	planu	symbolem	ZD;

8)	ustala	się	teren	lasu,	oznaczony	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	ZL;

9)	ustala	się	o	teren	zieleni	ekologicznej	nieurzą-
dzonej,	oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	
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ZE;
10)	ustala	się	teren	rolniczy,	oznaczony	na	rysun-

ku	planu	symbolem	R;
11)	 ustala	 się	 tereny	 infrastruktury	 technicznej	

wodociągowej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	
symbolami	1W	-	3	W;

12)	 ustala	 się	 teren	 infrastruktury	 technicznej	
elektroenergetycznej,	 oznaczony	 na	 rysunku	
planu	symbolem	E;

13)	ustala	się	teren	infrastruktury	technicznej	ka-
nalizacyjnej,	oznaczony	na	rysunku	planu	sym-
bolem	K;

14)	 ustala	 się	 tereny	 dróg	 lokalnych,	 oznaczone	
na	rysunku	planu	symbolami	1KD(L)	-	4KD(L);

15)	ustala	się	tereny	dróg	dojazdowych,	oznaczo-
ne	na	rysunku	planu	symbolami	1KD	-	14KD;

16)	ustala	się	tereny	ciągów	pieszych,	oznaczone	
na	rysunku	planu	symbolem	1KX	-	8KX.

§5. Wprowadza	się	następujące	zasady	ochrony	i	
ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	budynki	i	budowle	poEorone	na	terenach	obję-
tych	planem	powinny	posiadać	podobne	gaba-
ryty,	nie	przekraczające	wysoko[ci	zabudowy	
[ródmiejskiej	 -	 w	 celu	 uzyskania	 efektu	 har-
monijnej	 sylwety	 wyeksponowanej	 od	 strony	
Stawu	Pawelskiego.	Nalery	przestrzegać	gaba-
rytów	zabudowy	okre[lonych	w	§9;

2)	 rozwiązania	architektoniczne	winny	operować	
wspóEczesnym	językiem	wyrazu	z	wykorzysta-
niem	kolorystyki,	detali	i	materiaEów	budowla-
nych	stosowanych	w	obrębie	zabudowy	istnie-
jącej,	objętej	strefą	ochrony	konserwatorskiej;

3)	tereny	sportu	i	rekreacji	1US,	2US	oraz	tereny	
zieleni	 parkowej	 urządzonej	 1ZP	 -	 6ZP,	 nale-
ry	ksztaEtować	przy	wykorzystaniu	naturalnej	
rzepby	 terenu	 i	 lokalnych	 warunków	 grunto-
wo-wodnych.	 Nalery	 wprowadzić	 -	 w	 zaler-
no[ci	 od	 potrzeb,	 takie	 elementy	 kompozycji	
jak:	zieleG	niska	-	partery	trawników	lub	rabaty	
kwietne,	 [cierki	 spacerowe,	 placyki	 oraz	 za-
drzewienia	 i	 zakrzewienia	 formowane	 w	 gru-
pach,	powierzchnie	wodne	-	baseny	dekoracyj-
ne,	kaskady,	 fontanny	 itp.,	zgodnie	zestaloną	
kompozycją.	Zakazuje	się	stosowania	tymcza-
sowych	obiektów	budowlanych	za	wyjątkiem	
sanitariatów;

4)	na	terenach	1ZP	-	6ZP	dopuszcza	się	wyEącznie	
boiska	do	gier	maEych;

5)	 obiekty	 maEej	 architektury,	 detale	 architekto-
niczne	 i	 nawierzchnie	powinny	odznaczać	 się	
wysokimi	walorami	estetycznym.

§6.	Ustala	się	następujące	zasady	ochrony	[rodo-
wiska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturowego:

1)	 na	 terenach	 1MN	 -	 13MN,	 1MN/U,	 2MN/U,	
1U,	 2U,	 1ZP	 -	 6ZP	 przeznaczenie	 podstawo-
we	oraz	przeznaczenie	dopuszczalne	nie	mogą	
nalereć	 do	 przedsięwzięć,	 mogących	 zawsze	
znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	bądp	do	

przedsięwzięć	mogących	potencjalnie	 znaczą-
co	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko.	 Wymóg	 ten	
nie	dotyczy	terenów	dróg	i	infrastruktury	tech-
nicznej.	 Wszelkie	 oddziaEywania	 związane	 z	
planowanym	przeznaczeniem	terenu	nie	mogą	
powodować	przekroczenia	standardów	jako[ci	
[rodowiska,	 okre[lonych	 przepisami	 odrębny-
mi,	poza	terenem	do	którego	inwestor	posiada	
tytuE	prawny;

2)	 na	 terenach	 1US,	 2US	 dopuszcza	 się	 morli-
wo[ć	 lokalizowania	 przedsięwzięć,	mogących	
potencjalnie	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodo-
wisko	pod	warunkiem,	re	wszelkie	oddziaEywa-
nia	 związane	 z	 planowanym	 przeznaczeniem	
terenu	 nie	 będą	 powodować	 przekroczenia	
standardów	 jako[ci	 [rodowiska,	 okre[lonych	
przepisami	odrębnymi,	poza	terenem	do	które-
go	inwestor	posiada	tytuE	prawny;

3)	 dla	 terenów,	 których	 przeznaczenie	 zostaEo	
ustalone	pod	zabudowę,	zakazuje	się	przekra-
czania	 dopuszczalnych	 poziomów	 haEasu	 jak	
dla	następujących	rodzajów	terenów	-	zgodnie	
z	 Rozporządzeniu	 Ministra	 Ochrony	 Zrodowi-
ska	z	dnia	14	czerwca	2007	r.	w	sprawie	do-
puszczalnych	poziomów	haEasu	w	[rodowisku	
(Dz.U.	Nr	120,	poz.	826):

a)	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-
rodzinnej,	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolami	1MN	-	13MN	jak	dla	terenów	przezna-
czonych	pod	zabudowę	mieszkaniową;

b)	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-
rodzinnej	 z	usEugami,	oznaczonych	na	 rysun-
ku	planu	symbolami	1MN/U,	2MN/U	oraz	dla	
terenów	usEug,	oznaczonych	na	 rysunku	pla-
nu	symbolami	1U,	2U	jak	dla	terenów	na	cele	
mieszkaniowo-usEugowe;

c)	 dla	 terenów	 zielem	 parkowej	 urządzonej	 -	
ogólnodostępnej	 oznaczonych	 na	 rysunku	
planu	 symbolami	 1ZP	 -	 6ZP	 jak	 dla	 terenów	
przeznaczonych	 na	 cele	 rekreacyjno-wypo-
czynkowe.

4)	na	obszarze	objętym	planem	nalery	adaptować	
istniejącą	 zieleG:	 zadrzewienia	 i	 zakrzewienia	
nie	 kolidujące	 z	 projektowanym	 przeznacze-
niem	terenu;

5)	w	 zagospodarowaniu	 terenów	 zieleni	 -	 1ZP	 -	
6ZP	i	ZP/E	nalery	stosować	ro[liny	z	przewa-
gą	 rodzimych	 gatunków,	 charakterystyczne	
dla	 danego	 siedliska	 przyrodniczego.	 Nalery	
zadbać	o	jak	największą	rórnorodno[ć	kolory-
styczną	i	wEa[ciwą	kompozycję	zieleni.	Na	ob-
nironej	powierzchni	w	obrębie	terenu	4ZP	oraz	
wzdEur	cieku	na	terenach	5ZP	i	6ZP	wymagane	
jest	zachowanie	enklaw	naturalnej	 ro[linno[ci	
przywodnej;

6)	w	obrębie	terenu	1MN/U	nalery	zrealizować	pas	
zieleni	izolacyjnej,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

7)	na	terenie	istniejącego	lasu,	oznaczonego	na	ry-
sunku	planu	symbolem	2LA	nalery	prowadzić	
gospodarkę	le[ną	zgodnie	z	przepisami	odręb-
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nymi;
8)	na	terenie	rolniczym,	oznaczonym	na	rysunku	

planu	symbolem	R	nalery	prowadzić	gospodar-
kę	rolną,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

9)	na	terenie	ogrodów	dziaEkowych,	oznaczonym	
na	rysunku	planu	symbolem	ZD	nalery	konty-
nuować	obecne	urytkowanie	-	uprawa	warzyw	
i	kwiatów;

10)	 na	 terenie	 zieleni	 ekologicznej	 nieurządzo-
nej,	oznaczonym	na	rysunku	planu	symbolem	
ZE	nalery	utrzymać	dotychczasowy	charakter	
zieleni	dziko	rosnącej,	peEniącej	 rolę	korytarza	
ekologicznego	na	styku	z	obszarem	qerkowsko	
-	Czeszewskiego	Parku	Krajobrazowego;

11)	zakazuje	się	przeksztaEceG	powierzchni	ziemi,	
zakEócających	naturalną	rzepbę	terenu;

12)	zakazuje	się	odprowadzać	nieczysto[ci	pEynne	
do	gruntu,	do	istniejących	cieków	i	do	istnieją-
cych	zbiorników	wodnych;

13)	na	terenach	infrastruktury	technicznej	wodo-
ciągowej,	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolami	1	W	-	3	W	zachować	istniejące	ujęcia	
wody	wraz	ze	strefami	ochrony	bezpo[redniej	
w	granicach	terenów;

14)	odprowadzenie	[cieków	bytowych	oraz	[cie-
ków	związanych	z	dziaEalno[cią	usEugową	na-
lery	rozwiązać	zgodnie	z	zapisem	zawartym	w	
§13	ust.	3;

15)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 i	 roztopo-
wych	nalery	rozwiązać	zgodnie	z	zapisem	za-
wartym	w	§13	ust.	4;

16)	 odpady	 nalery	 gromadzić	 i	 segregować	 w	
miejscach	 ich	powstawania,	w	sposób	umor-
liwiający	zorganizowany	wywóz	do	miejsc	od-
zysku	 lub	 unieszkodliwienia,	 zgodnie	 z	 gmin-
nym	planem	gospodarki	odpadami	oraz	zgodnie	
z	 przepisami	 szczególnymi.	 Ponadto	 wzdEur	
chodników	ulic	i	na	terenach	zieleni	wzdEur	cią-
gów	pieszych	ustawić	kosze	na	[mieci;

17)	ochronę	powietrza	zapewnić	zgodnie	z	przepi-
sami	odrębnymi;

18)	 energię	 dla	 celów	 grzewczych	 oraz	 dla	 po-
trzeb	technologicznych	nalery	wytwarzać	sto-
sując	dla	nowo	projektowanych	budynków	pa-
liwa	charakteryzujące	się	niskimi	wskapnikami	
emisyjno[ci,	czyli	paliwa	pEynne,	gazowe	i	sta-
Ee	oraz	alternatywne	pródEa	energii;

19)	na	wszystkich	terenach	objętych	planem	nale-
ry	przy	pracach	ziemnych	uwzględnić	przebu-
dowę	urządzeG	melioracyjnych.

§7. Ustala	się	następujące	zasady	ochrony	dzie-
dzictwa	kulturowego	i	zabytków:

1)	czę[ć	obszaru	objętego	planem	poEorona	jest	na	
terenie	historycznego	zaEorenia	urbanistyczne-
go	miasta	MiEosEaw	wpisanego	do	rejestru	za-
bytków	pod	numerem	2278/A	decyzją	WWKZ	
z	 dnia	 30	 wrze[nia	 1993	 r.	 Strefa	 ochrony	
konserwatorskiej	zostaEa	wrysowana	na	 rysu-
nek	planu.	Wszelkie	dziaEania	 inwestycyjne	w	

czę[ci	objętej	strefą	ochrony	konserwatorskiej	
nalery	uzgadniać	z	Wielkopolskim	Wojewódz-
kim	Konserwatorem	Zabytków;

2)	dla	ochrony	archeologicznego	dziedzictwa	kul-
turowego	ustala	 się	obowiązek	uzgadniania	 z	
WydziaEem	 Archeologicznym	 Wojewódzkiego	
Urzędu	 Ochrony	 Zabytków	 w	 Poznaniu	 prac	
ziemnych	 związanych	 z	 zabudowaniem	 i	 za-
gospodarowaniem	 terenu	 -	 przed	 uzyskaniem	
pozwolenia	 na	 budowę,	 w	 celu	 ustalenia	 za-
kresu	badaG	archeologicznych	obowiązującego	
inwestora.

§8.	Okre[la	się	następujące	wymogi	wynikające	z	
potrzeby	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych:

1)	na	terenie	1ZP	nalery	pozostawić	pomiędzy	na-
sadzeniami	drzew	i	krzewów	otwarcie	widoko-
we	w	kierunku	zabytkowego	ko[cioEa,	poEoro-
nego	poza	obszarem	objętym	planem	-	zgodnie	
z	zaznaczoną	na	rysunku	planu	osią	widokową;

2)	 rejon	 ulicy	 8KD,	 okalającej	 teren	 usEug	 1U	 i	
tworzącej	plac	miejski	nalery	zagospodarować	
ze	szczególną	dbaEo[cią	o	jako[ć	obiektów	ma-
Eej	architektury	i	nawierzchni;

3)	wzdEur	ulic	oraz	na	terenach	zieleni	urządzonej	
ogólnodostępnej	 1ZP	 -	 6ZP	 nalery.	 zrealizo-
wać	 o[wietlenie,	 przy	 czym	 w	 czę[ci	 objętej	
strefą	ochrony	konserwatorskiej	oraz	na	 tere-
nach	oznaczonych	symbolami	1ZP	-	4ZP	oraz	
6KD	wymagane	jest	zastosowanie	elementów	
o[wietlenia	o	podwyrszonych	standardach	es-
tetycznych,	 odpowiadających	 formą	 zabytko-
wemu	sąsiedztwu;

4)	 na	 terenach	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jed-
norodzinnej,	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
symbolami	 1MN	 -	 13MN	 ustala	 się	 frontowe	
ogrodzenia	 arurowe	 z	 zakazem	 stosowania	
prefabrykatów	betonowych.	Dopuszcza	się	ry-
wopEoty;

5)	 na	 terenach	 usEug,	 oznaczonych	 na	 rysunku	
planu	 symbolami	 1U,	 2U	 obowiązuje	 zakaz	
stosowania	 ogrodzeG.	 Dopuszcza	 się	 niskie,	
ozdobne	pEotki	wzdEur	linii	rozgraniczających	o	
wysoko[ci	nie	przekraczającej	0,5	m	-	w	obrę-
bie	niezabudowanej	czę[ci	terenu;

6)	 na	 terenach	 1MN/U	 i	 2MN/U	 dopuszcza	 się	
peEne	odcinki	ogrodzeG	od	strony	ulic	2KD(L)	
i	 3KD(L)	 na	 odcinkach	 nie	 przekraczających	
50%	dEugo[ci	frontu	dziaEki;

7)	dopuszcza	się	arurowe	ogrodzenia	terenów	zie-
leni	urządzonej	ogólnodostępnej,	oznaczonych	
na	 rysunku	 planu	 symbolami	 1ZP	 -	 6ZP	 pod	
warunkiem	udostępniania	tych	terenów	dla	po-
wszechnej	rekreacji	w	porze	dziennej;

8)	na	terenach	sportu	i	rekreacji,	oznaczonych	na	
rysunku	planu	symbolami	1US	 i	2US	dopusz-
cza	się	ogrodzenia	wyEącznie	arurowe;

9)	 przy	 zagospodarowaniu	 przestrzeni	 publicznej	
konsekwentnie	 przestrzegać,	 ujednoliconych	
zasad	dotyczących	miejsc	i	formy	w	rozmiesz-
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czaniu:	tablic	z	nazwami	ulic,	miejsc	dla	ogEo-
szeG	i	plakatów;

10)	 zakazuje	 się	 lokalizowania	 reklam	wielkofor-
matowych;

11)	reklamy	wolnostojące	dopuszcza	się	wyEącz-
nie	na	terenach:	1U,	2U,	1MN/U,	2MN/U,	2US	
-	wzdEur	obowiązujących	i	nieprzekraczalnych	
linii	zabudowy;

12)	na	wszystkich	terenach	przeznaczonych	pod	
zabudowę,	 z	 wyEączeniem	 terenów	 objętych	
granicą	 strefy	 ochrony	 konserwatorskiej,	 do-
puszcza	się	reklamy	na	jednej	elewacji	budyn-
ku	pod	warunkiem	ograniczenia	ich	powierzch-
ni	do	10%	ogólnej	powierzchni	tej	elewacji;

13)	szyldy	 i	 reklamy	na	budynkach	nalery	objąć	
okre[lonymi	 standardami	 grafiki,	 liternictwa,	
kolorystyki;

14)	dopuszcza	się	stosowanie	tabliczek	 informa-
cyjnych	 na	 elewacjach	 budynków	 o	 standar-
dach	grafiki,	liternictwa,	kolorystyki	uzgodnio-
nych	-	w	czę[ci	objętej	granicą	strefy	ochrony	
konserwatorskiej,	z	konserwatorem	zabytków.

§9.	Ustala	się	następujące	parametry	i	wskapniki	
dotyczące	zagospodarowania	terenu	i	ksztaEtowania	
zabudowy:

1.	 Nakazuje	 się	 zachowanie	 zgodno[ci	 z	 rysun-
kiem	planu	w	zakresie	rodzaju	zabudowy	mieszka-
niowej	jednorodzinnej:	wolnostojąca,	blipniacza	lub	
szeregowa;

2.	 Wielko[ć	 powierzchni	 zabudowy	 w	 stosunku	
do	powierzchni	dziaEki:

1)	 na	 terenach	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	1MN	 -	13MN	nie	more	przekraczać	
25%;

2)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	z	funkcją	usEugową	1MN/U,	2MN/U	nie	
more	przekraczać	35%;

3)	na	terenach	usEug	1U,	2U	nie	more	przekraczać	
60%;

4)	 na	 terenach	 sportu	 i	 rekreacji	 1US,	 2US	 nie	
more	przekraczać	20%;

5)	na	 terenach	zieleni	parkowej	urządzonej	ogól-
nodostępnej	1ZP	-	6ZP	oraz	na	terenie	zieleni	
parkowej	urządzonej	 i	 infrastruktury	 technicz-
nej	 elektroenergetycznej	 ZP/E	 nie	 more	 prze-
kraczać	10%;

3.	UdziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	w	sto-
sunku	do	powierzchni	 dziaEki	 nie	more	być	nirszy	
nir:

1)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	1MN	-	13MN	-	55%.

2)	 na	 terenach	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	z	 funkcją	usEugową	1MN/U,	2MN/U	
-	40%

3)	na	terenach	usEug	1U,	2U	-	25%,
4)	na	terenach	sportu	i	rekreacji	1US,	2US	-	60%
5)	na	 terenach	zieleni	parkowej	urządzonej	ogól-

nodostępnej,	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
symbolami	 1ZP	 -	 6ZP	 oraz	 na	 terenie	 zieleni	

parkowej	urządzonej	 i	 infrastruktury	 technicz-
nej	elektroenergetycznej	ZP/E-	60%.

4.	Ustala	się	obowiązujące	linie	zabudowy:
1)	wzdEur	ulicy	dojazdowej	1KD,	na	terenie	11MN	

-	w	odlegEo[ci	6	m	od	frontów	dziaEek,	zgodnie	
z	rysunkiem	planu;

2)	wzdEur	ulicy	dojazdowej	1KD,	na	terenie	12MN	
-	w	odlegEo[ci	18	m	-	28	m	od	frontów	dzia-
Eek,	 przy	 czym	 obowiązująca	 linia	 zabudowy	
powinna	być	prostopadEa	do	granic	bocznych	
dziaEek,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

3)	 wzdEur	 poEudniowej	 pierzei	 ulicy	 dojazdowej	
4KD,	na	terenie	4MN	-	w	odlegEo[ci	4	m-6	m	
od	frontów	dziaEek,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

4)	 wzdEur	 ulicy	 dojazdowej	 8KD,	 na	 terenach	
4MN,	6MN,	1MN/U	-	w	odlegEo[ci	6	m	od	fron-
tów	dziaEek,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

5)	 wzdEur	 ulicy	 dojazdowej	 8KD	 na	 terenie	 1U	
wzdEur	krawędzi	frontowych	terenu,	zgodnie	z	
rysunkiem	planu;

6)	wzdEur	ulicy	lokalnej	2KD(L),	na	terenie	1MN	-	
w	odlegEo[ci	6	m	od	frontów	dziaEek,	zgodnie	z	
rysunkiem	planu;

7)	wzdEur	ulicy	lokalnej	2KD(L),	na	terenie	1MN/U	
w	odlegEo[ci	8	m	od	linii	rozgraniczającej	ulicę	
2KD(L)	-	zgodnie	z	rysunkiem	planu.

5.	Ustala	się	nieprzekraczalne	linie	zabudowy:
1)	wzdEur	ulic	dojazdowych	2KD,	3KD,	4KD,	5KD,	

7KD,	8KD,	9KD,	10KD,	11KD,	12KD,	13KD	-	
w	odlegEo[ci	5	m	i	6	m	od	frontowych	granic	
dziaEek,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

2)	wzdEur	ulicy	1KD	｡	dla	budynków	gospodar-
czych	na	 terenie	12MN	w	odlegEo[ci	4	m	od	
frontów	dziaEek,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

3)	wzdEur	ulicy	2KD	(L)	-	dla	budynków	gospodar-
czych	na	terenie	11MN,	w	odlegEo[ci	4	m	od	
linii	 rozgraniczającej	 ulicę	 2KD	 (L),	 zgodnie	 z	
rysunkiem	planu;

4)	wzdEur	ulicy	dojazdowej	6KD	-	w	odlegEo[ci	6	
m	na	odcinku	od	wlotu	ulicy	3KD	do	wlotu	uli-
cy	2KD	oraz	w	odlegEo[ci	5	m	od	frontowych	
granic	dziaEek	na	odcinku	od	terenu	2U	do	wlo-
tu	ulicy	7KD	za	wyjątkiem	dziaEek:	808/55,	na	
której	ustala	się	nieprzekraczalną	linię	zabudo-
wy	 w	 odlegEo[ci	 11	 m	 od	 granicy	 frontowej	
dziaEki,	808/54,	na	której	ustala	się	nieprzekra-
czalną	 linię	 zabudowy	w	 odlegEo[ci	 17	m	 od	
granicy	 frontowej	 dziaEki,	 808/53,	 na	 której	
ustala	 się	 nieprzekraczalną	 linię	 zabudowy	 w	
odlegEo[ci	23	m	od	granicy	 frontowej	dziaEki,	
808/52,	 na	 której	 ustala	 się	 nieprzekraczalną	
linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	31	m	od	granicy	
frontowej	dziaEki,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

5)	wzdEur	ulic	 lokalnych	1KD(L),	2KD(L),	3KD(L)	
-	w	odlegEo[ciach	5	m,	6	m	i	10	m	od	frontów	
dziaEek,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

6)	wzdEur	ulicy	lokalnej	4KD(L)	-	w	odlegEo[ci	10	
m	i	6	m	od	frontów	dziaEek,	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu;

7)	wzdEur	ulic	pieszych	3KX	i	4	KX	w	odlegEo[ci	5	
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m	od	linii	rozgraniczającej	ulicę	pieszą,	zgodnie	
z	rysunkiem	planu;

8)	wzdEur	ulicy	pieszej	7KX	w	odlegEo[ci	1,5	m	
od	linii	rozgraniczającej	ulicę	pieszą,	zgodnie	z	
rysunkiem	planu;

9)	od	linii	brzegowej	Stawu	Pawelskiego	-	w	odle-
gEo[ci	100	m,	zgodnie	z	rysunkiem	planu.

6.	Zasady	sytuowania,	gabaryty	pionowe	i	rodzaje	
dachów	 budynków	 mieszkalnych	 jednorodzinnych	
w	zabudowie	wolnostojącej	i	blipniaczej	na	terenach	
1MN	 -	 11MN	 i	 13MN	 z	 wyEączeniem	 budynków	
mieszkalnych	w	zabudowie	szeregowej	na	terenach	
1MN,	11MN:

1)	usytuowanie:
a)	 budynki	 mieszkalne	 nalery	 sytuować	 jako	

wolnostojące	 lub	 blipniacze	 przy	 obowiązują-
cych	 liniach	 zabudowy	 lub	w	obrębie	 terenu	
wyznaczonego	 nieprzekraczalnymi	 liniami	 za-
budowy;

b)	zrealizowanie	budynku	przez	pierwszego	z	in-
westorów,	których	budynki	zostaEy	wrysowa-
ne	na	 rysunku	planu	 jako	blipniacze,	narzuca	
analogiczne	rozwiązanie	na	dziaEce	sąsiedniej;

c)	 zlokalizowanie	 budynków	 mieszkalnych	 na	
dziaEkach	o	nr	ewid.	806/10,	808/32,	808/50	
uzalernia	 się	 od	 zachowania	 bezpiecznych	
odlegEo[ci	 od	 linii	 elektroenergetycznej	 15kV	
okre[lonych	w	przepisach	szczególnych	i	nor-
mach.

2)	gabaryt	pionowy:
a)	 parter	 plus	poddasze	urytkowe	 lub	nieuryt-

kowe	o	Eącznej	wysoko[ci	nie	przekraczającej	
od	poziomu	 terenu	do	kalenicy	dachu	10	m,	
przy	czym	w	przypadku	zastosowania	podpiw-
niczenia,	jego	wysoko[ć	ponad	grunt	nie	more	
przekraczać	1m	i	musi	się	mie[cić	w	ramach	
10	m	gabarytu;

b)	dla	kardej	pary	budynków	blipniaczych	obo-
wiązuje	zasada	zachowania	 jednakowych	ga-
barytów	 pionowych.	 Dopuszcza	 się	 uskoki	
w	 pionie	 pomiędzy	 budynkami	 wynikające	 z	
uksztaEtowania	terenu,	nie	większe	nir	0,5	m;

c)	na	terenie	13MN	dopuszcza	się	w	nawiązaniu	
do	zabudowy	istniejącej	gabaryt	8	m	od	pozio-
mu	terenu	do	najwyrszego	punktu	dachu;	przy	
czym	ustala	się	maksymalnie	dwie	kondygna-
cje	plus	podpiwniczenie.	Nie	ogranicza	się	wy-
soko[ci	wystawania	ponad	grunt	kondygnacji	
piwnicznej	 pod	 warunkiem	 nie	 przekroczenia	
ustalonego	gabarytu;

d)	dopuszcza	się	wyrsze	elementy	 techniczne,	
np.	kominy	o	wysoko[ci	do	12	m.	

3)	rodzaj	dachów:
a)	dachy	dwu	lub	wielospadowe,	o	jednakowym	

nachyleniu	gEównych	poEaci	w	przedziale	30°	
-	 45°.	 Dla	 dachów	 dwuspadowych	 obowią-
zuje	wymóg	ustawienia	kalenic	zgodnie	z	 ry-
sunkiem	planu.	Wymóg	 ten	dotyczy	dachów	
wielospadowych	 tylko	 w	 przypadku,	 kiedy	
kalenice	posiadaj	ą	dEugo[ć	powyrej	5	m.	Do-

puszcza	się,	by	czę[ci	budynku	lub	facjaty	po-
siadaEy	kalenice	prostopadEe	do	kalenicy	gEów-
nej	bryEy	budynku	i	nachylenie	poEaci	większe	
lub	 mniejsze	 od	 nachylenia	 gEównych	 poEaci	
dachowych	w	przedziale	plus	minus	10°;

b)	na	terenie	13MN	dopuszcza	się	dachy	pEaskie	
-	w	nawiązaniu	do	zabudowy	istniejącej;

c)	dla	kardej	pary	budynków	blipniaczych	obo-
wiązuje	 zasada	 zachowania	 jednakowych	
spadków,	 jednakowego	 ustawienia	 kalenic	 i	
jednakowych	pokryć	dachowych;

d)	pokrycie	dachów:	dachówka,	materiaEy	imitu-
jące	 dachówkę	 lub	 inne	 tradycyjne	materiaEy	
pokryciowe	w	gamie	kolorów:	brunatny,	sza-
ry,	ceglasty	do	ciemnoczerwonego.

7.	Zasady	sytuowania,	gabaryty	pionowe	i	rodzaje	
dachów	 budynków	 mieszkalnych	 jednorodzinnych	
w	zabudowie	szeregowej	na	terenach:	1MN,	11MN	
i	12MN:

1)	usytuowanie:
1)	 budynki	 mieszkalne	 szeregowe	 nalery	 sytu-

ować	 przy	 obowiązujących	 liniach	 zabudowy	
z	dopuszczeniem	wycofania	czę[ci	elewacji	nie	
więcej	nir	30%	oraz	wysunięć	zgodnie	z	zapi-
sem	w	§2	ust.	1	pkt	6;

2)	w	przypadku	 indywidualnej	 realizacji	poszcze-
gólnych	segmentów,	pierwszy	z	 realizujących	
inwestorów	 narzuca	 analogiczne	 rozwiązania	
na	kolejnych	dziaEkach.

2)	gabaryt	pionowy:
a)	 parter	 plus	poddasze	urytkowe	 lub	nieuryt-

kowe	plus	morliwo[ć	podpiwniczenia	o	 Eącz-
nej	wysoko[ci	nie	przekraczającej	od	poziomu	
terenu	do	kalenicy	dachu	10	m	w	przypadku	
zastosowania	dachu	ze	spadkami	w	przedziale	
30°	-	45°	lub	dwie	kondygnacje	plus	podda-
sze	nieurytkowe	plus	morliwo[ć	podpiwnicze-
nia	 przy	 zastosowaniu	 dachów	 o	 nachyleniu	
w	przedziale	12°	-	30°	równier	o	Eącznej	wy-
soko[ci	nie	przekraczającej	od	poziomu	terenu	
do	kalenicy	dachu	10	m.	W	przypadku	zasto-
sowania	 podpiwniczenia,	 jego	 wysoko[ć	 po-
nad	grunt	nie	more	przekraczać	1	m;

b)	dla	wszystkich	budynków	w	zabudowie	sze-
regowej	obowiązuje	zasada	zachowania	jedna-
kowych	gabarytów	pionowych.	Dopuszcza	się	
uskoki	w	pionie	pomiędzy	budynkami	wynika-
jące	z	uksztaEtowania	terenu,	nie	większe	nir	
0,5	m;

c)	dopuszcza	się	wyrsze	elementy	 techniczne,	
np.	kominy	o	wysoko[ci	do	12	m.	

3)	rodzaj	dachów:
1)	 dachy	 ze	 spadkami	 12°	 -	 45°	 dwuspadowe	

lub	 dla	 skrajnych	 segmentów	 wielospadowe,	
z	dopuszczeniem	dachów	o	niesymetrycznym	
nachyleniu	poEaci	 -	 z	większymi	 spadkami	od	
strony	 frontu	 i	mniejszymi	 od	 strony	 ogrodu.	
Dopuszcza	się	facjaty	zadaszone	dachami,	któ-
rych	kalenice	mogą	być	prostopadEe	do	kaleni-
cy	gEównej	bryEy	budynku	a	nachylenie	poEaci	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	187 Poz.	3176｠	18839	｠

większe	lub	mniejsze	od	nachylenia	gEównych	
poEaci	 dachowych	 w	 przedziale	 plus	 minus	
10°;

2)	pokrycie	dachów:	dachówka,	materiaEy	imitują-
ce	dachówkę	lub	inne	tradycyjne	materiaEy	po-
kryciowe	w	gamie	kolorów:	brunatny,	ceglasty	
do	ciemnoczerwonego;

3)	 dla	 wszystkich	 budynków	 w	 jednym	 szeregu	
obowiązuje	 zasada	 zachowania	 jednakowych	
spadków,	 jednakowego	 ustawienia	 kalenic	 i	
jednakowych	 pokryć	 dachowych.	 W	 odnie-
sieniu	do	skrajnych	segmentów	dopuszcza	się	
niewielkie	odstępstwa	od	tej	zasady.

8.	Zasady	sytuowania,	gabaryty	pionowe	i	rodzaje	
dachów	budynków	gospodarczych	na	terenach	za-
budowy	mieszkaniowej:

1)	usytuowanie:
a)	 w	 zabudowie	 wolnostojącej	 jako	 zespolone	

przy	granicy	dziaEki,	zgodnie	z	rysunkiem	planu	
lub	jako	wolnostojące;

b)	 w	 zabudowie	 blipniaczej	 na	 terenach	 4MN,	
6MN,	 1MN/U	 jako	 zespolone	 z	 budynkiem	
mieszkalnym	 lub	 przy	 granicy	 dziaEki	 -	 zgod-
nie	 z	 rysunkiem	 planu.	 Wymóg	 zespolenia	 z	
budynkiem	 mieszkalnym	 nie	 dotyczy	 skraj-
nych	dziaEek	zabudowy	blipniaczej	na	terenach	
4MN,	6MN;

c)	w	zabudowie	szeregowej	na	terenach:	1MN,	
11MN	 i	 12MN	 jako	 zespolone	 przy	 granicy	
dziaEki	z	dopuszczeniem	pojedynczego	budyn-
ku	 w	 przypadku	 nieparzystej	 liczby	 segmen-
tów	-	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

d)	 w	 przypadku	 budynków	 gospodarczych	 ze-
spolonych	 przy	 granicy	 dziaEki	 zrealizowanie	
budynku	 gospodarczego	 przez	 pierwszego	 z	
inwestorów,	 których	 budynki	 zostaEy	 wryso-
wane	 na	 rysunku	 planu	 jako	 zespolone	 przy	
granicy	dziaEki,	narzuca	analogiczne	rozwiąza-
nie	na	dziaEce	sąsiedniej.	W	zabudowie	wolno-
stojącej	dopuszcza	się	równolegEe	przesunięcie	
kardej	pary	budynków	gospodarczych	w	gEąb	
lub	 w	 kierunku	 frontu	 dziaEki	 przy	 zachowa-
niu	 linii	zabudowy.	W	zabudowie	szeregowej	
dopuszcza	się	równolegEe	przesunięcie	budyn-
ków	gospodarczych	caEego	szeregu	w	gEąb	lub	
w	kierunku	frontu	dziaEki,	przy	zachowaniu	linii	
zabudowy.

2)	gabaryty	pionowe	i	rodzaje	dachów	budynków	
gospodarczych:

a)	maksymalna	wysoko[ć	od	poziomu	terenu	do	
okapu	dachu	maksymalnie	3,2	m;

b)	maksymalna	powierzchnia:	60	m2	w	zabudo-
wie	wolnostojącej	i	blipniaczej;	40	m2	w	zabu-
dowie	szeregowej;

c)	 dachy	 strome,	 nawiązujące	 do	 dachów	 bu-
dynków	mieszkalnych	 jednorodzinnych	mate-
riaEem	i	kolorem	pokrycia	dachowego.	Dopusz-
cza	się	nachylenie	poEaci	dachowych	mniejsze	
najwyrej	o	10°	od	nachylenia	gEównych	poEaci	
dachowych	budynku	mieszkalnego;

d)	dla	dachów	budynków	gospodarczych	zespo-
lonych	przy	granicy	dziaEki	obowiązuje	zasada	
zachowania	 jednakowych	 spadków,	 jednako-
wego	 ustawienia	 kalenic	 i	 jednakowych	 po-
kryć	dachowych.

9.	Zasady	sytuowania	gabaryty	pionowe	i	rodzaje	
dachów	budynków	związanych	z	usEugami	na	tere-
nie	1MN/U:

1)	usytuowanie:
a)	budynek	związany	z	usEugami	powinien	być	

usytuowane	przy	zaznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	granicy	dziaEki;

b)	 dopuszcza	 się	 wypeEnienie	 budynkiem	 usEu-
gowym	caEej	szeroko[ci	dziaEki	od	strony	ulicy	
2KD(L);

c)	dopuszcza	się	powiązanie	budynku	związane-
go	z	usEugami	z	budynkiem	mieszkalnym	lub	z	
budynkiem	gospodarczym	poprzez	Eącznik;

2)	gabaryty	pionowe	i	rodzaj	dachów:
a)	 maksymalna	 wysoko[ć	 budynków	 związa-

nych	 z	 usEugami	 od	 poziomu	 terenu	 do	 naj-
wyrszego	punktu	dachu,	niezalernie	od	liczby	
kondygnacji	nie	more	przekroczyć	7	m,	przy	
czym	 rórnica	 wysoko[ci	 budynków	 zespolo-
nych	przy	 tej	 samej	 granicy	dziaEki	 nie	more	
być	większa	nir	0,5	m;

b)	dachy	o	nachyleniu	12°	-	30°,	przy	czym	da-
chy	budynków	zlokalizowanych	przy	tej	samej	
granicy	 dziaEki	 powinny	 posiadać	 jednakowe	
spadki;

c)	pokrycie	dachów	-	w	nawiązaniu	do	pokrycia	
budynków	mieszkalnych.

10.	 fasady	usytuowania,	gabaryty	pionowe	 i	 ro-
dzaj	dachu	budynku	związanego	z	usEugami	na	te-
renie	2MN/U:

1)	usytuowanie:
1)	 budynek	 związany	 z	 usEugami	 na	 terenie	

2MN/U	 nalery	 usytuować	 jako	 wolnostojący	
przy	zachowaniu	nieprzekraczalnych	linii	zabu-
dowy	oraz	odlegEo[ci	od	granic	dziaEki,	zgodnie	
z	przepisami	szczególnymi;

2)	dopuszcza	się	powiązanie	budynku	związanego	
z	usEugami	z	budynkiem	mieszkalnym	poprzez	
Eącznik;

2)	gabaryty	pionowe	i	rodzaj	dachu:
1)	maksymalna	wysoko[ć	od	poziomu	terenu	do	

najwyrszego	punktu	dachu,	niezalernie	od	licz-
by	kondygnacji	nie	more	przekroczyć	9	m;

2)	dach	dwu	lub	wielospadowy,	o	symetrycznych	
poEaciach	i	o	nachyleniu	30°-45°;

3)	 pokrycie	 dachu	~	w	nawiązaniu	do	pokrycia	
dachu	budynku	mieszkalnego.

11.	 Zasady	 sytuowania,	 gabaryty	 pionowe	 i	 ro-
dzaj	 dachów	 budynków	 usEugowych	 na	 terenach	
1U	i	2U:

1)	usytuowanie:
a)	na	terenie	1	U	obowiązuje	usytuowanie	zabu-

dowy	wzdEur	linii	rozgraniczających,	będących	
równocze[nie	 obowiązującą	 linią	 zabudowy	
dziaEki,	zgodnie	z	rysunkiem	planu,
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b)	na	terenie	2U	nalery	uwzględnić	nieprzekra-
czalne	 linie	 zabudowy	 oraz	 nieprzekraczalną	
linię	zabudowy	od	Stawu	Pawelskiego;

2)	gabaryty	pionowe	i	rodzaj	dachów:
a)	 na	 terenie	 1U	wysoko[ć	 budynków	usEugo-

wych	 od	 poziomu	 terenu	 do	 najwyrszego	
punktu	dachu	nie	more	przekroczyć	12	m,	przy	
czym	 jest	 to	 wysoko[ć	 niezalerna	 od	 liczby	
kondygnacji.	Dopuszcza	się	wyrsze	elementy	
techniczne	takie	jak	kominy,	maszty,	anteny,	
nie	przekraczające	wysoko[ci	12	m	npt.;

b)	na	terenie	2U	gabaryt	pionowy	nie	more	prze-
kraczać	wysoko[ci	5	m.

Dopuszcza	się	wyrsze	elementy	techniczne	nie	
przekraczające	wysoko[ci	7	m	npt;

c)	dachy	dwuspadowe	lub	wielospadowe	o	na-
chyleniu:	na	terenie	1U	-	30°-45°;	na	terenie	
2	U	-	12°-	45°,	kryte	dachówką,	materiaEami	
imitującymi	dachówkę	lub	innymi	tradycyjnymi	
materiaEami	pokryciowymi	w	gamie	 kolorów:	
brunatny,	ceglasty	do	ciemnoczerwonego.

12.	 Zasady	 sytuowania,	 gabaryty	 pionowe	 i	 ro-
dzaje	 dachów	 budynków	 związanych	 ze	 sportem,	
rekreacją	lub	rozrywką	na	terenach	sportu	i	rekreacji	
1US	i	2US:

1)	usytuowanie:
a)	budynki	 związane	ze	 sportem,	 rekreacją	 lub	

rozrywką	 nalery	 sytuować	 w	 obrębie	 czę[ci	
dziaEki	ograniczonej	nieprzekraczalnymi	liniami	
zabudowy	 i	 nieprzekraczalną	 linią	 zabudowy	
od	Stawu	Pawelskiego.	Na	terenie	2US	nalery	
respektować	 równier	 zakaz	 zabudowy	 okre-
[lony	w	§12	pkt	2;

2)	gabaryty	pionowe	i	rodzaj	dachów:
a)	wysoko[ć	od	poziomu	terenu	do	najwyrszego	

punktu	dachu	budynków	związanych	ze	spor-
tem,	rekreacją	lub	rozrywką	nie	more	przekro-
czyć	8,0	m,	przy	czym	jest	to	wysoko[ć	nie-
zalerna	od	liczby	kondygnacji.	Dopuszcza	się	
wyrsze	elementy	techniczne	takie	jak	kominy,	
maszty,	anteny,	nie	przekraczające	wysoko[ci	
10	m	npt.;

b)	dachy	dwuspadowe,	wielospadowe	 lub	 jed-
nospadowe	o	nachyleniu	12°-30°.

§10.	 Granice	 i	 sposoby	 zagospodarowania	 tere-
nów	lub	obiektów	podlegających	ochronie,	ustalone	
na	podstawie	odrębnych	przepisów:

1)	Ze	względu	na	poEorenie	terenu	objętego	pla-
nem	w	odlegEo[ci	ok.	4	km	od	granic	projek-
towanego	 SOO	 siedlisk	 Natura	 2000	 PLH	
300010	Lasy	qerkowsko	-	Czeszewskie	usta-
lenia	 prognozy	 oddziaEywania	 na	 [rodowisko	
muszą	 uwzględniać	 art.	 33	 ustawy	 z	 dnia	
16.04.2004	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	Nr	92	
poz.	880	ze	zm.).

2)	Wszelkie	dziaEania	 inwestycyjne	w	czę[ci	 ob-
jętej	 strefą	 ochrony	 konserwatorskiej	 nalery	
uzgadniać	z	Wielkopolskim	Wojewódzkim	Kon-
serwatorem	Zabytków.

§11. Wprowadza	się	następujące	zasady	podziaEu	
nieruchomo[ci:

1.	W	obrębie	istniejących	podziaEów	geodezyjnych	
nalery	dokonać	zmian,	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	
przy	czym	uwzględnienia	wymagają	zmieniony	prze-
bieg	i	zmienione	szeroko[ci	niektórych	ulic,	wyzna-
czonych	 zgodnie	 z	 planem	 szczegóEowym	 z	 roku	
1993,	który	utraciE	moc.

2.	Dopuszcza	się	korektę	projektowanych	podzia-
Eów	na	dziaEki	budowlane	zaznaczonych	na	rysunku	
planu	pod	warunkiem	re	nie	spowoduje	ona	zmniej-
szenia	wielko[ci	dziaEek	o	więcej	nir	15%.

3.	Dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek	w	obrębie	tere-
nu	objętego	podziaEami	oraz	dziaEek	wynikających	z	
projektowanych	podziaEów.

4.	W	obrębie	terenu	ZP/E,	po	wydzieleniu	miejsca	
pod	stację	transformatorową,	dopuszcza	się	przyEą-
czenie	czę[ci	wynikających	z	istniejących	podziaEów	
do	przylegających	dziaEek	w	obrębie	terenów	2MN	
i	3MN.

5.	Nie	przewiduje	się	scalania	i	podziaEu	nierucho-
mo[ci,	wymagających	wszczęcia	procedury	w	rozu-
mieniu	przepisów	odrębnych.

§12.	 W	 zakresie	 szczególnych	 warunków	 zago-
spodarowania	terenu	oraz	ograniczeG	w	ich	urytko-
waniu	ustala	się:

1)	przeprowadzenie	rozpoznania	w	sprawie	usta-
lenia	 geotechnicznych	 warunków	 posadowie-
nia	budynków	na	terenach	budzących	obawy,	
co	do	występowania	gruntów	z	wysokim	po-
ziomem	 wody	 gruntowej	 na	 terenach:	 1MN,	
2MN,	5MN,	7MN,	11MN,	2MN/U,	ZP/E,	1US	i	
2US	-	w	zalerno[ci	od	potrzeb,	zgodnie	z	prze-
pisami	szczególnymi;

2)	 zakaz	 sytuowania	 budynków	 mieszkalnych	
i	 usEugowych	 w	 odlegEo[ciach	 po	 7,5	 m	 od	
osi	 istniejącej	 linii	elektroenergetycznej	15	kV	
w	 kardą	 stronę	 oraz	 ograniczenie	 polegające	
na	 zakazie	 sadzenia	 ro[linno[ci	 wysokiej	 w	
odlegEo[ciach	po	7,5	m	od	osi	 istniejącej	 linii	
elektroenergetycznej	 15	 kV	 w	 kardą	 stronę.	
Wymieniony	zakaz	i	ograniczenie	nie	będą	obo-
wiązywać	w	przypadku	likwidacji,	przeEorenia	
lub	skablowania	linii;

3)	 budowa	 nowych	 budynków	 gospodarczych	
wymaga	 zachowania	 bezpiecznych,	 okre[lo-
nych	 w	 odpowiednich	 przepisach	 i	 normach,	
odlegEo[ci	tych	obiektów	od	przewodów	robo-
czych	linii	15kV.

§13.	 Ustala	się	następujące	zasady	modernizacji,	
rozbudowy	i	budowy	systemów	komunikacji	i	infra-
struktury	technicznej:

1.	 Dla	 obsEugi	 komunikacyjnej	 obszaru	 objętego	
planem	ustala	się	ukEad	drogowy	który	tworzą:

1)	Istniejące	i	projektowane	ulice	lokalne:
a)	 ulica	 1KD(L)	 -	 istniejąca	 ulica	 Malczewskie-

go	 na	 odcinku	 od	 ulicy	 Wiewiórowskiego	 w	
kierunku	póEnocnym	do	granicy	obszaru	obję-
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tego	planem.	Szeroko[ć	w	liniach	rozgranicza-
jących	8	m	｠	12	m,	szeroko[ć	jezdni	minimum	
5,5	m,	obustronne	chodniki;

b)	ulica	2KD(L)	-	istniejąca	ulica	Wiewiórowskie-
go	kontynuowana	jako	ulica	projektowana	na	
odcinku	 od	 zachodniej	 granicy	 obszaru	 obję-
tego	 planem	 do	 wschodniej	 granicy	 obszaru	
objętego	planem.	Szeroko[ć	w	liniach	rozgra-
niczających	12	m,	szeroko[ć	jezdni	minimum	
5,5	m,	pas	 trawnika	z	drzewami	 lub	miejsca	
postojowe	 po	 póEnocnej	 stronie	 jezdni,	 obu-
stronne	chodniki;

c)	ulica	3KD(L)	 -	 istniejąca	ulica	11	Listopada,	
zrealizowana	w	czę[ci	 -	 kontynuacja,	 na	od-
cinku	 do	 poEączenia	 z	 ulicą	 Malczewskiego	
Szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	zmien-
na:	10	m	｠	13	m,	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	
szeroko[ć	jezdni	minimum	5,5	m,	obustronne	
chodniki;

d)	ulica	4KD(L)	-	istniejąca	droga	projektowana	
na	 odcinku	 objętym	 planem	 do	 przebudowy	
jako	ulica	w	dotychczasowych	liniach	rozgra-
niczających	-	szeroko[ć	12	m	｠18	m.	Szero-
ko[ć	jezdni	minimum	5,5	m,	obustronne	chod-
niki,	nalery	adaptować	istniejące	drzewa.

2)	Istniejące	i	projektowane	ulice	dojazdowe:
a)	ulica	1KD	-	poszerzona	do	szeroko[ci	10	m	

w	liniach	rozgraniczających,	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu	szeroko[ć	jezdni	minimum	5,5	m,	
obustronne	chodniki,	na	zakoGczeniu	plac	na-
wrotu;

b)	ulica	2KD	-	nalery	wyznaczyć	nowy	przebieg	
tej	ulicy,	zgodnie	z	rysunkiem	planu.	Szeroko[ć	
10	m	w	 liniach	 rozgraniczających,	szeroko[ć	
jezdni	minimum	5,5	m,	obustronne	chodniki;

c)	ulica	3KD	-	szeroko[ć	12	m	w	liniach	rozgra-
niczających,	szeroko[ć	jezdni	minimum	5,5	m,	
obustronne	chodniki;

d)	ulica	4KD	-	nalery	wyznaczyć	nowy	przebieg	
tej	ulicy,	zgodnie	z	rysunkiem	planu.	Szeroko[ć	
10	m	w	 liniach	 rozgraniczających,	szeroko[ć	
jezdni	minimum	5,5	m,	obustronne	chodniki;

e)	ulica	5KD	-	szeroko[ć	12	m	w	liniach	rozgra-
niczających,	szeroko[ć	jezdni	minimum	5,5	m,	
obustronne	chodniki;

f)	ulica	6KD	-	nalery	skorygować	przebieg	tej	uli-
cy	na	styku	z	dziaEką	808/60,	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu.	Szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczają-
cych	24	m	-	25	m,	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	
szeroko[ć	jezdni	minimum	5,5	m,	obustronne	
pasy	trawników	z	drzewami	lub	miejscami	po-
stojowymi,	obustronne	chodniki;

g)	ulica	7KD	-	poszerzona	do	szeroko[ci	10	m.	
Szeroko[ć	jezdni	minimum	5,5	m,	obustronne	
chodniki;

h)	 ulica	 8KD	 -	 w	 czę[ci	 wydzielona	 geodezyj-
nie.	Ulica	okala	teren	usEug	1	U,	tworząc	plac	
miejski.	 Szeroko[ć	 10	 m	 w	 liniach	 rozgrani-
czających,	szeroko[ć	 jezdni	minimum	5,5	m,	
obustronne	 chodniki.	 Miejsca	 postojowe	 dla	

samochodów	 osobowych	 od	 strony	 usEug,	 z	
wykorzystaniem	do	parkowania	terenu	1	U;

i)	ulice:	9KD,	11KD,	12KD,	13KD,	14KD	-	pro-
jektowane	ulice	dojazdowe	o	szeroko[ci	10	m	
w	liniach	rozgraniczających,	szeroko[ci	jezdni	
minimum	 5,5	 m,	 z	 obustronnymi	 chodnika-
mi.	Ulica	12KD	zakoGczona	placem	nawrotu,	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

j)	 ulica	10KD	 -	 ulica	 zmiennej	 szeroko[ci	w	 li-
niach	 rozgraniczających	 od	 10	 m	 -	 18	 m,	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

k)	 ulice	 piesze,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	
symbolami	1KX	-	8KX	o	szeroko[ciach	zgod-
nych	z	rysunkiem	planu.

3)	na	obszarze	objętym	planem	nalery	zabezpie-
czyć	miejsca	postojowe	dla	samochodów	oso-
bowych	w	ilo[ci	nie	mniejszej	nir:	2	stanowiska	
na	kardy	budynek	w	zabudowie	mieszkaniowej	
jednorodzinnej,	3	stanowiska	na	10	zatrudnio-
nych	lub	urytkowników	usEug,	w	tym	miejsca	
postojowe	dla	osób	niepeEnosprawnych.	Poda-
ne	liczby	miejsc	postojowych	dla	usEug	dotyczą	
równier	terenów	sportu	i	rekreacji;

4)	w	przypadku,	gdyby	funkcja	usEugowa	wyma-
gaEa	obsEugi｣	samochodami,	cięrarowymi	usta-
la	się	obowiązek	zorganizowania	miejsc	przeEa-
dunku	na	terenach	wEasnych	dziaEek.

2.	Zaopatrzenie	w	wodę:
1)	istniejącą	sieć	wodociągową	nalery	adaptować.	

WzdEur	projektowanych	ulic	rozprowadzić	sieć	
wodociągową-	realizacja	sukcesywna;

2)	 na	 terenach	 infrastruktury	 technicznej	 wodo-
ciągowej,	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolami	 1W	 -	 3W	 zachować	 istniejące	 ujęcia	
wody	wraz	ze	strefami	ochrony	bezpo[redniej	
w	granicach	terenów;

3)	woda	dla	celów	przeciwporarowych	powinna	
być	 dostępna	 w	 ilo[ci	 zapewniającej	 jej	 wy-
magane	 zapotrzebowanie	 dla	 celów	 przeciw-
porarowych	 z	 wodociągu	 komunalnego.	 W	
przypadku	braku	warunków	 technicznych	do-
puszcza	się	inne	równorzędne	rozwiązanie.

3.	 Ustala	 się	 odprowadzenie	 [cieków	 bytowych	
do	kanalizacji	sanitarnej	i	oczyszczalni	komunalnej.	
Odprowadzenie	[cieków	związanych	z	dziaEalno[cią	
usEugową,	 które	 mogą	 wymagać	 oczyszczenia	 do	
parametrów	 okre[lonych	 przez	 wEa[ciciela	 kana-
lizacji	 sanitarnej,	more	wiązać	się	 z	konieczno[cią	
uzyskania	 przez	 inwestora	 pozwolenia	 wodno-
prawnego.	 Do	 czasu	 budowy	 kolektora	 sanitarne-
go	dopuszcza	się	szczelne	atestowane	zbiorniki	na	
dziaEkach,	 oprórniane	 przez	 koncesjonowanego	
przewopnika	i	wyworone	do	oczyszczalni.

4.	Dla	odprowadzenia	wód	opadowych	i	roztopo-
wych	ustala	się:

1)	na	terenach	1MN	-	13MN	wody	opadowe	i	roz-
topowe	 odprowadzić	 indywidualnie	 poprzez	
odprowadzenie	powierzchniowe	na	tereny	zie-
lone	 wokóE	 zabudowaG,	 do	 doEów	 chEonnych	
lub	do	zbiorników	retencyjnych;
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2)	 na	 terenach	 1MN/U,	 2MN/U,	 1U,	 2U,	 1US,	
2US	wody	opadowe	i	roztopowe	odprowadzać	
do	gminnej	kanalizacji	deszczowej	na	podsta-
wie	 warunków	 technicznych	 podanych	 przez	
wEa[ciciela	kanalizacji	deszczowej.	Wody	opa-
dowe	i	roztopowe	z	poEaci	dachowych	oraz	z	
trwaEych	nawierzchni	-	odprowadzane	do	wód	
powierzchniowych	 winny	 speEniać	 warunki	
obowiązujących	przepisów	w	zakresie	ochrony	
[rodowiska.	Zcieki	o	ponadnormatywnych	za-
nieczyszczeniach	 nalery	 wstępnie	 podczy[cić	
w	separatorach	przed	 ich	wprowadzeniem	do	
kanalizacji	deszczowej.	Do	czasu	zrealizowania	
sieci	 kanalizacji	 deszczowej	dopuszcza	się	 in-
dywidualne	rozwiązania	w	zakresie	gospodarki	
wodami	opadowymi	zgodnie	z	obowiązującymi	
przepisami	ochrony	[rodowiska;

5.	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną:
1)	sieć	realizować	sukcesywnie	poprzez	rozbudo-

wę	 istniejącej	 sieci	 elektroenergetycznej.	 Na	
rysunku	planu	ustalono	2	tereny	infrastruktury	
technicznej	 elektroenergetycznej	 -	 dla	 zlokali-
zowania	 stacji	 transformatorowych:	 dziaEkę	 o	
nr	ewid.	985,	oznaczoną	symbolem	E	oraz	te-
ren	zieleni	urządzonej	i	infrastruktury	technicz-
nej	 elektroenergetycznej,	 oznaczony	 symbo-
lem	ZP/E.	Dopuszcza	się	inne	lokalizacje	stacji	
transformatorowych	 pod	 warunkiem	 uzyska-
nia	odpowiedniej	sEurebno[ci	gruntowych	i	po	
uprzednim	uzgodnieniu	z	gestorem	sieci.	Zaka-
zuje	się	 lokalizowania	sEupowych	stacji	 trans-
formatorowych;

2)	nalery	przewidzieć	docelowo	skablowanie	ist-
niejących	 linii	 elektroenergetycznych,	przynaj-
mniej	 w	 zakresie	 linii	 kolidujących	 z	 przezna-
czeniem	terenu	-	dziaEki	o	nr	ewid.:	806/10	na	
terenie	1MN,	808/32,	na	terenie	2MN,	808/50	
na	terenie	4MN.

6.	 Ustala	 się	 w	 zakresie	 telekomunikacji	 zaopa-
trzenie	w	Eącza	telefoniczne	z	sieci	projektowanej	w	
liniach	rozgraniczających	dróg.

7.	Dopuszcza	się	lokalizowanie	urządzeG	technicz-
nych	obsEugi	obiektów	budowlanych	i	obiektów	po-
mocniczych	sEurących	zaopatrzeniu	w	wodę,	ener-
gię	 elektryczną	 oraz	 związane	 z	 odprowadzeniem	
[cieków	lub	innymi	elementami	uzbrojenia	pod	wa-

runkiem	uzyskania	odpowiedniej	 sEurebno[ci	 grun-
towej.

8.	Inne	elementy	uzbrojenia	-	na	warunkach	okre-
[lonych	w	przepisach	szczególnych.

§14.	 Nie	okre[la	się	sposobu	i	terminu	tymczaso-
wego	zagospodarowania,	urządzania	i	urytkowania	
terenów.

ROZDZIAD	III
Przepisy koGcowe

§15.1.	Zgodnie	z	art.	15	ust.	2	pkt	12	i	art.	36	
ust.	4	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowa-
niu	 i	 zagospodarowaniu	przestrzennym,	w	obrębie	
obszaru	 objętego	 planem	 ustala	 się	 jednorazowe	
opEaty	 od	wzrostu	warto[ci	 nieruchomo[ci	w	wy-
soko[ciach:

1)	dla	terenów	oznaczonych	symbolami	1ZP-6ZP,	
ZP/E,	ZD,	ZL,	ZE,	R,	1W-3W,	E,	K,	1KD-14KD,	
1KX-8KX	w	wysoko[ci	0%,	poniewar	uchwa-
lenie	 planu	 nie	 spowoduje	 wzrostu	 warto[ci	
nieruchomo[ci;

2)	 dla	 pozostaEych	 terenów	 objętych	 planem	 w	
wysoko[ci	30%,

§16.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Gminy	MiEosEaw.

§17.	 Ustalenia	planu	zawarte	w	niniejszej	uchwa-
le	 wraz	 z	 zaEącznikiem	 graficznymi	 Nr	 1	 -rysunek	
planu	stanowiącym	integralną	czę[ć	uchwaEy,	pod-
legają	 publikacji	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	 Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.

§18.	 UchwaEa	w	sprawie	niniejszego	planu	wcho-
dzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	od	dnia	ogEoszenia	jej	
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Wielkopol-
skiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej

(-) inr. JarosEaw Sobczak
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	Nr	XXV/171/09
Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu

z	dnia	30	czerwca	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	GMINY	MIDOSDAW	

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXV/171/09
Rady	Miejskiej	w	MiEosEawiu

z	dnia	30	czerwca	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	MIDOSDAWIU

w	 sprawie	 rozpatrzenia	 uwag	 wniesionych	 do	
wyEoronego	do	 publicznego	wglądu	 projektu	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	z	
usEugami,	 terenów	zabudowy	usEugowej	 i	 terenów	
zieleni	urządzonej	w	rej.	Stawu	Pawelskiego	w	MI-
DOSDAWIU.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80	poz.	717	ze	zmianami)	
Rada	Miejska	w	MiEosEawiu	rozstrzyga	co	następuje:

Na	podstawie	o[wiadczenia	Burmistrza	Gminy	Mi-
EosEaw	 z	 dnia	 21.04.2009	 r.	 w	 sprawie	 uwzględ-
nienia	w	projekcie	planu	miejscowego	zgEoszonych	
uwag	 do	 projektu	 miejscowego	 planu	 zagospoda-
rowania	przestrzennego	terenów	zabudowy	miesz-
kaniowej	jednorodzinnej	z	usEugami,	terenów	zabu-
dów)	usEugowej	i	terenów	zieleni	urządzonej	w	rej.	
Stawu	Pawelskiego	w	MIDOSDAWIU	wyEoronego	do	
publicznego	wglądu	wraz	z	prognozą	skutków	wpEy-
wu	ustaleG	na	[rodowisko,	w	dniach	od	9.03.2009	
r.	do	15.04.2009	r.,	nie	rozstrzyga	się	o	sposobie	
ich	rozpatrzenia.

o	 sposobie	 realizacji	 zapisanych	 w	 planie	 zadaG	
z	zakresu	infrastruktury	technicznej	oraz	zasad	ich	
finansowania	w	m.p.z.p.	terenów	zabudowy	miesz-
kaniowej	jednorodzinnej	z	usEugami,	terenów	zabu-
dowy	usEugowej	i	terenów	zieleni	urządzonej	w	rej.	
Stawu	Pawelskiego	w	MIDOSDAWIU.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80	poz.	717	ze	zmianami),	
art.	7	ust.	1	pkt	2	i	3	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	
poz.	1591,	z	2002	r.	Nr	23,	poz.	220,	Nr	62,	poz.	
558,	Nr	113,	poz.	984	i	Nr	214,	poz.	1806,	z	2003	
r.	Nr	80,	poz.	717)	i	art.	111,	ust.	2	pkt	1	ustawy	z	
26	listopada	1998	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	
z	2003	r.	Nr	15,	poz.	148,	Nr	45,	poz.	391	i	Nr	65	
poz.	594)	Rada	Miejska	w	MiEosEawiu	rozstrzyga	co	
następuje:

I.	Sposób	realizacji
Zapisane	w	m.p.z.p.	terenów	zabudowy	mieszka-

niowej	jednorodzinnej	z	usEugami,	terenów	zabudo-
wy	 usEugowej	 i	 terenów	 zieleni	 urządzonej	 w	 rej.	
Stawu	Pawelskiego	inwestycje	z	zakresu	infrastruk-
tury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy	to:

1)	 budowa	 sieci	wodociągowej,	 kanalizacji	 sani-
tarnej	i	przepompowni,

2)	budowa	dróg	publicznych	i	poszerzenie	istnieją-
cych	dróg	publicznych	oznaczonych	na	rysun-

ku	planu	symbolami	KD(L)	 i	KD	o	Eącznej	dEu-
go[ci	ok.	1400	mb	i	szeroko[ciach	i	od	12,0	m	
do	10,0	m	w	liniach	rozgraniczających,

3)	budowa	ciągów	pieszych	oznaczonych	na	 ry-
sunku	planu	symbolem	KX	o	dEugo[ci	ok.	1100	
mb	i	szeroko[ci	0,5	m,

4)	istniejące	drogi	publiczne	o	dEugo[ci	ok.	2100	
mb	wymagają	w	czę[ci	budowy	nawierzchni,

5)	urządzenie	terenów	zieleni	na	powierzchni	ok.	
5,0	ha	w	formie	parkowej.

Uchwalenie	 planu	 miejscowego	 nie	 wywoEuje	
kosztów	 związanych	 z	 wypEatą	 odszkodowaG	 na	
skutek	zmniejszenia	warto[ci	nieruchomo[ci.

II.	 Zasady	 finansowania	 zapisanych	w	planie	 in-
westycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	zgodnie	z	przepi-
sami	o	finansach	publicznych.

oródEa	finansowania	-	inwestycje	z	zakresu	infra-
struktury	technicznej	i	komunikacji	wyszczególnione	
w	punktach	I	objęte	realizacją	z	tytuEu	sporządzenia	
niniejszego	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 będą	 finansowane	 z	 budretu	 gmi-
ny,	 kredytów,	 funduszy	 unijnych,	 przy	 udziale	 in-
westorów	zewnętrznych	w	oparciu	o	ustawę	z	dnia	
26	listopada	1998	r.	o	finansach	publicznych	i	przy	
uwzględnieniu	 horyzontu	 czasowego	 dla	 poszcze-
gólnych	zadaG	i	sposobu	ich	realizacji.

Wykaz	inwestycji	nalerących	do	zadaG	wEasnych	
gminy	jest	materiaEem	do	formuEowania	zadaG	wie-
loletniego	planu	inwestycyjnego	gminy.


