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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/405/2009

Rady Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej
z dnia 26 marca 2009 r.

WYKAZ NUMERÓW I GRANIC ODRÊBNYCH OBWODÓW G£OSOWANIA UTWORZONYCH W ZWI¥ZKU Z ZARZ¥DZENIEM
WYBORÓW POS£ÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA DZIEÑ 7 CZERWCA 2009 R.
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UCHWA£A Nr XXXIII/475/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu
w rejonie ul. Krêtej

Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), w
zwi¹zku uchwa³¹ nr XIII/164/2007 Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego z dnia 26 wrze�nia 2007 r. w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego tere-
nu w rejonie ul. Krêtej, po stwierdzeniu jego zgodno�ci z
ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ostrów Wielkopolski, Rada
Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w
rejonie ul. Krêtej.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest obszar po³o¿ony pomiêdzy ulicami: Odo-

lanowsk¹ D³ug¹ Ch³apowskiego, Rejtana i Gorzyck¹ oraz lini¹
kolejow¹ na wysoko�ci ul. Niskiej, którego granice okre�lono
na rysunku planu w skali 1:2000.

3. Zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 14 pkt 6 ustawy z ustaleñ
planu wy³¹czono, oznaczony na rysunku planu, teren zamkniêty.

4. Za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy stanowi¹ce za³¹cznik nr 2.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale powo³ane s¹ artyku³y bez
bli¿szego okre�lenia, nale¿y przez to rozumieæ przepisy usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§3. 1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub
literowym wraz z numerem wyró¿niaj¹cym go spo�ród
innych terenów,
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2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obiekty o walorach historycznych - do zachowania,

5) strefa oddzia³ywania linii energetycznych.

2. Pozosta³e oznaczenia graficzne posiadaj¹ znaczenie
informacyjne i sugeruj¹ce okre�lone rozwi¹zania przestrzenne
i regulacyjne.

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

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce
obszaru okre�lonego w §1 niniejszej uchwa³y, o ile z tre�ci
przepisu nie wynika inaczej,

2) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ aktualne
w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z ostatecz-
nych decyzji administracyjnych,

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi,
której ustalenia obowi¹zuj¹ w ramach danego terenu
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe, lokalizo-
wane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem pod-
stawowym wynikaj¹cym z ich s¹siedztwa,

5) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y,

6) urz¹dzeniach i obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to
rozumieæ obiekty i urz¹dzenia technicznego wyposa¿enia
i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, prze-
pompownie �cieków, itp.), drogi wewnêtrzne, zaplecze
parkingowe i gara¿owe (w tym trwale zwi¹zane z grun-
tem), obiekty ma³ej architektury oraz budynki gospodarcze
dla funkcji dominuj¹cych oraz inne urz¹dzenia pe³ni¹ce
pomocnicz¹ rolê wobec przeznaczenia podstawowego lub
dopuszczalnego,

7) us³ugach drobnych - nale¿y rozumieæ us³ugi zwi¹zane z
obs³ug¹ firm i osób fizycznych, w tym o charakterze
biurowym, wymagaj¹ce pomieszczenia zaplecza magazy-
nowo-sk³adowego o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 10 m2

(np. biura pisania podañ, biura projektowe, praktyki adwo-
kackie, us³ugi krawieckie, punkty naprawy artyku³ów go-
spodarstwa domowego itp.)

8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, ozna-
czony symbolem literowym, o którym mowa w §3 ust. 1
pkt 1,

9) strefie oddzia³ywania linii energetycznych - nale¿y przez to
rozumieæ pas terenu na którym mo¿e wystêpowaæ przekro-
czenie dopuszczalnych norm oddzia³ywania pól elektro-
magnetycznych,

10) dotycz¹cych dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodo-
wisku - nale¿y przez to rozumieæ warto�ci okre�lone w
rozporz¹dzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów ha-
³asu w �rodowisku wydanym na podstawie art. 113 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodo-
wiska (tj.: Dz.U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.)

11) zje�dzie - nale¿y przez to rozumieæ zjazd, o którym mowa
w §3 pkt 12 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr43 poz. 430).

§5. Okre�la siê, ograniczone liniami rozgraniczaj¹cymi,
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami MN1 do MN26,

2) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone symbola-
mi MN/U1 do MN/U9,

3) us³ug, oznaczone na rysunku planu symbolami U1 do U6,

4) us³ug sakralnych, oznaczony na rysunku planu symbolem
UK,

5) us³ug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem UP1 i UP2,

6) zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZP1 i ZP2,

7) wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem WS,

8) obs³ugi komunikacji samochodowej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem KS,

9) urz¹dzeñ elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu
symbolami E1, E2 i E3,

10) dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami

a) KDG droga klasy �G� g³ówna,

b) KDL1 i KDL2 drogi klasy �L� lokalne,

c) KDD1 do KDD16 drogi klasy �D� dojazdowe,

d) KDPj1 do KDPj5 ci¹gi pieszo-jezdne,

11) drogi wewnêtrznej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lami KDw.

ROZDZIA£ II

Ustalenia dotycz¹ce terenów

§6. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN1 do MN9
ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:
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a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, chyba ¿e z rysunku planu
wynika inaczej, mierzone od linii rozgraniczaj¹cej dla tere-
nu:

a) MN1:

- 15 m od strony ul. Odolanowskiej,

- 3 m od strony terenu WS,

b) MN2:

- 15 m od strony ul. Odolanowskiej,

- 6 m od strony terenu KDw,

- 3 m od strony terenu WS,

c) MN3:

- 15 m od strony ul. Odolanowskiej,

- 6 m od strony terenu KDD2,

- 3 m od strony terenu WS,

d) MN4: 5 m od strony terenu KDD2

e) MN5:

- 6 m od strony terenu KDD2 i KDw,

- 5 m od strony terenu KDD1,

- 3 m od strony terenu WS,

f) MN6:

- 5 m od strony terenu KDD2 i KDD3,

- 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei),
przy czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru,
z zastrze¿eniem ust. 3,

g) MN7: 6 m od strony terenu KDD2 i KDD3,

h) MN8:

- 5 m od strony terenu KDG, lecz nie mniej ni¿ 8 m
od krawêdzi jezdni,

- 4 m od strony terenu KDD3,

- 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei),
przy czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru,
z zastrze¿eniem ust. 3,

i) MN9, z uwzglêdnieniem strefy oddzia³ywania linii ener-
getycznej, o której mowa w §46 pkt 6 lite):

- 5 m od strony ul. Gorzyckiej i KDG, lecz nie mniej ni¿
8 m od krawêdzi jezdni,

- 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla budynków mieszkalnych,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 35% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów, przy czym
w przypadku stosowania dachów stromych ustala siê
obowi¹zek stosowanie dachów spadzistych o równym
k¹cie nachylenia po³aci dachowych i k¹tem spadku pomiê-
dzy 30° a 50°,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) wewn¹trz budynków wymagaj¹cych zapewnienia dopusz-
czalnych poziomów ha³asu realizowanych na terenach
MN5, MN6, MN7 i MN8 w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 30 od
osi skrajnego toru, nale¿y zapewniæ klimat akustyczny
zgodnie z dopuszczalnymi poziomami ha³asu, o których
mowa w przepisach odrêbnych,

2) na terenie MN9 w strefie 30 m od osi skrajnego toru ustala
siê zakaz lokalizacji budynków, których funkcja lub prze-
znaczenie wymaga dotrzymania dopuszczanych poziomów
ha³asu w �rodowisku.

3) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania od-
stêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym.

4. Na terenie MN8 i MN9 od strony drogi wojewódzkiej
zaleca siê lokalizowanie zabudowy wymagaj¹cej zapewnienia
odpowiedniego klimatu akustycznego w �rodowisku (lub
wewn¹trz budynków) (zgodnie z przepisami odrêbnymi) w
odleg³o�ci minimum 10 m od linii rozgraniczaj¹cej lub zapew-
nienie �rodkami technicznymi odpowiedniego poziomu klima-
tu akustycznego wewn¹trz budynku,

5. W strefie oddzia³ywania linii energetycznej, o której
mowa w §46 pkt 6 lit. c ustala siê zakaz lokalizacji nowych
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§7. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN10 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
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na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, chyba ¿e z rysunku planu
wynika inaczej, mierzone od linii rozgraniczaj¹cej:

a) 12 m od strony ul. Ch³apowskiego,

b) 6 m od strony ul. Rejtana,

c) 5 m od strony terenu KDL2, lecz nie mniej ni¿ 8 m od
krawêdzi jezdni

d) 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej� ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla budynków mieszkalnych,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów, przy czym
w przypadku stosowania dachów stromych ustala siê
obowi¹zek stosowanie dachów spadzistych o równym
k¹cie nachylenia po³aci dachowych i k¹tem spadku pomiê-
dzy 30° a 50°,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) w strefie 30 m od osi skrajnego toru ustala siê zakaz
lokalizacji budynków których funkcja lub przeznaczenie
wymaga dotrzymania dopuszczanych poziomów ha³asu w
�rodowisku., z zastrze¿eniem pkt 2,

2) dla dzia³ek istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego
planu, których wymiary nie pozwalaj¹ na lokalizacjê nowe-
go budynku w odleg³o�ci minimum 30 m od osi skrajnego
toru dopuszcza siê odstêpstwo od ustaleñ pkt 1 pod
warunkiem zapewnienia wewn¹trz budynku klimatu aku-
stycznego zgodnie z dopuszczalnymi poziomami ha³asu, o
których mowa w przepisach bran¿owych dotycz¹cych aku-
styki budowlanej,

3) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania
odstêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejo-
wym.

§8. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN11 i MN13
ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, chyba ¿e z rysunku planu
wynika inaczej, mierzone od linii rozgraniczaj¹cej dla terenu:

a) MN11:

- 6 m od strony terenu KDL1, lecz nie mniej ni¿ 8 m
od krawêdzi jezdni,

- 6 m od strony pozosta³ych dróg publicznych,

- 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei),
przy czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru,
z zastrze¿eniem ust. 3,

b) MN13:

- 5 m od strony terenu KDL1, lecz nie mniej ni¿ 8 m
od krawêdzi jezdni,

- 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei),
przy czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru,
z zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla budynków mieszkalnych,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
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4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów, przy czym
w przypadku stosowania dachów stromych ustala siê
obowi¹zek stosowanie dachów spadzistych o równym
k¹cie nachylenia po³aci dachowych i k¹tem spadku pomiê-
dzy 30° a 50°,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) na terenie MN11 w strefie 30 m od osi skrajnego toru
ustala siê zakaz lokalizacji budynków których funkcja lub
przeznaczenie wymaga dotrzymania dopuszczanych po-
ziomów ha³asu w �rodowisku,

2) na terenie MN13 w strefie 30 m od osi skrajnego toru
ustala siê zakaz lokalizacji budynków których funkcja lub
przeznaczenie wymaga dotrzymania dopuszczanych po-
ziomów ha³asu w �rodowisku, z zastrze¿eniem pkt 3,

3) dla dzia³ek istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego
planu, których wymiary nie pozwalaj¹ na lokalizacjê nowe-
go budynku w odleg³o�ci minimum 30 m od osi skrajnego
toru dopuszcza siê odstêpstwo od ustaleñ pkt 1 pod
warunkiem zapewnienia wewn¹trz budynku klimatu aku-
stycznego zgodnie z dopuszczalnymi poziomami ha³asu, o
których mowa w przepisach bran¿owych dotycz¹cych aku-
styki budowlanej.

4) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania
odstêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kole-
jowym.

§9. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN12 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêbnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy,, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony terenu KDL1, lecz nie mniej ni¿ 8 m od
krawêdzi jezdni,

b) 5 m od strony terenu KDD16,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych ustala siê obowi¹zek za-
chowania istniej¹cych wysoko�ci,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 35% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych ustala siê
obowi¹zek zachowania istniej¹cych form dachu w ich
historycznej formie,

b) dla budynków gospodarczych i gara¿y dopuszcza siê
stosowanie dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Dla budynków oznaczonych jako �obiekty o walorach
historycznych - do zachowania� obowi¹zuj¹ ustalenia zgodnie
z §40 ust. 1.

§10. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN14 do
MN17 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, chyba ¿e z rysunku planu
wynika inaczej, mierzone od linii rozgraniczaj¹cej dla terenu:
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a) MN14:

- 6 m od strony ul. D³ugiej i terenu KDD12,

- 5 i 6 m od strony terenu KDD13,

- 5 m od strony terenu KDL1, lecz nie mniej ni¿ 8 m
od krawêdzi jezdni,

- 4 m od strony terenu KDPj5,

- 5 m od pozosta³ych dróg publicznych,

b) MN15:

- 5 m od strony terenu KDL1, lecz nie mniej ni¿ 8 m
od krawêdzi jezdni,

- 5 m od pozosta³ych dróg publicznych,

c) MN16 i MN17: 5 m od strony dróg publicznych,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla budynków mieszkalnych,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§11. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN18 do
MN19 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêbnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, chyba ¿e z rysunku planu
wynika inaczej, mierzone od linii rozgraniczaj¹cej dla terenu:

a) MN18:

- 6 m od strony terenu KDD12 i KKD13,

- 5 m od publicznych strony terenu KDD10,

b) MN19:6 m od strony terenu KDD10 i KKD12,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla budynków mieszkalnych,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN20 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêbnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej, z uwzglêdnieniem strefy oddzia³ywania linii ener-
getycznej, o której mowa w §46 pkt 6 lit. c):

a) 5 m od strony dróg publicznych,

b) 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych ustala siê obowi¹zek za-
chowania istniej¹cych wysoko�ci (dostosowania do
istniej¹cych budynków),
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b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 35% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych ustala siê
obowi¹zek zachowania istniej¹cych form dachu w ich
historycznej formie,

b) dla budynków gospodarczych i gara¿y dopuszcza siê
stosowanie dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) w strefie 30 m od osi skrajnego toru ustala siê zakaz
lokalizacji budynków których funkcja lub przeznaczenie
wymaga dotrzymania dopuszczanych poziomów ha³asu w
�rodowisku.

2) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania od-
stêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym.

4. W strefie oddzia³ywania linii energetycznej, o której
mowa w §46 pkt 6 lit. c ustala siê zakaz lokalizacji i³owych
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§13. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN21 i
MN22 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony ul. Odolanowskiej, lecz nie mniej ni¿ 8
m od krawêdzi jezdni,

b) 5 m od strony pozosta³ych dróg publicznych,

c) 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 10 m dla budynków mieszkalnych,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) na terenie MN21 w strefie 30 m od osi skrajnego toru
ustala siê zakaz lokalizacji budynków których funkcja lub
przeznaczenie wymaga dotrzymania dopuszczanych po-
ziomów ha³asu w �rodowisku., z zastrze¿eniem pkt 2,

2) dla dzia³ek istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego
planu, których wymiary nie pozwalaj¹ na lokalizacjê nowe-
go budynku w odleg³o�ci minimum 30 m od osi skrajnego
toru dopuszcza siê odstêpstwo od ustaleñ pkt 1 pod
warunkiem zapewnienia wewn¹trz budynku klimatu aku-
stycznego zgodnie z dopuszczalnymi poziomami ha³asu, o
których mowa w przepisach bran¿owych dotycz¹cych aku-
styki budowlanej

3) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania
odstêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kole-
jowym.

4. Na terenie MN21 i MN22 zaleca siê lokalizowanie
zabudowy, których funkcja lub przeznaczenie wymaga dotrzy-
mania dopuszczanych poziomów ha³asu w �rodowisku, (zgod-
nie z przepisami odrêbnymi) w odleg³o�ci minimum 10 m od
linii rozgraniczaj¹cej lub zapewniê �rodkami technicznymi
odpowiedniego poziomu klimatu akustycznego wewn¹trz
budynku,

5. Dla budynków oznaczonych jako �obiekty o walorach
historycznych - do zachowania� obowi¹zuj¹ ustalenia zgodnie
z §40 ust. 1.

§14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN23, MN24
i MN25 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
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zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug «wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej:

a) dla terenu MN24 i MN25 - 5 m od strony dróg publicz-
nych,

b) dla terenu MN23 - 5 m od strony dróg publicznych oraz
z uwzglêdnieniem strefy oddzia³ywania linii energe-
tycznej, o której mowa w §46 pkt 6 lit. c)

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 9 m dla budynków mieszkalnych,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Dla terenu MN23, w strefie oddzia³ywania linii energe-
tycznej, o której mowa w §46 pkt 6 lit. c ustala siê zakaz
lokalizacji nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi.

§15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN26 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrêbnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) us³ug w tym us³ug handlu detalicznego, us³ug drob-
nych, gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biolo-
gicznej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej przeznaczonej
na us³ugi nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej, przy
czym powierzchnia ca³kowita us³ug wbudowanych w
budynek mieszkalny nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,

b) obiektów ma³ej architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

3) funkcje us³ugowe:

a) nale¿y realizowaæ jako funkcje wbudowane w budynek
mieszkalny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych w budyn-
kach gospodarczych i gara¿ach istniej¹cych w dniu
wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 8 m od strony ul. Odolanowskiej,

b) 5 m od strony pozosta³ych dróg publicznych,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych ustala siê obowi¹zek za-
chowania istniej¹cych wysoko�ci,

b) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 35% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów:

a) dla istniej¹cych budynków mieszkalnych ustala siê
obowi¹zek zachowania istniej¹cych form dachu w ich
historycznej formie,

b) dla budynków gospodarczych i gara¿y dopuszcza siê
stosowanie dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Zaleca siê lokalizowanie zabudowy których funkcja lub
przeznaczenie wymaga dotrzymania dopuszczanych pozio-
mów ha³asu w �rodowisku (zgodnie z przepisami odrêbnymi)
w odleg³o�ci minimum 10 m od linii rozgraniczaj¹cej lub
zapewniê �rodkami technicznymi odpowiedniego poziomu
klimatu akustycznego wewn¹trz budynku.

§16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U1 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy artyku-
³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi
pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu detalicznego,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej archi-
tektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

2. W zakosie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:
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a) 8 m od strony ul. Odolanowskiej,

b) 3 m od strony terenu WS,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y,

b) 10 m dla pozosta³ych budynków,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U2 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy artyku-
³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi
pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu detalicznego
oraz stacji obs³ugi �rodków transportu,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej archi-
tektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 6 m od strony ul. Odolanowskiej, lecz nie mniej ni¿ 8
m od krawêdzi jezdni,

b) 5 m od strony terenu KDD2,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y

b) 10 m dla pozosta³ych budynków,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§18. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U3 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy artyku-
³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi
pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu detalicznego,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej: 6 m od strony terenu KDD2,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y

b) 10 m dla pozosta³ych budynków,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U4 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy arty-
ku³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów
obs³ugi pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu de-
talicznego,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony terenu ZP1,

b) 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y

b) 9 m dla pozosta³ych budynków,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):
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1) przy lokalizacji dla nowych budynków zapewnienia do-
puszczalnych poziomów ha³asu nale¿y zapewniæ wewn¹trz
budynku klimat akustyczny zgodnie z dopuszczalnymi po-
ziomami ha³asu, o których mowa w przepisach bran¿o-
wych dotycz¹cych akustyki budowlanej.

2) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania
odstêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejo-
wym.

§20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U5 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy artyku-
³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi
pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu detalicznego,
zak³adów rzemie�lniczych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony terenu KDL2,

b) 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y

b) 9 m dla pozosta³ych budynków,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) przy lokalizacji dla nowych budynków zapewnienia do-
puszczalnych poziomów ha³asu nale¿y zapewniæ wewn¹trz
budynku klimat akustyczny zgodnie z dopuszczalnymi po-
ziomami ha³asu, o których mowa w przepisach bran¿o-
wych dotycz¹cych akustyki budowlanej.

2) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania od-
stêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym.

§21. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN/U6 i
MN/U7 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy artyku-
³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi
pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu detalicznego
oraz stacji obs³ugi �rodków transportu,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej: 6 m od strony dróg publicznych oraz 4 m dla
terenu MN/U6 od strony terenu KDPj5,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y

b) 10 m dla pozosta³ych budynków,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U8 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy artyku-
³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi
pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu oraz stacji
obs³ugi �rodków transportu,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgrani-
czaj¹cej z uwzglêdnieniem strefy oddzia³ywania linii ener-
getycznej, o której mowa w §46 pkt 6 lit. c):

a) 8 m od strony terenu ul. Odolanowskiej,

b) 5 m od strony terenu KDPj3,

c) 3 m i 5 m od strony terenu KDD7,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y

b) 10 m dla pozosta³ych budynków,
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3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W strefie oddzia³ywania linii energetycznej, o której
mowa w §46 pkt 6 lit. c ustala siê zakaz lokalizacji nowych
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§23. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U9 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
rozumieniu przepisów odrêbnych,

b) lokalizacja us³ug drobnych, punktów naprawy artyku-
³ów u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi
pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu detalicznego,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony ul. Odolanowskiej, lecz nie mniej ni¿ 8
m od krawêdzi jezdni,

b) 5 m od strony terenu KDD7,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 5 m dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i
gara¿y

b) 9 m dla pozosta³ych budynków,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§24. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U1 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacja us³ug handlu detalicznego,

b) w przypadku likwidacji funkcji us³ugowej i wyburzenia
istniej¹cego budynku dopuszcza siê w³¹czenie terenu
U1 do terenu ci¹gu pieszo-jezdnego oznaczonego sym-
bolem KDPj1

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony drogi KDG, lecz nie mniej ni¿ 8 m o d
krawêdzi jezdni,

b) zgodnie z rysunkiem planu od strony ci¹gu pieszo-
jezdnego KDPj1

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 3,5 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 10%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U2 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:

a) us³ug drobnych,

b) punktów naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i do-
mowego,

c) punktów obs³ugi pocztowej i telekomunikacyjnej,

d) us³ug handlu detalicznego,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej: 5 m od strony dróg publicznych, lecz nie mniej
ni¿ 8 m od krawêdzi jezdni,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 10 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U3 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja us³ug handlu deta-
licznego, us³ug drobnych, punktów naprawy artyku³ów
u¿ytku osobistego i domowego, punktów obs³ugi poczto-
wej i telekomunikacyjnej,,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja obiektów ma³ej
architektury oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony terenu ZP1,
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b) 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 10 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) przy lokalizacji dla nowych budynków zapewnienia do-
puszczalnych poziomów ha³asu nale¿y zapewniæ wewn¹trz
budynku klimat akustyczny zgodnie z dopuszczalnymi po-
ziomami ha³asu, o których mowa w przepisach bran¿o-
wych dotycz¹cych akustyki budowlanej.

2) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania
odstêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejo-
wym.

§27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U4 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego,

b) us³ug drobnych,

c) us³ug opieki zdrowotnej z wy³¹czeniem szpitali,

d) us³ug fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicz-
nej,

e) punktów naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i do-
mowego,

f) punktów obs³ugi pocztowej i telekomunikacyjnej,

g) produkcji wyrobów piekarskich, ciastkarskich i innych
wyrobów cukierniczych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) us³ug turystyki (hotel, motel, schronisko m³odzie¿owe
itp.)

d) funkcji mieszkaniowej jako wbudowanej w istniej¹ce
budynki lub jako odrêbne budynki o powierzchni ca³-
kowitej nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na terenie U4,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 6 m od strony terenu KDL2,

b) 5 m od strony terenu ZP1,

c) 10 m od strony terenu zamkniêtego (terenu kolei), przy
czym nie mniej ni¿ 20 m od osi skrajnego toru, z
zastrze¿eniem ust. 3,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 12 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. W stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy od
terenów zamkniêtych (terenu kolei):

1) przy lokalizacji dla nowych budynków zapewnienia do-
puszczalnych poziomów ha³asu nale¿y zapewniæ wewn¹trz
budynku klimat akustyczny zgodnie z dopuszczalnymi po-
ziomami ha³asu, o których mowa w przepisach bran¿o-
wych dotycz¹cych akustyki budowlanej,

2) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ okre�lona w uchwale w przypadku uzyskania od-
stêpstwa w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym.

§28. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U5 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego,

b) us³ug drobnych,

c) produkcji wyrobów piekarskich, ciastkarskich i innych
wyrobów cukierniczych,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) funkcji mieszkaniowej jako wbudowanej w istniej¹ce
budynki lub jako odrêbne budynki o r. powierzchni
ca³kowitej nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na terenie U5,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 5 m od strony ulicy Odolanowskiej, lecz nie mniej ni¿
8 m od krawêdzi jezdni,

b) 5 m od strony terenu KDPj2,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 10 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 60% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 10%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§29. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U6 ustala siê:
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1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:

a) us³ug handlu detalicznego i hurtowego,

b) us³ug drobnych,

c) us³ug opieki zdrowotnej z wy³¹czeniem szpitali,

d) us³ug fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicz-
nej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) funkcji mieszkaniowej jako wbudowanej w istniej¹ce
budynki lub jako odrêbne budynki o powierzchni ca³-
kowitej nie wiêkszej ni¿ 20% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na terenie U6,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 8 m od strony ulicy Odolanowskiej,

b) 10 m od strony terenu KDD10,

c) 5 m od strony terenu KDD9,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 10 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 15%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§30. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UK ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:

a) lokalizacja obiektów sakralnych,

b) funkcji administracyjnych zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
ko�cio³a,

c) funkcji zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ charytatywn¹ i edu-
kacyjn¹,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) funkcji mieszkaniowej jako wbudowanej w istniej¹ce
budynki lub jako odrêbne budynki o powierzchni ca³-
kowitej nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynków zlokalizowanych na terenie UK.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej: 10 m od strony terenu KDD10 i KDD13,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy:

a) 15 m dla budynku ko�cio³a z dopuszczeniem domi-
nant(wie¿a ko�cielna, dzwonnica itp.) do wysoko�ci 20
m,

b) 8 m dla pozosta³ej zabudowy,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 40% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§31. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UP1 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:

a) funkcji zwi¹zanych z zapewnieniem porz¹dku i bezpie-
czeñstwa publicznego (policja, stra¿ miejska, s¹dow-
nictwo itp.)

b) funkcji administracji publicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) przystanków komunikacji publicznej,

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej:

a) 12 m od strony terenu KDG,

b) 6 m od strony terenu KDD2,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 20 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 50% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 15%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§32. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UP2 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja:

a) obiektów i urz¹dzeñ sportu,

b) budynków opieki socjalnej i spo³ecznej oraz opieki
zdrowotnej z wy³¹czeniem szpitali,

c) o�wiaty w zakresie edukacji przedszkolnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) funkcji mieszkaniowej o ³¹cznej powierzchni ca³kowitej
nie wiêkszej ni¿ 300 m2, jako wbudowanej w budynki
o innej funkcji lub jako odrêbne budynki,
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2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³owania
zabudowy oraz zagospodarowania trenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej: 10 m od strony terenu KDD10 i KDD14,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 11 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 20% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§33. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP1 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleñ urz¹dzona,

b) ci¹gi piesze i/lub rowerowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) dojazd do terenów oznaczonych symbolami MN/U4,
U3 i U4,

b) lokalizacja przystanków komunikacji publicznej,

c) lokalizacja obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej,

d) lokalizacja obiektów ma³ej architektury.

§34. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP2 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona,

2) przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja:

a) boiska sportowego,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) obiektów ma³ej architektury.

§35. Dla terenu oznaczonego symbolem WS ustala siê

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe,

2) dopuszcza siê zarurowanie przy zachowaniu przekroju
zapewniaj¹cego przepustowo�æ nie mniejsza ni¿ istniej¹-
cego rowu otwartego.

§36. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KS ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe lokalizacja: parkingu tereno-
wego

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) niewielkiego budynku s³u¿¹cego obs³udze parkingu.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, mierzone od linii rozgra-
niczaj¹cej: 5 m od strony terenu KDD10 i KDD14,

2) maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy: 4 m,

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy: 30 m2,

4) nastêpuj¹ce zasady kszta³towania dachów: dopuszcza siê
mo¿liwo�æ stosowania dowolnych form dachów,

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnych: 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

§37. Dla terenu oznaczonego symbolem E1, E2 i E3 ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów i urz¹-
dzeñ elektroenergetyki,

2) przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja:

a) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

b) obiektów ma³ej architektury.

ROZDZIA£ III

Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem

§38. Okre�la siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego:

1) ustala siê zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowych,

2) ustala siê zakaz realizacji zabudowy w uk³adzie szerego-
wym,

3) dla budynków istniej¹cych w momencie wej�cia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y a niespe³niaj¹cych parametrów i wska�-
ników okre�lonych w niniejszej uchwale:

a) dopuszcza siê, ich remont i bie¿¹c¹ konserwacjê oraz
rozbiórkê,

b) ewentualn¹ odbudowê, rozbudowê, nadbudowê bu-
dynków lub ich czê�ci nie spe³niaj¹cych ustaleñ w
zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza
siê w tym zakresie jedynie w istniej¹cym obrysie
budynku b¹d� fundamentów a tak¿e zgodnie z parame-
trami okre�lonymi w uchwale,

4) dopuszcza siê, z wy³¹czeniem terenu U2 i U6 oraz terenu
UP2 od strony terenu MN17 sytuowania �ciany budynku,
zwróconego �cian¹ bez otworów okiennych lub drzwio-
wych w stronê granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ w
odleg³o�ci 1,5 m od tej granicy lub bezpo�rednio przy
granicy,

5) dopuszcza siê dla terenu oznaczonego symbolem E sytu-
owanie �ciany budynku zwróconego �cian¹ bez otworów
okiennych lub drzwiowych w stronê granicy z s¹siedni¹
dzia³k¹ budowlan¹ w odleg³o�ci 1,5 m od tej granicy,

6) ustalenia dotycz¹ce nieprzekraczalnych linii zabudowy nie
dotycz¹ ogrodzeñ oraz elementów ochrony akustycznej.

§39. 1. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dzia³alno�æ us³ugowa realizuj¹ca ustalenia niniejszego planu
nie powinna przekroczyæ standardów jako�ci �rodowiska
poza granicami dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³
prawny i na której zlokalizowana jest dana inwestycja,
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2) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do
gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych,

3) ka¿dy teren, na którym mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia
powierzchni substancjami szczególnie szkodliwymi dla
�rodowiska wodnego (ropopochodnymi lub innymi sub-
stancjami chemicznymi), nale¿y utwardziæ i skanalizowaæ,
a zanieczyszczenia winny byæ zneutralizowane zgodnie z
przepisami odrêbnymi,

4) przed rozpoczêciem prac budowlanych warstwê urodzaj-
nej gleby nale¿y zdj¹æ i zagospodarowaæ, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi,

5) w granicach obszaru objêtego planem ustala siê zakaz
lokalizacji, chyba, ¿e z tre�ci uchwa³y wynika inaczej,
przedsiêwziêæ, dla których zgodnie z przepisami odrêbny-
mi wymagane jest, b¹d� mo¿e byæ wymagane sporz¹dze-
nie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (odpowiednio
przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko i przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko),

6) ograniczenie okre�lone w pkt 5 nie dotyczy inwestycji
zwi¹zanych z realizacj¹ dróg publicznych, parkingów oraz
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a tak¿e lokaliza-
cji inwestycji zwi¹zanych z:

a) produkcj¹ wyrobów piekarskich, ciastkarskich i innych
wyrobów cukierniczych na terenie U4 i U5,

b) stacji obs³ugi �rodków transportu na terenie MN/U2,
MN/U6, MN/U7 i MN/U8,

7) ustala siê wymóg zachowania poziomów ha³asu poni¿ej
dopuszczalnego lub na poziomie okre�lonym w przepisach
odrêbnych dla terenu oznaczonego symbolem:

a) MN1 do MN26 jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

b) MN/U1 do MN/U9 jak dla terenów mieszkaniowo-
us³ugowej,

c) UP2 w przypadku lokalizacji:

- zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym po-
bytem dzieci i m³odzie¿y oraz budynków opieki
spo³ecznej jak dla terenów zabudowy odpowied-
nio zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y oraz terenów domów opieki
spo³ecznej,

- funkcji mieszkaniowej jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej,

d) UK w przypadku lokalizacji

- zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y jak dla terenów zabudowy zwi¹zanej
ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y,

- funkcji mieszkaniowej jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowo-us³ugowej,

e) U4 w przypadku lokalizacji us³ug turystyki i funkcji
mieszkaniowej jak dla terenów zabudowy odpowied-
nio zamieszkania zbiorowego i terenów zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej,

f) U5 i U6 w przypadku lokalizacji funkcji mieszkaniowej
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,

8) w przypadku konieczno�ci zastosowania elementów ochro-
ny akustycznej (ekrany akustyczne, okna o podwy¿szonej
izolacyjno�ci akustycznej itp.) zwi¹zanej z emisj¹ ha³asu,
koszty ich instalacji ponosi inwestor.

2. Teren objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie G³ów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 310.

§40. 1. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) wyznacza siê oznaczone na rysunku planu obiekty o wa-
lorach historycznych - do zachowania,

2) w stosunku do obiektów, o których mowa w pkt 1 ustala
siê:

a) obowi¹zek zachowania lub odtworzenia elementów
architektonicznych:

- bry³y obiektu i dachu co do kszta³tu i materia³u,

- podzia³ów elewacji,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

b) zakaz prowadzenia przewodów wentylacyjnych i dy-
mowych po elewacji budynku,

3) dzia³ania projektowe, remontowe i inwestycyjne zwi¹zane
z tymi obiektami w zakresie, o którym mowa w pkt 2)
nale¿y zaopiniowaæ ze s³u¿bami ochrony zabytków.

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

§41. 1. Tereny okre�lone w §5 pkt 5, 6 i 11 stanowi¹
obszar przestrzeni publicznej.

2. Okre�la siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ technicznych, no�ni-
ków reklamowych i zieleni oraz prowadzenie sieci infra-
struktury technicznej w formie nie koliduj¹cej z przeznacze-
niem podstawowym i zgodnie z przepisami odrêbnymi,
oraz z zastrze¿eniem §47 pkt 3 i 4

2) dla terenów okre�lonych w §5 pkt 11 ustala siê zakaz, z
zastrze¿eniem §47 pkt 3 i 4, umieszczania obiektów ma³ej
architektury nie zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawo-
wym,

3) dla terenu KDPj1, KDPj2, KDPj3, KDPj4 i KDPj5 ustal siê
zakaz umieszczania obiektów ma³ej architektury.

§42. 1. W granicach obszaru objêtego planem nie wystê-
puj¹ obszary wymagaj¹ce okre�lenia granic terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿o-
nych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osu-
waniem siê mas ziemnych.

2. Teren objêty planem znajduje siê w zasiêgu G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych, o którym mowa w §39 ust. 2, dla
którego brak jest decyzji administracyjnych,

Poz.1676



— 9449 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

3. W przypadku wydania, na podstawie przepisów od-
rêbnych dotycz¹cych gospodarki wodnej, decyzji administra-
cyjnych b¹d� innych aktów prawa ustanawiaj¹cych nakazy,
zakazy, ograniczenia w u¿ytkowaniu b¹d� inne ustalenia do-
tycz¹ce terenów okre�lonych w ust. 1 i 2 staj¹ siê one wi¹¿¹ce
dla niniejszego planu.

§43. 1. W granicach terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ obszary wymagaj¹ce okre�lenia szczegó³owych zasad i
warunków scalania i podzia³u nieruchomo�ci.

2. Podzia³ dzia³ek nale¿y realizowaæ na zasadach:

1) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dzia³ek nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿:

a) 600 m2 dla terenu oznaczonego symbolem MN1 do
MN26,

b) 1 000 m2 dla terenów oznaczonych symbolami MN/U1
do MN/U7,

c) 1 500 m2 dla terenu oznaczonego symbolem U1 do U6,

2) dla pozosta³ych terenów zgodnie z przepisami odrêbnymi,

3) dopuszcza siê:

a) aby nie wiêcej ni¿ 1 nowowydzielana dzia³ka budow-
lana w wyniku jednokrotnego podzia³u pierwotnej dzia³ki
mia³a mniejsz¹ powierzchniê o nie wiêcej ni¿ 10% w
stosunku do powierzchni okre�lonych w pkt 1,

b) wydzielenie dzia³ek o parametrach innych ni¿ okre-
�lone w niniejszym paragrafie w celu wydzielenia
niezbêdnych dzia³ek dla realizacji uk³adów komuni-
kacyjnych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z za-
chowaniem warunków wynikaj¹cych z przepisów od-
rêbnych.

§44. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:

1) okre�lone w §38,

2) przy lokalizowaniu zabudowy w s¹siedztwie linii kolejowej
nale¿y uwzglêdniæ jej uci¹¿liwo�æ na zabudowê mieszka-
niow¹.

§45. 1. W granicach obszaru objêtego planem nie ustala
siê sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

2. Art. 35 ustawy stosuje siê odpowiednio.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§46. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê, co
nastêpuje:

1) ustalenia ogólne:

a) dopuszcza siê zgodnie z przepisami odrêbnymi przebu-
dowê istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej, w tym
koliduj¹cej z zagospodarowaniem realizuj¹cym ustale-
nia planu,

b) nowe i przebudowywane sieci infrastruktury technicz-
nej za wyj¹tkiem sieci elektroenergetycznej 110kV na-
le¿y prowadziæ jako sieci podziemne (kablowe),

2) zaopatrzenie w wodê nale¿y realizowaæ z lokalnej sieci
wodoci¹gowej,

3) �cieki komunalne:

a) nale¿y odprowadziæ do lokalnej sieci kanalizacyjnej,

b) dla noworealizowanej zabudowy przylegaj¹cej do dróg
oznaczonych symbolami KDD12, KDD13, KDD14 i
KDD15, dopuszcza siê do czasu wybudowania sieci
kanalizacyjnej w tych drogach, odprowadzenie �cieków
do szczelnych, bezodp³ywowych zbiorników na nieczy-
sto�ci ciek³e (szambo),

c) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej nierucho-
mo�ci wyposa¿one w szczelne zbiorniki na nieczysto�ci
p³ynne obowi¹zuje niezw³oczne w³¹czenie wewnêtrznej
instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjnej.

4) �cieki wód opadowych i roztopowych nale¿y odprowadziæ
do lokalnych odbiorników tych wód z uwzglêdnieniem §39
ust. 1 pkt 3 uchwa³y, przy czym dopuszcza siê dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ich odprowa-
dzenie do gruntu zgodnie z przepisami odrêbnymi doty-
cz¹cymi ochrony �rodowiska oraz wód,

5) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej niskiego lub �redniego
ci�nienia,

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:

a) z lokalnej sieci energetycznej,
b) w przypadku konieczno�ci budowy w granicach obsza-

ru objêtego planem nowej stacji transformatorowej, w
miejscu innym ni¿ na terenie oznaczonym symbolem
E1, E2 i E3 dopuszcza siê jej lokalizacjê na terenach
innych w uzgodnieniu z w³a�cicielem terenu,

c) przez teren objêty planem przebiega istniej¹ca napo-
wietrzne sieci energetyczne 110kV wraz ze stref¹ jej
oddzia³ywania (po 15 metrów od osi linii w obu
kierunkach),

d) w przypadku ustanowienia, dla w/w sieci energetycznej
wysokiego napiêcia, obszarów ograniczonego u¿ytko-
wania z godnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi
ochrony �rodowiska, staj¹ siê one wi¹¿¹ce dla niniej-
szego planu,

e) przez teren objêty planem przebiegaj¹ sieci elektro-
energetyczne niskiego napiêcia nn 0,4 kv oraz �rednie-
go napiêcia SN 15 kV wzd³u¿ których wystêpuje strefa
oddzia³ywania o szeroko�ci 3 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu,

7) zaopatrzenie w ciep³o - nale¿y stosowaæ �ród³a zdalaczyn-
ne lub lokalne kot³ownie wytwarzaj¹ce ciep³o z wykorzy-
staniem ekologicznych paliw oraz technologii spalania o
niskiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,

8) gospodarka odpadami:

a) zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz gminnym pla-
nem gospodarki odpadami,
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b) w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu nale-
¿y przewidzieæ miejsce na lokalizacjê pojemników do
zbierania i segregacji odpadów.

§47. W zakresie komunikacji ustala siê co nastêpuje:

1) ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolem:

a) KDG droga klasy �G� zbiorcza w ci¹gu drogi woje-
wódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska), szeroko�æ w istnie-
j¹cych liniach rozgraniczaj¹cych,

b) KDL1 i KDL2 drogi klasy �L� lokalne w ci¹gu drogi
powiatowej nr 5169P (ul. Gorzycka), szeroko�æ w istnie-
j¹cych liniach rozgraniczaj¹cych,

c) KDD1 (ul. Krzywa), KDD2 (ul. Wspólna), KDD4 (ul.
Górna), KDD5 (ul. Krêta), KDD6 (ul. Górna), KDD7 (ul.
Górna), KDD8 (ul. Boczna), KDD9 (ul. Boczna), KDD10
(ul. Krêta), KDD11 (ul. Dolna): drogi klasy �D� dojazdo-
we, szeroko�æ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych,

d) KDD3 (ul. Wspólna) droga klasy �D� dojazdowa, sze-
roko�æ zgodnie z rysunkiem planu,

e) KDD12 i KDD13 i KDD16 (ul. Zachodnia) drogi klasy �D�
dojazdowe, szeroko�æ zgodnie z rysunkiem planu lecz
nie mniej ni¿ 8 m,

f) KDD14 droga klasy �D� dojazdowa, szeroko�æ zgodnie
z rysunkiem planu, lecz nie mniej ni¿ 9 m,

g) KDD15 droga klasy �D� dojazdowa, szeroko�æ zgodnie
z rysunkiem planu, lecz nie mniej ni¿ 10 m,

h) KDPj1 ci¹g pieszo-jezdny, szeroko�æ zgodnie z rysun-
kiem planu,

i) KDPj2 ci¹g pieszo-jezdny, szeroko�æ w istniej¹cych
liniach rozgraniczaj¹cych,

j) KDPj3 i KDPj4 ci¹gi pieszo-jezdne, szeroko�æ 8 m,

k) KDPj5 ci¹g pieszo-jezdny, szeroko�æ 6 m,

l) KDw droga wewnêtrzna, szeroko�æ zgodnie z rysun-
kiem planu, lecz nie mniej ni¿ 5 m,

2) ustala siê zakaz realizacji nowych w³¹czeñ komunikacyj-
nych (zjazdów) do ulicy Odolanowskiej i ul. Gorzyckiej,

3) ustala siê zakaz lokalizowania w pasie drogowym drogi
KDG, KDL1 i KDL2 nowych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami pasa drogowego, ograniczenie nie
dotyczy przy³¹czy i przej�æ poprzecznych przez pas dro-
gowy,

4) ewentualne odstêpstwo od zakazu, o którym mowa w pkt
3 mo¿liwe jest w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi,

5) ustala siê obowi¹zek zapewnienia, na danej dzia³ce, miejsc
postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo w ilo�ciach, nie mniej ni¿:

a) 1 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 25 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej lecz nie mniej
ni¿ 2 miejsca postojowe,

c) 4 miejsca postojowe plus po 1 miejscu postojowym na
ka¿dy pokój hotelowy.

ROZDZIA£ V

Ustalenia koñcowe

§48. 1. Ustala siê stawki procentowe, na podstawie, któ-
rych ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
w wysoko�ci 30%.

2. Dla gruntów zbywanych na rzecz gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski op³ata jednorazowa w przypadku zbycia nieru-
chomo�ci nie bêdzie pobierana.

ROZDZIA£ VI

Przepisy koñcowe

§49. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Ostrów Wielkopolski.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak
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Za³¹cznik nr 2

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Poz.1676, 1677

1. Zakup gruntów przeznaczonych dla wykonania inwe-
stycji celu publicznego nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
(g³ównie terenów pod ulice publiczne) oraz realizacja magi-
stralnych instalacji wodnych i kanalizacyjnych nast¹pi z bu-
d¿etu gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 1, nast¹-
pi po ujêciu wi¹¿¹cych siê z nimi inwestycji w bud¿ecie
miasta.

3. Przewiduje siê mo¿liwo�æ pokrycia czê�ci wydatków,
o których mowa w ust. 1 i 2, ze �rodków pochodz¹cych z
funduszy unijnych.

1677

UCHWA£A Nr XXXVIII/239/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. We wsi Zalasewo nowo powsta³ej ulicy bez nazwy,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów i budynków jako:

- dzia³ki numer 35/12, 35/18 i 35/19 na ark.6 obrêbu Zalase-
wo nadaje siê nazwê: Deszczowa

2. Szczegó³owe po³o¿enie przedmiotowej ulicy okre�lo-
no w za³¹czniku nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniejszej
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Swarzêdz.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski


