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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/437/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y
W REJONIE ULIC WARSZTATOWEJ I POMORSKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 2658, 2659

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr
141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008
r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada
Miasta Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic Warszta-
towej i Pomorskiej z ustaleniami zmiany studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y (uchwa³a Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24
stycznia 2006 r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pi³y w rejonie ulic Warsztatowej i Pomorskiej
obejmuje tereny istniej¹cej zabudowy us³ugowej oraz istnie-
j¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to obszar
wyodrêbniony w strukturze przestrzennej miasta jako tereny
przewa¿aj¹cej funkcji us³ugowej i produkcyjnej. Ustalenia
miejscowego planu s¹ zgodne z ustaleniami studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania w zakresie: przeznacze-
nia obszarów wyodrêbnionych w strukturze przestrzennej
miasta, zasad ochrony �rodowiska, kierunków ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków, kierunków rozwoju infra-
struktury technicznej i polityki przestrzennej.

2659

UCHWA£A Nr XXXVII/438/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta Pi³y
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic Ludowej i Wawel-
skiej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ pasy drogowe
ulic: Wawelskiej, Ludowej i Okólnej, oznaczone na rysunku
planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Pi³y, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:
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1) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym;

2) tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym tereny górnicze, nara¿o-
ne na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿one osuwa-
niem siê mas ziemnych;

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu;

3) obszarów objêtych scaleniem oraz szczegó³owych warun-
ków scalenia i podzia³u nieruchomo�ci.

§3. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne, okre�lone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencj¹
gruntów;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, niewystêpuj¹ce w
ewidencji gruntów;

3) zabytkowe budynki nieobjête ochron¹ konserwatorsk¹ na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego � przeznaczone do rozbiórki;

4) zasady obs³ugi komunikacyjnej.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem, liniami rozgranicza-
j¹cymi okre�la siê tereny o nastêpuj¹cych przeznaczeniach:

1) tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku � MW;

2) teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z docelowym przeznaczeniem na parking � oznaczenie na
rysunku MW/Kp;

3) tereny istniej¹cych parkingów, oznaczenie na rysunku �
Kp;

4) teren planowanego parkingu, oznaczenie na rysunku �
Kp1;

5) teren parkingu i podziemnej infrastruktury technicznej,
oznaczenie na rysunku � Kp/Ki;

6) teren elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku � E;

7) teren zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysunku � ZI;

8) teren drogi dojazdowej, oznaczenie na rysunku � KD-D.

2. Tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1, s¹ terenami, dla
których zgodnie z przepisami o �rodowisku ustalono dopusz-
czalne poziomy ha³asu.

§5. Dla terenu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej MW, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1, ustala siê:

1) zakaz lokalizowania nowych budynków oraz rozbudowy
budynków istniej¹cych;

2) minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej;

3) wprowadzenie zieleni szpalerowej wzd³u¿ pasa drogowe-
go ul. Okólnej;

4) rozbiórkê budynku przy ul. Wawelskiej 7;

5) zagospodarowanie terenu po budynku nr 7 pod zieleñ lub
miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

§6. Dla terenu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z docelowym przeznaczeniem na parking MW/Kp, o
którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2, ustala siê:

1) docelow¹ rozbiórkê budynków przy ul. Wawelskiej 11 i 13,
ze wzglêdu na ich stan techniczny;

2) wykorzystanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu
rozbiórki obiektów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art.
35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

3) docelowe przeznaczenie terenu na parking ogólnodostêpny;

4) obs³ugê komunikacyjn¹ parkingu z drogi gminnej (ul.
Wawelska) z mo¿liwo�ci¹ po³¹czenia z terenem istniej¹ce-
go parkingu Kp oraz z terenem Kp/Ki.

§7. Dla terenu parkingu i podziemnej infrastruktury tech-
nicznej Kp/Ki, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 5, ustala siê:

1) przeznaczenie czê�ci terenu dzia³ki stanowi¹cej integraln¹
czê�æ terenu MW/Kp na parking ogólnodostêpny, z zastrze-
¿eniem §6 pkt 4;

2) pas infrastruktury technicznej s³u¿¹cej obs³udze terenu
MW.

§8. Dla terenu planowanego parkingu Kp1, o którym
mowa w §4 ust. 1 pkt 4, ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ (wjazd i wyjazd) z drogi gminnej
(ul. Wawelska);

2) w przypadku wyburzenia budynków przy ul. Wawelskiej nr
11, 13 mo¿liwo�æ poszerzenia terenu parkingu wzd³u¿ ul.
Wawelskiej o tereny Kp/Ki i MW/Kp.

§9. Dla terenu zieleni izolacyjnej ZI, o którym mowa w §4
ust. 1 pkt 7, ustala siê:

1) rozbiórkê budynku przy ul. Wawelskiej 1;

2) wprowadzenie zieleni szpalerowej oraz zieleni urz¹dzonej,
stanowi¹cej integraln¹ cze�æ terenu zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej.

§10. 1. Nie ustala siê formy ochrony zabytków, o której
mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla budynków przy ul. Wawelskiej 1, 7, 11 i 13.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem lub zabu-
dow¹ terenu wymagaj¹ uzgodnienia z Wielkopolskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków w celu ustalenia obowi¹-
zuj¹cego inwestora zakresu prac archeologicznych, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

3. W przypadku rozbiórki budynków, o których mowa w
ust. 1, ujêtych w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabyt-
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ków � rozbiórka budynków mo¿e nast¹piæ po uzgodnieniu
warunków jej wykonania z Wojewódzkim Wielkopolskim Kon-
serwatorem Zabytków.

§11. Ochronê �rodowiska, na obszarze objêtym planem,
realizuje siê poprzez:

1) ustalenia dotycz¹ce standardów kszta³towania zabudowy,
w tym wska�ników powierzchni biologicznie czynnej;

2) ochronê zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem;

3) realizacjê tylko obiektów okre�lonych w niniejszej uchwa-
le;

4) pe³ne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe za-
opatrzenie w wodê oraz odbiór �cieków komunalnych i
opadowych, z zachowaniem przepisów o �rodowisku;

5) komunalny system gospodarki odpadami oraz postêpo-
wanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy
Pi³a i przepisami odrêbnymi;

6) zakaz lokalizowania instalacji bazowych sieci telefonii ko-
mórkowej.

§12. 1. Obszar objêty planem posiada uzbrojenie tech-
niczne w zakresie:

1) zaopatrzenie w wodê � z miejskiej sieci wodoci¹gowej;

2) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego;

3) zaopatrzenie w gaz � z istniej¹cych gazoci¹gów;

4) zaopatrzenie w ciep³o � z istniej¹cego systemu ciep³owni-
czego;

5) odprowadzanie �cieków komunalnych � do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej;

6) odprowadzanie �cieków opadowych i roztopowych � do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

2. W zwi¹zku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga siê o
sposobie realizacji zadañ z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.

§13. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi
i budowlanymi nast¹pi poprzez komunalny system odbioru
odpadów oraz postêpowanie okre�lone w planie gospodarki
odpadami dla Gminy Pi³a, z zastosowaniem przepisów szcze-
gólnych z tym zakresie.

§14. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru objêtego planem
zapewniaj¹ ulice Ludowa i Wawelska oraz droga wewnêtrzna
na terenie MW.

§15. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê 30%, stanowi¹c¹ podstawê do okre�lenia op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Pi³y.

§17. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia uchwa-
³y Nr XXVII/266/96 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 czerwca
1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic:
Ludowej � Wawelskiej � £owieckiej.

§18. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak

Poz. 2659
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/438/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y
W REJONIE ULIC LUDOWEJ I WAWELSKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 2659, 2660

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)
Rada Miasta Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic
Ludowej i Wawelskiej z ustaleniami zmiany studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y (uchwa³a Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24
stycznia 2006 r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pi³y w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej obejmu-
je teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Ustalenia miejscowego planu nie zmieniaj¹ dotychczasowego
przeznaczenia terenów i s¹ zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w zakresie przeznaczenia obszarów wyodrêbnionych w struk-
turze przestrzennej miasta.

2660

UCHWA£A Nr XXXVII/439/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskiego i Wiatracznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U.
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr
45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta Pi³y uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskiego i Wia-
tracznej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce pasa drogowego ul. ¯eleñskiego oraz rozgraniczenie
dzia³ek nr ewid. 41/10, 41/15, 41/16, oznaczone graficznie
na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskie-
go i Wiatracznej z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.


