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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO 
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UCHWAŁA NR XI/154/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Rodła 
i Podchorążych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 
117 poz. 679, Nr 21 poz. 113), art. 20 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. 

z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada 
Miasta Piły uchwala, co nastňpuje:  

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic 
Rodła i Podchorņżych, zwany dalej planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ li-
nie rozgraniczajņce ul. Rodła, czňŌń pasa drogo-
wego ul. Ofiar Katynia oraz rozgraniczenie ulic: 
Ofiar Katynia, płk. M. Zioły, gen. W. Andersa, Pod-
chorņżych i dz. nr ewid. 301 przy ul. Rodła, ozna-
czone graficznie na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ulic Rodła i Podchorņżych 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
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miasta Piły, stanowiņce załņcznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ulic Rodła i Pochorņżych inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiņce za-
łņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pi-
ły w rejonie ulic Rodła i Podchorņżych, sta-
nowiņce załņcznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 

1) obszary przestrzeni publicznej, o której 
mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) tereny podlegajņce ochronie ustalone na 
podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze, narażone na niebezpieczeŊ-
stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ: 
1) zabytkowe budynki pokoszarowe; 
2) obszar ochrony wód podziemnych, wystň-

pujņcy na całym obszarze administracyj-
nym miasta. 

3. Na obszarze objňtym planem nie ustala 
siň: 

1) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz ponownego podziału nieruchomoŌci; 

2) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w użytko-
waniu; 

3) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania i użytkowania 
terenów. 

 
§ 3. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U; 

2) tereny zabudowy usługowej – usług edu-
kacji, oznaczenie na rysunku – UE; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczenie na rysunku – MW; 

4) tereny komunikacyjne, obejmujņce: 
a) teren gminnej drogi dojazdowej (ul. Ofiar 

Katynia), oznaczenie na rysunku – KD-D, 
b) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczenie na 

rysunku – KDW, 
c) teren parkingu, oznaczenie na rysunku – 

KP; 
5) teren elektroenergetyki, oznaczenie na ry-

sunku – E. 
2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz 

różnych warunkach zabudowy i zagospodarowa-

nia, zostały oznaczone dodatkowym symbolem 
cyfrowym. 

3. Zgodnie z przepisami odrňbnymi, dla niżej 
wymienionych terenów, ustalone zostały dopusz-
czalne poziomy hałasu w Ōrodowisku, w zwiņzku 
z tym: 

1) tereny zabudowy usługowej – usług edu-
kacji, oznaczone na rysunku UE1÷3, zalicza 
siň do rodzaju terenów zabudowy zwiņza-
nej ze stałym lub czasowym pobytem dzie-
ci i młodzieży; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i teren zabudowy usługowej – 
usług edukacji, oznaczone na rysunku MW 
i UE4, zalicza siň do rodzaju terenów zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego; 

3) o ile na teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej zostanņ wprowadzone 
usługi teren ten zostanie zaliczony do ro-
dzaju terenów mieszkaniowo-usługowych. 

 
§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne, okreŌlone na 
rysunku: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencjņ gruntów; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystňpujņce w ewidencji 
gruntów; 

3) obowiņzujņce linie zabudowy; 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy; 
5) budynki objňte formņ ochrony zabytków na 

podstawie ustaleŊ planu miejscowego. 
2. Poza obowiņzujņcymi liniami zabudowy, 

ustalonymi dla obiektów, o których mowa w ust. 
1 pkt 5, mogņ znajdowań siň tylko elementy nieza-
liczane do kubatury brutto budynku, w tym schody 
i pochylnie. 

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy dotyczņ wszystkich budynków realizowa-
nych na działce i ich elementów zaliczanych do 
kubatury brutto budynku. 

4. O ile na wyznaczonych terenach nie zosta-
ła okreŌlona maksymalna nieprzekraczalna linia 
zabudowy od działki sņsiedniej, obowiņzujņ odle-
głoŌci wynikajņce z warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie. 

5. Na obszarze jednej nieruchomoŌci dopusz-
cza siň realizacjň zabudowy przy granicy działek 
wyznaczonych w ewidencji gruntów. 

 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska, krajobrazu 

kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5. Ochronň Ōrodowiska zapewnia siň poprzez: 
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň oraz zbio-

rowy odbiór Ōcieków komunalnych; 
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2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków pocho-
dzņcych z wód opadowych i roztopowych, 
w tym z dróg i parkingów o trwałej na-
wierzchni; 

3) ustalenia dotyczņce zasad zabudowy, 
w tym wskaźników powierzchni terenów 
biologicznie czynnych; 

4) ochronň wyznaczonych terenów przed ha-
łasem, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

5) ochronň zabytków, zgodnie z ustaleniami 
§6 ust. 1 ÷ 2; 

6) zakazy okreŌlone w §7 ust. 3. 
 
§ 6. 1. Na obszarze objňtym planem, zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwały, formņ ochrony 
zabytków obejmuje siň cztery budynki pokoszaro-
we przy ul. Podchorņżych, zlokalizowane na dział-
ce nr 319, zgodnie z oznaczeniem na rysunku. 

2. Dla budynków, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzuje nakaz zachowania: 

1) gabarytów budynków, chyba że z uchwały 
wynika inaczej; 

2) formy dachu i pokrycia połaci dachowych 
(pokrycie dachówkowe); 

3) detalu elewacji wraz z wykrojem otworów 
okiennych oraz podziałem stolarki okien-
nej. 

 
§ 7. 1. Tereny zabudowy usługowej (U), o których 
mowa w §3 ust. 1 pkt 1, obejmujņ nieruchomoŌci 
zabudowane w rejonie ulic Rodła i Ofiar Katynia, 
oznaczenie na rysunku – U1÷4; 

2. Dla wyznaczonych terenów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, ustala siň nastňpujņce wa-
runki zabudowy i zagospodarowania: 

1) teren U1 – jedna działka budowlana, prze-
znaczona do zabudowy, z zastosowaniem: 

a) obsługi komunikacyjnej z ul. Rodła, 
z obowiņzujņcņ lokalizacjņ stałych miejsc 
postojowych na wyznaczonym terenie, 

b) zabudowy budynkami z formņ dachu pła-
skiego, o wysokoŌci do 6,0 m od poziomu 
terenu, 

c) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
90% powierzchni terenu ograniczonego 
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, 

d) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niż 20% powierzchni działki; 

2) teren U2 – zabudowany, z dopuszczeniem 
nowej zabudowy lub rozbudowy istniejņ-
cego budynku w poziomie, z zastosowa-
niem: 

a) obsługi komunikacyjnej z ulic Rodła i Ofiar 
Katynia, z obowiņzujņcņ lokalizacjņ stałych 
miejsc postojowych na wyznaczonym tere-
nie, 

b) zabudowy jednym budynkiem wolno stojņ-
cym z formņ dachu płaskiego, o wysokoŌci: 

- w przypadku rozbudowy – równej wysoko-
Ōci budynku istniejņcego, 

- dla nowej zabudowy o wysokoŌci do 8,5 m 
od poziomu terenu, 

c) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
80% powierzchni terenu ograniczonego 
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, 

d) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niż 10% powierzchni działki; 

3) teren U3 – zabudowany na 6 działkach 
ewidencyjnych, z zastosowaniem: 

a) obsługi komunikacyjnej z ul. Ofiar Katynia 
poprzez drogň wewnňtrznņ, zapewniajņcņ 
dostňp do istniejņcych nieruchomoŌci, 

b) zakazu nadbudowy i rozbudowy istniejņ-
cych budynków, a w przypadku rozbiórki 
i nowej zabudowy – ograniczenie zabudo-
wy polegajņce na zachowaniu odległoŌci 
co najmniej 3,0 m od granicy działki sņ-
siedniej, jako przestrzeni niezabudowanej 
oraz wysokoŌci nieprzekraczajņcej 5,0 m od 
poziomu terenu, 

c) w przypadku zachowania zabudowy istnie-
jņcej – 100% powierzchni zabudowanej, 
w granicach wyznaczonych maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

d) dowolnej powierzchni terenu biologicznie 
czynnego; 

4) teren U4 – zabudowany na jednej działce, 
z dopuszczeniem nowej zabudowy lub roz-
budowy istniejņcego budynku w poziomie, 
z zastosowaniem: 

a) obsługi komunikacyjnej z ul. Ofiar Katynia, 
z obowiņzujņcņ lokalizacjņ stałych miejsc 
postojowych na wyznaczonym terenie, 

b) zabudowy jednym budynkiem wolno stojņ-
cym z formņ dachu płaskiego, o wysokoŌci: 

- w przypadku rozbudowy – równej wysoko-
Ōci budynku istniejņcego, 

- dla nowej zabudowy o wysokoŌci do 7,0 m 
od poziomu terenu, 

c) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
powierzchni terenu ograniczonego mak-
symalnymi nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy, 

d) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niż 10% powierzchni działki. 

3. Na wszystkich terenach, o których mowa 
w §3 ust. 1 pkt 1, zabudowa usługowa nie może 
dotyczyń: 

1) przedsiňwziňń produkcyjnych, w tym usług 
produkcyjnych; 

2) przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, wymagajņcych spo-
rzņdzenia raportu o oddziaływaniu na Ōro-
dowisko; 

3) przedsiňwziňń, dla których może byń wy-
magane sporzņdzenie raportu 
o oddziaływaniu na Ōrodowisko i wykazane 
znaczņce negatywne oddziaływanie na te-
reny sņsiednie; 

4) usług konsumpcyjnych obejmujņcych 
usługi: kultury, oŌwiaty, ochrony zdrowia 
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i opieki socjalnej oraz obiektów zwiņzanych 
z czasowym zakwaterowaniem. 

4. Dla wyznaczonych terenów zabudowy 
usługowej U1÷U4, ustala siň nastňpujņce zasady 
realizacji miejsc postojowych: 

1) na terenach U1, U2, U3 obowiņzkowņ reali-
zacjň miejsc postojowych dla zatrudnio-
nych i nie mniej niż 3 miejsca postojowe 
dla klientów, a przypadku usług handlu 10 
miejsc postojowych / 1000 m2 powierzchni 
użytkowej; 

2) na terenie U4, co najmniej 1 miejsce posto-
jowe dla klientów na działkach nr ewid. 
305/1 i 305/6. 

 
§ 8. 1. Tereny zabudowy usługowej – usług eduka-
cji (UE), o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2, stano-
wiņ jednņ nieruchomoŌń, z podziałem odnoszņcym 
siň do nastňpujņcych funkcji: 

1) podstawowy teren o funkcji dydaktycznej, 
obejmujņcy historyczny kwartał zabudowy 
z placem wewnňtrznym, oznaczenie na ry-
sunku – UE1; 

2) teren zabudowany, o przeważajņcej funkcji 
dydaktycznej, przewidziany do rewitalizacji, 
oznaczenie na rysunku – UE2; 

3) teren przeznaczony dla realizacji obiektów 
sportowych i zieleni urzņdzonej, oznaczenie 
na rysunku – UE3; 

4) teren przeznaczony dla realizacji obiektu 
zamieszkania zbiorowego, oznaczenie na 
rysunku – UE4. 

2. Dla wyznaczonych terenów, o których 
mowa w ust. 1, ustala siň nastňpujņce warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 

1) teren UE1 – zabudowany, z zastosowa-
niem: 

a) ustaleŊ §6 niniejszej uchwały oraz przepi-
sów odrňbnych, 

b) zakazu nowej zabudowy we wnňtrzu kwar-
tału, 

c) dopuszczalnej rozbudowy budynku 
w pierzei ul. Podchorņżych, w granicach 
maksymalnych nieprzekraczalnych linii za-
budowy – w formie nawiņzujņcej do istnie-
jņcego budynku, 

d) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
110% powierzchni zabudowy w dniu pod-
jňcia uchwały, 

e) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niż 25% wyznaczonego tere-
nu; 

2) teren UE2 – zabudowany, z zastosowa-
niem: 

a) ustaleŊ §6 niniejszej uchwały oraz przepi-
sów odrňbnych, 

b) dopuszczalnej rozbudowy i nadbudowy 
istniejņcych budynków, 

c) dopuszczalnej rozbiórki i realizacji nowej 
zabudowy, 

d) wysokoŌci zabudowy nieprzekraczajņcej 
wysokoŌci budynków w pierzei ul. Podcho-
rņżych, z dowolnņ formņ dachu, 

e) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
40% wyznaczonego terenu, 

f) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niż 20% wyznaczonego tere-
nu; 

3) teren UE3 – przeznaczony do zagospoda-
rowania na cele okreŌlone w ust. 1 pkt 3, 
z zastosowaniem: 

a) dopuszczalnej realizacji budynków obsługi 
i obiektów towarzyszņcych zgodnych 
z wyznaczonņ funkcjņ terenu, o powierzch-
ni nieprzekraczajņcej 20% terenu ograni-
czonego maksymalnņ nieprzekraczalnņ li-
niņ zabudowy, 

b) wysokoŌci budynków nieprzekraczajņcej 
6,5 m od poziomu terenu i dowolnej geo-
metrii dachu, 

c) dopuszczalnej zabudowy przy granicy tere-
nu UE4, 

d) dowolnej powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, 

e) obowiņzkowego nasadzenia zieleni Ōred-
nio-wysokiej w pierzejach ulic płk. M. Zioły 
i Ofiar Katynia; 

4) teren UE4 – przeznaczony do zabudowy 
jednym budynkiem, z zastosowaniem: 

a) dostňpu komunikacyjnego z drogi we-
wnňtrznej, 

b) wysokoŌci budynku nieprzekraczajņcej wy-
sokoŌci istniejņcych budynków w pierzei ul. 
Podchorņżych z dowolnņ formņ dachu, 

c) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
60% wyznaczonego terenu, z warunkiem 
zapewnienia niezbňdnych miejsc postojo-
wych, 

d) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niż 10% powierzchni wyzna-
czonego terenu, 

e) dopuszczalnej zabudowy przy granicy tere-
nu UE3. 

3. Dla całego terenu, o którym mowa w ust. 
1, miejsca postojowe winny byń zabezpieczone na 
wyznaczonych terenach, o których mowa w ust. 
1 pkt 1 – 4, w iloŌci nie mniejszej niż 5 miejsc/1000 
m2 powierzchni użytkowej obiektów, z zakazem 
bilansowania miejsc postojowych w pasach dróg 
publicznych (obszar poza planem). 
 
§ 9. 1. Dla wyznaczonego terenu zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej (MW) zabudowanego 
dwoma budynkami, dopuszcza siň funkcjň usłu-
gowņ z zastosowaniem: 

1) zachowania istniejņcych budynków z pra-
wem do rozbudowy i nadbudowy, zgodnie 
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy: 

a) wysokoŌń budynków nieprzekraczajņca 
wysokoŌci istniejņcych budynków z dowol-
nņ formņ dachu, 
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b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 
60% wyznaczonego terenu, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niż okreŌlona w przepisach 
Prawa budowlanego, 

d) dopuszczalnej zabudowy przy granicy dzia-
łek w granicach wyznaczonych liniami za-
budowy; 

2) realizacji miejsc postojowych w iloŌci 
1 miejsce na 1 mieszkanie na terenie MW 
oraz na terenie wyznaczonego parkingu 
(KP) na działce nr ewid. 323. 

2. Dopuszcza siň rozbiórkň istniejņcych bu-
dynków, o których mowa w ust. 1 i realizacjň bu-
dynku lub zespołu budynków spełniajņcych wa-
runki okreŌlone w ust. 1 pkt 1 ppkt a – c. 

3. W przypadku zmiany funkcji terenu na cele 
zabudowy usługowej ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń, o których 
mowa w §7 ust. 3 pkt 1 ÷ 3, usług napraw-
czych, warsztatów, hurtowni, składów 
i magazynów; 

2) przeznaczenie na cele usług konsumpcyj-
nych w szczególnoŌci: 

a) usług bytowych służņcych obsłudze miesz-
kaŊców oraz młodzieży akademickiej, 

b) gastronomii, 
c) kultury, 
d) biur (kancelarie, firmy ubezpieczeniowe – 

bankowe, itp.), 
e) ochrony zdrowia (gabinety lekarskie); 
3) warunki zabudowy według ust. 1 pkt 1 lit. 

a ÷ d; 
4) realizacja miejsc postojowych w iloŌci 

2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzch-
ni użytkowej obiektów handlowych oraz 
1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzch-
ni użytkowej obiektów usługowych. 

 

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 10. Dla wyznaczonych terenów komunikacji usta-
la siň: 

1) przebieg czňŌci drogi gminnej dojazdowej 
KD-D (ul. Ofiar Katynia) w istniejņcych li-
niach rozgraniczajņcych, bez wyodrňbnia-
nia chodnika; 

2) zachowanie dróg wewnňtrznych KDW, jako 
ciņgów pieszo-jezdnych; 

3) parking KP – publicznie dostňpny, w tym 
służņcy obsłudze terenu zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i usługowej, z do-
puszczalnym podziałem terenu. 

 
§ 11. 1. Dla wyznaczonego terenu obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej w powiņzaniu 
z istniejņcymi sieciami: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – 
z miejskiej sieci wodociņgowej; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych – poprzez istniejņce sieci kanaliza-
cji sanitarnej; 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 

a) z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni – zbiorowe, poprzez istniejņce 
sieci kanalizacji deszczowej, 

b) z pozostałych terenów poprzez istniejņce 
sieci kanalizacji deszczowej lub w obrňbie 
działki budowlanej, z zastosowaniem prze-
pisów odrňbnych; 

4) zasilanie w energiň elektrycznņ – z istniejņ-
cego systemu energetycznego, z realizacjņ 
urzņdzeŊ na terenie, o którym mowa w §3 
ust. 1 pkt 5; 

5) zaopatrzenie w energiň cieplnņ: 
a) z istniejņcego systemu sieci cieplnych do-

prowadzonych z KR-Kaczorska, 
b) z indywidualnych źródeł ciepła, 

z zastosowaniem paliw charakteryzujņcych 
siň niskņ emisyjnoŌciņ do Ōrodowiska, 
spełniajņcych wymagania programu 
ochrony powietrza dla strefy powiat pilski; 

6) zasilanie w gaz – w istniejņcych sieci ga-
zowych; 

7) obsługa telekomunikacyjna – przez wyko-
rzystanie istniejņcych systemów oraz in-
nych urzņdzeŊ łņcznoŌci publicznej. 

2. Z wyłņczeniem dróg i terenu UE1, na 
wszystkich terenach dopuszcza siň lokalizacjň elek-
troenergetycznych stacji transformatorowych. 

3. Na całym obszarze objňtym planem do-
puszcza siň realizacjň uzbrojenia technicznego 
niewymienionego w uchwale, zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi. 

4. Istniejņce uzbrojenie w drogach publicz-
nych oraz na obszarze objňtym planem zapewnia 
możliwoŌń obsługi całego wyznaczonego terenu, 
w zwiņzku z tym nie rozstrzyga siň o sposobie 
realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należņ do zadaŊ własnych gminy. 
§ 12. Gospodarowanie odpadami powstajņcymi na 
obszarze objňtym planem nastņpi poprzez komu-
nalny system odbioru odpadów, zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami dla Gminy Piła oraz przepi-
sami odrňbnymi w tym zakresie. 

 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 13. Dla wszystkich terenów objňtych planem 
ustala siň stawkň 30%, stanowiņcņ podstawň do 
okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Piły. 
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§ 15. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia uchwały Nr XLVIII/577/06 Rady Miasta 
Piły z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piły w rejonie ulic: Podchorņżych – Bydgo-

skiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 95 poz. 2339 
z 16.06.2006 r.). 
 
§ 16. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Wiceprzewodniczņcy 

 Rady Miasta Piły  
(-) Paweł Jarczak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XI/154/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XI/154/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC RODŁA I PODCHORŅŻYCH Z USTALENIAMI STUDIUM 
UWARUNKOWAŉ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz.1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły:  

stwierdza zgodnoŌń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły w rejo-
nie ulic Rodła i Podchorņżych z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr 
XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 
2006r.). 

Uzasadnienie  

Obszar planu przeznaczony jest w kierunkach roz-
woju miasta Piły okreŌlonych w zmianie studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły, pod zabudowň. Plan 
obejmuje zainwestowane tereny powojskowe, 
objňte lokalnym programem rewitalizacji, ozna-
czone na rysunku studium symbolem R3.  

Wyznaczony rejon ul. Podchorņżych -Bydgoskiej, 
w którym zawiera siň teren planu, przeznaczony 
jest w studium  do przekształceŊ na funkcje usłu-
gowo-mieszkaniowe. Wyklucza siň działalnoŌń 
produkcyjnņ i transportowņ generujņcņ znaczny 
ruch pojazdów, w szczególnoŌci ciňżarowych 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XI/154/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC RODŁA I PODCHORŅŻYCH, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z ustalonymi w §11 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ulic Rodła i Podchorņżych zasadami 
budowy, rozbudowy i modernizacji systemów 
infrastruktury technicznej nie rozstrzyga siň 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XI/154/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC RODŁA 
I PODCHORŅŻYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 
Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ulic Rodła i Podchorņżych nie roz-
strzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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