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UCHWA£A Nr XXXVI/426/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Nad Gwd¹

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), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. 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:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Nad Gwd¹, zwany
dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce pasów drogowych ulic: Nad Gwd¹ i Dalekiej, wyzna-
czone linie zabudowy wielorodzinnej w pierzei ul. Kazimierza
Wielkiego od skrzy¿owania z ul. Dalek¹ do skrzy¿owania z ul.
Nad Gwd¹ oraz linia brzegu rzeki Gwdy, 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 ul. Nad Gwd¹
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pi³y, stanowi¹ce za³¹cz-
nik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y w rejonie ul. Nad Gwd¹ � zadañ z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3
do uchwa³y;

4) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Pi³y w rejonie ul. Nad Gwd¹, stanowi¹ce za³¹cznik nr
4 do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepi-
sach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) obszary podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów
odrêbnych, w tym tereny górnicze oraz zagro¿one osuwa-
niem siê mas ziemnych;

3) zabytki i dobra kultury wspó³czesnej.

2. Na obszarze objêtym planem wystêpuj¹ obszary nara¿o-
ne na niebezpieczeñstwo powodzi, obszar ochrony wód pod-
ziemnych oraz obszary ochrony stanowisk archeologicznych.

§3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MN;

3) tereny rekreacji i sportu (tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we), oznaczenie na rysunku � US;

4) teren zabudowy us³ugowej, oznaczenie na rysunku � UE;

5) teren drogi lokalnej (ul. Kazimierza Wielkiego), oznaczenie
na rysunku � KD-L;

6) tereny dróg dojazdowych, oznaczenie na rysunku � KD-D;

7) tereny parkingów ogólnodostêpnych, oznaczenie na ry-
sunku � Kp;

8) tereny istniej¹cej zieleni naturalnej, oznaczenie na rysunku
� Z, w tym zlokalizowane w czê�ci na obszarze zagro¿onym
powodzi¹, oznaczenie na rysunku � Z/ZZ;

9) tereny istniej¹cej zieleni naturalnej na obszarze rozgrani-
czenia rzeki Gwdy, w tym obszar zagro¿ony powodzi¹,
oznaczenie na rysunku � Z1/ZZ.

2. Tereny, o tym samym przeznaczeniu, lecz ró¿nych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, zosta³y oznaczone
dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Tereny przeznaczone pod zabudowê, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 ÷ 4, s¹ terenami, dla których zgodnie z
przepisami o �rodowisku ustalono dopuszczalne poziomy
ha³asu, odnosz¹ce siê do terenów:
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1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW);

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN);

3) zabudowy zwi¹zanej z czasowym pobytem dzieci i m³o-
dzie¿y (UE);

4) rekreacyjno-wypoczynkowych (US).

4. Na obszarze objêtym planem nie lokalizuje siê obiek-
tów o wysoko�ci przekraczaj¹cej 50,0 m od poziomu terenu i
ustala zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórko-
wej.

§5. 1. Dla realizowanej zabudowy obowi¹zuj¹ oznaczone
graficznie na rysunku:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) zabudowa przy granicy dzia³ki;

4) wymagany kierunek kalenicy.

2. Pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicê a obowi¹zuj¹c¹
lini¹ zabudowy mog¹ znajdowaæ siê tylko jednokondygnacyj-
ne obudowane partie wej�ciowe do budynków, ryzality, wy-
kusze i balkony usytuowane w drugiej i wy¿szych kondygna-
cjach.

3. Przez obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej nale¿y rozumieæ liniê elewacji
budynku, która mo¿e byæ ukszta³towana poprzez czê�æ bry³y,
lecz w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿ linia okapu w ca³ym budynku,
z wy³¹czeniem naro¿y budynków kszta³tuj¹cych pierzeje dwóch
ulic.

4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, dotycz¹ wszystkich elementów
zaliczanych do kubatury brutto budynku, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

5. Przez wymagany kierunek kalenicy nale¿y rozumieæ
kszta³towanie przewa¿aj¹cej w budynku po³aci dachowej i
kalenicy w stosunku do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, ozna-
czonej na rysunku.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§6. 1. Ochronê �rodowiska zapewnia siê poprzez:

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

2) komunalny selektywny system gospodarki odpadami oraz
postêpowanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla
Gminy Pi³a i przepisami odrêbnymi;

3) ochronê terenów, o których mowa w §4 ust. 3 - przed
ha³asem, z zagospodarowaniem pasa drogowego ul. Ka-
zimierza Wlkp. w sposób umo¿liwiaj¹cy zachowanie aku-
stycznych standardów jako�ci �rodowiska, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

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

5) zachowanie terenów zieleni naturalnej, zwartych za-
drzewieñ oraz nasadzeñ zgodnych z warunkami siedli-
skowymi;

6) wy³¹czenie z zabudowy obszarów nara¿onych na niebez-
pieczeñstwo powodzi w dolinie rzeki Gwdy, zlokalizowa-
nych w przewa¿aj¹cej czê�ci na obszarze rozgraniczenia
rzeki Gwdy.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa wodnego.

§7. Na ca³ym obszarze objêtym planem znajduj¹ siê udo-
kumentowane stanowiska archeologiczne, w zwi¹zku z tym
dla ochrony dziedzictwa archeologicznego wymagane jest
uzgodnienie prac ziemnych zwi¹zanych z zagospodarowa-
niem lub zabudow¹ terenu z Wielkopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego
inwestora zakresu prac archeologicznych, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§8. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW), o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1, stanowi¹ integralne
czê�ci kwarta³ów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
dla których w obszarze objêtym planem zmienia siê obowi¹-
zuj¹c¹ liniê zabudowy w pierzei ul. Kazimierza Wielkiego,
s³u¿¹c¹ utworzeniu przedpola pomiêdzy budynkami a lini¹
rozgraniczaj¹c¹ ulicê.

2. Dla kszta³towania pierzei ul. Kazimierza Wielkiego, o
której mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹:

1) ustalenia zawarte w §5 ust. 2 i 3;

2) wysoko�æ budynków � IV kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze u¿ytkowe, o nachyleniu po³aci dachowych nie
mniejszym ni¿ 30o;

3) opracowanie projektu budowlanego dla ca³ego kwarta³u
zabudowy, którego integraln¹ czê�æ stanowi¹ wyznaczone
w planie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§9. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (MN), o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2, ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) teren MN1 � 5 dzia³ek budowlanych dla zabudowy budyn-
kami mieszkalnymi wolno stoj¹cymi, z zastosowaniem:

a) budynków o wysoko�ci II kondygnacji nadziemnych, w
tym poddasze u¿ytkowe o nachyleniu po³aci dacho-
wych nie mniejszym ni¿ 35o lub budynków o wysoko�ci
I kondygnacji nadziemnej, z dachem stromym o nachy-
leniu po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 32o (podda-
sze nieu¿ytkowe),

b) dopuszczalnej budowy na dzia³kach tworz¹cych pierze-
je ulic Równej i Dalekiej, bli�niaczych budynków go-
spodarczych o jednakowej wysoko�ci I kondygnacji i
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powierzchni zabudowy - na ka¿dej dzia³ce, nieprzekra-
czaj¹cej 30,0 m2 oraz jednakowym nachyleniu po³aci
dachowych i rzêdnej pod³ogi parteru nie wy¿szej ni¿
0,30 m od poziomu terenu;

2) teren MN2 � 4 dzia³ki budowlane, w tym zabudowane, z
zastosowaniem ustaleñ zawartych w ust. 1 lit. a oraz lit. b,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku (zabudowa przy grani-
cy dzia³ki);

3) teren MN3 � 3 dzia³ki budowlane, w tym zabudowana oraz
dwie wyznaczone dla nowej zabudowy, dla których obo-
wi¹zuje, na ka¿dej dzia³ce:

a) realizacja jednego budynku o wysoko�ci II kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe o nachyleniu
po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 35o lub budynków
o wysoko�ci I kondygnacji nadziemnej, z dachem stro-
mym o nachyleniu po³aci dachowych nie mniejszym
ni¿ 32o (poddasze nieu¿ytkowe lub z ograniczon¹ prze-
strzeni¹ u¿ytkow¹ oraz z zakazem stosowania w pod-
daszu �cianek kolankowych),

b) zakaz realizacji odrêbnych budynków gospodarczych
na dzia³ce oznaczonej symbolem � mn1,

c) dopuszczalna realizacja wolno stoj¹cego budynku ga-
ra¿u, na dzia³ce oznaczonej symbolem mn2, z zastoso-
waniem:

- I kondygnacji nadziemnej,

- dachu stromego o nachyleniu po³aci dachowych jak
w budynku mieszkalnym,

- wysoko�ci okapu od poziomu terenu nieprzekracza-
j¹cej 2,20 m,

- odleg³o�ci od granicy dzia³ek s¹siednich nie mniej-
szej ni¿ 3,0 m;

4) teren MN4 � 3 dzia³ki budowlane, przeznaczone dla zabu-
dowy wolno stoj¹cej oraz realizacji, na ka¿dej dzia³ce,
jednego budynku o wysoko�ci II kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze u¿ytkowe o nachyleniu po³aci
dachowych nie mniejszym ni¿ 35o i zró¿nicowaniu w
odniesieniu do budynków s¹siednich, nie wiêkszym ni¿ 5o

oraz wysoko�ci kalenicy nie wy¿szej ni¿ 0,50 m od budynku
s¹siedniego (zasada jednorodnej pierzei ul. KD-D3);

5) teren MN5 � 2 dzia³ki budowlane przeznaczone dla zabu-
dowy wolno stoj¹cej, z zastosowaniem:

a) ustaleñ jak dla terenu MN1 (ust. 1 pkt 1 lit. a i b),

b) zachowania czê�ci istniej¹cych zadrzewieñ w szczegól-
no�ci na dzia³ce oznaczonej symbolem mn1.

2. Dla istniej¹cych budynków mieszkalnych zlokalizowa-
nych na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê:

1) zakaz nadbudowy oraz zmiany formy dachu;

2) mo¿liwo�æ rozbudowy w poziomie, z wy³¹czeniem prze-
strzeni pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicê a istniej¹cym
budynkiem;

3) w przypadku rozbudowy budynków zastosowanie takiego
samego nachylenia po³aci dachowych jak w budynku

istniej¹cym oraz nieprzekraczania wysoko�ci istniej¹cego
budynku;

4) dla zabudowy gospodarczej � zakaz nadbudowy oraz
mo¿liwo�æ lokalizacji tylko jednego budynku na ka¿dej
zabudowanej dzia³ce, w tym istniej¹ce w dniu uchwalenia
planu.

3. Dla wszystkich dzia³ek w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wska�niki zabudowy
i zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nieprzekraczaj¹ca 25% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 50%
powierzchni dzia³ki.

4. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej obowi¹zuje rozgraniczenie zgodne z przezna-
czeniem terenu oraz podzia³ na dzia³ki budowlane w ilo�ci
nieprzekraczaj¹cej ilo�ci okre�lonej na danym terenie, zgodnie
z ust. 1.

§10. 1. Dla terenów rekreacji i sportu, o których mowa w
§4 ust. 1 pkt 3, ustala siê:

1) tereny US1 � przeznaczone w szczególno�ci dla wypoczyn-
ku codziennego mieszkañców osiedla Koszyce oraz mia-
sta, z zastosowaniem nastêpuj¹cych warunków zabudowy
i zagospodarowania:

a) zabudowy budynkami w granicach oznaczonych na
rysunku maksymalnymi nieprzekraczalnymi i obowi¹-
zuj¹cymi liniami zabudowy, z dopuszczaln¹ realizacj¹
budowli i urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych na pozo-
sta³ym wyznaczonym terenie,

b) dla budynków, o których mowa w pkt . 1 lit. a,
obowi¹zuj¹cego zró¿nicowania wysoko�ci obiektów i
przewa¿aj¹cej wysoko�ci I kondygnacji nadziemnej oraz
w czê�ci zabudowy nie wy¿szych ni¿ II kondygnacje
przy zastosowaniu stropodachu p³askiego, a w przy-
padku zastosowania dachów stromych dopuszczaln¹
drug¹ kondygnacjê w poddaszu u¿ytkowym oraz prze-
wa¿aj¹c¹ formê wysoko�ci II kondygnacji nadziemnych
dla ca³ego budynku,

c) realizacji ogólnodostêpnych szaletów,

d) zapewnienia miejsc postojowych w ilo�ci nie mniejszej
ni¿ 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów, z mo¿liwo�ci¹ bilansowania do
50% miejsc na wyznaczonym parkingu ogólnodostêp-
nym � Kp1,

e) wska�nika zabudowy nieprzekraczaj¹cego 90% terenu
ograniczonego liniami zabudowy,

f) powierzchni biologicznie czynnej stanowi¹cej co naj-
mniej 30% powierzchni wyznaczonych terenów;

2) teren US2 � przeznaczony na cele zieleni urz¹dzonej, z
dopuszczaln¹ realizacj¹ budowli sportowo-rekreacyjnych i
obiektów ma³ej architektury, w tym placu zabaw, z zasto-
sowaniem nastêpuj¹cych warunków zagospodarowania:

a) zakazu zabudowy budynkami,

Poz. 2202



— 12523 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 133

b) obowi¹zku zachowania istniej¹cego drzewostanu, z
dopuszczeniem realizacji przej�æ pieszych s³u¿¹cych
zagospodarowaniu ca³ego terenu, w powi¹zaniu z te-
renem istniej¹cej zieleni (Z) oraz strefy nadbrze¿nej
rzeki Gwdy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, funkcjê uzupe³-
niaj¹c¹ mog¹ stanowiæ:

1) us³ugi gastronomii;

2) us³ugi krótkotrwa³ego zakwaterowania;

3) us³ugi kultury, z wy³¹czeniem obiektów kultury fizycznej;

4) us³ugi sportowo-rekreacyjne, z wy³¹czeniem rekreacji
konnej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ
lokalizowane urz¹dzenia sezonowe (karuzele, weso³e mia-
steczka itp.), w tym tymczasowe obiekty budowlane (kubatu-
rowe) zwi¹zane z przeznaczeniem terenu, lokalizowane tylko
na terenie wyznaczonym dla zabudowy budynkami.

4. Dla wyznaczonych terenów, o których mowa w ust. 1,
ustala siê zakaz podzia³u na dzia³ki budowlane.

§11. 1. Dla terenu zabudowy us³ugowej (UE), o którym
mowa w §4 ust. 1 pkt 4, ustala siê podstawowe przeznaczenie
na cele us³ug edukacji z dopuszczeniem:

1) us³ug edukacji (szko³a), bez wzglêdu na formê organiza-
cyjn¹;

2) us³ug opieki socjalnej (przedszkole), jako funkcji uzupe³nia-
j¹cej us³ugi edukacji, bez wzglêdu na formê organizacyjn¹;

3) us³ug celu publicznego zwi¹zanych w szczególno�ci z
us³ugami kultury, opieki socjalnej bez zakwaterowania lub
z zakwaterowaniem itp.

2. Przeznaczenie terenu na cele, o których mowa w ust.
1 pkt 3, mo¿e nast¹piæ tylko w przypadku zrealizowania dla
obs³ugi osiedla Koszyce (jednostki K1, K2 i K3) podstawowych
us³ug edukacji i opieki socjalnej, zgodnie z ustaleniami dla
wyznaczonych terenów poza obszarem objêtym planem.

§12. Dla zabudowy terenu, o którym mowa w §11 obowi¹-
zuje:

1) realizacja przedpola oraz g³ównego budynku (szko³a) od
strony drogi dojazdowej KD-D3 i wyznaczonego parkingu
Kp2;

2) wysoko�æ budynków nieprzekraczaj¹ca III kondygnacji
nadziemnych;

3) zachowanie czê�ci istniej¹cego drzewostanu w szczegól-
no�ci na obszarze oznaczonym graficznie na rysunku, w
tym obowi¹zkowe zachowanie zieleni zwartej szpalerowej,
kszta³tuj¹cej pierzeje dróg KD-D2 i KD-D3;

4) w przypadku realizacji wolno stoj¹cego budynku przed-
szkola � realizacja od strony drogi KD-D2 (ul. Nad Gwd¹),
z dopuszczalnym wydzieleniem odrêbnej dzia³ki budow-
lanej.

§13. Na terenach zieleni naturalnej, o których mowa w §4
ust. 1 pkt 8, z wy³¹czeniem obszarów zagro¿onych powodzi¹
dopuszcza siê:

1) realizacjê dróg pieszych i rowerowych oraz sieci uzbroje-
nia podziemnego, o ile s³u¿¹ obs³udze terenów wyznaczo-
nych w planie;

2) modernizacjê elektroenergetycznych sieci napowietrznych,
z zachowaniem ich przebiegu;

3) realizacjê niekubaturowych obiektów ma³ej architektury;

4) realizacjê nasadzeñ oraz terenów zieleni urz¹dzonej, s³u¿¹-
cych rekreacyjnej funkcji obszaru.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§14. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru zapewniaj¹ ist-
niej¹ce drogi publiczne:

1) droga lokalna (ul. Kazimierza Wielkiego), oznaczenie na
rysunku KD-L;

2) drogi dojazdowe, z wyodrêbnieniem:

a) dróg istniej¹cych (ulice: Widok, Równa, Daleka), ozna-
czenie na rysunku KD-D,

b) drogi projektowanej (ul. Nad Gwd¹), ze zmian¹ rozgra-
niczeñ oraz funkcji drogi, oznaczenie na rysunku KD-D1
i KD-D2,

c) wyznaczonej drogi od skrzy¿owania ul. Kazimierza
Wielkiego z ul. Szkoln¹ (przed³u¿enie ul. Szkolnej),
oznaczenie na rysunku KD-D3).

2. Droga KD-D1 (ul. Nad Gwd¹) pe³ni funkcjê obs³ugi
obszaru w szczególno�ci wyznaczonych terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych US1 oraz parkingu Kp1, w powi¹zaniach z
uk³adem ulic: Zak¹tek � Nad Gwd¹ � Dalek¹ oraz parkingiem
i punktem widokowym nad Zalewem Gwdy.

3. Droga KD-D2 (ul. Nad Gwd¹) pe³ni funkcjê ograniczo-
nego ruchu samochodowego, ze zjazdem ze skrzy¿owania z
ul. Rzecznej (siêgacz dla obs³ugi terenów UE i US2) z zasto-
sowaniem jednego pasa ruchu samochodowego oraz ci¹gu
pieszo-rowerowego.

4. Droga KD-D3 (przed³u¿enie ul. Szkolnej) s³u¿y obs³u-
dze przedpola terenów UE oraz wyznaczonych terenów zabu-
dowy jednorodzinnej i mo¿e stanowiæ drogê pieszo-jezdn¹,
bez wyodrêbniania chodników.

5. Wyznaczony parking Kp2 s³u¿y w szczególno�ci obs³u-
dze terenu szko³y (UE).

6. Dla ruchu rowerowego wyodrêbnia siê, oznaczone
graficznie na rysunku:

1) ogólnomiejsk¹ rekreacyjn¹ trasê rowerow¹, s³u¿¹c¹ obs³u-
dze terenów wzd³u¿ rzeki Gwdy;

2) ci¹g pieszo-rowerowy w drodze KD-D2 oraz pozosta³e
drogi rowerowe w pasie drogowym ul. Kazimierza Wiel-
kiego, s³u¿¹ce powi¹zaniom z uk³adem dróg rowerowych
osiedla Koszyce.

7. Do planowanych dróg i parkingów maj¹ zastosowanie
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ drogi i ich
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usytuowanie oraz realizacja zgodna z planami inwestycyjnymi
miasta Pi³y � dla osiedla Koszyce.

§15. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê � z miejskich sieci wodoci¹gowych;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych � do miejskich sieci
kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych � do
miejskich sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem
retencji powierzchniowej na wyznaczonych terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, spe³niaj¹cej wyma-
gania odnosz¹ce siê do ochrony �rodowiska wodnego
przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrêbny-
mi;

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
energetycznego, zgodnie z warunkami dostawcy, z do-
puszczeniem realizacji elektroenergetycznych stacji trans-
formatorowych na wyznaczonych terenach zabudowy
us³ugowej (UE i US);

5) zasilanie w gaz ziemny � z istniej¹cego systemu gazoci¹-
gowego, z wymagan¹ realizacj¹ sieci w ul. Równej, Dale-
kiej i drodze dojazdowej KD-D3;

6) zaopatrzenie w ciep³o:

a) z sieci zdalaczynnych, z kot³owni KR �Koszyce� � dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ugowej,

b) indywidualnych kot³owni, spe³niaj¹cych wymagania
programu ochrony powietrza dla strefy powiat pilski,
z zakazem stosowania ogrzewania wêglowego lub z
sieci zdalaczynnych � dla istniej¹cej i planowanej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Zadania w³asne gminy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej okre�la za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

3. Na obszarze objêtym planem zachowuje siê przebiegi,
wzd³u¿ rzeki Gwdy, istniej¹cych linii elektroenergetycznych
s³u¿¹cych powi¹zaniom ponadlokalnym w krajowym syste-
mie energetycznym.

§16. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi
i budowlanymi, obejmuj¹cymi równie¿ przemieszczenie mas

ziemnych powsta³ych w procesie inwestycyjnym, nast¹pi
poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postêpo-
wanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a,
z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§17. 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.

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

§19. 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 nastê-
puj¹cych uchwa³:

1) Nr XLV/443/2001 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 listopada
2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó³o-
wego zagospodarowania przestrzennego Pi³a-Koszyce (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. Nr 32 poz. 968 z dnia 28.02.2002 r.);

2) Nr XIII/114/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 czerwca 1999
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szcze-
gó³owego zagospodarowania przestrzennego Pi³a-Koszy-
ce, terenu zawartego pomiêdzy ulicami: Kazimierza Wiel-
kiego, Dalek¹ oraz Nad Gwd¹ (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 60
poz. 1268 z dnia 31.08.1999 r.).

3) Nr XVI/144/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 wrze�nia
1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów wy³¹czonych z zabudowy (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. Nr 91 poz. 1646 z dnia 13.12.1999 r.).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVI/426/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 26 maja 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI
STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 2202

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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 zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Nad Gwd¹ z
ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Pi³y (uchwa³a Nr XLIV/
546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r.).

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVI/426/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 26 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y W REJONIE UL. NAD GWD¥, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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 rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Nad Gwd¹, obejmuj¹
realizacjê nastêpuj¹cych inwestycji:

1) sieci wodoci¹gowych w ulicach: Równej, Dalekiej, Szkol-
nej, Widok i Nad Gwd¹ �    110 mm, L=915,0 m;

2) sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach j.w. �   200 mm,
L=750,0 m;

3) sieci kanalizacji deszczowej w ulicach j.w. �   300 mm,
L=805,0 m.

§2. Zadania wymienione w §1 realizowane bêd¹ sukcesyw-
nie, zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych dla osiedla Koszyce.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzy-
gniêciu, finansowane bêd¹ zgodnie z zasadami okre�lonymi
w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infrastruk-
tury technicznej oraz strategii rozwoju miasta Pi³y.

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr XXXVI/426/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 26 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y W REJONIE UL. NAD GWD¥.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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 po rozpatrzeniu przedstawionej przez Prezydenta Miasta
Pi³y nieuwzglêdnionej uwagi do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul.
Nad Gwd¹, odnosz¹cej siê do przeznaczenia dzia³ki nr ewid.
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130 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej postana-
wia, co nastêpuje:

§1. Nie uwzglêdniæ uwagi i nie zmieniæ przeznaczenia
terenów sportu i rekreacji w rejonie ul. Nad Gwd¹ i Widok, dla

Poz. 2202, 2203

dzia³ki nr ewid. 130 na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, jako sprzecznej z zasadami kszta³towania struktury
przestrzennej obszaru oraz polityki przestrzennej gminy, okre-
�lonej w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pi³y.

2203

UCHWA£A Nr XXVII/185/09 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni¿ek tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli
pe³ni¹cych funkcje kierownicze w placówkach o�wiatowych gminy Lwówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó�n. zm.), Rada
Miejska w Lwówku uchwala, co nastêpuje:

§1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w placówkach o�wiatowych prowadzonych przez
Gminê Lwówek, obni¿a siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin zajêæ okre�lony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z pó�n. zm.), zwana dalej Kart¹ Nauczyciela,
wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
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§2. Wymiar zajêæ ustalonych zgodnie z §1 odnosi siê
równie¿ do nauczycieli zajmuj¹cych stanowiska kierownicze w
zastêpstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

§3. 1. Ka¿da godzina ponad ustalony w §1 wymiar godzin,
jest dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierow-
nicze, godzin¹ ponadwymiarow¹.

2. Godziny ponadwymiarowe, o których mowa w ust. 1,
mog¹ byæ przydzielone nauczycielom pe³ni¹cym funkcje kie-
rownicze na zasadach okre�lonych w art. 35 ust. 1 Karty
Nauczyciela. Przy okre�laniu progu 1/4 i 1/2 tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nie uwzglêdnia siê
jednak przyznanej w §1 obni¿ki godzin.

§4. Traci moc Uchwa³a Nr 30/99 Zarz¹du Miasta i Gminy
Lwówek z dnia 1.09.1999 r., w sprawie okre�lenia zasad

udzielenia i rozmiaru zni¿ek tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ dla dyrektorów, wicedyrektorów i na-
uczycieli pe³ni¹cych inne stanowiska kierownicze w szko³ach
i przedszkolach, których organem prowadz¹cym jest gmina
Lwówek oraz ustalenia obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
dla nauczycieli szkó³ i placówek o�wiatowych nie wymienio-
nych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrze�nia 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku

(-) Andrzej Kasperczak


