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UCHWA£A Nr XXVI/378/2008 RADY MIEJSKIEJ W �RODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów us³ugowo - mieszkaniowych w �rodzie Wlkp., rejon ulicy Witosa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w
�rodzie Wielkopolskiej uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
�roda Wlkp.�, zatwierdzonym uchwa³¹ nr XVI/374/2002 Rady
Miejskiej w �rodzie Wlkp. z dnia 22 lutego 2002 r. ze zmianami
wprowadzonymi uchwa³¹ nr III/21/2006 Rady Miejskiej w
�rodzie Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz uchwa³¹ nr XV/
209/2008 Rady Miejskiej w �rodzie Wlkp. z dnia 24 stycznia
2008 r. uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów us³ugowo - mieszkaniowych w
�rodzie Wlkp., rejon ulicy Witosa.

2. Granice obszaru objêtego planem zosta³y naniesione
na rysunku planu.

3. Plan miejscowy sk³ada siê z tre�ci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czê�ci:

1) rysunku planu - w skali 1:1.000 - za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du -
za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
zadañ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy -
za³¹cznik nr 3.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:

1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
us³ugowo - mieszkaniowych w �rodzie Wlkp., rejon ulicy
Witosa, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okre�lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

6) zwartej miejskiej zabudowie - nale¿y przez to rozumieæ
zwart¹ zabudowê historyczn¹, w której wnêtrza ulic i
placów stanowi¹ przestrzenie publiczne i okalaj¹ przestrze-
nie prywatne;

7) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic i placów w kszta³cie wydzielonym liniami rozgranicza-
j¹cymi - pierzejami, a stanowi¹ce spójn¹ funkcjonalnie i
dostêpn¹ publicznie przestrzenn¹ ca³o�æ;

8) przestrzeni prywatnej - nale¿y przez to rozumieæ przestrze-
nie wydzielone budynkami stanowi¹cymi pierzejê, od stro-
ny przeciwleg³ej w stosunku do przestrzeni publicznych;

9) pierzei - nale¿y przez to rozumieæ szereg elewacji frontowych
budynków ograniczaj¹cych przestrzeñ ulic lub placów;

10) kwartale zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê
strukturaln¹ w tradycyjnej tkance miejskiej o rzucie pozio-
mym w kszta³cie kwadratu, prostok¹ta lub wieloboku,
ograniczon¹ przestrzeni¹ ulic lub przestrzeni¹ placów;

11) budynku frontowym - nale¿y przez to rozumieæ budynek
stanowi¹cy element pierzei ulicy lub placu;

12) oficynie - nale¿y przez to rozumieæ budynek stanowi¹cy
skrzyd³o budynku frontowego, usytuowane prostopadle
lub w sposób zbli¿ony do prostopad³ego w stosunku do
budynku frontowego lub oddzielny budynek nie bêd¹cy
budynkiem frontowym, usytuowany przy granicy bocznej
dzia³ki i zwrócony elewacj¹ frontow¹ w kierunku przestrze-
ni prywatnej kwarta³u;

13) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ dzia³ki
budowlanej, która przylega do ulicy, stanowi¹cej prze-
strzeñ publiczn¹;

14) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku od strony przestrzeni publicznej;

15) frontowej obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ liniê wyznaczaj¹c¹ pierzejê w zwartej miejskiej
zabudowie. Ustalenie frontowej obowi¹zuj¹cej linii zabu-
dowy nie dotyczy takich elementów budynków jak: oka-
py, gzymsy oraz wysuniête nie wiêcej ni¿ 0,5 m. wykusze,
schody zewnêtrzne. Na obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
nale¿y sytuowaæ min. 75% d³ugo�ci elewacji frontowej
budynku;
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16) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, wyznaczaj¹c¹ pierzejê poza zwart¹ miejsk¹ zabu-
dow¹. Ustalenie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie dotyczy
takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy oraz
wysuniête nie wiêcej ni¿ o 0,5 m wykusze, schody ze-
wnêtrzne, pochylnie, rampy itp. Na obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy nale¿y sytuowaæ min. 75% d³ugo�ci rzutu ele-
wacji frontowej budynku;

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy w tradycyjnej tkance
miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ linie, oddzielaj¹ce
przestrzeñ w jakiej mog¹ siê znajdowaæ budynki od prze-
strzeni, na której nie ma mo¿liwo�ci zabudowy w zwartej
miejskiej zabudowie. Ustalenie nieprzekraczalnej linii za-
budowy w tradycyjnej tkance miejskiej nie dotyczy takich
elementów budynków jak: okapy, gzymsy oraz wysuniête
nie wiêcej ni¿ 0,5 m: wykusze, schody zewnêtrzne;

18) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
linie, oddzielaj¹ce przestrzeñ w jakiej mog¹ siê znajdowaæ
budynki od przestrzeni, na której nie ma mo¿liwo�ci zabu-
dowy poza zwart¹ miejsk¹ zabudow¹. Ustalenie nieprze-
kraczalnej linii zabudowy nie dotyczy takich elementów
budynków jak: okapy, gzymsy, oraz wysuniête nie wiêcej
ni¿ o 1,0 m: balkony, galerie, tarasy, werandy, wykusze,
schody zewnêtrzne, pochylnie, rampy itp. z zastrze¿eniem,
¿e nie zostan¹ przeznaczone na cele mieszkalne lub us³u-
gowe;

19) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymaga-
j¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowi-
sko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia wymienio-
ne w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r., w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szcze-
gó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na �rodowisko (Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r. ze
zmianami);

20) dopuszczalnych poziomach ha³asu - nale¿y przez to rozu-
mieæ dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone w Rozporz¹-
dzeniu Ministra Ochrony �rodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
�rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) dla okre�lonych rodza-
jów terenów;

21) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozu-
mieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ na dzia³ce bu-
dowlanej, a tak¿e 50% powierzchni tarasów i stropoda-
chów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na
pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o po-
wierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;

22) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ nasadzenia
zieleni g³ównie zimozielonej, formowanej w kszta³cie pa-
sów, szpalerów i kêp drzew stanowi¹cych przegrodê fi-
zyczn¹ i psychologiczn¹ pomiêdzy ró¿nymi funkcjami te-
renów;

23) us³ugach reprezentacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê us³ugow¹, charakteryzuj¹c¹ siê ponad przeciêt-

nymi standardami w zakresie wystroju architektonicznego
i wyposa¿enia wnêtrz. Szansê na uzyskanie po¿¹danego
efektu daj¹ wyselekcjonowane rodzaje us³ug, takie jak m.
in.: renomowane kawiarnie, restauracje, sklepy firmowe,
butiki, ajencje bankowe, biura obs³ugi klientów, dzia³al-
no�æ wystawiennicza, dzia³alno�æ konferencyjna, izby pa-
miêci, czytelnie, us³ugi edukacyjne, pracownie artystyczne;

24) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie no�niki infor-
macji wizualnej (no�niki na�cienne, wolnostoj¹ce, tablice
reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjny-
mi i zamocowaniami, nie bêd¹ce szyldami, tablicami infor-
macyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o zna-
kach i sygna³ach drogowych;

25) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
reklamê o powierzchni powy¿ej 10 m2;

26) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ ele-
menty systemu informacji miejskiej, w tym: tablice infor-
muj¹ce o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informuj¹ce
turystów, oraz tablice z og³oszeniami;

27) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dzia³alno�ci, nie bêd¹ce
reklam¹;

28) obiekcie ma³ej architektury - nale¿y przez to rozumieæ
niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: kultu religijnego jak
kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury; pos¹gi, wodotryski i
inne obiekty architektury ogrodowej; u¿ytkowe s³u¿¹ce
rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku jak piaskowni-
ce, hu�tawki, drabinki, �mietniki;

29) ³¹czniku - nale¿y przez to rozumieæ budynek ³¹cz¹cy dwa
budynki, którego funkcja ogranicza siê do komunikacji
wewnêtrznej;

30) dachu dwuspadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy dwie podstawowe po³acie dachowe o prze-
ciwleg³ych spadkach ³¹cz¹ce siê wzd³u¿ kalenicy, z dopusz-
czeniem uzupe³nienia mniejszymi po³aciami wynikaj¹cymi
z kszta³tu rzutu budynku lub wynikaj¹cymi z zastosowania
takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy,
naczó³ki itp.

31) dachu wielospadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy co najmniej trzy podstawowe po³acie dacho-
we o podobnych spadkach, ³¹cz¹ce siê w jednym punkcie
lub wzd³u¿ kalenic. W przypadku rozcz³onkowanego rzutu
budynku lub zastosowania takich elementów jak lukarny,
ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe po³acie mog¹
byæ uzupe³niane mniejszymi po³aciami o podobnych spad-
kach;

32) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o nachy-
leniu 18° lub wiêkszym albo o nachyleniu w �ci�le okre�lo-
nym przedziale - powy¿ej 18°;

33) dachu p³askim - nale¿y przez to rozumieæ dach o nachy-
leniu mniejszym ni¿ 18°.

§3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne stanowi¹ obowi¹zu-
j¹ce ustalenia planu:

1) granica obszaru objêtego planem;
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2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia
terenu;

3) budynki wpisane do rejestru zabytków oraz budynki ujête
w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

4) strefa ochronna od granic istniej¹cego czynnego cmentarza;

5) frontowe obowi¹zuj¹ce linie zabudowy (na terenach MM,
MM/U, UM);

6) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy (na terenie U);

7) nieprzekraczalne linie zabudowy (na terenach MM/U, UM,
MM) w tradycyjnej tkance miejskiej;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy (na terenach MN, MN/U, U);

9) oznaczenie granicy, przy której dopuszcza siê sytuowanie
budynków gospodarczych lub us³ugowych;

10) oznaczenie granicy, przy której ustala siê wymóg sytuowa-
nia budynków mieszkalnych lub us³ugowych;

11) osie widokowe;

12) pasy zieleni izolacyjnej.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§4. Wyznacza siê teren, oznaczony na rysunku planu
symbolem MM, na którym ustala siê:

1. przeznaczenie:

1) podstawowe: teren zwartej miejskiej zabudowy miesz-
kaniowej. W sk³ad przeznaczenia podstawowego
wchodz¹ budynki gospodarcze i gara¿e;

2) dopuszczalne: us³ugi. Us³ugi mog¹ byæ zlokalizowane
w obrêbie budynku mieszkalnego, przy czym nie mog¹
one zajmowaæ wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej
budynku mieszkalnego. Dopuszcza siê równie¿ doj�cia,
dojazdy, zieleñ izolacyjn¹ i urz¹dzon¹, urz¹dzenia o
niewielkich gabarytach zwi¹zane z funkcjonowaniem
lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub te-
lekomunikacyjnej - nie konkuruj¹ce wielko�ci¹ i wyso-
ko�ci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego.

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) istniej¹c¹ zabudowê nale¿y w maksymalnym zakresie
adaptowaæ i przystosowywaæ do wspó³czesnych stan-
dardów, przy zachowaniu warto�ci zabytkowych i es-
tetycznych;

2) projektowane budynki winny nawi¹zywaæ do istniej¹-
cej zabudowy poprzez zachowanie okre�lonych para-
metrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu. Rozwi¹zania architektonicz-
ne dla nowych budynków winny uwzglêdniaæ kontekst
s¹siedniej zabudowy, przy czym dopuszcza siê prze-
transponowanie tradycji na wspó³czesny jêzyk wyrazu;

3. zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko ani do
przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
mo¿e byæ wymagany oraz nie mog¹ powodowaæ przekro-
czenia standardów jako�ci �rodowiska, okre�lonych prze-
pisami odrêbnymi, poza terenem, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny. Wymóg ten nie dotyczy terenów
komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) zakazuje siê przekraczania dopuszczalnych poziomów ha-
³asu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z
Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony �rodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
ha³asu w �rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826);

3) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie obszaru o niskich pozio-
mach wód powierzchniowych nale¿y wzmacniaæ powierzch-
nie biologicznie czynne na gruncie rodzimym poprzez
umo¿liwienie zasilania ich wodami opadowymi i roztopo-
wymi i wykorzystanie wód opadowych do podlewania
ogrodów;

4) nale¿y adaptowaæ istniej¹c¹ zieleñ: zadrzewienia i zakrze-
wienia nie koliduj¹ce z projektowanym przeznaczeniem
terenu;

5) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie paliw
charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami emisyjno�ci,
takich jak energia elektryczna, gaz, olej opa³owy. Dopusz-
cza siê stosowanie paliw sta³ych pod warunkiem, ¿e urz¹-
dzenia do ich spalania spe³niaj¹ standardy energetyczno
- ekologiczne oraz posiadaj¹ znak bezpieczeñstwa ekolo-
gicznego;

6) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i przeka-
zywaæ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi oraz zgodnie z gminnym systemem go-
spodarki odpadami;

7) �cieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych
nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;

8) �cieki bytowe odprowadziæ do kanalizacji sanitarnej.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie historycznego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tablice infor-
macyjne, reklamy, elementy o�wietlenia ulicznego,
ogrodzenia winny byæ konsultowane z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i poprzedzo-
ne stosownym pozwoleniem;

2) prace remontowo - budowlane, prace konserwatorskie
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz
prace elewacyjne przy budynkach ujêtych w ewidencji
zabytków (tak¿e zmiana pokrycia dachowego, malowa-
nie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) jak
i podzia³y geodezyjne, lokalizacje nowych budynków
winny byæ konsultowane z Wielkopolskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, i poprzedzone stosow-
nym pozwoleniem. Dotyczy to nastêpuj¹cych budyn-
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ków: budynku przy ul. Ja¿d¿ewskiego nr 9, budynków
przy ul. Szamarzewskiego nr 2a, nr 16 i nr 18;

3) w przypadku konieczno�ci wymiany budynków wpisa-
nych do rejestru lub do ewidencji zabytków obowi¹zuje:

a) zachowanie podobnego kszta³tu bry³ budynków -
ich obrysów zewnêtrznych, wysoko�ci, rodzajów
dachów;

b) zachowanie zasad rozplanowania elewacji;

c) zastosowanie podobnych detali architektonicznych
i podobnych materia³ów wykoñczeniowych;

d) uzgodnienie projektu budynku z Wielkopolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, podczas inwestycji zwi¹zanych z pracami ziemny-
mi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych, których zakres okre�li Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków drog¹ decyzji. Inwestor
winien z³o¿yæ wniosek na pozwolenie na prowadzenie
badañ archeologicznych do WWKZ w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê;

5) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na
obszarze objêtym planem.

5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:

1) zakazuje siê lokalizowania wolnostoj¹cych reklam, re-
klam na elewacjach budynków oraz reklam wielkofor-
matowych;

2) szyldy i tablice informacyjne na budynkach nale¿y
obj¹æ standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki,
uzgodnionymi z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków;

3) dopuszcza siê montowanie elementów o�wietlenia ulicz-
nego na elewacjach budynków pod warunkiem uzgod-
nienia ich formy przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;

4) wzd³u¿ frontowych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy, w
obrêbie odstêpów pomiêdzy budynkami dopuszcza siê
pe³ne odcinki ogrodzeñ o d³ugo�ci nie przekraczaj¹cej
6 m wraz z pe³nymi bramami - w nawi¹zaniu do
istniej¹cych na posesji przy ul. A. Szamarzewskiego 5.
D³u¿sze odcinki ogrodzeñ od strony przestrzeni publicz-
nych - wy³¹cznie a¿urowe;

5) ustala siê o� widokow¹ od strony ul. A. Szamarzew-
skiego w kierunku budynku nr 14, oznaczaj¹c¹ zakaz
przys³aniania elewacji tego budynku.

6. parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) frontowa obowi¹zuj¹ca linia zabudowy: od strony ulicy
Ks. L. Ja¿d¿ewskiego oraz od strony ulicy A. Szama-
rzewskiego frontow¹ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy
wyznaczaj¹ istniej¹ce fronty dzia³ek - zgodnie z rysun-
kiem planu. Odstêpstwo od tej zasady stanowi budy-

nek na dzia³kach o nr ewid. 1047, 1048 od strony ul.
Szamarzewskiego 14 - p. zapis w ust. 9;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w tradycyjnej tkance
miejskiej obowi¹zuje w odleg³o�ci 10 m - 11,5 m od
terenu 2MN, oraz w odleg³o�ci 3 m od linii rozgranicza-
j¹cej ulicê pieszojezdn¹ 3KDX zgodnie z rysunkiem
planu;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ warto�ci: 0,45. Podany
wska�nik nale¿y stosowaæ dla okre�lenia mo¿liwo�ci
wprowadzenia nowej zabudowy i dopuszczalnej po-
wierzchni nowej zabudowy. Dla realizacji nowych ofi-
cyn oraz budynków gospodarczych lub gara¿y przy
obliczaniu tego wska�nika nale¿y uwzglêdniæ przysz³¹
zabudowê frontow¹ - w przypadku braku zabudowy
frontowej. Na dzia³kach z przekroczonym wska�nikiem
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie adaptowanie zabudo-
wy istniej¹cej w dotychczasowym zakresie.

4) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 15%.

5) sposób sytuowania budynków:

a) wzd³u¿ frontowych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy
nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie budynki mieszkalne z
mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia us³ug;

b) w przypadku wymiany budynków frontowych obo-
wi¹zuje usytuowanie przy tych samych granicach
bocznych dzia³ki;

c) dla nowych budynków frontowych obowi¹zuje usy-
tuowanie przynajmniej przy jednej granicy bocznej
dzia³ki przy czym dopuszcza siê usytuowanie z
wype³nieniem ca³ej szeroko�ci dzia³ki;

d) dla nowych budynków frontowych, wype³niaj¹cych
ca³¹ szeroko�æ dzia³ki obowi¹zuje zrealizowanie
bramowego przejazdu w parterze budynku, umo¿-
liwiaj¹cego dojazd do przestrzeni prywatnej;

e) dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowego budyn-
ku mieszkalnego w formie oficyny przy jednej z
granic bocznych dzia³ki;

f) dopuszcza siê lokalizowanie budynków gospodar-
czych lub gara¿y przy granicach bocznych dzia³ki;

g) dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cych budynków
gospodarczych lub gara¿y.

6) gabaryty budynków i rodzaj dachów:

a) na odcinku od budynku przy ulicy A. Szamarzew-
skiego 18 do budynku przy ulicy Ks. L. Ja¿d¿ewskie-
go nr 5 maksymalna wysoko�æ budynków fronto-
wych nie mo¿e przekraczaæ 8 m od poziomu chod-
nika do najwy¿szego gzymsu przy zastosowaniu
dachów o spadku do 18o. W obrêbie okre�lonego
gabarytu pionowego powinny siê mie�ciæ co naj-
mniej: kondygnacja parteru oraz 1 piêtro. Dopusz-
cza siê trzeci¹ kondygnacjê poddaszow¹ - przy
zastosowaniu �cianki kolankowej o wysoko�ci nie
przekraczaj¹cej 1 m.;
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b) na odcinku od budynku przy ulicy Ks. L. Ja¿d¿ew-
skiego nr 5a do budynku przy ulicy Ks. L. Ja¿d¿ew-
skiego nr 9 maksymalna wysoko�æ budynków fron-
towych nie mo¿e przekraczaæ 9 m od poziomu
chodnika do kalenicy dachu przy zastosowaniu
dachów stromych, o nachyleniu 30° - 45°, dwuspa-
dowych z kalenic¹ równoleg³¹ do osi ulicy. W
obrêbie okre�lonego gabarytu pionowego powinna
siê mie�ciæ kondygnacja parteru oraz poddasze
u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe. Dopuszcza siê facjaty,
okna dachowe, szczyty - przykryte dachami o po-
dobnym nachyleniu jak nachylenie g³ównych po³a-
ci dachowych. Pokrycie dachów: dachówka, mate-
ria³y imituj¹ce dachówkê lub inne tradycyjne mate-
ria³y pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, cegla-
sty do ciemnoczerwonego;

c) maksymalna wysoko�æ oficyny nie mo¿e przekra-
czaæ wysoko�ci budynku frontowego;

d) w przypadku usytuowania oficyny osi¹ pod³u¿n¹
równolegle do budynku frontowego obowi¹zuje
dach stromy dwuspadowy lub wielospadowy, z
kalenic¹ równoleg³¹ do frontu. Dla oficyn usytu-
owanych przy granicy dzia³ki, prostopadle do bu-
dynku frontowego dopuszcza siê dachy jednospa-
dowe. Dopuszcza siê facjaty, okna dachowe, szczy-
ty. Pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce
dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokrycio-
we w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciem-
noczerwonego;

e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków fronto-
wych i oficyn;

f) budynki gospodarcze jednokondygnacyjne z da-
chami jednospadowymi o nachyleniu do 18°;

g) powy¿ej gabarytów okre�lonych dla budynków
dopuszcza siê budowle takie jak elementy technicz-
ne, np. kominy nie przekraczaj¹ce wysoko�ci 12 m
n.p.t;

7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów:

1) z uwagi na nie wystêpowanie na obszarze objêtym
planem terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych nie odniesiono siê do tych
zagadnieñ;

2) teren jest po³o¿ony w obrêbie historycznego uk³adu
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków - p.
ustalenia ust. 4.

8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci:

1) nie okre�la siê zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci wymagaj¹cych wszczêcia procedury w
rozumieniu przepisów odrêbnych;

2) adaptuje siê dotychczasowe podzia³y wewn¹trz terenu
MM oraz dotychczasowe s³u¿ebno�ci drogowe;

3) w przypadku, gdy na dzia³ce istnieje wiêcej ni¿ jeden
budynek mieszkalny, dopuszcza siê podzia³ tej dzia³ki
na czê�ci, pod nastêpuj¹cymi warunkami:

a) ¿adna z czê�ci nie bêdzie mniejsza ni¿ 200 m2.
Mniejsze dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie jako po-
dzia³y koryguj¹ce, maj¹ce na celu poprawienie funk-
cjonalno�ci istniej¹cych podzia³ów;

b) na ka¿dej z dzia³ek zostan¹ spe³nione wska�niki
zapisane w ust. 6 pkt 3 i pkt 4;

c) zostan¹ zapewnione doj�cia i dojazdy do ka¿dego
z budynków mieszkalnych - zgodnie z przepisami
szczególnymi, przy czym mo¿e to byæ dojazd s³u-
¿ebny.

4) dopuszcza siê powiêkszenie terenu MM kosztem przy-
leg³ych dzia³ek na terenie 2MN, pod warunkiem zacho-
wania minimalnej wielko�ci dzia³ki na terenie 2MN w
wymiarze 300 m2.

9. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w zwi¹zku z
ustaleniem osi widokowej dla budynku przy ulicy A. Sza-
marzewskiego 14, na terenie dzia³ek tego budynku ustala
siê zakaz zabudowy od strony frontu;

10. zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu MM stanowi¹:

a) istniej¹ce poza obszarem objêtym planem ulice: ul.
A. Szamarzewskiego - klasy lokalnej KDL, ul. Ks. L.
Ja¿d¿ewskiego - klasy zbiorczej KDZ w ci¹gu drogi
powiatowej 3719P;

b) projektowane ulice pieszojezdne 1KDX i 3KDX;

c) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
które nale¿y zabezpieczyæ na, terenie w³asnym dzia-
³ek w ilo�ci co najmniej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
przy czym mog¹ to byæ miejsca w gara¿u. W przy-
padku zlokalizowania us³ug nale¿y zabezpieczyæ na
dzia³ce dodatkowe miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych w wymiarze 3 stanowiska na 10
zatrudnionych osób lub u¿ytkowników us³ug.

2) zaopatrzenie w wodê p. §10, ust 10, pkt 2;

3) odprowadzenie �cieków bytowych p. §10, ust 10, pkt 3;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych p. §10,
ust 10, pkt 4;

5) doprowadzenie energii elektrycznej p. §10, ust 10, pkt 5;

6) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci gazowej - p. §10, ust 10,
pkt 6;

7) sieæ telekomunikacyjna - p. §10, ust 10, pkt 7;

8) zaopatrzenie w ciep³o - p. §10, ust 10, pkt 8.

11. nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§5. Wyznacza siê tereny, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 MM/U, 2 MM/U, na których ustala siê:
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1. przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zwartej miejskiej zabudowy miesz-
kaniowej z us³ugami:

a) budynki frontowe: funkcja mieszkaniowa oraz us³u-
gi w tym us³ugi zdrowia. Us³ugi nie mog¹ zajmo-
waæ wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynku
frontowego;

b) oficyny: funkcja mieszkaniowa oraz us³ugi w tym
us³ugi zdrowia, a tak¿e prowadzenie nieuci¹¿liwej
dzia³alno�ci wytwórczej. Dopuszcza siê przeznacze-
nie oficyny wy³¹cznie na cele mieszkaniowe lub
wy³¹cznie na cele us³ugowe lub dzia³alno�ci wy-
twórczej;

c) ograniczenia w zakresie lokalizowania niektórych
rodzajów us³ug zosta³y zapisane w ust. 9;

2) dopuszczalne: budynki gospodarcze, gara¿e, doj�cia,
dojazdy, drogi po¿arowe, zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia
o niewielkich gabarytach zwi¹zane z funkcjonowaniem
lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub te-
lekomunikacyjnej - nie konkuruj¹ce wielko�ci¹ i wyso-
ko�ci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego.

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) istniej¹c¹ zabudowê nale¿y w maksymalnym zakresie
adaptowaæ i przystosowywaæ do wspó³czesnych stan-
dardów, przy zachowaniu warto�ci zabytkowych i es-
tetycznych;

2) projektowane budynki winny nawi¹zywaæ do istniej¹-
cej zabudowy poprzez zachowanie okre�lonych para-
metrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu. Rozwi¹zania architektonicz-
ne dla nowych budynków winny uwzglêdniaæ kontekst
s¹siedniej zabudowy, przy czym dopuszcza siê prze-
transponowanie tradycji na wspó³czesny jêzyk wyrazu;

3. zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko ani
do przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany oraz nie mog¹ powodowaæ
przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska, okre�lo-
nych przepisami odrêbnymi, poza terenem, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny. Wymóg ten nie dotyczy
terenów komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) zakazuje siê przekraczania dopuszczalnych poziomów
ha³asu jak dla terenów na cele mieszkaniowo - us³ugo-
we zgodnie z Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony �rodo-
wiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów ha³asu w �rodowisku (Dz.U. Nr 120,
poz. 826);

3) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie obszaru o niskich
poziomach wód powierzchniowych nale¿y wzmacniaæ
powierzchnie biologicznie czynne na gruncie rodzi-
mym poprzez umo¿liwienie zasilania ich wodami opa-

dowymi i roztopowymi i wykorzystanie wód opado-
wych do podlewania ogrodów;

4) nale¿y adaptowaæ istniej¹c¹ zieleñ: zadrzewienia i za-
krzewienia nie koliduj¹ce z projektowanym przeznacze-
niem terenu;

5) w obrêbie przestrzeni prywatnych stosowaæ wy³¹cznie
nawierzchnie przepuszczalne dla komunikacji ko³owej
i pieszej;

6) nale¿y zrealizowaæ pasy zieleni izolacyjnej wzd³u¿ gra-
nic z terenem 4 MN - zgodnie z rysunkiem planu;

7) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie
paliw charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami
emisyjno�ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej
opa³owy. Dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych pod
warunkiem, ¿e urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹
standardy energetyczno - ekologiczne oraz posiadaj¹
znak bezpieczeñstwa ekologicznego;

8) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i prze-
kazywaæ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami odrêbnymi oraz zgodnie z gminnym syste-
mem gospodarki odpadami;

9) �cieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzo-
nych nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
�cieki opadowe o ponadnormatywnym zanieczysz-
czeniu przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczo-
wej powinny byæ podczyszczone w separatorach �cie-
ków;

10) �cieki bytowe odprowadziæ do kanalizacji sanitarnej.
�cieki przemys³owe, zwi¹zane us³ugami mog¹ wyma-
gaæ oczyszczenia do parametrów okre�lonych przez
w³a�ciciela kanalizacji sanitarnej.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie historycznego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tablice infor-
macyjne, reklamy, elementy o�wietlenia ulicznego,
ogrodzenia winny byæ konsultowane z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i poprzedzo-
ne stosownym pozwoleniem;

2) prace remontowo - budowlane, prace konserwatorskie
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz
prace elewacyjne przy budynkach ujêtych w ewidencji
zabytków (tak¿e zmian pokrycia dachowego, malowa-
nie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) jak
i podzia³y geodezyjne, lokalizacje nowych budynków
winny byæ konsultowane z Wielkopolskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków i poprzedzone stosow-
nym pozwoleniem. Dotyczy to nastêpuj¹cych budyn-
ków: budynku przy ul. A. Szamarzewskiego 20, budyn-
ków przy ul. Górki nr 4, nr 6, nr 8, nr 14, nr 16, nr 18a,
nr 20 budynków przy ul. Daszyñskiego nr 28, nr 30, nr
32, nr 34.

3) w przypadku konieczno�ci wymia ny budynków zabyt-
kowych obowi¹zuje:
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a) zachowanie podobnego kszta³tu bry³ budynków -
ich obrysów zewnêtrznych, wysoko�ci, rodzajów
dachów;

b) zachowanie zasad rozplanowania elewacji;

c) zastosowanie podobnych detali architektonicznych
i podobnych materia³ów wykoñczeniowych;

d) uzgodnienie projektu budynku z Wielkopolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków;

4) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, podczas inwestycji zwi¹zanych z pracami ziemny-
mi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych, których zakres okre�li Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków drog¹ decyzji. Inwestor
winien z³o¿yæ wniosek na pozwolenie na prowadzenie
badañ archeologicznych do WWKZ w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê;

5) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na
obszarze objêtym planem.

5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:

1) zakazuje siê lokalizowania reklam wielkoformatowych;

2) od strony przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizo-
wania wolnostoj¹cych reklam oraz reklam na elewa-
cjach budynków. Dopuszcza siê reklamy w obrêbie
przestrzeni prywatnych uzgodnione z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

3) szyldy i tablice informacyjne na budynkach nale¿y
obj¹æ standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki,
uzgodnionymi z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków;

4) dopuszcza siê montowanie elementów o�wietlenia ulicz-
nego na elewacjach budynków pod warunkiem uzgod-
nienia ich formy przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;

5) wzd³u¿ frontowych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy, w
obrêbie odstêpów pomiêdzy budynkami dopuszcza siê
pe³ne odcinki ogrodzeñ o d³ugo�ci nie przekraczaj¹cej
6 m wraz z pe³nymi bramami. D³u¿sze odcinki ogrodzeñ
od strony przestrzeni publicznych - wy³¹cznie a¿urowe;

6) na terenie 1 MM/U, na odcinku granicz¹cym z terenem
2ZP nale¿y zrealizowaæ pe³ne ogrodzenie;

6. parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) frontowa obowiajzuj¹ca linia zabudowy: od strony
ulicy A. Szamarzewskiego, od strony ulicy Górki oraz
od strony ulicy Daszyñskiego frontow¹ obowi¹zuj¹c¹
liniê zabudowy wyznaczaj¹ istniej¹ce fronty dzia³ek,
przy czym adaptuje siê jako wyj¹tki od tej zasady
lokalizacje istniej¹cych budynków przy ulicy Górki 12
oraz przy ulicy Górki 18 - zgodnie z rysunkiem planu;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w tradycyjnej tkance
miejskiej obowi¹zuj¹:

a) na terenie 1 MM/U w odleg³o�ci 6 m od pó³nocnej
granicy z terenem 4 MN oraz w odleg³o�ci 8 m od
zachodniej granicy dzia³ki 1059/1 - zgodnie z rysun-
kiem planu;

b) na terenie 1 MM/U w odleg³o�ci 4 m od placu
nawrotu ulicy 1KDd, zgodnie z rysunkiem planu;

c) na terenie 2 MM/U w odleg³o�ci 4 m od frontowych
granic dzia³ek od strony ul. Witosa.

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ warto�ci: 0,4. Podany
wska�nik nale¿y stosowaæ dla okre�lenia mo¿liwo�ci
wprowadzenia nowej zabudowy i dopuszczalnej po-
wierzchni nowej zabudowy. Dla realizacji nowych ofi-
cyn, budynków gospodarczych lub gara¿y przy oblicza-
niu tego wska�nika nale¿y uwzglêdniæ przysz³¹ zabudo-
wê frontow¹ - w przypadku braku zabudowy frontowej.
Na dzia³kach z przekroczonym wska�nikiem powierzch-
ni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki do-
puszcza siê adaptowanie zabudowy istniej¹cej w do-
tychczasowym zakresie;

4) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 15%.

5) sposób sytuowania budynków:

a) wzd³u¿ frontowych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy
nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie budynki mieszkalne z
mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia us³ug;

b) w przypadku wymiany budynków frontowych obo-
wi¹zuje usytuowanie przy tych samych granicach
bocznych dzia³ki;

c) dla nowych budynków frontowych obowi¹zuje usy-
tuowanie przynajmniej przy jednej granicy bocznej
dzia³ki przy czym dopuszcza siê usytuowanie z
wype³nieniem ca³ej szeroko�ci dzia³ki;

d) dla nowych budynków frontowych wype³niaj¹cych
ca³¹ szeroko�æ dzia³ki obowi¹zuje zrealizowanie
przejazdu bramowego w parterze budynku, umo¿-
liwiaj¹cego dojazd do przestrzeni prywatnej;

e) zakazuje siê zabudowywania istniej¹cych odstêpów
pomiêdzy budynkami frontowymi z dopuszczeniem
zast¹pienia ich przejazdami bramowymi w parterze
budynku;

f) dopuszcza siê zlokalizowanie na dzia³ce budynków
w formie oficyn oraz budynków gospodarczych lub
gara¿y usytuowanych przy granicach bocznych
dzia³ki;

g) dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cych budynków w
obrêbie przestrzeni prywatnych terenów MM/U,
przy czym w stosunku do budynków zabytkowych
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w ust. 4.

6) gabaryty budynków i rodzaj dachów:

a) maksymalna wysoko�æ budynków frontowych nie
mo¿e przekraczaæ 11 m od poziomu chodnika do
kalenicy dachu. W obrêbie okre�lonego gabarytu
pionowego powinny siê mie�ciæ: kondygnacja par-
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teru, piêtro oraz trzecia kondygnacja poddaszowa,
oddzielona od parteru i piêtra poziomym gzymsem
przy zastosowaniu dachu p³askiego. Dopuszcza siê
rozwi¹zanie wariantowe: dwie kondygnacje przy
zastosowaniu dachu stromego. Na dzia³ce o nr
ewid. 1075 dopuszcza siê budynek frontowy parte-
rowy przy zastosowaniu dachu stromego;

b) dachy budynków frontowych - strome, o nachyle-
niu 30° - 45° lub p³askie, dwuspadowe z kalenicami
równoleg³ymi do osi ulic. Przy dachach stromych
dopuszcza siê facjaty, okna dachowe, szczyty -
przykryte dachami o podobnym nachyleniu jak
nachylenie g³ównych po³aci dachowych. Krycie da-
chówk¹, materia³ami imituj¹cymi dachówkê lub
innymi tradycyjnymi materia³ami pokryciowymi w
gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemnoczer-
wonego;

c) maksymalna wysoko�æ oficyny nie mo¿e przekra-
czaæ wysoko�ci budynku frontowego;

d) w oficynach usytuowanych d³u¿szym bokiem przy
granicy dzia³ki dachy jednospadowe z mo¿liwo�ci¹
uzupe³nienia o po³acie wynikaj¹ce z rozcz³onkowa-
nia rzutu. W oficynach, usytuowanych szczytem
przy granicy dzia³ki dopuszcza siê dachy dwuspado-
we z kalenic¹ ustawion¹ równolegle do osi pod³u¿-
nej budynku;

e) budynki gospodarcze o maksymalnej wysoko�ci
dwóch kondygnacji, z dachami o nachyleniu do 18°,
jednospadowymi, przy czym dopuszcza siê uzupe³-
nienia o po³acie wynikaj¹ce z rozcz³onkowania rzutu;

f) powy¿ej gabarytów okre�lonych dla budynków
dopuszcza siê budowle takie jak elementy technicz-
ne, np. kominy nie przekraczaj¹ce wysoko�ci 15 m
n.p.t. Na terenie 2 MM/U istniej¹ce kominy z ceg³y
o wysoko�ci ok. 15 m nale¿y zaadaptowaæ;

g) dopuszcza siê podpiwniczenie oficyn i budynków
frontowych;

7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów:

1) z uwagi na nie wystêpowanie na obszarze objêtym
planem terenów górniczych a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych nie odniesiono siê do tych
zagadnieñ;

2) teren jest po³o¿ony w obrêbie historycznego uk³adu
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków - p.
ustalenia ust. 3.

8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci:

1) nie ustala siê zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci wymagaj¹cych wszczêcia procedury w
rozumieniu przepisów odrêbnych;

2) adaptuje siê dotychczasowe podzia³y wewn¹trz tere-
nów MM/U oraz dotychczasowe s³u¿ebno�ci drogowe;

3) dopuszcza siê podzia³ dzia³ek pod nastêpuj¹cymi wa-
runkami:

a) ¿adna z czê�ci nie bêdzie mniejsza ni¿ 500 m2.
Mniejsze dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie jako po-
dzia³y koryguj¹ce, maj¹ce na celu poprawienie funk-
cjonalno�ci istniej¹cych podzia³ów;

b) na ka¿dej z dzia³ek zostan¹ spe³nione wska�niki
zapisane w ust. 6 pkt 3 i pkt 4;

c) zostan¹ zapewnione doj�cia i dojazdy do ka¿dego
z budynków � zgodnie z przepisami szczególnymi,
przy czym mo¿e to byæ dojazd s³u¿ebny;

9. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê w
czê�ci terenu 2 MM/U, objêtej stref¹ ochronn¹ od granic
istniej¹cego czynnego cmentarza, zakaz lokalizowania za-
budowy mieszkaniowej oraz us³ug gastronomii, us³ug
handlu towarami spo¿ywczymi oraz dzia³alno�ci wykluczo-
nej na podstawie przepisów szczególnych;

10. zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów 1MM/U, 2MM/U sta-
nowi¹:

a) istniej¹ce poza obszarem objêtym planem ulice: ul.
A. Szamarzewskiego - klasy lokalnej KDL, ul. Górki
- klasy lokalnej KDL, ul. Daszyñskiego - klasy zbior-
czej KDZ, ul. Witosa - klasy zbiorczej KDZ;

b) projektowana ulica pieszojezdna 1KDX;

c) projektowana ulica dojazdowa 1KDd, zakoñczona
placem nawrotu;

d) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
które nale¿y zabezpieczyæ na terenach w³asnych
dzia³ek w ilo�ci co najmniej 1,5 miejsca na 1 miesz-
kanie, 3 stanowiska na ka¿de 100 m2 us³ug,
3 stanowiska na 10 zatrudnionych osób lub u¿yt-
kowników us³ug, w tym miejsca postojowe dla
osób niepe³nosprawnych. Do okre�lonej liczby
miejsc wlicza siê miejsca w gara¿u;

e) w przypadku, gdyby funkcja us³ugowa wymaga³a
obs³ugi samochodami ciê¿arowymi ustala siê obo-
wi¹zek zorganizowania miejsc prze³adunku na tere-
nie w³asnym dzia³ki,

2) zaopatrzenie w wodê p. §10, ust 10, pkt 2;

3) odprowadzenie �cieków p. §10, ust 10, pkt 3;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych p. §10,
ust 10, pkt 4;

5) doprowadzenie energii elektrycznej p. §10, ust 10, pkt 5;

6) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci gazowej - p. §10, ust 10,
pkt 6;

7) sieæ telekomunikacyjna - p. §10, ust 10, pkt 7;

8) zaopatrzenie w ciep³o - p. §10, ust 10, pkt 8.

11. nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
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§6. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami 1UM - 4UM, na których ustala siê:

1. przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zwartej miejskiej zabudowy us³u-
gowej. Na terenach 1UM i 2UM w ramach przeznacze-
nia podstawowego ustala siê lokalizowanie us³ug re-
prezentacyjnych.

2) dopuszczalne: doj�cia i dojazdy, drogi po¿arowe, zieleñ
urz¹dzona, urz¹dzenia o niewielkich gabarytach zwi¹-
zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infra-
struktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie kon-
kuruj¹ce wielko�ci¹ i wysoko�ci¹ z obiektami przezna-
czenia podstawowego.

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) istniej¹c¹ zabudowê nale¿y w maksymalnym zakresie
adaptowaæ i przystosowywaæ do wspó³czesnych stan-
dardów, przy zachowaniu warto�ci zabytkowych i es-
tetycznych;

2) projektowane budynki nawi¹zywaæ do istniej¹cej zabu-
dowy poprzez zachowanie okre�lonych parametrów i
wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu. Rozwi¹zania architektoniczne dla no-
wych budynków winny uwzglêdniaæ kontekst s¹sied-
niej zabudowy, przy czym dopuszcza siê przetranspo-
nowanie tradycji na wspó³czesny jêzyk wyrazu;

3. zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko ani
do przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany oraz nie mog¹ powodowaæ
przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska, okre�lo-
nych przepisami odrêbnymi, poza terenem, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny. Wymóg ten nie dotyczy
terenów komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) zakazuje siê przekraczania dopuszczalnych poziomów
ha³asu jak dla terenów na cele mieszkaniowo - us³ugo-
we zgodnie z Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony �rodo-
wiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów ha³asu w �rodowisku (Dz.U. Nr 120,
poz. 826);

3) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie obszaru o niskich
poziomach wód powierzchniowych, nale¿y wzmacniaæ
powierzchnie biologicznie czynne na gruncie rodzi-
mym poprzez umo¿liwienie zasilania ich wodami opa-
dowymi i roztopowymi i wykorzystanie wód opado-
wych do podlewania trawników;

4) nale¿y adaptowaæ istniej¹c¹ zieleñ: zadrzewienia i za-
krzewienia nie koliduj¹ce z projektowanym przeznacze-
niem terenu;

5) w obrêbie terenów nawierzchnie przewidziane dla ko-
munikacji ko³owej lub pieszej wykonywaæ wy³¹cznie
jako przepuszczalne;

6) na terenie 3UM nale¿y zrealizowaæ pasy zieleni izola-
cyjnej wzd³u¿ granic z terenem 3MN, zgodnie z rysun-
kiem planu;

7) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie
paliw charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami
emisyjno�ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej
opa³owy. Dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych pod
warunkiem, ¿e urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹
standardy energetyczno - ekologiczne oraz posiadaj¹
znak bezpieczeñstwa ekologicznego;

8) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i prze-
kazywaæ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami odrêbnymi oraz zgodnie z gminnym syste-
mem gospodarki odpadami;

9) �cieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzo-
nych nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;

10) �cieki bytowe odprowadziæ do kanalizacji sanitarnej.
�cieki przemys³owe, zwi¹zane us³ugami mog¹ wyma-
gaæ oczyszczenia do parametrów okre�lonych przez
w³a�ciciela kanalizacji sanitarnej

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie historycznego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tablice infor-
macyjne, reklamy, elementy o�wietlenia ulicznego,
ogrodzenia winny byæ konsultowane z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i poprzedzo-
ne stosownym pozwoleniem;

2) prace remontowo - budowlane, prace konserwatorskie
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz
prace elewacyjne przy budynkach ujêtych w ewidencji
zabytków (tak¿e zmiana pokrycia dachowego, malowa-
nie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
jak i podzia³y geodezyjne, lokalizacje nowych budyn-
ków winny byæ konsultowane z Wielkopolskim Woje-
wódzkim konserwatorem Zabytków - i poprzedzone
stosownym pozwoleniem. Dotyczy to nastêpuj¹cych
budynków: budynków gospodarczych nale¿¹cych do
zespo³u budynku przy ul. Szamarzewskiego 18, budyn-
ków gospodarczych nale¿¹cych do zespo³u budynków
przy ul. Górki 20.

3) zakazuje siê ocieplania od zewn¹trz elewacji z czerwo-
nej ceg³y licowej;

4) w przypadku konieczno�ci wymiany budynków zabyt-
kowych obowi¹zuje:

a) zachowanie podobnego kszta³tu bry³ budynków -
ich obrysów zewnêtrznych, wysoko�ci, rodzajów
dachów;

b) zachowanie zasad rozplanowania elewacji;

c) zastosowanie podobnych detali architektonicznych
i podobnych materia³ów wykoñczeniowych;

d) uzgodnienie projektu budynku z Wielkopolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków
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5) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, podczas inwestycji zwi¹zanych z pracami ziemny-
mi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych, których zakres okre�li Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków drog¹ decyzji. Inwestor
winien z³o¿yæ wniosek na pozwolenie na prowadzenie
badañ archeologicznych do WWKZ w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê;

6) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na
obszarze objêtym planem.

5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:

1) zakazuje siê lokalizowania reklam wielkoformatowych;

2) na terenach 1UM, 2UM zakazuje siê lokalizowania
reklam na elewacjach budynków. Zakaz ten dotyczy
równie¿ elewacji zabytkowych budynków na terenie
3UM;

3) wolnostoj¹ce reklamy, szyldy i tablice informacyjne na
budynkach nale¿y obj¹æ standardami grafiki, liternic-
twa, kolorystyki, uzgodnionymi z Wielkopolskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;

4) dopuszcza siê montowanie elementów o�wietlenia ulicz-
nego na elewacjach budynków pod warunkiem uzgod-
nienia ich formy przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;

5) na terenach 1UM i 2UM zakazuje siê wprowadzania
ogrodzeñ od strony ulicy pieszojezdnej publicznej 1KDX.
Na odcinkach wzd³u¿ granic z terenami: MM, 2MN i
4MN nale¿y zrealizowaæ pe³ne ogrodzenia;

6) na terenie 3UM wzd³u¿ frontowej obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy dopuszcza siê pe³ne ogrodzenie lub pe³n¹
bramê;

7) na terenie 4UM - od strony przestrzeni publicznych
ogrodzenia a¿urowe, z dopuszczeniem odcinków pe³-
nych o d³ugo�ci nie przekraczaj¹cej 50% d³ugo�ci;

6 parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) frontowe obowi¹zuj¹ce linie zabudowy:

a) na terenach 1UM i 2UM frontowe obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy wyznaczaj¹ fronty istniej¹cych za-
bytkowych budynków - zgodnie z rysunkiem planu;

b) na terenach SUM i 4UM od strony ulicy Daszyñskie-
go frontow¹ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wyzna-
czaj¹ istniej¹ce fronty dzia³ek - zgodnie z rysunkiem
planu.

2) nieprzekraczalne linie zabudowy obowi¹zuj¹:

a) na terenie 2UM w odleg³o�ci 3 m w nawi¹zaniu do
istniej¹cego zabytkowego budynku oraz w odleg³o-
�ci 9 m � 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê 1KDd

- zgodnie z rysunkiem planu;

b) na terenie 3UM w odleg³o�ci 6 m od granic z
terenem 3MN - zgodnie z rysunkiem planu;

c) na terenie 4UM w odleg³o�ci 4 m od linii rozgrani-
czaj¹cej wzd³u¿ ulicy Witosa oraz w odleg³o�ci 4 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren kdw - zgodnie z
rysunkiem planu;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ warto�ci:

a) na terenie 1UM-0,8;

b) na terenie 2UM - 0,7;

c) na terenie 3UM - 0,4;

d) na terenie 4UM-0,5;

4) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿:

a) na terenie 1UM-10%;

b) na terenie 2UM - 20%;

c) na terenie 3UM - 15%;

d) na terenie 4UM - 15%;

5) sposób sytuowania budynków:

a) dopuszcza siê usytuowanie budynków us³ugowych
przy granicach bocznych dzia³ki;

b) dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cych nie zabytko-
wych budynków;

6) gabaryty budynków i rodzaj dachów:

a) na terenie 2UM projektowany budynek us³ugowy
powinien mieæ jedn¹ kondygnacjê o wysoko�ci nie
wiêkszej ni¿ 4,0 m od poziomu terenu do okapu
dachu i dach o nachyleniu do 18o z kalenic¹ rów-
noleg³¹ do osi ulicy pieszojezdnej 1KDX;

b) na terenach 3UM i 4UM maksymalna wysoko�æ
nowych budynków nie mo¿e przekraczaæ 11 m od
poziomu chodnika do kalenicy dachu. Dachy dwu-
spadowe, wielospadowe lub w przypadku usytu-
owania przy granicy dzia³ki - jednospadowe, strome
lub p³askie. Dla zabudowy realizowanej od strony
ul. Daszyñskiego, na styku z terenem 2MM/U obo-
wi¹zuj¹ gabaryty i dachy okre�lone w §5 ust. 6, pkt
6;

c) dla dachów stromych krycie dachówk¹, materia³a-
mi imituj¹cymi dachówkê lub innymi tradycyjnymi
materia³ami pokryciowymi w gamie kolorów: bru-
natny, ceglasty do ciemnoczerwonego;

7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów:

1) z uwagi na nie wystêpowanie na obszarze objêtym
planem terenów górniczych a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych nie odniesiono siê do tych
zagadnieñ;

2) teren jest po³o¿ony w obrêbie historycznego uk³adu
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków - p.
ustalenia ust. 4;
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3) teren 4UM jest po³o¿ony w obrêbie strefy ochronnej od
granic istniej¹cego czynnego cmentarza - p. ustalenia
ust. 9;

8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci objêtym planem miejscowym:

1) nie ustala siê zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci wymagaj¹cych wszczêcia procedury w
rozumieniu przepisów odrêbnych;

2) adaptuje siê dotychczasowy podzia³ wewn¹trz terenu
3UM oraz dotychczasowe s³u¿ebno�ci drogowe;

3) dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu 4UM na
zasadzie dojazdu s³u¿ebnego od strony jednej z s¹sied-
nich dzia³ek;

4) dopuszcza siê podzia³ terenu 2UM, maksymalnie na
dwie dzia³ki, przy czym ¿adna z czê�ci nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 300 m2;

5) dopuszcza siê podzia³ terenów 3UM i 4UM pod nastê-
puj¹cymi warunkami:

a) ¿adna z dzia³ek nie bêdzie mniejsza ni¿ 500 m2.
Mniejsze dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie jako po-
dzia³y koryguj¹ce, maj¹ce na celu poprawienie funk-
cjonalno�ci istniej¹cych podzia³ów;

b) na ka¿dej z dzia³ek zostan¹ spe³nione wska�niki
zapisane w ust. 6 pkt 3 i pkt 4;

c) zostan¹ zapewnione doj�cia i dojazdy do ka¿dego
z budynków - zgodnie z przepisami szczególnymi,
przy czym mo¿e to byæ dojazd s³u¿ebny;

9. w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê w
czê�ci terenu 4UM, objêtej stref¹ ochronn¹ od granic
istniej¹cego czynnego cmentarza, zakaz lokalizowania us³ug
gastronomii, us³ug handlu towarami spo¿ywczymi oraz
dzia³alno�ci wykluczonej na podstawie przepisów szcze-
gólnych;

10. zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów 1UM-4UM stanowi¹:

a) istniej¹ce poza obszarem objêtym planem ulice: ul.
A. Szamarzewskiego - klasy lokalnej KDL, ul. Górki
- klasy lokalnej KDL, ul. Daszyñskiego - klasy zbior-
czej KDZ, ul. W. Witosa - klasy zbiorczej KDZ;

b) projektowana ulica dojazdowa 1KDd;

c) projektowana ulice pieszojezdna 1KDX;

d) teren 4UM wymaga zapewnienia dojazdu nie koli-
duj¹cego z rozwi¹zaniem komunikacyjnym wêz³a
ulic Witosa, Nekielskiej i Daszyñskiego;

e) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
które nale¿y zabezpieczyæ na terenach 2UM, 3UM,
4UM - w obrêbie dzia³ek, w ilo�ci co najmniej 3
stanowiska na ka¿de 100 m2 us³ug, 3 stanowiska na
10 zatrudnionych osób lub u¿ytkowników us³ug, w
tym miejsca postojowe dla osób niepe³nospraw-

nych. Do okre�lonej liczby miejsc wlicza siê miejsca
w gara¿u;

f) w przypadku, gdyby na terenach 3UM i 4UM funk-
cja us³ugowa wymaga³a obs³ugi samochodami ciê-
¿arowymi ustala siê obowi¹zek zorganizowania
miejsc prze³adunku na terenie w³asnym dzia³ki,

2) zaopatrzenie w wodê p. §10, ust 10, pkt 2;

3) odprowadzenie �cieków bytowych p. §10, ust 10, pkt 3;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych p. §10,
ust 10, pkt 4;

5) doprowadzenie energii elektrycznej p. §10, ust 10,
pkt 5;

6) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci gazowej - p. §10, ust 10,
pkt 6;

7) sieæ telekomunikacyjna - p. §10, ust 10, pkt 7;

8) zaopatrzenie w ciep³o - p. §10, ust 10, pkt 8.

11. nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§7. Wyznacza siê tereny, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN - 4MN, na których ustala siê:

1. przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej. W ramach przeznaczenia podstawowego
ustala siê mo¿liwo�æ lokalizowania budynków jednoro-
dzinnych wolnostoj¹cych lub bli�niaczych. W sk³ad
przeznaczenia podstawowego wchodz¹ budynki go-
spodarcze lub gara¿e.

2) dopuszczalne: us³ugi. Przeznaczenie dopuszczalne mo¿e
byæ zlokalizowane w budynku mieszkalnym jednoro-
dzinnym, posiadaj¹cym najwy¿ej jeden lokal mieszkal-
ny, przy czym us³ugi stanowi¹ce przeznaczenie dopusz-
czalne nie mog¹ zajmowaæ wiêcej ni¿ 30% powierzchni
ca³kowitej budynku mieszkalnego. Dopuszcza siê rów-
nie¿ doj�cia, dojazdy, urz¹dzenia o niewielkich gabary-
tach zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów
infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie
konkuruj¹ce wielko�ci¹ i wysoko�ci¹ z obiektami prze-
znaczenia podstawowego;

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) wszystkie obiekty kubaturowe powinny byæ otoczone
zieleni¹, zaprojektowan¹ z du¿¹ staranno�ci¹;

2) projektowane budynki mieszkalne powinny byæ dwu-
kondygnacyjne, w tym z poddaszem u¿ytkowym, kryte
dachami stromymi z kalenicami ustawionymi wed³ug
regu³ okre�lonych w ust. 6;

3) dopuszcza siê realizacjê budynków parterowych, kry-
tych dachami stromymi z poddaszem nieu¿ytkowym,
których kalenice nale¿y ustawiaæ wed³ug regu³ okre�lo-
nych w ust. 6,

4) dopuszcza siê realizacjê dwukondygnacyjnych budyn-
ków mieszkalnych z dachami p³askimi w nawi¹zaniu do
zabudowy istniej¹cej o podobnym rodzaju dachów;
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3. zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko ani
do przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany oraz nie mog¹ powodowaæ
przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska, okre�lo-
nych przepisami odrêbnymi, poza terenem, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny. Wymóg ten nie dotyczy
terenów komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) zakazuje siê przekraczania dopuszczalnych poziomów
ha³asu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgod-
nie z Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony �rodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w �rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826);

3) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie obszaru o niskich
poziomach wód powierzchniowych nale¿y wzmacniaæ
powierzchnie biologicznie czynne na gruncie rodzi-
mym poprzez umo¿liwienie zasilania ich wodami opa-
dowymi i roztopowymi i wykorzystanie wód opado-
wych do podlewania ogrodów;

4) nale¿y adaptowaæ istniej¹c¹ zieleñ: zadrzewienia i za-
krzewienia nie koliduj¹ce z projektowanym przeznacze-
niem terenu;

5) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie
paliw charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami
emisyjno�ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej
opa³owy. Dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych pod
warunkiem, ¿e urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹
standardy energetyczno - ekologiczne oraz posiadaj¹
znak bezpieczeñstwa ekologicznego;

6) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i prze-
kazywaæ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami odrêbnymi oraz zgodnie z gminnym syste-
mem gospodarki odpadami;

7) �cieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzo-
nych nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej lub
zagospodarowaæ na terenie posesji;

8) �cieki bytowe odprowadziæ do kanalizacji sanitarnej.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie historycznego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tablice infor-
macyjne, reklamy, elementy o�wietlenia ulicznego,
ogrodzenia itp. winny byæ konsultowane z Wielkopol-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i po-
przedzone stosownym pozwoleniem;

2) prace remontowo - budowlane, prace konserwatorskie
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz
prace elewacyjne przy budynkach ujêtych w ewidencji
zabytków (tak¿e zmiana pokrycia dachowego, malowa-
nie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) jak

i podzia³y geodezyjne, lokalizacje nowych budynków
winny byæ konsultowane z Wielkopolskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków i poprzedzone stosow-
nym pozwoleniem. Dotyczy to budynków przy ul.
Ja¿d¿ewskiego nr 11 i nr 15;

3) w przypadku konieczno�ci wymiany budynków wpi-
sanych do rejestru lub do ewidencji zabytków obo-
wi¹zuje:

a) zachowanie podobnego kszta³tu bry³ budynków -
ich obrysów zewnêtrznych, wysoko�ci, rodzajów
dachów;

b) zachowanie zasad rozplanowania elewacji;

c) zastosowanie podobnych detali architektonicznych
i podobnych materia³ów wykoñczeniowych;

d) uzgodnienie projektu budynku z Wielkopolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków

4) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, podczas inwestycji zwi¹zanych z pracami ziemny-
mi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych, których zakres okre�li Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków drog¹ decyzji. Inwestor
winien z³o¿yæ wniosek na pozwolenie na prowadzenie
badañ archeologicznych do WWKZ w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê;

5) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na
obszarze objêtym planem.

5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:

1) zakazuje siê lokalizowania wolnostoj¹cych reklam, re-
klam na elewacjach budynków oraz reklam wielkofor-
matowych;

2) szyldy i tablice informacyjne na budynkach nale¿y
obj¹æ standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki,
uzgodnionymi z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków;

3) dopuszcza siê montowanie elementów o�wietlenia ulicz-
nego na elewacjach budynków pod warunkiem uzgod-
nienia ich formy przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;

4) ogrodzenia od strony przestrzeni publicznych wy³¹cz-
nie a¿urowe. Na terenie 2MN, na odcinkach granicz¹-
cych z terenami 1ZP i 1UM nale¿y zrealizowaæ pe³ne
ogrodzenie;

6. parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) na terenie 1MN, od ul. Ks. L. Ja¿d¿ewskiego - w
odleg³o�ci 4 m od granic frontowych dzia³ek -
zgodnie z rysunkiem planu;

b) na terenie 1MN, od ul. Witosa na terenach dzia³ek
o nr ewid. 1027/1 i 1031 w odleg³o�ci 3 m od granic
frontowych - zgodnie z rysunkiem planu;
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c) na terenie 1MN, od strony ulicy 2KDd - w odleg³o�ci
ok. 6,5 m od granic frontowych dzia³ek, w nawi¹-
zaniu do istniej¹cego budynku nr 11a - zgodnie z
rysunkiem planu;

d) na terenach 1MN i 2 MN w odleg³o�ci 3 m od linii
rozgraniczaj¹cej plac nawrotu ulicy 2KDd - zgodnie
z rysunkiem planu;

e) na terenach 1MN i 2MN w odleg³o�ci 3 m od linii
rozgraniczaj¹cej ulicê pieszojezdn¹ 3KDX - zgodnie
z rysunkiem planu;

f) na terenie 2MN, od strony ulicy 2KDd - w odleg³o�ci
ok. 6 m od granic frontowych dzia³ek, w nawi¹zaniu
do istniej¹cego budynku na dzia³kach 1049/7 i 1049/
11 - zgodnie z rysunkiem planu;

g) na terenie 3MN, od ul. Witosa w odleg³o�ci 4 m od
granic frontowych � zgodnie z rysunkiem planu;

h) na terenie 3MN, od ulicy 1KDd w odleg³o�ci ok.
6 m - 7 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê - w
nawi¹zaniu do istniej¹cego budynku (dz. nr
ewid.1062) oraz w odleg³o�ci 4 m od linii rozgrani-
czaj¹cych plac nawrotu;

i) na terenie 3MN od strony ulicy 2KDX w odleg³o�ci
3 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê - zgodnie z
rysunkiem planu;

j) na terenie 4MN w odleg³o�ci ok. 9 m, w nawi¹zaniu
do istniej¹cego budynku (dz. nr ewid. 1064/2) i od
5 m - 9 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicê 1KDd �
oraz w odleg³o�ci 5 m od linii rozgraniczaj¹cych
plac nawrotu, - zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki na terenach 1MN i 2MN nie mo¿e przekroczyæ
wska�nika 0,35; a na terenach 3MN i 4MN nie mo¿e
przekroczyæ wska�nika 0,25;

3) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki na terenach 1MN i 2MN nie mo¿e byæ mniejszy
ni¿ 40% a na terenach 2MN i 3MN nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 45%;

4) zasady sytuowania budynków:

a) w obrêbie terenów 1MN i 2MN obowi¹zuje wymóg
sytuowania budynków mieszkalnych bli�niaczych
przy granicach dzia³ek, oznaczonych odpowiednim
oznaczeniem graficznym na rysunku planu. Wymóg
ten dotyczy równie¿ pojedynczych budynków miesz-
kalnych na dzia³kach o nr ewid. 1028 i 1046 Dopusz-
cza siê po³¹czenie ka¿dej pary dzia³ek i zrealizowa-
nie zamiast pary budynków bli�niaczych jednego
budynku wolnostoj¹cego;

b) na dzia³kach, których szeroko�æ frontu, wynikaj¹ca
z istniej¹cych podzia³ów przekracza 24 m, dopusz-
cza siê zrealizowanie dwóch mieszkalnych budyn-
ków bli�niaczych, przy czym nale¿y spe³niæ wymóg
w zakresie wielko�ci dzia³ki;

*c) w obrêbie terenów 3MN i 4MN nale¿y lokalizowaæ
budynki mieszkalne wolnostoj¹ce lub bli�niacze. Na

dzia³ce nr ewid. 1052/3 dopuszcza siê zlokalizowa-
nie pojedynczego budynku mieszkalnego przy gra-
nicach bocznych dzia³ki. Zrealizowanie budynku
mieszkalnego przy granicy dzia³ki nr ewid. 1053/5
wymaga zgody s¹siada. Na dzia³ce powsta³ej z
po³¹czonych dzia³ek nr ewid. 1065/2, 1068/1, 1067
dopuszcza siê zlokalizowanie pojedynczego budyn-
ku mieszkalnego, przy zaznaczonej na rysunku pla-
nu granicy bocznej dzia³ki.

d) na terenach 1MN i 2MN budynki gospodarcze lub
gara¿owe nale¿y realizowaæ jako zespolone z budyn-
kiem mieszkalnym przy zaznaczonej granicy dzia³ki;

*e) na terenach 3MN i 4MN budynki gospodarcze lub
gara¿owe nale¿y realizowaæ jako wolnostoj¹ce lub
jako zespolone z budynkiem mieszkalnym. Dopusz-
cza siê zrealizowanie budynków gospodarczych lub
gara¿owych nie zespolonych z budynkiem mieszkal-
nym przy zaznaczonej na rysunku planu granicy
bocznej dzia³ki. Zrealizowanie budynku gospodar-
czego przy granicy bocznej dzia³ki wymaga zgody
s¹siada. Dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowego
gara¿u w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego;

5) gabaryty i rodzaj dachów budynków mieszkalnych
jednorodzinnych:

a) parter plus poddasze u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe o
³¹cznej wysoko�ci nie przekraczaj¹cej od poziomu
terenu do kalenicy dachu 10 m, przy czyni w
przypadku zastosowania podpiwniczenia, jego wy-
soko�æ ponad grunt nie mo¿e przekraczaæ 1 m i
musi siê mie�ciæ w ramach 10 m gabarytu. Dopusz-
cza siê wy¿sze budowle takie jak elementy technicz-
ne, np. kominy o wysoko�ci do 12 m.

b) dachy stronie dwuspadowe lub wielospadowe, przy
czym najd³u¿sza kalenica powinna byæ równoleg³a
do frontu dzia³ki. Dopuszcza siê, by czê�ci budynku
lub facjaty posiada³y kalenice prostopad³e do kale-
nicy g³ównej bry³y budynku. Na terenach: 1MN - od
strony ul. Ks. L. Ja¿d¿ewskiego oraz 3MN dopusz-
cza siê zrealizowanie zabudowy dwukondygnacyj-
nej z dachami p³askimi - w nawi¹zaniu do zabudo-
wy istniej¹cej. Na terenie 3MN dopuszcza siê usta-
wienie kalenic prostopadle do frontu dzia³ki - w
nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej;

c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce
dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokrycio-
we w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciem-
noczerwonego;

d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków.

6) gabaryty i rodzaj dachów budynków gospodarczych;

a) maksymalna wysoko�æ od poziomu terenu do oka-
pu dachu maksymalnie 3,2 m;

b) maksymalna powierzchnia: 60 m2;

c) dachy strome lub p³askie, nawi¹zuj¹ce do dachów
budynków mieszkalnych jednorodzinnych materia-
³em i kolorem pokrycia dachowego;
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d) dla dachów budynków gospodarczych usytuowa-
nych przy granicy dzia³ki, lecz nie zespolonych z
budynkiem mieszkalnym, dopuszcza siê dachy jed-
nospadowe.

7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów:

1) z uwagi na nie wystêpowanie na obszarze objêtym
planem terenów górniczych a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych nie odniesiono siê do tych
zagadnieñ;

2) teren jest po³o¿ony w obrêbie historycznego uk³adu
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków - p.
ustalenia ust. 4.

8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci objêtym planem miejscowym:

1) nie okre�la siê zasad oraz warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci wymagaj¹cych wszczêcia procedury w
rozumieniu przepisów odrêbnych;

2) dopuszcza podzia³y istniej¹cych w³asno�ci na mniejsze
dzia³ki pod nastêpuj¹cymi warunkami:

a) ¿adna z dzia³ek nie bêdzie niniejsza ni¿: na terenach
1MN i 2MN - 300 m2, a na terenach 3MN i 4MN -
400 m2. Mniejsze dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie
jako podzia³y koryguj¹ce, maj¹ce na celu poprawie-
nie funkcjonalno�ci istniej¹cych podzia³ów;

b) zostan¹ spe³nione wska�niki zapisane w ust. 6 pkt
2 i pkt 3;

c) zostan¹ zapewnione doj�cia i dojazdy do ka¿dego
z budynków mieszkalnych, przy czym dopuszcza siê
ustanowienie s³u¿ebnego dojazdu do wydzielonych
dzia³ek;

3) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek, maksymalnie dwóch;

4) w ramach tej samej w³asno�ci dopuszcza siê nie od-
dzielanie czê�ci terenu 1MN od terenu 1U w formie
podzia³u geodezyjnego pod warunkiem zachowania
ustalonego w planie przeznaczenia terenów.

9. nie ustala siê szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu;

10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla obs³ugi komunikacyjnej obszaru ustala siê uk³ad
drogowy, który tworz¹:

a) istniej¹ce poza obszarem objêtym planem ulice: ul.
Ks. L. Ja¿d¿ewskiego - klasy zbiorczej KDZ w ci¹gu
drogi powiatowej 3719P i ul. W. Witosa - klasy
zbiorczej KDZ;

b) projektowane ulice dojazdowe: 1KDd, zakoñczona
placem nawrotu oraz 2KDd, zakoñczona placem
nawrotu;

c) projektowane ulice pieszojezdne 2KDX i 3KDX;

d) miejsca postojowe, które nale¿y zabezpieczyæ na
terenie w³asnym dzia³ek w ilo�ci co najmniej 2
miejsca na 1 mieszkanie, przy czym mog¹ to byæ
miejsca w gara¿u.

2) zaopatrzenie w wodê - p. §10, ust 10, pkt 2;

3) odprowadzenie �cieków - p. §10, ust 10, pkt 3;

4) odprowadzenie �cieków deszczowych i roztopo-
wych - p. §10, ust 10, pkt 4;

5) doprowadzenie energii elektrycznej - p. §10, ust 10,
pkt 5;

6) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci gazowej - p. §10, ust
10, pkt 6;

7) sieæ telekomunikacyjna - p. §10, ust 10, pkt 7.;

8) zaopatrzenie w ciep³o - p. §10, ust 10, pkt 8.

11. nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§8. Wyznacza siê tereny, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN/U - 4MN/U, na których ustala siê:

1. przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z us³ugami.

Na terenach 1MN/U - 4MN/U w ramach przeznaczenia
podstawowego mo¿na lokalizowaæ budynki mieszkal-
ne jednorodzinne - wolnostoj¹ce oraz budynki us³ugo-
we w tym dla us³ug o�wiaty. Istnieje mo¿liwo�æ zrezy-
gnowania z funkcji us³ugowej i przeznaczenia ca³ej
dzia³ki na cele mieszkaniowe.

2) dopuszczalne: doj�cia, dojazdy, urz¹dzenia o niewiel-
kich gabarytach zwi¹zane z funkcjonowaniem lokal-
nych systemów infrastruktury technicznej lub teleko-
munikacyjnej - nie konkuruj¹ce wielko�ci¹ i wysoko�ci¹
z obiektami przeznaczenia podstawowego.

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) wszystkie obiekty kubaturowe powinny byæ otoczone
zieleni¹, zaprojektowan¹ z du¿¹ staranno�ci¹;

2) na terenach 1MN/U - 3MN/U budynki mieszkalne po-
winny byæ dwukondygnacyjne w tym z poddaszem
u¿ytkowym lub jednokondygnacyjne z poddaszem nie-
u¿ytkowym, kryte stromymi dachami, posiadaj¹cymi
kalenice ustawione wed³ug regu³ okre�lonych w ust 6;

3. zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko
ani do przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dze-
nia raportu mo¿e byæ wymagany oraz nie mog¹ powo-
dowaæ przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska,
okre�lonych przepisami odrêbnymi, poza terenem, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny. Wymóg ten nie
dotyczy terenów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej;
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2) zakazuje siê przekraczania dopuszczalnych poziomów
ha³asu jak dla terenów na cele mieszkaniowo - us³ugo-
we; zgodnie z Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony
�rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku (Dz.U.
Nr 120, poz. 826);

3) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie obszaru o niskich
poziomach wód powierzchniowych nale¿y wzmacniaæ
powierzchnie biologicznie czynne na gruncie rodzi-
mym poprzez umo¿liwienie zasilania ich wodami opa-
dowymi i roztopowymi i wykorzystanie wód opado-
wych do podlewania ogrodów;

4) nale¿y adaptowaæ istniej¹c¹ zieleñ: zadrzewienia i za-
krzewienia nie koliduj¹ce z projektowanym przeznacze-
niem terenu;

5) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie
paliw charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami
emisyjno�ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej
opa³owy. Dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych pod
warunkiem, ¿e urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹
standardy energetyczno - ekologiczne oraz posiadaj¹
znak bezpieczeñstwa ekologicznego;

6) zrealizowaæ pasy zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granic z
terenem 3MN, zgodnie z rysunkiem planu;

7) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i prze-
kazywaæ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami odrêbnymi oraz zgodnie z gminnym syste-
mem gospodarki odpadami;

8) �cieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzo-
nych nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
�cieki o ponadnormatywnych zanieczyszczeniach przed
ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej nale¿y
podczy�ciæ w separatorach;

9) �cieki bytowe odprowadziæ do kanalizacji sanitarnej.
�cieki przemys³owe, zwi¹zane us³ugami mog¹ wyma-
gaæ oczyszczenia do parametrów okre�lonych przez
w³a�ciciela kanalizacji sanitarnej.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie historycznego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tablice infor-
macyjne, reklamy, elementy o�wietlenia ulicznego,
ogrodzenia itp. winny byæ konsultowane z Wielkopol-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i po-
przedzone stosownym pozwoleniem;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, podczas inwestycji zwi¹zanych z pracami ziemny-
mi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych, których zakres okre�li Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków drog¹ decyzji. Inwestor
winien z³o¿yæ wniosek na pozwolenie na prowadzenie
badañ archeologicznych do WWKZ w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê;

3) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na
obszarze objêtym planem.

5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:

1) zakazuje siê lokalizowania reklam na elewacjach bu-
dynków oraz reklam wielkoformatowych;

2) reklamy na ogrodzeniach, reklamy wolnostoj¹ce, szyl-
dy i tablice informacyjne na budynkach nale¿y obj¹æ
standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki, uzgodnio-
nymi z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków;

3) dopuszcza siê montowanie elementów o�wietlenia ulicz-
nego na elewacjach budynków pod warunkiem uzgod-
nienia ich formy przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;

4) od strony przestrzeni publicznych ogrodzenia a¿urowe
z dopuszczeniem odcinków pe³nych, nie przekraczaj¹-
cych 30% d³ugo�ci;

6. parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza siê:

a) na terenie 1MN/U - w odleg³o�ci 3 m od linii
rozgraniczaj¹cej od strony ul. Witosa, w odleg³o�ci
5 m od linii rozgraniczaj¹cej projektowana ulicê
1KDd i w odleg³o�ci ok. 6,5 m od linii rozgranicza-
j¹cej ulicê 2 KDd - w nawi¹zaniu do istniej¹cego
budynku 11a;

b) na terenach 2MN/U, 3MN/U wzd³u¿ ulicy W. Witosa
- w odleg³o�ci 4 m od frontowych granic dzia³ek -
zgodnie z rysunkiem planu;

c) na terenach 2MN/U i 3MN/U w odleg³o�ci 3 m od
linii rozgraniczaj¹cych ulicê pieszojezdn¹ 2KDX;

d) na terenie 3MN/U w odleg³o�ci 6 m od granic
terenu 3MN;

e) na terenie 4MN/U - w odleg³o�ci 4 m od frontowej
granicy dzia³ki od strony ul. Witosa - zgodnie z
rysunkiem planu:

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ wska�nika 0,4;

3) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki nie mo¿e byæ niniejszy ni¿ 30%;

4) zasady sytuowania budynków:

a) na ka¿dej dzia³ce istnieje mo¿liwo�æ zlokalizowania
jednego wolnostoj¹cego budynku mieszkalnego
oraz jednego budynku us³ugowego wraz z pomiesz-
czeniami gospodarczymi i gara¿ami. Dopuszcza siê
zlokalizowanie dodatkowego gara¿u w obrêbie ku-
batury budynku mieszkalnego.

*b)budynki us³ugowe wraz z pomieszczeniami gospo-
darczymi i gara¿ami nale¿y sytuowaæ jako wolno-
stoj¹ce lub przy granicy bocznej dzia³ki, zaznaczonej
na rysunku planu, przy czym usytuowanie budynku
us³ugowego wraz z pomieszczeniami gospodarczy-
mi i gara¿ami przy granicy dzia³ki wymaga zgody
s¹siada;
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c) dopuszcza siê dobudowanie budynku us³ugowego
do budynku mieszkalnego lub po³¹czenie poprzez
³¹cznik;

5) gabaryty i rodzaj dachów budynków mieszkalnych
jednorodzinnych:

a) parter plus poddasze u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe o
³¹cznej wysoko�ci nie przekraczaj¹cej od poziomu
terenu do kalenicy dachu 10 m, przy czym w
przypadku zastosowania podpiwniczenia, jego wy-
soko�æ ponad grunt nie mo¿e przekraczaæ Im i musi
siê mie�ciæ w ramach 10 m gabarytu. Dopuszcza siê
wy¿sze budowle takie jak elementy techniczne, np.
kominy o wysoko�ci do 12 m.

b) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, przy
czym najd³u¿sza kalenica powinna byæ równoleg³a
do frontu dzia³ki. Dopuszcza siê, by czê�ci budynku
lub facjaty posiada³y kalenice prostopad³e do kale-
nicy g³ównej bry³y budynku;

c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce
dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokrycio-
we w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciem-
noczerwonego;

d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków.

6) gabaryty i rodzaj dachów budynków us³ugowych;

a) maksymalna wysoko�æ od poziomu terenu do ka-
lenicy dachu maksymalnie 6 m;

b) dachy strome lub p³askie, dwuspadowe lub wielo-
spadowe, a w przypadku usytuowania przy granicy
dzia³ki - jednospadowe, nawi¹zane do dachów
budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez
materia³ i kolor pokrycia dachowego;

7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów:

1) z uwagi na nie wystêpowanie na obszarze objêtym
planem terenów górniczych a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych nie odniesiono siê do tych
zagadnieñ;

2) teren jest po³o¿ony w obrêbie historycznego uk³adu
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków - p.
ustalenia ust. 4.

8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci objêtym planem miejscowym:

1) nie okre�la siê zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci wymagaj¹cych wszczêcia procedury w
rozumieniu przepisów odrêbnych;

2) w obrêbie istniej¹cych w³asno�ci dopuszcza podzia³y
na mniejsze dzia³ki pod nastêpuj¹cymi warunkami:

a) ¿adna z dzia³ek nie bêdzie mniejsza ni¿ 600 m2.
Mniejsze dzia³ki dopuszcza siê wy³¹cznie jako po-
dzia³y koryguj¹ce, maj¹ce na celu poprawienie funk-
cjonalno�ci istniej¹cych podzia³ów;

b) zostan¹ spe³nione wska�niki zapisane w ust. 6 pkt
2 i pkt 3;

c) zostan¹ zapewnione doj�cia i dojazdy do ka¿dego
z budynków mieszkalnych;

3) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek, maksymalnie dwóch.

9. nie ustala siê szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu;

10. zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla obs³ugi komunikacyjnej obszaru ustala siê uk³ad
drogowy, który tworz¹:

a) istniej¹ca poza obszarem objêtym planem ulica: ul.
W. Witosa - klasy zbiorczej KDZ;

b) projektowane ulice: dojazdowa 1KDd, zakoñczona
placem nawrotu, dojazdowa 2KDd zakoñczona pla-
cem nawrotu oraz ulica pieszojezdna 2KDX;

c) miejsca postojowe, które nale¿y zabezpieczyæ na
terenie w³asnym dzia³ek w ilo�ci co najmniej 1
miejsce na 1 mieszkanie, przy czym mog¹ to byæ
miejsca w gara¿u, 3 stanowiska na 10 zatrudnio-
nych osób lub u¿ytkowników us³ug. W przypadku,
gdyby funkcja us³ugowa wymaga³a obs³ugi samo-
chodami ciê¿arowymi ustala siê obowi¹zek zorga-
nizowania miejsc prze³adunku na dzia³kach.

2) zaopatrzenie w wodê - p. §10, ust 10, pkt 2;

3) odprowadzenie �cieków - p. §10, ust 10, pkt 3;

4) odprowadzenie �cieków deszczowych i wód roztopo-
wych - p. §10, ust 10, pkt 4;

5) doprowadzenie energii elektrycznej - p. §10, ust 10,
pkt 5;

6) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci gazowej - p. §10, ust 10,
pkt 6;

7) sieæ telekomunikacyjna - p. §10, ust 10, pkt 7;

8) zaopatrzenie w ciep³o - p. §10, ust 10, pkt 8.

11. nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§9. Wyznacza siê tereny, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1U, 2U, na których ustala siê:

1. przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny us³ug;

2) dopuszczalne: doj�cia i dojazdy oraz na wszystkich
terenach zieleñ izolacyjna, urz¹dzenia o niewielkich
gabarytach zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych
systemów infrastruktury technicznej lub telekomunika-
cyjnej - nie konkuruj¹ce wielko�ci¹ i wysoko�ci¹ z
obiektami przeznaczenia podstawowego;

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) na terenie 1U budynki us³ugowe powinny byæ dwukon-
dygnacyjne w tym z poddaszem u¿ytkowym lub jedno-
kondygnacyjne z poddaszem nieu¿ytkowym, z dacha-
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mi o jednakowych k¹tach nachylenia we wszystkich
budynkach oraz kalenice ustawione wed³ug tych sa-
mych regu³;

2) obiekt kubaturowy na terenie 2U powinien byæ otoczo-
ny zieleni¹, zaprojektowan¹ z du¿¹ staranno�ci¹;

3. zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie do-
puszczalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymaga-
j¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �ro-
dowisko ani do przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek
sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany oraz nie
mog¹ powodowaæ przekroczenia standardów jako�ci
�rodowiska, okre�lonych przepisami odrêbnymi, poza
terenem, do którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Wymóg ten nie dotyczy terenów komunikacji i infra-
struktury technicznej;

2) zakazuje siê przekraczania dopuszczalnych poziomów
ha³asu jak dla terenów na cele mieszkaniowo - us³ugo-
we zgodnie z Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony �rodo-
wiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów ha³asu w �rodowisku (Dz.U. Nr 120,
poz. 826);

3) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie obszaru o niskich
poziomach wód powierzchniowych nale¿y wzmacniaæ
powierzchnie biologicznie czynne na gruncie rodzi-
mym poprzez umo¿liwienie zasilania ich wodami opa-
dowymi i roztopowymi i wykorzystanie wód opado-
wych do podlewania trawników;

4) nale¿y adaptowaæ istniej¹c¹ zieleñ: zadrzewienia i za-
krzewienia nie koliduj¹ce z projektowanym przeznacze-
niem terenu;

5) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie
paliw charakteryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami
emisyjno�ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej
opa³owy. Dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych pod
warunkiem, ¿e urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹
standardy energetyczno - ekologiczne oraz posiadaj¹
znak bezpieczeñstwa ekologicznego;

6) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i prze-
kazywaæ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami odrêbnymi oraz zgodnie z gminnym syste-
mem gospodarki odpadami;

7) �cieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzo-
nych nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
�cieki opadowe o ponadnormatywnym zanieczyszcze-
niu nale¿y przed odprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej podczy�ciæ w separatorach �cieków;

8) �cieki bytowe odprowadziæ do kanalizacji sanitarnej.
�cieki przemys³owe, zwi¹zane us³ugami mog¹ wyma-
gaæ oczyszczenia do parametrów okre�lonych przez
w³a�ciciela kanalizacji sanitarnej.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:
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1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie historycznego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tablice infor-
macyjne, reklamy, elementy o�wietlenia ulicznego,
ogrodzenia winny byæ konsultowane z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i poprzedzo-
ne stosownym pozwoleniem;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, podczas inwestycji zwi¹zanych z pracami ziemny-
mi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych, których zakres okre�li Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków drog¹ decyzji. Inwestor
winien z³o¿yæ wniosek na pozwolenie na prowadzenie
badañ archeologicznych do WWKZ w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê;

3) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na
obszarze objêtym planem.

5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:

1) zakazuje siê lokalizowania reklam wielkoformatowych;

2) reklamy na elewacjach budynków dopuszcza siê wy-
³¹cznie na terenie 1U, przy czym ich powierzchnia nie
mo¿e przekraczaæ 10% powierzchni elewacji frontowej
budynku us³ugowego. Wolnostoj¹ce reklamy dopusz-
cza siê na terenie 2U wzd³u¿ nieprzekraczalnych linii
zabudowy;

3) reklamy, szyldy i tablice informacyjne nale¿y obj¹æ
standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki, uzgodnio-
nymi z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków;

4) dopuszcza siê montowanie elementów o�wietlenia ulicz-
nego na elewacjach budynków pod warunkiem uzgod-
nienia ich formy przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;

5) na terenie 1U wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, w
obrêbie odstêpów pomiêdzy budynkami nale¿y realizo-
waæ pe³ne ogrodzenia i pe³ne bramy;

6) na terenie 2U od strony przestrzeni publicznych ogro-
dzenia wy³¹cznie a¿urowe, przy czym dopuszcza siê
mo¿liwo�æ zrezygnowania z ogrodzeñ;

6. parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy ustala siê wzd³u¿ ulicy W.
Witosa - na terenie 1U wzd³u¿ frontowych granic
dzia³ek (po uwzglêdnieniu projektowanego wydziele-
nia chodnika kx), tj w odleg³o�ci 3 m od obecnych
frontów dzia³ek - zgodnie z rysunkiem planu;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê: na terenie
2U w odleg³o�ci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê W.
Witosa oraz w odleg³o�ci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej
ulicê od strony krótszego odcinka ulicy 1KDd. Od
d³u¿szego odcinka ulicy 1KDd odleg³o�æ nieprzekraczal-
nej linii zabudowy wynosi 6 m od linii rozgraniczaj¹cej
ulicê - zgodnie z rysunkiem planu;
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3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki na terenie U nie mo¿e przekroczyæ wska�nika
0,50; na terenie 2U nie mo¿e przekroczyæ wska�nika
0,40;

4) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki na terenie 1U nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 10%;
na terenie 2U nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 35%;

5) zasady sytuowania budynków us³ugowych:

a) na terenie l U budynki us³ugowe nale¿y sytuowaæ
zgodnie z zaznaczon¹ na rysunku planu obowi¹zu-
j¹c¹ lini¹ zabudowy, przy zaznaczonej na rysunku
planu granicy bocznej dzia³ki, przy czym dopusz-
cza siê wype³nienie zabudow¹ ca³ej szeroko�ci
dzia³ki;

*b)na terenie 2U budynek us³ugowy usytuowaæ jako
wolnostoj¹cy lub przy zaznaczonej granicy dzia³ki,
przy czym usytuowanie budynku us³ugowego przy
granicy dzia³ki wymaga zgody s¹siada;

6) gabaryty i rodzaj dachów budynków us³ugowych:

a) na terenie 1U parter plus poddasze u¿ytkowe lub
nieu¿ytkowe plus mo¿liwo�æ podpiwniczenia o
³¹cznej wysoko�ci nie przekraczaj¹cej od poziomu
terenu do kalenicy dachu 10 m. W czê�ciach budyn-
ków od frontów dzia³ek dachy strome dwuspado-
we, z kalenicami równoleg³ymi do osi ulicy W.
Witosa. Dopuszcza siê, by czê�ci budynku od zaple-
cza posiada³y kalenice prostopad³e do kalenicy g³ów-
nej bry³y budynku oraz mniejszy k¹t nachylenia
po³aci dachowych. Dla wszystkich budynków na
terenie 1U obowi¹zuje zasada zachowania jednako-
wych spadków i zbli¿onej geometrii dachów;

b) w przypadku zastosowania podpiwniczenia, jego
wysoko�æ ponad grunt nie mo¿e przekraczaæ 0.5 m
i musi siê mie�ciæ w ramach 10 m gabarytu. Do-
puszcza siê wy¿sze elementy techniczne, np. komi-
ny o wysoko�ci do 15 m;

c) na terenie 2U projektowany budynek us³ugowy
powinien mieæ maksymaln¹ wysoko�æ 11 m od
poziomu terenu do najwy¿szego gzymsu i dach
p³aski do 18o. Dopuszcza siê trójk¹tne szczyty lub
inne detale wystaj¹ce ponad gzyms, nie przekracza-
j¹ce wysoko�ci 0,5 m. Krycie dachów tradycyjnymi
materia³ami pokryciowymi w gamie kolorów: bru-
natny, ceglasty do ciemnoczerwonego;

7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów:

1) z uwagi na nie wystêpowanie na obszarze objêtym
planem terenów górniczych a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych nie odniesiono siê do tych
zagadnieñ;

2) teren jest po³o¿ony w obrêbie historycznego uk³adu
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków - p.
ustalenia ust. 4.

8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci objêtym planem, miejscowym:

1) nie okre�la siê zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci wymagaj¹cych wszczêcia procedury w
rozumieniu przepisów odrêbnych;

2) dopuszcza siê podzia³ w obrêbie terenu 1U - dzia³ki nr
ewid. 1034 na dwie czê�ci pod warunkiem, ¿e front
¿adnej z czê�ci nie bêdzie wê¿szy ni¿ 8 m

3) w ramach tej samej w³asno�ci dopuszcza siê nie od-
dzielanie czê�ci terenu 1MN od terenu 1U w formie
podzia³u geodezyjnego pod warunkiem zachowania
ustalonego w planie przeznaczenia terenów;

4) dopuszcza siê podzia³ terenu 2U, sk³adaj¹cego siê z
dzia³ki 1051/7 i czê�ci dzia³ki 1051/6 na dwie czê�ci, pod
warunkiem, ¿e ¿adna z dzia³ek nie bêdzie mniejsza ni¿
300 m2;

9. nie ustala siê szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;

10. zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla obs³ugi komunikacyjnej obszaru ustala siê uk³ad
drogowy, który tworz¹:

a) istniej¹ca poza obszarem objêtym planem ulica ul.
W. Witosa - klasy zbiorczej KDZ oraz poza obszarem
objêtym planem miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych;

b) projektowana ulic dojazdowa 1KDd, zakoñczona
placem nawrotu;

c) miejsca postojowe zabezpieczone na terenach w
ilo�ci: na terenie 1U co najmniej 2 miejsca na jedn¹
dzia³kê oraz na terenie 2U co najmniej 3 stanowiska
na ka¿de 100 m2 us³ug, 3 stanowiska na 10 zatrud-
nionych osób lub u¿ytkowników us³ug, w tym miej-
sca postojowe dla osób niepe³nosprawnych.

2) zaopatrzenie w wodê - p. §10, ust 10, pkt 2;

3) odprowadzenie �cieków bytowych - p. §10, ust 10, pkt 3;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - p. 10,
ust 10, pkt 4

5) energiê elektryczn¹ doprowadziæ z istniej¹cej sieci - p.
§10, ust 10, pkt 5;

6) pod³¹czenie do istniej¹cej sieci gazowej - p. §10, ust 10,
pkt 6;

7) sieæ telekomunikacyjna - p. §10, ust 10, pkt 7;

8) zaopatrzenie w ciep³o - p. §10, ust 10, pkt 8.

11. nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§10. Wyznacza siê tereny, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1KDd, 2KDd, 1KDX, 2KDX, 3KDX, E, kx, kdw, 1ZP,
2ZP, na których ustala siê:

1. przeznaczenie:

Poz. 903
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1) podstawowe: tereny komunikacji, infrastruktury tech-
nicznej i zieleni urz¹dzonej,

w tym:

a) 1KDd, 2KDd - tereny ulic dojazdowych publicznych,
obejmuj¹ce jezdnie, chodniki, pasy trawników, drze-
wa;

b) 1KDX, 2KDX, 3KDX - tereny ulic pieszojezdnych
publicznych;

c) E - teren infrastruktury technicznej elektroenerge-
tycznej;

d) kx - teren chodnika;

e) kdw - teren poszerzenia istniej¹cych ulic publicz-
nych;

f) 1ZP, 2ZP - tereny zieleni urz¹dzonej.

W liniach rozgraniczaj¹cych ulic przewiduje siê prowa-
dzenie sieci: wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej lub ci�nieniowej, kanalizacji deszczowej, ga-
zowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz
innych sieci w zale¿no�ci od potrzeb;

2) dopuszczalne: urz¹dzenia o niewielkich gabarytach zwi¹-
zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infra-
struktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie ko-
liduj¹ce z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz
nie konkuruj¹ce wielko�ci¹ i wysoko�ci¹ z budynkami
na terenach objêtych planem. Dopuszcza siê prowa-
dzenie w liniach rozgraniczaj¹cych ulic sieci s³u¿¹cych
terenom po³o¿onym poza granic¹ obszaru objêtego
planem. Dopuszczenie lokalizacji takich sieci na tere-
nach o innym przeznaczeniu wymaga uzyskania odpo-
wiedniej s³u¿ebno�ci. Dopuszcza siê ponadto obiekty
ma³ej architektury, trawniki, drzewa, zieleñ izolacyjn¹,
wydzielenie �cie¿ki rowerowej itp.

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) rozwi¹zania techniczne ulic i chodników powinny za-
pewniaæ ci¹g³o�æ powi¹zañ przestrzennych istniej¹-
cych i projektowanych elementów ulic;

2) nawierzchnie chodników i jezdni nale¿y wykonaæ z
elementów gwarantuj¹cych wysokie walory estetyczne.
Dotyczy to w szczególno�ci ulicy pieszojezdnej 1KDX;

3) obiekty kubaturowe zwi¹zane z infrastruktur¹ tech-
niczn¹ powinny odznaczaæ siê walorami estetycznymi
lub powinny byæ przys³oniête zieleni¹.

3. zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:

1) nale¿y d¹¿yæ do ograniczenia emisji ha³asu samocho-
dowego poprzez stosowanie rozwi¹zañ technicznych
takich jak �ciche nawierzchnie�, �muldy� itp.;

2) w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic, w miejscach
zaznaczonych na rysunku planu nale¿y wprowadziæ
trawniki i drzewa, z dopuszczeniem zast¹pienia pasów
trawników miejscami postojowymi dla samochodów
osobowych;

3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP i
2ZP, po³o¿one w obrêbie przestrzeni publicznych wy-
magaj¹ starannego zagospodarowania, przy uwzglêd-
nieniu pasów zieleni izolacyjnej na styku z terenami
2MN i 1MM/U;

4) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie obszaru o
niskich poziomach wód powierzchniowych nale¿y
wzmacniaæ powierzchnie biologicznie czynne na grun-
cie rodzimym poprzez umo¿liwienie zasilania ich wo-
dami opadowymi i roztopowymi;

5) �cieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzo-
nych nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie historycznego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków, nawierzchnie, obiekty ma³ej architektury, szyldy,
tablice informacyjne, reklamy, elementy o�wietlenia
ulicznego, ogrodzenia winny byæ konsultowane z Wiel-
kopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i
poprzedzone stosownym pozwoleniem;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, podczas inwestycji zwi¹zanych z pracami ziemny-
mi, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeolo-
gicznych, których zakres okre�li Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków drog¹ decyzji. Inwestor
winien z³o¿yæ wniosek na pozwolenie na prowadzenie
badañ archeologicznych do WWKZ w Poznaniu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê;

3) nie okre�la siê zasad ochrony dóbr kultury wspó³cze-
snej z uwagi na nie wystêpowanie takich obiektów na
obszarze objêtym planem.

5. wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:

1) zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ i obiektów przys³ania-
j¹cych i utrudniaj¹cych ruch pieszych i pojazdów. Szcze-
gólnej ochrony wymaga o� widokowa w kierunku
Ko�cio³a Kolegiackiego, wrysowana na rysunku planu
w pobli¿u skrzy¿owania ulicy 1KDd z ulic¹ Witosa;

2) zakazuje siê lokalizowania reklam oraz reklam wielko-
formatowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulice;

3) zakazuje siê lokalizowania reklam wielkoformatowych
na terenach 1ZP i 2ZP;

4) dla fragmentów ulicy pieszojezdnej 1KDX oraz terenów
zieleni urz¹dzonej 1ZP i 2ZP, znajduj¹cych siê w obrê-
bie przestrzeni publicznej, zaznaczonej na rysunku pla-
nu jako przestrzeñ o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkañców, poprawy jako�ci ich
¿ycia i sprzyjaj¹ca nawi¹zywaniu kontaktów spo³ecz-
nych, nale¿y opracowaæ uzgodniony z konserwatorem
zabytków, spójny estetycznie projekt precyzuj¹cy na-
wierzchnie, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tablice
informacyjne, elementy o�wietlenia ulicznego, hydran-
ty, ogrodzenia, sposób sytuowania trawników i drzew
itp.;

Poz. 903
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5) nawierzchnie, obiekty ma³ej architektury, szyldy, tabli-
ce informacyjne, elementy o�wietlenia ulicznego, hy-
dranty, ogrodzenia w obrêbie wszystkich terenów po-
winny odznaczaæ siê trwa³o�ci¹, wysokimi walorami
estetycznymi i wymagaj¹ ka¿dorazowo uzgodnienia z
konserwatorem zabytków;

6) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzeñ oraz bram ma-
j¹cych na celu zamykanie w porze nocnej ulicy pieszo-
jezdnej publicznej 1KDX wraz z terenami zwi¹zanymi
funkcjonalnie z t¹ ulic¹: 1ZP, 2ZP, 1UM, 2UM i E;

6. parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) warunki i wymogi w stosunku do urz¹dzeñ i budynków
zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹:

a) na terenie E nale¿y zlokalizowaæ stacjê transforma-
torow¹ typu miejskiego;

b) dopuszcza siê zlikwidowanie istniej¹cych budyn-
ków gospodarczych, koliduj¹cych z ustalonym prze-
znaczeniem terenów;

Poz. 903

c) urz¹dzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych
systemów infrastruktury technicznej lub telekomu-
nikacyjnej - hydranty, przepompownie �cieków,
kontenerowe stacje transformatorowe itp., lokalizo-
wane jako przeznaczenie dopuszczalne, powinny
swym wystrojem zewnêtrznym korespondowaæ z
zabytkowym otoczeniem;

d) przy wyznaczaniu i rozmieszczaniu wymaganych
elementów ulic: geometrii jezdni, chodników, miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, �cie¿ek
rowerowych, pasów trawników, drzew itp. nale¿y
kierowaæ siê rysunkiem planu, przy czym dopuszcza
siê niewielkie odstêpstwa od okre�lonych parame-
trów, nie powoduj¹ce zmiany uk³adu drogowego i
mieszcz¹ce siê w ramach szczególnych przepisów
i norm. W przypadku konieczno�ci dopuszcza siê
zast¹pienie pasów trawników miejscami postojo-
wymi dla samochodów osobowych;

e) podstawowe parametry i warunki dla projektowa-
nych ulic publicznych zawiera tabela:
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7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów:

1) z uwagi na nie wystêpowanie na obszarze objêtym
planem terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych nie odniesiono siê do tych
zagadnieñ;

2) teren jest po³o¿ony w obrêbie historycznego uk³adu
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków - p.
ustalenia ust. 4.

8. nie okre�la siê szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci wymagaj¹cych wszczêcia proce-
dury w rozumieniu przepisów odrêbnych.

9. nie ustala siê szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu;
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10. w zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej w odniesie-
niu do ca³ego obszaru objêtego planem ustala siê:

1) dla obs³ugi komunikacyjnej ustala siê uk³ad drogowy,
który tworz¹:

a) istniej¹ce ulice, pozostaj¹ce poza obszarem objê-
tym planem: Ks. L. Ja¿d¿ewskiego (klasy zbiorczej
KDZ wci¹gu drogi powiatowej 3719P), W. Witosa
(klasy zbiorczej KDZ), Nekielskiej (klasy zbiorczej
KDZ w ci¹gu drogi powiatowej 3662P), Daszyñskie-
go (klasy zbiorczej KDZ), Górki (klasy lokalnej KDL),
A. Szamarzewskiego (klasy lokalnej KDL). U zbiegu
ulic Nekielskiej i Daszyñskiego projektowane jest
skrzy¿owanie w formie ronda;

b) projektowane ulice dojazdowe i pieszojezdne, wy-
mienione w ust. 1.;

c) miejsca postojowe i miejsca prze³adunku w obrêbie
terenów objêtych planem - zgodnie z ustaleniami
dla poszczególnych terenów;

d) teren chodnika wzd³u¿ terenu us³ug kx o szeroko�ci
3 m, równolegle do ul. Witosa - zgodnie z rysun-
kiem planu. Wzd³u¿ ulicy W. Witosa postuluje siê
urz¹dzenie miejsc postojowych dla samochodów
osobowych ze stanowiskami prostopad³ymi do osi
jezdni - poza obszarem objêtym planem;

e) teren poszerzenia ulic, istniej¹cych poza obszarem
objêtym planem u zbiegu ulicy Nekielskiej i ul.
Daszyñskiego tj. teren kdw - o nieregularnym kszta³-
cie - zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza siê
korektê kszta³tu terenu kdw, wynikaj¹c¹ z doprecy-
zowania projektu drogowego.

2) w zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:

a) adaptowanie istniej¹cej sieci wodoci¹gowej z mo¿-
liwo�ci¹ jej przebudowy i wymiany. Przebiegaj¹-
ce przez tereny dzia³ek przy³¹cza, koliduj¹ce z
projektowanym zagospodarowaniem terenu na-
le¿y prze³o¿yæ i dostosowaæ do planowanego
uk³adu ulic;

b) wzd³u¿ projektowanych ulic rozprowadziæ uzu-
pe³niaj¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹ - realizacja sukce-
sywna;

c) woda dla celów przeciwpo¿arowych powinna byæ
dostêpna w ilo�ci zapewniaj¹cej jej wymagane zapo-
trzebowanie dla celów przeciwpo¿arowych z wodo-
ci¹gu komunalnego. W przypadku braku warunków
technicznych dopuszcza siê inne równorzêdne roz-
wi¹zanie. Lokalizowanie hydrantów przeciwpo¿aro-
wych zgodnie z przepisami szczególnymi.

3) w zakresie odprowadzenia �cieków ustala siê:

a) adaptowanie urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej z mo¿-
liwo�ci¹ ich rozbudowy, przebudowy i wymiany;

b) odprowadzenie �cieków sanitarnych wy³¹cznie do
miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez uk³ad istniej¹-
cych i nowych kana³ów sanitarnych;

c) �cieki przemys³owe, zwi¹zane z us³ugami mog¹
wymagaæ oczyszczenia do parametrów okre�lo-
nych przez w³a�ciciela kanalizacji sanitarnej,

4) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych i wód
roztopowych ustala siê:

a) adaptowanie istniej¹cej sieci kanalizacji deszczowej z
mo¿liwo�ci¹ jej rozbudowy, przebudowy i wymiany;

b) odprowadzenie wód deszczowych i wód roztopo-
wych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po-
przez uk³ad istniej¹cych i projektowanych kana³ów
deszczowych;

c) na terenach 1MN - 4MN dopuszcza siê alternatywne
odprowadzenie �cieków deszczowych i wód rozto-
powych bezpo�rednio do gruntu lub przy zastoso-
waniu studzienek ch³onnych;

d) w przypadku pojawienia siê na terenach 1MM/U, 2
MM/U, 1UM-4UM, 1MN/U - 4MN/U, 1U, 2U �cieków
deszczowych o ponadnormatywnych zanieczysz-
czeniach nale¿y, przed ich wprowadzeniem do ka-
nalizacji deszczowej, wstêpnie podczy�ciæ je w se-
paratorach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
w zakresie ochrony �rodowiska.

5) W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala
siê:

a) Adaptowanie oraz rozbudowê istniej¹cej sieci �red-
niego i niskiego napiêcia nie koliduj¹cej z planowa-
nym przeznaczeniem terenu;

b) budowê na terenie infrastruktury technicznej elek-
troenergetycznej, oznaczonym na rysunku planu
symbolem E stacji transformatorowej typu miej-
skiego 15/0,4 KV;

c) powi¹zanie nowej stacji z istniej¹c¹ sieci¹ SN linia-
mi zasilaj¹cymi SN-15KV oraz sieciami rozdzielczy-
mi NN, prowadzonymi w obrêbie linii rozgranicza-
j¹cych istniej¹cych i projektowanych ulic, przy czym
ustalenie powi¹zañ nast¹pi na etapie projektu bu-
dowlanego, na podstawie warunków technicznych
przy³¹czenia, wydanych przez gestora sieci;

d) w przypadku zwiêkszenia mocy zapotrzebowanej
dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowych stacji
transformatorowych wolnostoj¹cych lub wbudo-
wanych na terenach 1 MM/U, 2 MM/U, 3UM, 4UM,
2MN/U, 3MN/U, 2U lub 1ZP, 2ZP. Warunkiem jest
uzyskanie odpowiedniej s³u¿ebno�ci gruntowej oraz
mo¿liwo�æ spe³nienia wymogów technicznych wy-
maganych przez gestora sieci.

6) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:

a) adaptowanie istniej¹cych gazoci¹gów z mo¿liwo-
�ci¹ ich przebudowy, rozbudowy i wymiany;

b) wykonanie uzupe³niaj¹cych gazoci¹gów i pod³¹-
czenie obszaru objêtego planem do istniej¹cej
sieci zgodnie z �Koncepcj¹ pro gramow¹ gazyfika-
cji miasta i gminy �roda Wielkopolska�, opraæ, w
1997 r.
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7) W zakresie telekomunikacji ustala siê;

a) rozbudowê telekomunikacyjnej sieci kablowej w
obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projek-
towanych ulic;

b) lokalizacjê wêz³ów telekomunikacyjnych w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowa-
nych ulic oraz wewn¹trz terenów ze swobodnym
dostêpem do drogi publicznej.

8) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o - energiê dla celów
grzewczych nale¿y wytwarzaæ na bazie paliw charakte-
ryzuj¹cych siê niskimi wska�nikami emisyjno�ci, takich
jak energia elektryczna, gaz, olej opa³owy itp. Dopusz-
cza siê stosowanie paliw sta³ych pod warunkiem, ¿e
urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj ¹ standardy ener-
getyczno - ekologiczne oraz posiadaj¹ znak bezpieczeñ-
stwa ekologicznego;

11. Nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§11. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym dla terenów w granicach opracowania
ustala siê jednorazowe op³aty od wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci w wysoko�ciach:

1) dla terenu oznaczonego symbolem MM - 30%,

2) dla terenów oznaczonych symbolami MM/U - 30%,

3) dla terenów oznaczonych symbolami UM - 20%,

4) dla terenów oznaczonych symbolami MN - 30%,

Poz. 903

5) dla terenów oznaczonych symbolami MN/U - 30%

6) dla terenów oznaczonych symbolami U - 20%,

7) dla terenów ulic, infrastruktury technicznej i zieleni urz¹-
dzonej - 0%, poniewa¿ uchwalenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje
wzrostu warto�ci tych nieruchomo�ci.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§12. Traci moc uchwa³a nr III/28/98 Rady Miejskiej w
�rodzie Wlkp. z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów us³ugowo - mieszkaniowych w �rodzie Wlkp., rejon ul.
Witosa, og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego nr 2 poz. 24 z dnia 1 lutego 1999 r.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta �roda Wielkopolska.

§14. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu podlega publi-
kacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§15. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi w
¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) mgr Tomasz Pawlicki
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/378/2008

Rady Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �RODZIE WIELKOPOLSKIEJ W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG ZG£OSZONYCH
DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY M.P.Z.P. TERENÓW US£UGOWO - MIESZKANIOWYCH

W �RODZIE WIELKOPOLSKIEJ, REJON UL. WITOSA

Poz. 903

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

Na podstawie rozstrzygniêcia Burmistrza Miasta �roda
Wielkopolska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrze-
nia uwag zg³oszonych do wy³o¿onego projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
us³ugowo mieszkaniowych w �rodzie Wielkopolskiej, rejon ul.
Witosa, do publicznego wgl¹du w dniach od 10 pa�dziernika
2008 r. do 14 listopada 2008 r. oraz po zapoznaniu siê przez
Radê Miejsk¹ w �rodzie Wielkopolskiej z przedmiotow¹ uwag¹,
rozstrzyga siê o nie uwzglêdnieniu uwagi zg³oszonej przez
w³a�cicielkê dzia³ki oznaczonej nr ewid. 1060/1, dotycz¹cej
drogi oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 2KDX.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/378/2008

Rady Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W �RODZIE WIELKOPOLSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA W M.P.Z.P. TERENÓW

ZABUDOWY US£UGOWO - MIESZKANIOWEJ W �RODZIE WIELKOPOLSKIEJ, REJON U. WITOSA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 ze zmianami); Rada Miejska w �rodzie Wiel-
kopolskiej rozstrzyga co nastêpuje:

I. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy dotycz¹:

1) Uk³adu komunikacyjnego obejmuj¹cego budowê ulic
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami:

- KDd tereny ulic dojazdowych publicznych o ³¹cznej
d³ugo�ci ok. 120 m i zmiennych szeroko�ciach od
10,5 do 14,0 m;

- KDX tereny ulic pieszojezdnych o ³¹cznej d³ugo�ci
ok. 200 m i zmiennych szeroko�ciach od 5,0 do 8,0
m, w tym ulica 1KDX o d³ugo�ci ok. 100 m i
zmiennej szeroko�ci 7,0; 19,0; 8,0 m bez wydzielania
pasa jezdni jako jedna nawierzchnia przeznaczona
dla ruchu pieszego umo¿liwiaj¹ca sporadjyczne
dojazdy z mo¿liwo�ci¹ wyznaczenia pasa dla �cie¿ki
rowerowej;

2) Zieleni publicznej urz¹dzonej zlokalizowanej na grun-
tach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy �roda Wielkopol-
ska i Us³ug Komunalnych. Tereny zieleni o powierzchni
ok. 0,50 ha po³o¿one w obrêbie przestrzeni publicznej
wymagaj¹ odpowiednich nasadzeñ zieleni, sposobu
sytuowania trawników, odpowiedniej nawierzchni,
ma³ej architektury itp. zagospodarowania.

3) Wyposa¿enia terenu w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

2. Za podstawê do realizacji zadañ okre�lonych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy �roda
Wielkopolska.

3 Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy �roda Wielkopolska.

4. Inwestycje realizowane mog¹ byæ stopniowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

5. Uchwalenie planu nie wywo³uje kosztów zwi¹zanych z
wyp³at¹ odszkodowañ na skutek zmniejszenia warto�ci
nieruchomo�ci.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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�ród³a finansowania - inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie I, objête
realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego bêd¹ finansowane z bud¿etu gmi-
ny, kredytów, funduszy unijnych w oparciu o ustawê z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêd-
nieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ i
sposobu ich realizacji.

Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego planu
inwestycyjnego gminy.

* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKO-
POLSKIEGO Nr WN.I-5.0911-80/09 orzekaj¹ce niewa¿no�æ
czê�ci §7 ust. 6 pkt 4 lit. c i lit. e, §8 ust. 6 pkt 4 lit. b oraz
§9 ust. 6 pkt 5 lit. b uchwa³y NR XXVI/378/2008 Rady
Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej z dnia 30 grudnia

Poz. 903, 904

2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów us³ugowo -
mieszkaniowych w �rodzie Wielkopolskiej, rejon ulicy
Witosa - ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa, tj:

a) §7 ust. 6 pkt 4 lit. c - w zakresie s³ów - �Zrealizowanie
budynku mieszkalnego przy granicy dzia³ki nr ewid.
1053/5 wymaga zgody s¹siada�;

b) §7 ust. 6 pkt 4 lit. e - w zakresie s³ów - �Zrealizowanie
budynku gospodarczego przy granicy bocznej dzia³ki
wymaga zgody s¹siada�;

c) §8 ust. 6 pkt 4 lit. b - w zakresie s³ów - �(...) przy czym
usytuowanie budynku us³ugowego wraz z pomieszcze-
niami gospodarczymi i gara¿ami przy granicy dzia³ki
wymaga zgody s¹siada�;

d) §9 ust. 6 pkt 5 lit. b - w zakresie s³ów - �(...) przy czym
usytuowanie budynku us³ugowego przy granicy dzia³ki
wymaga zgody s¹siada�.

904

UCHWA£A Nr XXVIII/164/2009 RADY MIASTA LUBOÑ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboñ �Luboñ � Centrum�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada
Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu Miasta Luboñ �Luboñ � Cen-
trum�, po stwierdzeniu jej zgodno�ci z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Luboñ (Uchwa³a nr XXIII/129/2008 z dnia Rady Miasta
Luboñ z dnia 25 wrze�nia 2008), zwan¹ dalej planem.

1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na terenie miasta Lu-
boñ na obszarze po³o¿onym na zachód od terenów PKP (linie
kolejowe: Poznañ � Wroc³aw i Luboñ � Grodzisk Wlkp. �
Sulechów), oznaczonym na rysunku planu jako granica uchwa-
lenia planu. Powierzchnia obszaru planu wynosi oko³o 103 ha
i jest ograniczona ulicami: Powstañców Wielkopolskich, Okrzei,
Brzechwy, Konarzewskiego, zachodni¹ granic¹ terenu istnie-

j¹cego przedszkola, ul. Chudzickiego, po³udniow¹ granic¹
terenu baz, ul. Dworcow¹ i Ogrodow¹, pó³nocn¹ granic¹
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ul. Sobie-
skiego, Fabryczn¹, Kopernika, Wschodni¹, ¯abikowska do
Powstañców Wielkopolskich, zgodnie z granic¹ obszaru objê-
tego planem oznaczon¹ na rysunku.

2. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany �Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboñ - �Luboñ
- Centrum�, opracowany w skali 1:1.000, zawieraj¹cy wyrys
ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Luboñ, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Luboñ w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
projektu planu stanowi za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Luboñ o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowi za³¹cznik Nr 3.


