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teren obiektów wymienionych w ust.1, wytyczonņ 
z uwzglňdnieniem przepisów ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), regulujņcych ruch 
pieszych". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Obornik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Krzysztof HetmaŊski 

5 5 17

 
 
 

 
 

5518 
5 5 18 

UCHWAŁA NR XIV/155/11 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

 z dnia 24 października 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Oborniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34 ust. 
6, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a oraz ust. 1b Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Ōciami (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, 
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043) Rada 
Miejska w Obornikach uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XI/98/11 Rady Miejskiej 
w Obornikach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 
okreŌlenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych sta-
nowiņcych własnoŌń Gminy Oborniki wprowadza siň 
nastňpujņcņ zmianň: 

§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „1 % za każdy nie-
przerwany, przemieszkany roczny okres w zasobie 
komunalnym na podstawie tytułu prawnego”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Obornik. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Krzysztof HetmaŊski 

5 5 18

 
5519 

5 5 19 

UCHWAŁA NR XIII/100/2011 RADY MIASTA CZARNKÓW 

 z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic: 
Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.1) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 7172) uchwala siň, co 
nastňpuje: 

Rozdział I 
Zakres regulacji 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie 
ulic: Pocztowej, KoŌciuszki, Dworcowej i rzeki No-
teń, po stwierdzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
                                                           
2Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. 
U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901 
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strzennego miasta Czarnków” (uchwała Nr 
XIII/83/V/2007 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 
wrzeŌnia 2007 roku) wraz ze zmianņ (uchwała nr 
XXXVI/249/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku), 
zwany dalej „planem”. 

2. Granicň obszaru objňtego planem miej-
scowym okreŌla rysunek planu.  

3. Integralne czňŌci uchwały obejmujņ:  
1) załņcznik Nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ, 

zwanņ „rysunkiem planu”, opracowany 
w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Czarnków w rejonie ulic: Pocztowej, 
KoŌciuszki, Dworcowej i rzeki Noteń; 

2) załņcznik Nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miasta Czarnków o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu; 

3) załņcznik Nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miasta Czarnków, o sposobie realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do 
zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 
1) dachu płaskim- należy przez to rozumień 

dachy o kņcie nachylenia połaci do 14º; 
2) dachu stromym– należy przez to rozumień 

dach o kņcie nachylenia połaci od 30° do 
45°, jeżeli ustalenia szczegółowe niniejszej 
uchwały nie stanowiņ inaczej; 

3) dachu symetrycznym- należy przez to ro-
zumień dach stromy, którego kalenica usy-
tuowana jest symetrycznie na rzucie po-
ziomym budynku; 

4) detalu architektonicznym– należy przez to 
rozumień: balkony, portale, portyki, ryzali-
ty, wykusze, ganki, zadaszenia wejŌń; 

5) kierunku głównej kalenicy dachu –należy 
przez to rozumień ustalony na rysunku pla-
nu kierunek kalenicy dachu dla budynku 
zlokalizowanego we froncie działki; 

6) linii zabudowy obowiņzujņcej – należy 
przez to rozumień liniň posadowienia naj-
dalej wysuniňtej krawňdzi Ōciany frontowej 
budynku mieszkalnego, usługowego; 

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej- należy 
przez to rozumień liniň, w której może byń 
umieszczona Ōciana frontowa projektowa-
nego budynku, bez prawa jej przekraczania, 
którņ elementy zabudowy nie mogņ prze-
kraczań poza wartoŌci dopuszczone dla 
okapów i gzymsów nie wiňcej niż 0,8m, de-
tali architektonicznych, schodów zewnňtrz-
nych, pochylni, ramp nie wiňcej niż 2,5m, 
nie dotyczy urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej. Dopuszcza siň prowadzenie remon-
tu i przebudowy bez możliwoŌci rozbudo-
wy, nadbudowy dla obiektów budowla-
nych przekraczajņcych ustalonņ liniň zabu-
dowy; 

8) ogrodzeniu pełnym- należy przez to rozu-
mień ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni pełnej przňsła wynosi powyżej 
40%; 

9) reklamie– należy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie, wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, niebňdņcy 
szyldem, tablicņ informacyjnņ lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

10) stawce procentowej- należy przez to rozu-
mień stawkň służņcņ naliczeniu opłaty z ty-
tułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

11) terenie- należy przez to rozumień po-
wierzchniň o okreŌlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wyznaczonņ 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcy-
mi; 

12) urzņdzeniach infrastruktury technicznej– 
należy przez to rozumień: inwestycje 
z zakresu łņcznoŌci publicznej, przewody 
lub urzņdzenia sieci wodociņgowej, kanali-
zacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, gazo-
wej, telekomunikacyjnej, a także inne 
obiekty i urzņdzenia niezbňdne do korzy-
stania z tych przewodów i urzņdzeŊ, w tym 
stacje transformatorowe, przepompownie 
Ōcieków, instalacje zbiornikowe na gaz 
płynny przeznaczone do zasilania instalacji 
gazowych w budynkach oraz nawierzchnie 
utwardzone w obrňbie poszczególnych 
działek, tj. chodniki, dojŌcia, drogi dojaz-
dowe i parkingi; 

13) urzņdzeniach wodnych- należy przez to ro-
zumień budowle przeciwpowodziowe i re-
gulacyjne; 

14) zabudowie zwartej– należy przez to rozu-
mień zabudowň zlokalizowanņ we froncie 
działki, w której budynki zlokalizowane na 
tej samej działce albo na działkach budow-
lanych graniczņcych sņ styczne. 

 
§ 2. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ na-
stňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) granica opracowania planu; 
2) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem 

literowym lub literowym wraz z numerem 
wyróżniajņcym go spoŌród innych tere-
nów; 

3) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

4) obowiņzujņce i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy; 

5) granica strefy ochrony konserwatorskiej; 
6) granica strefy ochrony archeologicznej; 
7) obiekty budowlane do użytku czasowego; 
8) lokalizacja nasypu przeciwpowodziowego; 
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9) kierunek głównej kalenicy dachu; 
10) trakt handlowo-usługowy; 
11) dostňpnoŌń komunikacyjna. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 
majņ charakter informacyjny. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej 

1. Nakaz zapewnienia dostňpu do sieci i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej w celu moder-
nizacji i naprawy. 

2. Budowň sieci infrastruktury technicznej na-
leży realizowań w liniach rozgraniczajņcych dróg. 
Dopuszcza siň prowadzenie sieci w obrňbie innych 
terenów przy braku możliwoŌci realizacji w liniach 
rozgraniczajņcych dróg. 

3. Dopuszcza siň rozbudowň, przebudowň 
i wymianň istniejņcej sieci infrastruktury technicz-
nej. 

4. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň podłņczenie do sieci elektro-
energetycznej niskiego i Ōredniego napiňcia po-
przez jej rozbudowň i docelowe skablowanie do-
ziemne linii napowietrznych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala siň: 
1) na terenach o symbolu 15U, 16U, 17U, 

18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 24U, 25U, 
26U z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 
(zbiorniki, butle), docelowo możliwoŌń bu-
dowy sieci gazowej; 

2) na pozostałych terenach podłņczenie do 
sieci gazowej. 

6. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň: 
1) podłņczenie do sieci wodociņgowej po-

przez jej rozbudowň. 
2) na terenach o symbolu 15U, 16U, 17U, 

18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 24U, 25U, 
26U dopuszcza siň wykonanie indywidual-
nych ujňń wody, 

7. W zakresie zaopatrzenia w energiň cieplnņ 
ustala siň korzystanie z indywidualnych lub gru-
powych systemów zaopatrzenia w ciepło. Zaleca 
siň stosowanie systemów grzewczych w oparciu o 
paliwa ekologiczne: olej opałowy, biomasa, drew-
no opałowe, brykiet, pelety, gaz, oraz z wykorzy-
staniem alternatywnych źródeł energii, przy ogra-
niczeniu paliw wňglowych. 

8. W zakresie odprowadzania i unieszkodli-
wiania Ōcieków komunalnych ustala siň: 

1) na terenach o symbolu 15U, 16U, 17U, 
18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 24U, 25U, 
26U tymczasowo do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych zlokalizowanych na 
działce z ich wywozem do oczyszczalni 
Ōcieków, docelowo poprzez budowň sys-
temu kanalizacji sanitarnej w oparciu o 
oczyszczalnie Ōcieków w Czarnkowie; 

2) na pozostałych terenach podłņczenie do 
sieci kanalizacji sanitarnej z oprowadze-
niem Ōcieków do oczyszczalni Ōcieków w 
Czarnkowie. 

9. W zakresie odprowadzenia Ōcieków wód 
opadowych i roztopowych ustala siň ich odprowa-
dzenie do sieci kanalizacji deszczowej. Przy braku 
możliwoŌci przyłņczenia do systemu kanalizacji 
dopuszcza siň odprowadzanie Ōcieków do zbiorni-
ków. 

10. W zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi ustala siň sposób gospodarowania 
zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami 
i przepisami odrňbnymi. 
 
§ 4. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

1. Strefa ochrony konserwatorskiej wyzna-
czona dla ochrony historycznego układu urbani-
stycznego miasta Czarnkowa wpisanego do reje-
stru zabytków (Nr A-719 z dnia 13.12.1990 r.). Na 
prace zwiņzane ze zmianņ formy zewnňtrznej lub 
rozbiórkņ budynków istniejņcych, budowņ nowych 
budynków należy uzyskań pozwolenie Wojewódz-
kiego Urzňdu Ochrony Zabytków w Poznaniu De-
legatura w Pile. 

2. Strefa ochrony archeologicznej. Dla 
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, istnieje obowiņzek prowadzenia badaŊ arche-
ologicznych podczas prac ziemnych zwiņzanych 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, 
zakres których okreŌli pozwolenie Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na bada-
nia archeologiczne przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowň. 

3. Dla budynków znajdujņcych siň w gminnej 
ewidencji zabytków ustala siň: 

1) nakaz uzyskania opinii Wojewódzkiego 
Urzňdu Ochrony Zabytków w Poznaniu De-
legatura w Pile na prace zwiņzane ze zmia-
nņ formy zewnňtrznej obiektów m.in. zmia-
ny kolorystyki, wymianň pokrycia dacho-
wego, wymianň stolarek okiennych 
i drzwiowych, rozbudowň, instalowanie ta-
blic na budynkach, umieszczania reklam na 
budynkach; 

2) nakaz remontu elewacji budynku wg pro-
jektu obejmujņcego jego całoŌń, bez roz-
wiņzaŊ fragmentarycznych, z zachowaniem 
detali podziałów architektonicznych oraz 
historycznego charakteru budynku. 

 
§ 5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony Ōrodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. Dla terenów objňtych ochronņ akustycznņ 
należy zastosowań skuteczne Ōrodki techniczne, 
technologiczne lub organizacyjne zmniejszajņce 
poziom hałasu co najmniej do poziomów dopusz-
czalnych poprzez np.: zastosowanie „cichych” 
nawierzchni drogowych, zmiany organizacji ruchu, 
ograniczenia prňdkoŌci, zastosowanie ekranów 
akustycznych. 
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2. Każdy teren na którym może dojŌń do za-
nieczyszczenia powierzchni substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi substancjami chemicznymi 
należy utwardziń i skanalizowań, a zanieczyszcze-
nia winny byń zneutralizowane przed ich odpro-
wadzeniem. 
 
§ 6. Ustalenia dotyczņce granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegajņ-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrňb-
nych przepisów 

1. Na obszarze bezpoŌredniego zagrożenia 
powodziņ zabrania siň wykonywania czynnoŌci, 
które mogņ utrudniń ochronň przed powodziņ 
zgodnie z art.82 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r 
Prawo wodne. Lokalizacja zabudowy spełniań 
musi wymagania okreŌlone w art.40 ust. 1 i 
3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne i nie 
może utrudniń ochrony przeciwpowodziowej oraz 
generowań strat dotkliwych społecznie. 

2. Plan dopuszcza na obszarze bezpoŌrednie-
go zagrożenia wodami powodziowymi wznoszenie 
nowych obiektów budowlanych i wykonywanie 
urzņdzeŊ wodnych na warunkach okreŌlonych 
w art. 82 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo 
wodne. 

3. W celu ograniczenia zagrożenia powodziņ 
należy wykonań nasyp przeciwpowodziowy 
w miejscu okreŌlonym na rysunku planu. 
 
§ 7. Ustalenia dotyczņce wymagaŊ wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

1. Na terenach zieleni urzņdzonej oznaczo-
nych symbolem ZP dopuszcza siň realizacjň obiek-
tów małej architektury. Ustala siň zakaz lokalizacji 
noŌników reklamowych oraz tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych. Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu okreŌlono w ustaleniach szczegółowych dla 
terenu. 

2. Na terenach dróg publicznych oznaczo-
nych symbolem KD-D, KD-L, KD-Z, KD-G dopusz-
cza siň realizacjň obiektów małej architektury, 
jeżeli ich lokalizacja nie stwarza zagrożenia dla 
ruchu drogowego. Zakazuje siň lokalizacji wolno-
stojņcych reklam, tymczasowych obiektów usłu-
gowo-handlowych. Parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
okreŌlono w ustaleniach szczegółowych dla tere-
nu. 

3. Na terenach traktów pieszo rowerowycho 
symbolu KPustala siň zakaz realizacji obiektów 
małej architektury, noŌników reklamowych oraz 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
 
§ 8. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci.  

1. Przy scaleniu i podziale nieruchomoŌci 
ustala siň: kņt położenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 90° z tolerancjņ do 20% lub 
równolegle do granic działek sņsiednich, 
z dopuszczeniem odstňpstwa od tej zasady 
w przypadku, gdy podział nie jest możliwy ze 

wzglňdu na istniejņce linie podziału 
i ukształtowanie terenu. 

2. SzerokoŌń nowo wydzielanych dróg we-
wnňtrznych w liniach rozgraniczajņcych (pas dro-
gowy) minimum 8,0. Dopuszcza siň zmniejszenie 
szerokoŌci do 6,0m w przypadku dojazdu do nie 
wiňcej niż 3 działek budowlanych. 

3. Zasady podziału dotyczņce powierzchni 
działki budowlanej okreŌlone w ustaleniach szcze-
gółowych nie dotyczņ: 

1) podziału terenu dla powiňkszenia działki 
sņsiedniej; 

2) podziału terenu pod urzņdzenia infrastruk-
tury technicznej i komunikacji, zieleni urzņ-
dzonej i nieurzņdzonej. 

 
§ 9. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego.  

1. Zakaz lokalizowania działalnoŌci powodu-
jņcych przekroczenie standardów jakoŌci Ōrodowi-
ska okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

2. Zakaz lokalizowania blaszanych garaży 
oraz blaszanych budynków gospodarczych na 
terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej. 

3. Nakaz stosowania jednolitego pokrycia da-
chu dla całoŌci budynku w odniesieniu do rodzaju 
pokrycia dachu oraz koloru zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi. 

4. Należy dņżyń do wytworzenia traktu han-
dlowo-usługowego oznaczonego na rysunku planu 
bez ograniczeŊ w ruchu pieszym poprzez realizacje 
głównej strefy wejŌciowej obiektów i dostňpnoŌci 
usług z traktu. 

5. Powiņzania strefy parkingowej służņ nie-
ograniczonemu przemieszczaniu pojazdami 
i korzystaniu z parkingów dla klientów obiektów 
usługowych. 

6. Ustalony na rysunku planu kierunek kale-
nicy dachu dla budynku zlokalizowanego we fron-
cie działki umożliwia realizacjň obiektów o kalenicy 
dachu w kształcie litery T, L, U. 

7. Oznaczone na rysunku planu główne ciņgi 
piesze i rowerowe okreŌlajņ trasy ogólnodostňpne 
dla ruchu pieszego i rowerowego bez ich wytycza-
nia. 

8. Oznaczonņ na rysunku planu dostňpnoŌń 
komunikacyjnņ należy rozumień jako dopuszczenie 
realizacji zjazdu z drogi publicznej. 

9. Ustalona w planie wysokoŌń dla obiektów 
budowlanych nie dotyczy urzņdzeŊ telekomunika-
cyjnych. 
 
§ 10. Ustalenia dotyczņce sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzenia i użyt-
kowania terenów. Dla obiektów budowlanych 
przeznaczonych do czasowego użytkowania okre-
Ōla siň termin tymczasowego ich użytkowania do 
4 lat od dnia wejŌcia w życie przedmiotowej 
uchwały. 
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Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 11. 1. Teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o symbolu:1MW. 

2. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna z nakazem sytuowania lokali 
użytkowych w parterach budynków od ulicy Ko-
Ōciuszki i Ogrodowej. 

3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakaz realizacji zabudowy zwartej wzdłuż 
obowiņzujņcej linii zabudowy; 

2) nakaz wykonywania tynkowanych elewacji 
zewnňtrznych budynków z dopuszczeniem 
elewacji ceramicznych oraz umieszczania 
elementów drewnianych, kamiennych; 

3) dopuszcza siň lokalizacje urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej; 

4) zakaz grodzenia terenu; 
5) zakaz lokalizacji: 
a) budynków gospodarczych i garażowych, 
b) wolnostojņcych reklam, reklam Ōwietnych 

pulsujņcych, reklam na budynku o łņcznej 
powierzchni przekraczajņcej 20% po-
wierzchni elewacji budynku. 

4. Nakaz zachowania dopuszczalnych pozio-
mów hałasu okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) strefa ochrony konserwatorskiej; 
2) strefa ochrony archeologicznej. 

6. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) wysokoŌń zabudowy 4 kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze użytkowe, nie 
wiňcej niż 10,5 m do okapu i gzymsu, 14,5 
do kalenicy dachu; 

2) nakaz zachowania obowiņzujņcej linii za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, której 
elementy zabudowy nie mogņ przekraczań 
odległoŌci dopuszczalnych wynoszņcych 
dla okapów i gzymsów nie wiňcej niż 0,8 
m, detali architektonicznych nie wiňcej niż 
2,0 m; 

3) nakaz realizacji dachów stromych, syme-
trycznych o kņcie nachylenia połaci dachu 
od 35Odo 45O, krytych dachówkņ w kolorze 
czerwonym; 

4) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do wyznaczonej linii zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu; 

5) powierzchnia zabudowy maksymalnie 80% 
powierzchni terenu; 

6) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 10% powierzchni terenu. 

7. Dostňp do drogi publicznej ulicy Ogrodo-
wej. 

8. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 30%. 
 
§ 12. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o symbolu: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 
6MW, 7MW. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) dopuszcza siň lokalizacjň lokali użytkowych 

w parterach budynków mieszkalnych; 
3) dla terenu o symbolu 6MWdopuszcza siň 

zachowanie istniejņcej zabudowy na tere-
nach bezpoŌredniego zagrożenia wodami 
powodziowymi bez możliwoŌci rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy istniejņcych bu-
dynków. Dopuszcza możliwoŌń adaptacji 
istniejņcych budynków dla funkcji usługo-
wych, bez możliwoŌci wznoszenia nowych 
obiektów budowlanych; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej. 

3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakaz wykonywania tynkowanych elewacji 
zewnňtrznych budynków z dopuszczeniem 
elewacji ceramicznych oraz umieszczania 
elementów drewnianych, kamiennych; 

2) dla terenu o symbolu 2MW, 6MW obowiņ-
zuje zakaz grodzenia terenu; 

3) dla terenów o symbolu 3MW, 4MW, 5MW, 
7MW obowiņzuje zakaz wykonywania 
ogrodzeŊ pełnych o wysokoŌci powyżej 
1,60 m oraz ogrodzeŊ betonowych prefa-
brykowanych; 

4) zakaz lokalizacji: 
a) budynków gospodarczych i garażowych, 

bez możliwoŌci przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy już istniejņcych, 

b) budynków usługowych, z zakazem przebu-
dowy, rozbudowy, nadbudowy budynków 
już istniejņcych przeznaczonych do czaso-
wego użytkowania zgodnie z § 10, 

c) wolnostojņcych reklam, reklam Ōwietnych 
pulsujņcych, reklam na budynku o łņcznej 
powierzchni przekraczajņcej 20% po-
wierzchni elewacji budynku. 

4. Nakaz zachowania dopuszczalnych pozio-
mów hałasu okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: ustala siň ochronň budynków znaj-
dujņcych siň w ewidencji Wojewódzkiego Urzňdu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile: 

1) dom ul. KoŌciuszki Nr 79, mur., pocz. XX; 
2) dom ul. KoŌciuszki Nr 81, mur., ok. 1910; 
3) dom ul. KoŌciuszki Nr 83, mur., ok. 1900; 
4) dom ul. KoŌciuszki Nr 85, mur., ok. 1900. 

6. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 
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1) wysokoŌń zabudowy: 
a) teren 2MW,od ulicy KoŌciuszki 4 kondy-

gnacje nadziemne maksymalnie 14,5 m, od 
ulicy Ogrodowej 2 kondygnacje nadziemne 
– maksymalnie 9,5 m, 

b) teren 3MW, 2 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze z dopuszczeniem adaptacji na ce-
le mieszkalne maksymalnie 12,5 m, 

c) teren 4MW, 3 kondygnacje nadziemne nie 
wiňcej niż 12,5 m, dla budynku mieszkal-
nego przy ulicy KoŌciuszki 78 dopuszcza siň 
nadbudowň z prawem adaptacji poddasza 
na cele mieszkalne, 

d) teren 5MW, 3 kondygnacje nadziemne nie 
wiňcej niż 14,5 m, 

e) teren 6MW nie wiňcej niż 14,5 m bez moż-
liwoŌci rozbudowy, nadbudowy budynków 
istniejņcych, 

f) teren 7MW, 2 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze z dopuszczeniem adaptacji na ce-
le mieszkalne maksymalnie 12,5 m; 

2) nakaz zachowania obowiņzujņcej linii za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, której 
elementy zabudowy nie mogņ przekraczań 
odległoŌci dopuszczalnych wynoszņcych 
dla okapów i gzymsów nie wiňcej niż 0,8 
m, detali architektonicznych nie wiňcej niż 
2,5 m; 

3) nakaz zachowania nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

4) powierzchnia zabudowy maksymalnie 70% 
powierzchni działki; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
minimum 20% powierzchni działki; 

6) geometria dachu: 
a) teren 2MW, 4MW dach płaski z prawem 

zmiany na stromy symetryczny o kņcie na-
chylenia połaci dachu od 35Odo 45O, 

b) teren 3MW, 5MW, 7MW dach stromy sy-
metryczny o kņcie nachylenia połaci dachu 
od 35Odo 45O, 

c) 6MW dach płaski; 
7) dla dachów stromych obowiņzuje pokrycie 

dachu dachówkņ w kolorze czerwonym, 
grafitowym; 

8) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do wyznaczonej linii zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu. 

7. Obsługa komunikacyjna: 
1) dla terenu 2MW dostňp do drogi publicznej 

ulicy Ogrodowej; 
2) dla terenu 3MW, 4MW, 5MW dostňp do 

drogi publicznej ulicy KoŌciuszki poprzez 
istniejņce zjazdy; 

3) dla terenu 6MW dostňp do drogi publicznej 
ulicy oznaczonej symbolem 11KD-D; 

4) dla terenu 7MW dostňp do drogi publicznej 
ulicy oznaczonej symbolem 5KD-D. 

8. Ustala siň nakaz zapewnienia miejsc par-
kingowych dla samochodów osobowych, w tym 
dla osób niepełnosprawnych, w łņcznej iloŌci nie 
mniejszej niż: 

1) 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny; 
2) 1 miejsce na każde 25,0 m² powierzchni 

użytkowej lokali handlowych; 
3) 1 miejsce na każde 45,0 m² powierzchni 

użytkowej lokali usługowych; 
4) 1 miejsce na każdych 2 zatrudnionych. 

9. Obowiņzuje stawka procentowa w wyso-
koŌci 30%. 
 
§ 13. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o symbolu: 1MN/MW, 2MN/MW. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
3) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) zabudowy usług handlu i gastronomii 

o powierzchni sprzedażowej nie wiňkszej 
niż 400 m2w budynku, 

b) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 
3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego: 
1) dla terenu 1MN/MW nakaz lokalizacji zabu-

dowy zwartej wzdłuż obowiņzujņcej linii 
zabudowy, z dopuszczeniem zachowania 
istniejņcych przerw w zabudowie; 

2) nakaz wykonywania tynkowanych elewacji 
zewnňtrznych budynków z dopuszczeniem 
elewacji ceramicznych oraz umieszczania 
elementów drewnianych, kamiennych; 

3) zakaz wykonywania ogrodzeŊ pełnych o 
wysokoŌci powyżej 1,60 m oraz ogrodzeŊ 
betonowych prefabrykowanych; 

4) zakaz lokalizacji wolnostojņcych reklam, re-
klam Ōwietnych pulsujņcych, reklam na 
budynku o łņcznej powierzchni przekracza-
jņcej 20% powierzchni elewacji budynku. 

4. Nakaz zachowania dopuszczalnych pozio-
mów hałasu okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) strefa ochrony konserwatorskiej; 
2) strefa ochrony archeologicznej; 
3) ochrona budynków znajdujņcych siň 

w ewidencji Wojewódzkiego Urzňdu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura 
w Pile: 

a) zespół Domu ul. KoŌciuszki Nr 37 - dom, 
mur., 2 poł. XIX, budynek gospodarczy, 
mur., k. XIX, 

b) dom ul. KoŌciuszki Nr 31, mur., 2 poł. XIX, 
przebudowany, 

c) dom ul. KoŌciuszki Nr 33, mur., 2 poł. XIX, 
przebudowany, 

d) dom ul. KoŌciuszki Nr 35, mur., 2 poł. XIX, 
e) dom ul. KoŌciuszki Nr 39, mur., 2 poł. XIX, 

przebudowany, 
f) dom ul. KoŌciuszki Nr 41, mur., k. XIX, 

przebudowany, 
g) dom ul. KoŌciuszki Nr 43, mur., ok. 1910, 
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h) dom ul. KoŌciuszki Nr 47a, mur., ok. 1900, 
i) dom ul. KoŌciuszki Nr 47b, mur./szach., k. 

XIX, 
j) dom ul. KoŌciuszki Nr 51, mur., 2 poł. XIX, 

przebudowany, 
k) dom ul. KoŌciuszki Nr 53, mur., k. XIX, 
l) dom ul. KoŌciuszki Nr 55, mur., 2 poł. XXI, 

przebudowany, 
m) dom ul. KoŌciuszki Nr 57, mur., 2 poł. XIX, 

przebudowany. 
6. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie 
z wyznaczonņ liniņ zabudowy, której ele-
menty zabudowy nie mogņ przekraczań od-
ległoŌci dopuszczalnych wynoszņcych dla 
okapów i gzymsów nie wiňcej niż 0,8 m, 
detali architektonicznych nie wiňcej niż 2,0 
m; 

2) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do obowiņzujņcej linii zabudowy; 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie 70% 
powierzchni działki; 

4) powierzchnia biologicznie minimum 25% 
powierzchni działki; 

5) dopuszcza siň usytuowanie budynku go-
spodarczego lub garażowego Ōcianņ bez 
otworów w odległoŌci 1,5 m od granicy lub 
bezpoŌrednio przy granicy działek; 

6) poziom posadowienia parteru budynków 
do 1,2 m nad poziomem terenu; 

7) wysokoŌń zabudowy: 
a) dla budynków od ulicy KoŌciuszki maksy-

malnie 3 kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe – nie wiňcej niż 7,5 m 
do okapu, gzymsu, 12,5 m do kalenicy da-
chu z zastrzeżeniem: zachowania istniejņcej 
wysokoŌci dla budynku mieszkalnego przy 
ulicy KoŌciuszki 43, dla budynku mieszkal-
nego przy ulicy KoŌciuszki 47b ustala siň 
wysokoŌń górnej krawňdzi elewacji fronto-
wej (okapu, gzymsu, kalenicy dachu) jako 
przedłużenie tych wysokoŌci odpowiednio 
do istniejņcego budynku przy ulicy Ko-
Ōciuszki 47a, 

b) dla budynków od ulicy Ogrodowej maksy-
malnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe – nie wiňcej niż 6,5 m 
do okapu, gzymsu, 9,5 m do kalenicy da-
chu, 

c) dla budynków gospodarczych i garażo-
wych nie wiňcej niż 4,5 m do okapu, gzym-
su, 7,0 m do kalenicy dachu; 

8) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkalnych obowiņzuje 

dach stromy, dwuspadowy symetryczny 
o kņcie nachylenia połaci dachu od 35Odo 
45O, 

b) dla budynków gospodarczych, garażowych 
dopuszcza siň dach płaski z prawem zmia-

ny na stromy symetryczny o kņcie nachy-
lenia połaci dachu od 30Odo 45O, 

c) dla dachów stromych obowiņzuje pokrycie 
dachówkņ lub materiałem o fakturze da-
chówkopodobnej w kolorze czerwonym, 
grafitowym, 

d) kierunek głównej kalenicy dachu stromego 
równoległy do wyznaczonej linii zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Nakaz zachowania dawnych podziałów 
parcelacyjnych. 

8. Nakaz lokalizowania zjazdów z drogi pu-
blicznej ulicy Ogrodowej. 

9. Nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, w łņcznej iloŌci nie mniejszej 
niż: 

a) 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny, 
b) 1 miejsce na każde 25,0 m² powierzchni 

użytkowej lokalu handlowego, 
c) 1 miejsce na każde 45,0 m² powierzchni 

użytkowej lokalu usługowego. 
10. Obowiņzuje stawka procentowa 

w wysokoŌci 30%. 
 
§ 14. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o symbolu: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojņca; 
2) dopuszcza siň w budynku mieszkalnym 

wydzielenie lokalu użytkowego 
z przeznaczeniem na usługi handlu 
o powierzchni sprzedażowej nie wiňkszej 
niż 150m2; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň nie wiňcej niż 
jednego budynku gospodarczego lub gara-
żowego (gospodarczo –garażowego) na 
działce budowlanej; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej. 

2. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakaz wykonywania tynkowanych elewacji 
zewnňtrznych budynków z dopuszczeniem 
elewacji ceramicznych oraz umieszczania 
elementów drewnianych, kamiennych; 

2) zakaz wykonywania ogrodzeŊ o wysokoŌci 
powyżej 1,60 m oraz ogrodzeŊ pełnych 
i betonowych prefabrykowanych; 

3) zakaz lokalizacji wolnostojņcych reklam, re-
klam Ōwietnych pulsujņcych, reklam na 
budynku o łņcznej powierzchni przekracza-
jņcej 20% powierzchni elewacji budynku. 

3. Nakaz zachowania dopuszczalnych pozio-
mów hałasu okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

4. Nakaz ochrony obiektów budowlanych 
znajdujņcych siň w ewidencji Wojewódzkiego 
Urzňdu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura 
w Pile: 
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1) ul. Pocztowa - Dom Nr 1, mur., k. XIX, XX; 
2) ul. Ogrodowa: Dom Nr 7, mur., k. XIX, Dom 

Nr 9, mur., 2 poł. XIX. 
5. Ustalenia dotyczņce parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

1) nakaz zachowania obowiņzujņcej linii za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, której 
elementy zabudowy nie mogņ przekraczań 
odległoŌci dopuszczalnych wynoszņcych 
dla okapów i gzymsów nie wiňcej niż 0,8 
m, detali architektonicznych, galerii, we-
rand, tarasów, schodów zewnňtrznych, po-
chylni , ramp nie wiňcej niż 2,5 m; 

2) nakaz zachowania nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie 45% 
powierzchni działki; 

4) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 40 % powierzchni działki; 

5) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkalnych obowiņzuje 

dach stromy, dwuspadowy symetryczny o 
kņcie nachylenia połaci dachu od 35Odo 
45O, 

b) dla budynków gospodarczych, garażowych 
dopuszcza siň dach płaski z prawem zmia-
ny na stromy symetryczny o kņcie nachy-
lenia połaci dachu od 30Odo 45O, 

c) dla dachów stromych obowiņzuje pokrycie 
dachówkņ lub materiałem o fakturze da-
chówkopodobnej w kolorze czerwonym, 
grafitowym, 

d) kierunek głównej kalenicy dachu stromego 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6) wysokoŌń zabudowy: 
a) budynki mieszkalne 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym poddasze użytkowe, nie 
wiňcej niż 5,5 m do okapu, gzymsu, 9,5 m 
do kalenicy dachu, 

b) budynki gospodarcze i garażowe, nie wiň-
cej niż 4,5 m do okapu, gzymsu, 7,0 m do 
kalenicy dachu; 

7) poziom posadowienia parteru budynku do 
1,2 m nad poziomem terenu. 

6. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków podziału nieruchomoŌci: 

1) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej - 800 m2; 

2) minimalna szerokoŌń frontów działek – 18,0 
m. 

7. Dostňp do przyległych dróg publicznych. 
8. Nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 

dla samochodów osobowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, w łņcznej iloŌci nie mniejszej 
niż: 

1) 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny; 
2) 1 miejsce na każde 25,0 m² powierzchni 

użytkowej; 
3) 1 miejsce na każdych 2 zatrudnionych. 

9. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 30%. 
 
§ 15. 1. Tereny zabudowy usługowejo symbolu: 
1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 
12U, 13U, 14U. 

2. Przeznaczenie terenów: 
1) 1U- zabudowa usług pocztowych 

i telekomunikacyjnych; 
2) 2U- zabudowa usług administracji (straż 

pożarna); 
3) 3U– zabudowa usług bankowych; 
4) 4U– zabudowa usług komunikacji (dworzec 

autobusowy); 
5) 5U- zabudowa usług administracji, gastro-

nomii, handlu, hotelarstwa; 
6) 6U– zabudowa usług handlu, gastronomii, 

bankowych, hotelarstwa; 
7) 7U– zabudowa usług handlu, administracji, 

magazyny; 
8) 8U– zabudowa usług handlu, targowisko 

miejskie, usług bankowych, hotelarstwa; 
9) 9U– zabudowa usług administracji, biuro-

wych, ochrony zdrowia; 
10) 10U– zabudowa usług administracji, 

ochrony bezpieczeŊstwa (policja); 
11) 11U– zabudowa usług hotelarstwa, admi-

nistracji, zdrowia, rehabilitacji, bankowoŌci, 
gastronomii, handlu, szkolnictwa, przed-
szkolnych; 

12) 12U– zabudowa usług administracji, szkol-
nictwa, bankowoŌci, zdrowia; 

13) 13U– zabudowa usług ochrony zdrowia, 
administracji; 

14) 14U– zabudowa usług obsługi samocho-
dów, stacja paliw płynnych; 

15) dopuszcza siň: 
a) na terenie 2U lokalizacjň budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych, 
b) na terenie 4U usługi handlu i gastronomii 

o powierzchni sprzedażowej do 250 m2 zlo-
kalizowane w budynku dworca, 

c) na terenach 11U, 12U, 13U adaptacjň bu-
dynków na lokale mieszkalne, 

d) na terenach 6U, 7U lokalizacjň obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedażowej 
nie przekraczajņcej 1000 m2, 

e) na pozostałych terenach lokalizacjň obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedażo-
wej nie przekraczajņcej 400 m2, 

f) lokalizacjň budynków gospodarczych 
i garażowych, 

g) lokalizacjň urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz wykonywania ogrodzeŊ o wysokoŌci 
powyżej 1,60 m oraz ogrodzeŊ pełnych 
i betonowych prefabrykowanych; 

2) zakaz lokalizacji reklam wolnostojņcych 
o wysokoŌci wiňkszej niż 6,5 m 
i powierzchni wiňkszej niż 7,0 m2, reklam 
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Ōwietlnych pulsujņcych, reklam na budyn-
ku o łņcznej powierzchni przekraczajņcej 
20% powierzchni elewacji budynku. 

4. Nakaz zachowania dopuszczalnych pozio-
mów hałasu okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych na terenie 5U, 6U, 11U, 12U, 13U jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego. 

5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) dla czňŌci terenu o symbolu 6U, 7U obo-
wiņzuje strefa ochrony konserwatorskiej, 
strefa ochrony archeologicznej zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) ochrona budynków znajdujņcych siň w 
ewidencji Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile: 

a) Poczta, ul. KoŌciuszki 45, mur., ok. 1893, 
b) Komisariat Straży Granicznej, ob. KRUS, ul. 

KoŌciuszki 87, mur., ok. 1900, 
c) Dom ul. KoŌciuszki Nr 91, mur., ok. 1900, 
d) Dom ul. KoŌciuszki Nr 93, mur., ok. 1910. 

6. Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

1) nakaz zachowania obowiņzujņcej linii za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, której 
elementy zabudowy nie mogņ przekraczań 
odległoŌci dopuszczalnych wynoszņcych 
dla okapów i gzymsów nie wiňcej niż 0,8 
m, detali architektonicznych, galerii, we-
rand, tarasów, schodów zewnňtrznych, po-
chylni , ramp nie wiňcej niż 2,0 m; 

2) nakaz zachowania nieprzekraczalnej linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) powierzchnia zabudowy nie wiňksza niż 
80% powierzchni działki; 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 20% powierzchni działki; 

5) geometria dachu dla budynków usługo-
wych: 

a) na terenach : 1U (od ulicy KoŌciuszki , 
Pocztowej), 2U, 8U, 10U, 11U, 13U – dach 
stromy symetryczny o kņcie nachylenia po-
łaci od 350do 450, z nakazem zachowania 
geometrii dachów budynków przy ulicy 
Kosciuszki 87, 89, 91, 

b) na terenach: 1U ( od ulicy Ogrodowej), 3U, 
4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 12U - dach płaski 
z prawem zamiany na stromy symetryczny 
o kņcie nachylenia połaci od 350do 450, 

c) na terenie 14U – dach płaski; 
6) geometria dachu dla budynków gospodar-

czych i garażowych: dach płaski z prawem 
zamiany na stromy symetryczny o kņcie 
nachylenia połaci od 300do 450; 

7) dla dachów stromych obowiņzuje pokrycie 
dachu dachówkņ w kolorach czerwonym, 
grafitowym; 

8) kierunek głównej kalenicy dachu stromego 
zgodnie z rysunkiem planu; 

9) wysokoŌń zabudowy: 
a) teren 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U– 2 lub 

3 kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe – nie wiňcej niż 8,5 m do 
okapu lub gzymsu, i nie wiňcej niż 14,0m 
do kalenicy dachu, 

b) na terenach 9U, 10U, 11U, 12U, 13U– 
3 kondygnacje nadziemne z prawem zmia-
ny ostatniej na poddasze użytkowe, 

c) na terenie 14U oraz dla budynków gospo-
darczych i garażowych nie wiňcej niż 4,5 m 
do okapu lub gzymsu, i nie wiňcej niż 7,0 m 
do kalenicy dachu. 

7. Obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
publicznych. 

8. Nakaz łņcznego projektowania i bilanso-
wania terenów funkcjonalnie połņczonych: 8U 
i 10KS. 

9. Nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, w łņcznej iloŌci nie mniejszej 
niż: 

1) 1 miejsce na każde 25,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu handlowego; 

2) 1 miejsce na każde 45,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu usługowego; 

3) 1 miejsce na każdych 2 zatrudnionych; 
4) dla terenów o symbolu 1U, 3U, 9U, 12U, 

13U dopuszcza siň uwzglňdnienie 
w bilansie miejsc parkingowych możliwo-
Ōci parkowania przyulicznego oraz na wy-
dzielonych parkingach. 

10. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 30%. 
 
§ 16. 1. Tereny zabudowy usługowej o symbolu: 
15U, 16U, 17U, 18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 
24U, 25U, 26U, 27U. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) 15U, 17U, 19U, 24U, 27U – zabudowa usług 

transportowych i spedycyjnych, wspoma-
gajņcych transport, składy, magazyny, pro-
dukcja nieuciņżliwa, handel hurtowy; 

2) 16U, 18U, 20U, 21U, 22U, 23U- zabudowa 
usług: 

a) handlu, gastronomii (powierzchnia zabu-
dowy maksymalnie 350 m2), 

b) opieki zdrowotnej, usług medycznych, ho-
telarskich (powierzchnia zabudowy mak-
symalnie 400 m2), 

c) Ōwiadczonych w wykonywaniu wolnych 
zawodów oraz usług bytowych typu: ko-
smetyka, fryzjer, szewc krawiec (po-
wierzchnia zabudowy maksymalnie 300 
m2), 

d) innej działalnoŌci wytwórczej i usługowej 
zatrudniajņcej nie wiňcej niż 10 pracowni-
ków (powierzchnia zabudowy maksymalnie 
450 m2); 

3) 25U – stacja paliw płynnych, stacja obsługi 
pojazdów, handel czňŌciami motoryzacyj-
nymi; 
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4) 26U - stacja paliw,handel i serwis samo-
chodów; 

5) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) dla terenów o symbolu 16U, 18U, 20U, 

21U, 22U, 23U dopuszcza siň lokalizacje 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojņcej, 

b) obiektów o powierzchni sprzedażowej nie 
wiňkszej niż 200 m2, 

c) obiektów administracyjno biurowych dla 
potrzeb prowadzonej działalnoŌci usługo-
wej, 

d) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 
3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zakaz wykonywania ogrodzeŊ o wysokoŌci 

powyżej 1,60 m oraz ogrodzeŊ pełnych 
i betonowych prefabrykowanych; 

2) zakaz lokalizacji reklam wolno stojņcych 
o wysokoŌci wiňkszej niż 6,5m 
i powierzchni wiňkszej niż 7,0 m2, reklam 
Ōwietlnych pulsujņcych, reklam na budyn-
ku o łņcznej powierzchni przekraczajņcej 
20% powierzchni elewacji budynku. 

4. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony Ōrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakaz zachowania ciņgłoŌci systemu melio-
racyjnego; 

2) nakaz wykonania odpowiednich badaŊ 
geotechnicznych i gruntowo-wodnych 
przed realizacjņ zabudowy; 

3) dla terenów o symbolu 16U, 18U, 20U, 
21U, 22U, 23U nakaz zachowania dopusz-
czalnych poziomów hałasu okreŌlonych 
w przepisach szczególnych jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

5. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) nakaz zachowania obowiņzujņcej linii za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu, której 
elementy zabudowy nie mogņ przekraczań 
odległoŌci dopuszczalnych wynoszņcych 
dla okapów i gzymsów nie wiňcej niż 0,8 
m, detali architektonicznych, galerii, we-
rand, tarasów, schodów zewnňtrznych, po-
chylni , ramp nie wiňcej niż 2,5 m; 

2) nakaz zachowania nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

3) powierzchnia zabudowy nie wiňksza niż 
60% powierzchni działki; 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
nie mniejsza niż 20% powierzchni działki; 

5) geometria dachu: 
a) teren 15U, 17U, 19U, 24U,25U, 26U, 27U 

dach płaski lub dach stromy symetryczny 
o kņcie nachylenia połaci dachu od 30Odo 
45O, 

b) teren 16U, 18U, 20U, 21U, 22U, 23U dach 
stromy symetryczny o kņcie nachylenia po-
łaci dachu od 30°do 45°; 

6) obowiņzuje kolor dachu stromego czerwo-
ny, brņzowy, grafitowy; 

7) kierunek głównej kalenicy dachu stromego 
równoległy do obowiņzujņcej linii zabudo-
wy; 

8) maksymalna wysokoŌń zabudowy2 kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze użyt-
kowe: 

a) nie wiňcej niż 8,0m do okapu i gzymsu dla 
budynków z dachem płaskim , 6,0 m do 
okapu, gzymsu dla budynków z dachem 
stromym , 9,5 m do kalenicy dachu, 

b) dla budynków gospodarczych 
i garażowych nie wiňcej niż 4,5 m do oka-
pu, gzymsu, 7,0 m do kalenicy dachu, 

c) dla urzņdzeŊ technologicznych typu komi-
ny, maszty nie wiňcej niż 18,0 m. 

6. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1) powierzchnia działki budowlanej uzyskanej 
w wyniku podziału nie mniejsza niż 1000 
m2; 

2) szerokoŌń frontu działki minimum 18,0 m. 
7. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) dostňp do dróg publicznych przyległych 

poprzez projektowane zjazdy z przyległych 
dróg publicznych, z wykluczeniem dróg 
1KD-Z, 2KD-L dla których ustala siň zakaz 
realizacji zjazdów poza miejscami oznaczo-
nymi na rysunku planu; 

2) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych, w tym dla 
osób niepełnosprawnych, w łņcznej iloŌci 
nie mniejszej niż: 

a) 1 miejsce na każde 25,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu handlowego, 

b) 1 miejsce na każde 45,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu usługowego, 

c) 1 miejsce na każdych 2 zatrudnionych. 
8. Obowiņzuje stawka procentowa 

w wysokoŌci 30%. 
 
§ 17. 1. Tereny zabudowy usługowej dla lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowycho 
symbolu: 1U/UH, 2U/UH, 3U/UH, 4U/UH, 5U/UH, 
6U/UH, 7U/UH, 8U/UH. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) usługi handlu: 
a) dla terenu o symbolu 2U/UH, 6U/UH obiek-

ty usługowe o powierzchni sprzedażowej 
od 600 m2 do 2000 m2, 

b) dla terenu o symbolu 1U/UH, 3U/UH, 
4U/UH, 5U/UH, 7U/UH obiekty usługowe 
o powierzchni sprzedażowej od 400 m2 do 
1000 m2, 

c) dla terenu o symbolu 8U/UH obiekty usłu-
gowe o powierzchni sprzedażowej od 200 
m2 do 800 m2; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
b) usług gastronomii, 
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c) usług wystawienniczych z prawem do za-
chowania działalnoŌci produkcyjnej na te-
renie o symbolu 6U/UH, 8U/UH, 

d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
przy braku działalnoŌci produkcyjnej na te-
renie o symbolu 6U/UH, 

e) lokali mieszkalnych zlokalizowanych nad 
parterem budynku usługowego na terenie 
o symbolu 8U/UH, 

f) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 
3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zakaz wykonywania ogrodzeŊ o wysokoŌci 

powyżej 1,60 m oraz ogrodzeŊ pełnych 
i betonowych prefabrykowanych; 

2) zakaz lokalizacji reklam wolno stojņcych 
o wysokoŌci wiňkszej niż 6,5m 
i powierzchni wiňkszej niż 7,0 m2, reklam 
Ōwietlnych pulsujņcych, reklam na budyn-
ku o łņcznej powierzchni przekraczajņcej 
20% powierzchni elewacji budynku. 

4. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony Ōrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakaz zachowania ciņgłoŌci systemu melio-
racyjnego; 

2) dla terenu o symbolu 2U/UH nakaz zacho-
wania po obu stronach cieku pasa wolnego 
od zabudowy o szerokoŌci co najmniej 3,0 
m od krawňdzi skarpy. W przypadku skana-
lizowania cieku dopuszcza odstňpstwo od 
nakazu. 

5. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) nakaz zachowania nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

2) powierzchnia zabudowy nie wiňksza niż 
60% powierzchni terenu; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu; 

4) geometria dachu: dach płaski z prawem 
zmiany na stromy symetryczny o kņcie na-
chylenia połaci dachu od 30Odo 40O; 

5) kierunek głównej kalenicy dachu stromego 
zgodnie z rysunkiem planu, 

6) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 
a) dla terenu 1U/UH, 2U/UH, 3U/UH, 4U/UH, 

5U/UH, 7U/UH, 8U/UH nie wiňcej niż 8,0 m 
do okapu i gzymsu dla budynków 
z dachem płaskim , 6,0 m do okapu, gzym-
su dla budynków z dachem stromym , 9,5 
m do kalenicy dachu, 

b) dla terenu 6U/UH - do okapu, gzymsu 10,5 
m, do kalenicy dachu 14,5 m. 

6. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci: 
powierzchnia działki budowlanej uzyskanej 
w wyniku podziału nie mniejsza niż 2000 m2. Dla 
terenów o symbolu 5U/UH, 7U/UH, 8U/UH do-
puszcza siň minimalnņ powierzchniň działki bu-
dowlanej uzyskanej w wyniku podziału 1000 m2. 

7. Dostňp do dróg publicznych przyległych 
poprzez istniejņce i projektowane zjazdy. 

8. Nakaz łņcznego projektowania 
i bilansowania terenów funkcjonalnie połņczo-
nych: 

1) terenów 1U/UH i 9KS; 
2) terenów 2U/UH i 8KS; 
3) terenów 4U/UH i 4KS. 

9. Nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, w łņcznej iloŌci nie mniejszej 
niż: 

1) 1 miejsce na każde 25,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu handlowego; 

2) 1 miejsce na każde 45,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu usługowego; 

3) 1 miejsce na każdych 2 zatrudnionych. 
10. Dla terenu o symbolu 8U/UHdopuszcza 

siň pomniejszenie wymaganej iloŌci miejsc par-
kingowych o 50%. 

11. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 30%. 
 
§ 18. 1. Teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów o symbolu: 1P. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny; 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) obiektów handlowych na potrzeby prowa-

dzonej działalnoŌci produkcyjnej o po-
wierzchni sprzedażowej nie wiňkszej niż 
400 m2, 

b) obiektów administracyjno biurowych, 
c) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz wykonywania ogrodzeŊ o wysokoŌci 
powyżej 1,80 m oraz ogrodzeŊ pełnych 
i betonowych prefabrykowanych; 

2) zakaz lokalizacji reklam wolno stojņcych 
o wysokoŌci wiňkszej niż 6,5 m 
i powierzchni wiňkszej niż 7,0 m2, reklam 
Ōwietlnych pulsujņcych, reklam na budyn-
ku o łņcznej powierzchni przekraczajņcej 
20% powierzchni elewacji budynku. 

4. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) nakaz zachowania nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

2) powierzchnia zabudowy nie wiňksza niż 
70% powierzchni terenu; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna 
nie mniejsza niż 10% powierzchni działki 
terenu;  

4) geometria dachów dowolnego typu; 
5) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 
a) 10,0 m dla budynków z dachem płaskim, 
b) 14,0 m dla budynków z dachem dowolnego 

typu, 
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c) 18,0m dla urzņdzeŊ technologicznych typu 
kominy, maszty; 

9) obowiņzuje kolor dachu stromego czerwo-
ny, brņzowy, grafitowy. 

5. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci: 
powierzchnia działki budowlanej uzyskanej 
w wyniku podziału nie mniejsza niż 2000 m2. 

6. Dostňp do dróg publicznych przyległych 
poprzez istniejņce i projektowane zjazdy. 

7. Nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, w łņcznej iloŌci nie mniejszej 
niż: 

1) 1 miejsce na każde 25,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu handlowego; 

2) 1 miejsce na każde 45,0 m² powierzchni 
użytkowej lokalu usługowego; 

3) 1 miejsce na każdych 2 zatrudnionych. 
8. Obowiņzuje stawka procentowa 

w wysokoŌci 30%. 
 
§ 19. 1. Tereny zieleni urzņdzonejo symbolu: 1ZP, 
2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) zieleŊ publiczna urzņdzona; 
2) dopuszcza siň realizacjň tras pieszych 

i rowerowych, a dla północnej czňŌci tere-
nu 4ZP „zielonego” parkingu dla aut oso-
bowych; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, obiektów małej archi-
tektury z zakazem realizacji innej zabudowy 
na wszystkich terenach o symbolu ZP. 

3. Nakaz zagospodarowania terenu jako ob-
szaru przestrzeni publicznej zespołami roŌlinnoŌci 
wysokiej i niskiej oraz obiektami małej architektu-
ry. 

4. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) wysokoŌń zabudowy maksymalnie 7,0 m; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie 

mniejsza niż 70% powierzchni terenu. 
5. Nakaz zachowania dopuszczalnych pozio-

mów hałasu okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

6. Zakaz lokalizacji noŌników reklamowych 
oraz tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych. 

7. Dostňp do dróg publicznych przyległych 
poprzez istniejņce i projektowane zjazdy. 

8. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 20. 1. Teren ogrodów działkowych o symbolu: 
ZD. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) ogrody działkowe; 
2) dopuszcza siň realizacje urzņdzeŊ infra-

struktury technicznej. 

3. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) wysokoŌń zabudowy – maksymalnie 5,0 m 
przy dachu stromym, 4,0 m przy dachu 
płaskim; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 
25% powierzchni działki ogrodowej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – mini-
mum 65% powierzchni działki ogrodowej; 

4) geometria dachu – dopuszcza siň dach pła-
ski lub stromy o kņcie nachylenia połaci 
dachu od 30Odo 45O; 

5) ustala siň zakaz umieszczania noŌników re-
klamowych, za wyjņtkiem tablic informa-
cyjnych na potrzeby miasta i zarzņdcy dróg 
przyległych; 

6) obowiņzujņ dopuszczalne poziomy hałasu 
okreŌlone w przepisach szczególnych jak 
dla terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych. 

4. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 21. 1. Teren zieleni otwartej o symbolu: 1ZN.  

2. Przeznaczenie terenu: 
1) zieleŊ publiczna nieurzņdzona, ekosystem 

terenów zwiņzanych z rzekņ Noteń, 
z możliwoŌciņ zagospodarowania na cele 
rekreacyjne bez prawa do zabudowy; 

2) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów pie-
szych i rowerowych maksymalnie zbliżajņ-
cych siň do koryta rzeki;  

3) dopuszcza siň realizacje urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, obiektów małej archi-
tektury; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ wod-
nych, urzņdzeŊ melioracji wodnych dla 
stabilizacji przepływu wód powierzchnio-
wych i poziomu wód gruntowych oraz 
ochrony przeciwpowodziowej; 

5) zakaz lokalizacji reklam, tymczasowych 
obiektów usługowo handlowych.  

3. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) wysokoŌń zabudowy maksymalnie 7,0m; 
2) powierzchnia biologicznie czynna nie 

mniejsza niż 90% powierzchni terenu. 
4. Obowiņzuje stawka procentowa 

w wysokoŌci 10%. 
 
§ 22. 1. Tereny infrastruktury elektroenergetycznej 
o symbolu: 1E, 2E, 3E, 4E. 

2. Przeznaczenie terenu: urzņdzenia infra-
struktury technicznej stosowane w procesach 
energetycznych w zakresie przetwarzania, przesy-
łania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowa-
nia energii. 

3. WysokoŌń zabudowy nie wiňksza niż 6,0 m. 
4. Dostňp do przyległych dróg publicznych. 
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5. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 23. 1. Tereny infrastruktury kanalizacyjnej o 
symbolu: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) dla terenu o symbolu 1Koczyszczalnia Ōcie-

ków; 
2) dla terenu o symbolu 2K, 3K, 4K, 5K prze-

pompownia Ōcieków; 
3) dla terenu o symbolu 6Kistniejņca prze-

pompownia Ōcieków. 
3. Ustalenia dotyczņce parametrów, wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu. 

1) dla terenu o symbolu 1K wysokoŌń zabu-
dowy maksymalnie 12,5 m, 

2) dla terenu o symbolu 2K, 3K, 4K, 5K, 6K 
wysokoŌń zabudowy maksymalnie 6,5 m 

4. Ustala siň dostňp do przyległych dróg pu-
blicznych. 

5. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 24. 1. Teren infrastruktury ciepłowniczej o sym-
bolu: 1C. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) obiekty i urzņdzenia zaopatrzenia w ciepło 

z wykorzystaniem wód geotermalnych; 
2) urzņdzenia infrastruktury technicznej; 
3) dopuszcza siň lokalizacjň stacji bazowych 

telefonii komórkowej, stacji nadawczych, 
stacji radiolokacyjnych i innych emitujņ-
cych fale elektromagnetyczne. 

3. WysokoŌń zabudowy maksymalnie 12,5 m, 
z dopuszczeniem dla obiektów i urzņdzeŊ z zakresu 
łņcznoŌci publicznej maksymalnie 50,0. 

4. Powierzchnia zabudowy maksymalnie 65% 
powierzchni terenu. 

5. Powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 25% powierzchni terenu. 

6. Dostňp do przyległych dróg publicznych. 
7. Obowiņzuje stawka procentowa 

w wysokoŌci 10%. 
 
§ 25. 1. Teren infrastruktury telekomunikacyjnej o 
symbolu: 1T. 

2. Przeznaczenie terenu: urzņdzenia radioko-
munikacji wraz z urzņdzeniami niezbňdnymi do ich 
obsługi. 

3. WysokoŌń zabudowy maksymalnie 50,0 m. 
4. Obowiņzuje stawka procentowa 

w wysokoŌci 10%. 
 
§ 26. 1. Tereny komunikacji samochodowej o 
symbolu: 1KS, 2KS, 3KS, 4KS,5KS, 6KS, 7KS, 8KS, 
9KS, 10KS, 11KS.  

2. Przeznaczenie terenu: 
1) dla terenu o symbolu 1KS, 2KS, 3KS, 4KS, 

6KS, 8KS, 9KS, 10KS, 11KS parking dla po-
jazdów osobowych bez prawa zabudowy, 

2) dla terenu o symbolu 5KS istniejņce gara-
że, bez prawa realizacji nowych obiektów 
z dopuszczeniem urzņdzenia parkingu dla 
pojazdów osobowych, 

3) dla terenu o symbolu 7KS parking dla po-
jazdów ciňżarowych bez prawa zabudowy.  

3. WysokoŌń budynków garażowych maksy-
malnie 3,5 m. 

4. Powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 20% powierzchni terenu. 

5. Ustala siň dostňp do przyległych dróg pu-
blicznych. 

6. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 27. 1. Tereny rolnicze o symbolu: 1R,2R, 3R, 4R, 
5R, 6R, 7R. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) grunty rolne z zakazem zabudowy 

i grodzenia, tereny otwarte pełniņce 
w strukturze przestrzennej miasta funkcje 
ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne; 

2) dopuszcza siň realizacje urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň budowli wod-
nych, urzņdzeŊ melioracji wodnych dla 
stabilizacji przepływu wód powierzchnio-
wych i poziomu wód gruntowych oraz 
ochrony przeciwpowodziowej. 

3. Obowiņzuje stawka procentowa w wyso-
koŌci 10%. 
 
§ 28. 1. Tereny wód powierzchniowych o symbolu: 
WS. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) cieki wodne – rowy melioracyjne; 
2) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ meliora-

cji wodnych dla stabilizacji przepływu wód 
i poziomu wód gruntowych oraz ochrony 
przeciwpowodziowej; 

3) nakaz zachowania ciņgłoŌci systemu melio-
racyjnego; 

4) nakaz zachowania po obu stronach rowu 
melioracyjnego pasa wolnego od zabudo-
wy o szerokoŌci co najmniej 2,0 m od kra-
wňdzi skarpy. W przypadku skanalizowania 
rowu dopuszcza odstňpstwo od nakazu. 

3. Obowiņzuje stawka procentowa w wyso-
koŌci 10%. 
 
§ 29. 1. Tereny dróg publicznycho symbolu: 1KD-
G, 2KD-G,1KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-
L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 
7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) KD-G- droga publiczna klasy głównej; 
2) KD-Z- droga publiczna klasy zbiorczej; 
3) KD-L- droga publiczna klasy lokalnej; 
4) KD-D- droga publiczna klasy dojazdowej; 
5) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopusz-

cza siň: 
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a) realizacjň urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej, 

b) budowň wiat przystankowych na przystan-
kach komunikacji zbiorowej 

c) dopuszcza siň lokalizacjň dodatkowych 
elementów układu komunikacyjnego. 

3. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz lokalizacji reklam, z wyjņtkiem 
umieszczonych na wiatach przystanko-
wych, tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych, obiektów małej architektury 
z prawem do realizacji obiektów kultu reli-
gijnego, jak: krzyże przydrożne, figury jeżeli 
ich lokalizacja nie stwarza zagrożenia dla 
ruchu drogowego oraz jest zgodna 
z przepisami szczególnymi; 

2) nakaz realizacji ciņgów pieszych 
i rowerowych zgodnie ze schematem ozna-
czonym na rysunku planu. 

4. Ustalenia dotyczņce wymagaŊ wynikajņ-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

1) spójne zagospodarowanie pasów drogo-
wych w zakresie nawierzchni i małej archi-
tektury; 

2) kompleksowe zagospodarowanie terenu 
zieleniņ oraz małņ architekturņ, 
z uwzglňdnieniem ciņgów pieszych 
i rowerowych. 

5. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) szerokoŌń dróg w liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dla terenów 1KD-G, 1KD-Zustala siň: 
a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami 

ruchu, dopuszcza siň zwiňkszenia iloŌci pa-
sów ruchu w strefach skrzyżowaŊ oraz dla 
obsługi przyległych terenów, 

b) dwustronne chodniki, jedno lub dwustron-
ne Ōcieżki rowerowe, z dopuszczeniem za-
miany chodników na ciņgi pieszo-
rowerowe, a w przypadku ograniczeŊ tere-
nowych wyprowadzenie ruchu rowerowe-
go na jezdnie, 

c) lokalizacjň miejsc postojowych, 
z zastrzeżeniem dla drogi o symbolu 1KD-Z 
zakazu wyznaczania miejsc postoju, dla 
drogi 1KD-G zakazu wyznaczania nowych 
miejsc postoju dla samochodów poza ist-
niejņcymi, 

d) prowadzenie drogi 1KD-Z po nasypie sta-
nowiņcym element ochrony przeciwpowo-
dziowej, 

e) dostňpnoŌń komunikacyjna od drogi woje-
wódzkiej poprzez istniejņce zjazdy 
i skrzyżowania dróg, dopuszcza siň realiza-
cje zjazdów, skrzyżowaŊ dróg w miejscach 
oznaczonych na rysunku planu (dostňpnoŌń 
komunikacyjna) na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdcň drogi; 

3) dla terenów 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 
5KD-L ustala siň: 

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami 
ruchu, dopuszcza siň zwiňkszenia iloŌci pa-
sów ruchu w strefach skrzyżowaŊ oraz dla 
obsługi przyległych terenów, 

b) dwustronne chodniki, 
c) jedno lub dwustronne Ōcieżki rowerowe, 

z dopuszczeniem zamiany chodników na 
ciņgi pieszo-rowerowe, a w przypadku 
ograniczeŊ terenowych wyprowadzenie ru-
chu rowerowego na jezdnie, 

d) lokalizacjň miejsc postojowych 
z wykluczeniem drogi 2KD-L; 

4) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 
5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 
10KD-D, 11KD-D ustala siň: 

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami 
ruchu, 

b) dwustronne chodniki, 
c) lokalizacjň miejsc postojowych, 
d) realizacje ciņgów pieszych i rowerowych ze 

szczególnym uwzglňdnieniem miejsc ozna-
czonych na rysunku planu; 

5) ustala siň zachowanie ciņgłoŌci powiņzaŊ 
elementów pasa drogowego, 
w szczególnoŌci jezdni, Ōcieżek rowero-
wych, chodników w granicach obszaru 
planu oraz z zewnňtrznym układem komu-
nikacyjnym; 

6) w zakresie odprowadzenia wód opado-
wych, roztopowych ustala siň: 

a) do sieci kanalizacji deszczowej lub syste-
mów odwaniajņcych, 

b) lokalizacjň urzņdzeŊ podczyszczajņcych 
wody opadowe przed wprowadzeniem ich 
do rowów i cieków. 

6. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 30. 1. Tereny dróg wewnňtrznych o symbolu: 
1KD-W, 2KD-W. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) 1KD-W- droga wewnňtrzna dojazdowa; 
2) 2KD-W– droga wewnňtrzna dojazdowa 

z nakazem realizacji ciņgów pieszych 
i rowerowych, (jedno lub dwustronne 
chodniki, Ōcieżka rowerowa). 

3. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 31. 1. Tereny komunikacji kolejowej o symbolu: 
1TK, 2TK. 

2. Przeznaczenie terenu: urzņdzenia i obiekty 
dla obsługi ruchu kolejowego. 

3. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 32. 1. Tereny traktu pieszo rowerowego 
o symbolu: 1KP, 2KP, 3KP, 4KP, 5KP, 6KP, 7KP, 
8KP, 9KP, 10KP. 
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2. Przeznaczenie terenu: droga pieszo rowe-
rowa z nakazem segregacji ruchu pieszego 
i rowerowego . 

3. Nakaz realizacji zadrzewieŊ w formie szpa-
lerów wzdłuż traktu. 

4. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 
 
§ 33. 1. Tereny lasuo symbolu: 1ZL. 

2. Przeznaczenie terenu: zieleŊ leŌna bez 
prawa zabudowy. 

3. Obowiņzuje stawka procentowa 
w wysokoŌci 10%. 

 
Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 34. 1. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) na 

obszarze objňtym niniejszņ uchwałņ tracņ moc: 
Uchwała Nr VII/46/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 
27 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania miasta Czarnków 
w rejonie ul. Pocztowej – w całoŌci,Uchwała Nr 
XXXIII/308/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 
kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania miasta Czarnków 
w rejonie ulic: Zamkowej, Widokowej, GdaŊskiej, 
Płk Orłowskiego, Pocztowej – w czňŌci dotyczņcej 
ul. Pocztowej tj. §4. 

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Miasta Czarnków. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Wielkopolskiego. Przewodni-
czņcy Rady Miasta 

 
Przewodniczņcy Rady  

(-) Andrzej Talda 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XIII/100/2011 

Rady Miasta Czarnków 
z dnia 28 października 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XIII/100/2011 

Rady Miasta Czarnków 
z dnia 28 października 2011 r. 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA CZARNKÓW W REJONIE ULIC: POCZTOWEJ, 

KOŋCIUSZKI, DWORCOWEJ I RZEKI NOTEŃ 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z ze 
zmianami)   Rada Miasta Czarnków w rozstrzyga o 
sposobie rozpatrzenia uwag:  
 
Zgłaszajņcy uwagň: 
KROKUS Sp. z o.o.  ul. Janikowska 33,  61 - 070 
PoznaŊ 
 
TreŌń uwagi: 
W zwiņzku z otrzymanym wypisem i wyrysem z 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
Krokus Sp. z o.o. bňdņc właŌcicielem działek poło-
żonych na obszarach 2UIUH i 8KS i czňŌci obszaru 
2KD- W, składa uwagi o nastňpujņcej treŌci: Wnio-
skujemy o zmniejszenie do 4 metrów odległoŌci 
nieprzekraczalnej linii zabudowy położonej na 
obszarze 2U/UH od sņsiadujņcego obszaru 2KD-W, 
tj. od granicy drogi pomiňdzy nieruchomoŌciņ na 
której położony jest obiekt Tesco, a nieruchomo-
Ōciņ należņcņ do Krokus Sp. z o.o. Wnioskujemy o 
wyeliminowanie nasadzeŊ szpalerów drzew wyso-
kich na obszarze 2U/UH (działka należņca do Kro-
kus Sp. z o.o.), gdyż w przyszłoŌci stanowiń mogņ 
bezpoŌrednie zagrożenie dla posadowionego 
obiektu, oraz osób przebywajņcych w zarówno 
wewnņtrz jak i w jego otoczeniu.  
Wnioskujemy o proporcjonalny podział terenu -dla 
organizacji drogi, głównych ciņgów pieszych i 
rowerowych(2KD-W)- pomiňdzy należņce do firmy 
Krokus Sp. z o. o. działki na obszarach 2U/UH i 8KS 
i terenu na którym położony jest obiekt Tesco. 
Zakładany w projekcie podział uniemożliwia nam 
realizacjň zamierzeŊ inwestycyjnych dla których 
wskazane obszary zostały zakupione. W propono-
wanym projekcie planu zagospodarowania prze-
strzennego główny ciņg pieszo rowerowy przebie-
ga wyłņcznie na terenie należņcym do Krokus Sp. z 
o.o., co powoduje zwňżenie szerokoŌci działki, a w 
nastňpstwie brakiem możliwoŌci posadowienia 
obiektu zgodnego ze standardami obowiņzujņcymi 
w Grupie. Wnioskujemy o zmianň obowiņzujņcej 
linii zabudowy na nieprzekraczalnņ, gdyż w tej 
postaci uniemożliwia nam ona posadowienie 
obiektu zgodnie ze standardami, tym samym 
uniemożliwiajņc nam wykorzystanie nieruchomo-
Ōci na cele handlowe. 
 
Rozstrzygniňcie Rady Miasta Czarnków  w sprawie 
rozpatrzenia uwagi: 
 
Uwaga uwzglňdniona w zakresie: zmniejszenia do 
4 metrów odległoŌci nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy położonej na obszarze 2U/UH od sņsiadujņ-
cego obszaru 2KD-W, wyeliminowania nasadzeŊ 
szpalerów drzew wysokich na obszarze 2U/UH.  
 
Uwaga nieuwzglňdniona w zakresie: zmiany prze-
biegu drogi wewnňtrznej o symbolu 2KD-W, zmia-
ny obowiņzujņcej linii zabudowy na nieprzekra-
czalnņ.  
 
Zgłaszajņcy uwagň: 
Drukarnia Interak Sp z o.o. ul. KoŌciuszki 93,  
64-700 Czarnków 
 
TreŌń uwagi: 
W zwiņzku z wyłożeniem do publicznego wglņdu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic: 
Pocztowej, KoŌciuszki, Dworcowej i rzeki Noteń, 
działajņc  w imieniu spółki Drukarnia Interak sp. z 
0.0. składam niniejszym uwagi do ustaleŊ przyjň-
tych w projekcie planu miejscowego w stosunku 
do nieruchomoŌci zabudowanej obiektem o po-
wierzchni użytkowej .....6300m2, stanowiņcej wła-
snoŌń spółki, położonej w Czarnkowie przy ul. 
KoŌciuszki 93. Uwagi dotyczņ korekty niektórych 
propozycji projektu i zmierzajņ w kierunku efek-
tywniejszego wykorzystania nieruchomoŌci, w 
zależnoŌci od koniunktury rynkowej, tak aby w 
długiej perspektywie czasowej zwiňkszyń możliwo-
Ōci elastycznego reagowania na niezależne od 
podmiotu zewnňtrzne czynniki gospodarcze. 
Nadmieniam, o czym obszernie informowałem, że 
jeszcze w b.r. przenoszň cały zakład do nowej loka-
lizacji w Grzňpach i pracujň od dłuższego czasu 
nad możliwoŌciņ racjonalnego zagospodarowania 
nieruchomoŌci w Czarnkowie, co po analizach 
skutkuje m.in. wnioskami przedstawionymi w 
załņczonych dokumentach. 
Przychylenie siň czarnkowskiego samorzņdu do 
wniosków spowoduje zwiňkszenie pewnoŌci reali-
zacji założonej funkcji nieruchomoŌci oraz możli-
woŌci rewitalizacji tego poprzemysłowego obiektu 
z dobrym skutkiem społecznym. 
Dopuszczenie lokalizacji innych funkcji usługo-
wych z wyjņtkiem usług zaliczanych do przedsiň-
wziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodo-
wisko w rozumieniu przepisów odrňbnych, do-
puszczenie możliwoŌci lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej dla terenu 6U/UH, dopuszczenie 
możliwoŌci zachowania dotychczasowych funkcji 
dla terenu o symbolu 6U/UH,  dopuszczenie moż-
liwoŌci lokalizacji reklam wolnostojņcych o wyso-
koŌci nie wiňkszej niż 10,5m i powierzchni nie 
wiňkszej niż 16,0 m2 dla terenu o symbolu 6U/UH, 
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zwiňkszenie możliwej powierzchni reklam na bu-
dynku do 40% pow. elewacji budynku ( jak w po-
przedniej wersji zapisów planu) dla terenu o sym-
bolu 6U/UH, zmniejszenie pow. biologicznie czyn-
nej do 10% pow. działki dla terenu o symbolu 
6U/UH, zwiňkszenie dopuszczalnej wysokoŌci do 
okapu do 10,5 m,  wys. istniejņcego budynku, 
odstņpienie od naliczania takiej stawki dla terenu o 
symbolu 6U/UH z uwagi na to, że zapisy planu nie 
powodujņ znaczņcych zmian w dotychczasowym 
przeznaczeniu terenu, zapewnienie dostňpu przez 
wytyczenie fragmentu drogi publicznej na przedłu-
żeniu prostego odcinka drogi 2 KD-L prowadzņce-
go z ul. KoŌciuszki w celu zapewnienia dostňpu do 
drogi publicznej północnej czňŌci terenu 6U/UH.  
 
Rozstrzygniňcie Rady Miasta Czarnków  w sprawie 
rozpatrzenia uwagi: 
 
Uwaga uwzglňdniona w zakresie: dopuszczenia do 
realizacji zabudowy mieszkaniowej  
w przypadku nie prowadzenia działalnoŌci produk-
cyjnej,  zachowania prowadzenia dotychczasowej 
działalnoŌci produkcyjnej, powierzchni biologicz-
nie czynnej nie mniejszej niż 10% powierzchni 
działki, maksymalnej wysokoŌci zabudowy do 
okapu, gzymsu 10,5m,  do kalenicy dachu  14,5 m, 
wytyczenia fragmentu drogi publicznej na przedłu-
żeniu prostego odcinka drogi 2 KD-L prowadzņce-
go z ul. KoŌciuszki w celu zapewnienia dostňpu do 
drogi publicznej północnej czňŌci terenu 6U/UH.  
 
Uwaga nieuwzglňdniona w zakresie: wprowadze-
nia zapisów dotyczņcych możliwoŌci realizacji 
innych funkcji usługowych z wyjņtkiem usług zali-
czanych do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych, możliwoŌci lokalizacji reklam 
wolnostojņcych o wysokoŌci nie wiňkszej niż 
10,5m i powierzchni nie wiňkszej niż 16,0 m2, 
zwiňkszenie możliwej powierzchni reklam na bu-
dynku do 40% pow. elewacji budynku, nie-
uwzglňdnienia stawki procentowej służņcej nali-
czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nierucho-
moŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Zgłaszajņcy uwagň: 
Artur Kapsiak Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej ul. Obornicka 1, 64-710 Połajewo.   
 
TreŌń uwagi: 
W zwiņzku z tym , że jestem właŌcicielem  nieru-
chomoŌci nr   393/1 przy ul. KoŌciuszki 91a w 
Czarnkowie zwracam siň z proŌbņ o dopisanie w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic: 
Pocztowej, KoŌciuszki, Dworcowej i rzeki Noteń: 
a) w § 15.1 pkt. 2 podpkt. 11 słów: szkolnictwa i 
przedszkoli, usług obsługi samochodów, który to 
zapis otrzymałby brzmienie: 11U - zabudowa usług 
hotelarstwa, administracji, zdrowia i rehabilitacji, 

bankowoŌci, gastronomii, handlu, szkolnictwa, 
przedszkoli i usług obsługi samochodów. 
b) w § 15.1 pkt.8 podpkt.4 symbolu mojej posesji: 
11U ze wzglňdu na to iż, planowane miejsca par-
kingowe bňdņ sņsiadowały z mojņ posesjņ od 
strony obecnego budynku mieszkalno garażowe-
go.(od str. działki nr381/1) W przyszłoŌci chciałbym 
zmieniń przeznaczenie tego budynku na innņ funk-
cjň i wówczas może okazań siň, że tych miejsc 
parkingowych bňdzie za mało i budynek ten nie 
bňdzie mógł byń w pełni wykorzystany do nowych 
celów. W zwiņzku z powyższym wnoszň o wpro-
wadzenie zapisu w projekcie planu umożliwiajņce 
mi wykonanie otworów okiennych i drzwiowych 
od strony działki 381/1 
 
Rozstrzygniňcie Rady Miasta Czarnków  w sprawie 
rozpatrzenia uwagi: 
 
Uwaga uwzglňdniona w zakresie wprowadzenia 
dodatkowego przeznaczenia usług szkolnictwa i 
przedszkoli.  
 
Uwaga nieuwzglňdniona w zakresie: usług obsługi 
samochodów, zapewnienia miejsc parkingowych  
dla samochodów osobowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych na terenach sņsiadujņcych z 
posesjņ. 
 
Zgłaszajņcy uwagň: 
Andrzej Czarnecki ul. WiŌniowa 22, 64-700 Czarn-
ków 
 
TreŌń uwagi: 
Informujň, że nabyłem d PKP działkň nr ewid. 189/4  
przy ul. Dworcowej (KoŌciuszki). Kształt tej działki 
jest bardzo nieregularny i uniemożliwia jej efek-
tywne budowlane wykorzystanie. Jestem w trakcie 
uzgodnieŊ zamiany gruntu i regulacji granic z 
właŌcicielem sņsiedniej działki nr ewid 189/5. Ce-
lem regulacji właŌciciela sņsiedniej działki jest 
również jej połņczenie z działkņ nr ewid. 190/1, 
której również jest właŌcicielem, a także zapew-
nienie do niej dostňpu komunikacyjnego od strony 
ul. Dworcowej. 
W zwiņzku z powyższym wnoszň uwzglňdnienie w 
projekcie wg oznaczeŊ na załņczonej kopii mapy 
ewidencyjnej: 
1. Proponowanych przeze mnie linii regulacji geo-
dezyjnych w/w działek. 
2. Proponowanych linii zabudowy odpowiednio do 
nowych budynków w stacji paliw ORLEN i ME-
TROLOG. 
3. MożliwoŌci realizacji na działce 189/5 i czňŌci 
189/4 - oznaczonej kolorem żółtym  
i położonej na obszarze 7MW - nowego budynku z 
handlem meblami na parterze  
i mieszkaniami na piňtrze i ewentualnym podda-
szu. Jak już pisałem w piŌmie z 23.0S.2011 jestem 
właŌcicielem jednej z działek przy ul. KoŌciuszki 
obszar 7MW. Zgłaszam uwagň do punktu 8. pod-
punkt 2) dotyczņcego miejsc parkingowych. Przy 
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wielkoŌci działki i planach zabudowy. Zabezpie-
czenie takiej iloŌci miejsc parkingowych jest nie 
możliwe. Na kupno tej działki czekałem 161at.Od 
tego czasu prowadzň działa1noŌń handlowņ (sklep 
meblowy).Marzeniem moim jest wybudowanie na 
tej działce sklepu meblowego o pow. 400-500 me-
trów. I z takim zamiarem nabyłem ta działkň. Do 
mojej działalnoŌci nie potrzeba aż tylu miejsc par-
kingowych. Zdecydowanie wystarczy 5 miejsc. Do 
sklepu meblowego nie przyjeżdża aż tylu klientów 
w jednym czasie. Rozumiem plany lecz niech one 
dotyczņ działek o wielkoŌci takiej, która pozwoli na 
zapewnienie tylu miejsc parkingowych. W rejonie 
mojej działki niestety nic nie można dokupiń 
 
Rozstrzygniňcie Rady Miasta Czarnków  w sprawie 
rozpatrzenia uwagi: 
Uwaga uwzglňdniona w zakresie: propozycji po-
działu terenu na działki budowlane, linii zabudowy, 
możliwoŌci realizacji na działce 189/5 i czňŌci 189/4 
- nowego budynku z handlem meblami na parterze 
i mieszkaniami na piňtrze i ewentualnym podda-
szu, zmniejszenia o 50% wymogów w zakresie  
zapewnienia niezbňdnej iloŌci miejsc parkingo-
wych.  
 
 

Zgłaszajņcy uwagň: 
Bogdan Prellwitz ul. Wiosenna 10 64-700 Czarn-
ków 
 
TreŌń uwagi: 
Wnoszň uwagi dotyczņce działek nr 453, 455/1: do 
obszaru oznaczonego 8KS zmniejszyń procentowy 
udział powierzchni biologicznie czynnej do 10%, 
Do obszaru 26U dopuszczenie lokalizacji parkingu 
na całoŌci działki, zmiany zapisu dotyczņcego linii 
zabudowy jako obowiņzujņcej na nieprzekraczalnņ, 
do obszaru 2U/UH przesuniecie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy do linii styku z obszarem 8KS. 
 
Rozstrzygniňcie Rady Miasta Czarnków  w sprawie 
rozpatrzenia uwagi: 
 
Uwaga uwzglňdniona w zakresie: zmiany zapisu 
dotyczņcego linii zabudowy jako obowiņzujņcej na 
nieprzekraczalnņ.  
 
Uwaga nieuwzglňdniona w zakresie: zmniejszenia 
powierzchni biologicznie czynnej z 20% do 10%, 
lokalizacji parkingu na całoŌci działki dz. nr 455/1, 
przesuniňcia nieprzekraczalnej linii zabudowy do 
linii styku z obszarem 8KS. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XIII/100/2011 

Rady Miasta Czarnków 
z dnia 28 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU, REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZARNKÓW W REJONIE ULIC: POCZTOWEJ, KOŋCIUSZKI, 
DWORCOWEJ I RZEKI NOTEŃ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ 

DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 
 
§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej zapisane w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego:  
1) sień wodociņgowa; 
2) sień kanalizacji sanitarnej; 
3) sień kanalizacji deszczowej;  

4) gminne drogi publiczne wraz z oŌwietle-
niem. 
. 
§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w roz-
strzygniňciu, finansowane bňdņ zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych oraz zasadami 
okreŌlonymi w: wieloletnich planach inwestycyjnych 
i finansowych miasta Czarnków, wieloletnich planach 
rozwoju i modernizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji oraz strategiņ miasta Czarnków.
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UCHWAŁA NR XII/97/11 RADY MIEJSKIEJ WYRZYSKU 

 z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, 
poz.1241 , z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz.675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 
217,poz.1281), art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 roku Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, oraz 
z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, 
poz. 1016), Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co 
nastňpuje: 

§ 1.  OkreŌla siň wysokoŌń stawek podatku od nieru-
chomoŌci w kwocie: 

1) od budynków lub ich czňŌci : 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

- 0,65 zł, 
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich czňŌci zajňtych na prowadzenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 18,03 zł, 

c) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 10,12 zł, 

d) zwiņzanych z udzielaniem ŌwiadczeŊ zdro-
wotnych , w rozumieniu przepisów o działal-
noŌci leczniczej , zajňtych przez podmioty 
udzielajņce tych ŌwiadczeŊ ŌwiadczeŊ zdro-
wotnych od 1m2 powierzchni użytkowej . - 
4,44 zł, 

e) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,93 zł, 

2) od budowli - 2 % ich wartoŌci okreŌlonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych z zastrzeże-
niem pkt. 3); 

3) od budowli lub ich czňŌci zwiņzanych ze zbio-
rowym zaopatrzeniem w wodň i zbiorowym 
odprowadzaniem Ōcieków – 0,5 % ich warto-
Ōci okreŌlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych; 

4) od gruntów : 
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci go-

spodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m2 powierzchni - 0,67 zł, 

b) pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni - 4,33 zł, 

c) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku pu-


