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2897 – z dnia 21 kwietnia 2011 r. Wojewody Wielkopolskiego, Zarzņdu Powiatu 
Miňdzychodzkiego wykonania zadania wynikajņce z ustawy z dnia 28 
marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 17072 

2898 – z dnia 26 kwietnia 2011 r. Burmistrza Gminy Mosina, Wojewody Wiel-
kopolskiego w sprawie wykonania zadania wynikajņce z ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 17073 

2899 – z dnia 27 kwietnia 2011 r. Burmistrza Miasta Wronki, Wojewody Wielko-
polskiego wykonania zadania wynikajņce z ustawy z dnia 28 marca 1933 
r. o grobach i cmentarzach wojennych 17074 

2900 – z dnia 10 maja 2011 r. Prezydenta Miasta Kalisza, Wojewody Wielkopol-
skiego w sprawie na kontynuacji renowacji nagrobków na grobach 
wojennych znajdujņcych siň na Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu przy 
ul. Żołnierskiej oraz remoncie parkanu i bramy wejŌciowej Cmentarza 17076 
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UCHWAŁA NR III/15/10 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy 
Nowej i Dworcowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 
Rada Miasta Witkowo uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowoŌci Witkowo 
w obrňbie ulicy Nowej i Dworcowej, zwany dalej 
„planem”, po stwierdzeniu zgodnoŌci planu z 
ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Witko-
wo, uchwalonego uchwałņ nr XXVI/198/97 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997 r. 

2. Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
1) czňŌń graficzna zwana dalej „rysunkiem 

planu” - załņcznik nr 1; 
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu - załņcznik nr 2; 
3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-

sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do za-
daŊ własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - załņcznik nr 3. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
ne zostały na rysunku planu. 

 

 

 

 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest: 

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu ob-
jňtego planem, przy jednoczesnej ochronie 
interesów publicznych i lokalnych; 

2) wyznaczenie zasad podziału terenów; 
3) okreŌlenie warunków zabudowy i zago-

spodarowania terenu; 
4) ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej; 
5) ustalenie zasad obsługi infrastrukturņ 

technicznņ. 
 
§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem 1MN - 10MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN1; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U; 

4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1U - 3U; 

5) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem US; 

6) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZP; 

7) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KD -2KD; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 180 – 16981 – Poz. 2888 
 

8) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1KDW-11KDW. 

 
§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne w rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) symbole oznaczajņce przeznaczenie tere-
nów; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych sposobach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalane linie zabudowy; 
4) klasyfikacja ulic oraz ich szerokoŌń 

w liniach rozgraniczajņcych; 
5) tereny zieleni. 

 
§ 5. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1. uchwale - należy przez to rozumień niniej-
szņ Uchwałň Rady Miejskiej w Witkowie; 

2. ustawie - należy przez to rozumień ustawiň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z późniejszymi zmianami); 

3. przepisach szczególnych i odrňbnych - na-
leży przez to rozumień inne źródła prawa; 

4. rysunku planu - należy przez to rozumień 
czňŌń graficznņ planu stanowiņcņ załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

5. terenie - należy przez to rozumień czňŌń 
obszaru planu, wyznaczonņ na rysunku planu liniņ 
rozgraniczajņcņ, o okreŌlonym przeznaczeniu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem; 

6. działce budowlanej definicja wg ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7. powierzchni zabudowy - należy przez to 
rozumień sumň powierzchni zabudowy budynków; 

8. powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
definicja wg Rozporzņdzenia Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytuowanie; 

9. poziomie terenu - należy przez to rozumień 
poziom projektowanego urzņdzonego terenu przed 
wejŌciem głównym do budynku nie bňdņcym 
wejŌciem wyłņcznie do pomieszczeŊ gospodar-
czych lub technicznych; 

10. froncie działki - należy przez to rozumień 
czňŌń działki budowlanej, która przylega do drogi, 
z której odbywa siň główny wjazd lub wejŌcie na 
działkň; 

11. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumień, że zakazuje siň lokalizowań 
obiekty poza obszarem wyznaczonym tņ liniņ za 
wyjņtkiem inwestycji z zakresu łņcznoŌci publicznej 
; przed nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy mogņ byń 
sytuowane: schody zewnňtrzne, ryzality, balkony, 
tarasy, wykusze oraz wnňki o głňbokoŌci nie prze-
kraczajņcej 1,2 m od lica Ōciany budynku; 

12. przeznaczeniu podstawowym, funkcji 
podstawowej terenu - należy przez to rozumień 
takie przeznaczenie, które powinno przeważań na 
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgrani-
czajņcymi; 

13. przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji 
dopuszczalnej - należy przez to rozumień rodzaje 
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupeł-
niajņ lub wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe; 

14. miejscu postojowym - rozumie siň przez 
to teren przeznaczony do postawienia samochodu, 
przy czym jako miejsce postojowe można zaliczyń 
miejsce w garażu oraz na podjeździe do budynku; 

15. dachu płaskim - należy przez to rozumień 
dach o kņcie nachylenia połaci dachowych do 15°; 

16. dachu stromym - należy przez to rozu-
mień dach o dwóch lub wiňcej płaszczyznach 
spadku, nachylony pod kņtem wiňkszym niż 20°; 

17. szyldach - należy przez to rozumień ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów 
gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywa-
nia działalnoŌci; 

18. reklamie - należy przez to rozumień miej-
sce lub element, umieszczony na obiekcie budow-
lanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, 
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld 
o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamņ wbudo-
wanņ; 

19. tymczasowy obiekt budowlany - należy 
przez to rozumień obiekt budowlany niepołņczony 
trwale z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub 
przeniesienia w inne miejsce w terminie okreŌlo-
nym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upły-
wem 120 dni od dnia rozpoczňcia budowy okre-
Ōlonego w zgłoszeniu; 

20. usługi nieuciņżliwe należy przez to rozu-
mień usługi, których odziaływania nie powidujņ 
przekroczenia standardów jakoŌci Ōrodowiska 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych poza tere-
nem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

21. obiekty uciņżliwe - należy przez to rozu-
mień obiekty, w których prowadzona jest działal-
noŌń powodujņca przekroczenie standardów jako-
Ōci Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny; 

22. uciņżliwoŌń funkcji usługowej - należy 
przez to rozumień działalnoŌń usługowņ, której 
odziaływanie powoduje przekroczenie standardów 
jakoŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych poza terenem, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 1MN - 10MN ustala siň: 

1) zabudowa mieszkalna jednorodzinna wol-
nostojņca jako przeznaczenie podstawowe; 

2) zabudowa usługowa bňdņca uzupełnie-
niem zabudowy mieszkalnej jednorodzin-
nej jako przeznaczenie dopuszczalne; 

3) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy 
w odległoŌci 5 m od linii rozgraniczajņcej 
drogi KD i KDW - zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 
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4) powierzchniň zabudowy do 35% całkowitej 
powierzchni działki; 

5) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 
nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

6) wysokoŌń budynków mieszkalnych do 9,0 
m od poziomu terenu do kalenicy dachu 
lub do najwyższego punktu dachu budyn-
ku; 

7) iloŌń kondygnacji: maksymalnie dwie kon-
dygnacje nadziemne, w tym poddasze; 

8) dach stromy o kņcie nachylenia połaci da-
chowej 20°- 45°, pokryty dachówkņ cera-
micznņ lub materiałem dachówkopodob-
nym; 

9) zabudowa gospodarczo - garażowa wbu-
dowana w budynki mieszkalne, wolnosto-
jņca lub zblokowana z sņsiadem sytuowana 
w granicy działki o powierzchni do 50m2; 

10) wysokoŌń budynków gospodarczo - gara-
żowych do 5,0 m od poziomu terenu do ka-
lenicy dachu lub w przypadku dachu pła-
skiego do 3,5 m do najwyższego punktu 
budynku; 

11) usługi nieuciņżliwe dla przeznaczenia pod-
stawowego terenu, takie jak : poradnictwo 
prawne, medyczne, krawiectwo itp., usytu-
owane w budynku mieszkalnym o po-
wierzchni użytkowej nie przekraczajņcej 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego; 

12) w granicach działki inwestycyjnej należy 
zapewniń niezbňdnņ iloŌń miejsc postojo-
wych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
14; 

13) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
MN kwalifikowane sņ jako tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

14) zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane: 

a) zgodnie z rysunkiem planu; 
b) dopuszcza siň możliwoŌń zmiany układu 

granic i powierzchni działek, które na ry-
sunku planu majņ charakter orientacyjny, 
pod warunkiem, że: 

- powierzchnia działki nie bňdzie mniejsza 
niż 700 m2 

- szerokoŌń działki od strony ulicy nie bňdzie 
mniejsza niż 20 m 

- nowowydzielane działki bňdņ miały za-
pewnionņ obsługň komunikacyjnņ z dróg 
wewnňtrznych 

- podział nie może naruszań praw osób trze-
cich. 

 
§ 7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN1 ustala siň: 

1) zabudowa mieszkalna jednorodzinna wol-
nostojņca jako przeznaczenie podstawowe; 

2) z uwagi na przebiegajņce uzbrojenie tech-
niczne - napowietrzne linie energetyczne 
oraz wynikajņce z tego przebiegu strefy 

ochronne od istniejņcych urzņdzeŊ, wnio-
skowany obszar nie podlega zabudowie 
kubaturowej; 

3) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
MN kwalifikowane sņ jako tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

4) zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane: 

a) dopuszcza siň podział tego terenu w celu 
powiňkszenia istniejņcych działek zabudo-
wy mieszkaniowej stycznej od strony połu-
dniowej; 

b) podział nie może naruszań praw osób trze-
cich. 

 
§ 8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami MN/U ustala siň: 

1) zabudowa mieszkalna jednorodzinna wol-
nostojņca jako przeznaczenie podstawowe; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň usług nieuciņżli-
wych jako samodzielnej funkcji; 

3) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy 
w odległoŌci 5 m od linii rozgraniczajņcej 
drogi KD - zgodnie z rysunkiem planu; 

4) powierzchniň zabudowy do 50% całkowitej 
powierzchni działki; 

5) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 
nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

6) wysokoŌń zabudowy do 9,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu lub do najwyż-
szego punktu dachu budynku; 

7) iloŌń kondygnacji: maksymalnie dwie kon-
dygnacje nadziemne, w tym poddasze ; 

8) dach stromy o kņcie nachylenia połaci da-
chowej 20°- 45°, pokryty dachówkņ cera-
micznņ lub materiałem dachówkopodob-
nym ; 

9) zabudowa gospodarczo - garażowa wbu-
dowana w budynki mieszkalne, wolnosto-
jņca lub zblokowana z sņsiadem sytuowana 
w granicy działki o powierzchni do 50m2; 

10) wysokoŌń budynków gospodarczo - gara-
żowych do 5,0 m od poziomu terenu do ka-
lenicy dachu lub w przypadku dachu pła-
skiego do 3,5 m do najwyższego punktu 
budynku; 

11) zabudowň usługowņ należy realizowań na 
uwarunkowaniach jak dla zabudowy 
mieszkaniowej ; budynki usługowe mogņ 
byń zespolone z budynkami mieszkalnymi 
wzglňdnie wolnostojņce; 

12) w granicach działki inwestycyjnej należy 
zapewniń niezbňdnņ iloŌń miejsc postojo-
wych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
14; 

13) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
MN/U kwalifikowane sņ jako tereny miesz-
kaniowo-usługowe zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 
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14) zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane: 

a) zgodnie z rysunkiem planu; 
b) dopuszcza siň możliwoŌń zmiany układu 

granic i powierzchni działek, które na ry-
sunku planu majņ charakter orientacyjny, 
pod warunkiem, że: 

- powierzchnia działki nie bňdzie mniejsza 
niż 700 m2; 

- szerokoŌń działki od strony ulicy nie bňdzie 
mniejsza niż 20 m; 

- nowowydzielane działki bňdņ miały za-
pewnionņ obsługň komunikacyjnņ 
z nowoprojektowanej drogi oznaczonej 
symbolem KD bņdź też przylegajņcej od 
południa działki nr 87/1; 

- podział nie może naruszań praw osób trze-
cich. 

 
§ 9. Dla terenu zabudowy usługowej 1U - 3U usta-
la siň: 

1) przeznaczenie podstawowe w obszarze 
oznaczonym symbolem U: 

a) drobne rzemiosło, obsługa i naprawa po-
jazdów mechanicznych, zabudowa maga-
zynowo - składowa, handel, gastronomia, 
administracja. 

2) przeznaczenie dopuszczalne w obszarze 
oznaczonym symbolem U: 

a) urzņdzenia infrastruktury technicznej. 
3) sytuowanie projektowanych budynków 

zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy w odległoŌci 5 m od linii rozgranicza-
jņcej drogň KDW oraz ul. Dworcowņ - 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) maksymalnņ powierzchniň zabudowy 50%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej 20%; 
6) maksymalnņ szerokoŌń elewacji frontowej 

zlokalizowanej w jednym nieprzerwanym 
ciņgu wzdłuż ulicy Dworcowej do 40 m, na-
tomiast dla terenu oznaczonego symbolem 
3U do 30 m; 

7) maksymalna wysokoŌń budynków usługo-
wych nie powinna przekraczań 10,0 m li-
czona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu; 

8) w budynkach usługowych dopuszcza siň 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; 

9) dachy budynków strome - dwu spadowe 
lub stropodach płaski; 

10) w granicach działki inwestycyjnej należy 
zapewniń niezbňdnņ iloŌń miejsc postojo-
wych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
14; 

11) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
U kwalifikowane sņ jako tereny mieszka-
niowo-usługowe zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

12) wszelkie oddziaływania zwiņzane z prowa-
dzonņ działalnoŌciņ usługowņ nie mogņ 
powodowań przekroczenia standardów ja-

koŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych poza terenem, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny. 

13) zasady podziału terenu na działki budowla-
ne: 

- minimalnņ powierzchniň działki budowla-
nej - 2000 m2; 

- dopuszczenie wydzielenia działek gruntu 
pod drogi wewnňtrzne lub infrastrukturň; 

- możliwoŌń wydzielenia minimalnej po-
wierzchni działki dla wolno stojņcych stacji 
transformatorowych w zależnoŌci od po-
trzeb inwestora - w ustaleniu z gestorem 
sieci; 

- nowowydzielane działki bňdņ miały za-
pewnionņ obsługň komunikacyjnņ z dróg 
wewnňtrznych; 

- podział nie może naruszań praw osób trze-
cich. 

 
§ 10. Dla terenu sportu i rekreacji US ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: boiska spor-
towe, place zabaw itp.; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty admi-
nistracyjno - socjalne dla obsługi funkcji 
podstawowej, elementy małej architektury, 
parkingi, drogi wewnňtrzne itp.; urzņdzenia 
infrastruktury technicznej niezbňdne 
i zwiņzane z funkcjonowaniem inwestycji; 

3) sytuowanie projektowanych budynków 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy w odległoŌci 5 m od linii rozgranicza-
jņcej drogň KD i KDW; 

4) maksymalnņ powierzchniň zabudowy 10%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej 50%; 
6) wysokoŌń obiektów nie może przekraczań 

4,0 m od poziomu terenu do najwyższego 
punktu górnej krawňdzi elewacji frontowej; 

7) dach płaski; 
8) zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie zwiņ-

zanych z podstawowym i dopuszczalnym 
przeznaczeniem terenu oraz jego obsługņ; 

9) wzdłuż granic sņsiednich terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej od stro-
ny północnej należy wprowadziń pas ziele-
ni izolacyjnej o minimalnej szerokoŌci 2,0 
m; 

10) w granicach działki inwestycyjnej należy 
zapewniń niezbňdnņ iloŌń miejsc postojo-
wych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
14; 

11) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
US kwalifikowane sņ jako tereny rekreacyj-
no-wypoczynkowe zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 

 
§ 11. Dla terenu zieleni urzņdzonej ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - wyodrňbnio-
ny teren publiczny zieleni urzņdzonej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne - urzņdzenia 
rekreacyjno sportowe; 
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3) zagospodarowanie zieleniņ, poprzez nasa-
dzenia roslinnoŌciņ, która powinna wyno-
siń min. 40% powierzchni terenu; 

4) dopuszcza siň urzņdzenie alei spacero-
wych, małego boiska, piaskownic, ławek 
i innych elementów małej architektury; 

5) dopuszcza siň lokalizacjň liniowej infra-
struktury technicznej. 

 
§ 12. Dla terenu drogi publicznej 1KD-2KD ustala 
siň: 

1) szerokoŌń drogi 10,0 m i 14,0m w liniach 
rozgraniczajņcych; 

2) docelowe wyposażenie w system kanaliza-
cji deszczowej; w przypadku nawierzchni 
nieutwardzonej lub ażurowej należy zabez-
pieczyń Ōrodowisko gruntowo-wodne przed 
infiltracjņ zanieczyszczeŊ; 

3) geometria ulic oraz trójkņty widocznoŌci, 
zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca1999 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 43, poz. 430); 

4) dopuszcza siň lokalizacjň sieci infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczajņcych 
drogň. 

 
§ 13. Dla terenu drogi dojazdowej wewnňtrznej 
1KDW - 11KDW ustala siň: 

1) szerokoŌń drogi 5,0 m i 10,0m w liniach 
rozgraniczajņcych; 

2) docelowe wyposażenie w system kanaliza-
cji deszczowej; w przypadku nawierzchni 
nieutwardzonej lub ażurowej należy zabez-
pieczyń Ōrodowisko gruntowo-wodne przed 
infiltracjņ zanieczyszczeŊ; 

3) geometria ulic oraz trójkņty widocznoŌci, 
zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca1999 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 43, poz. 430); 

4) dopuszcza siň lokalizacjň sieci infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczajņcych 
drogň. 

 
§ 14. Na obszarze objňtym planem należy zapew-
niń odpowiedniņ iloŌń miejsc postojowych na 
terenie działki budowlanej stosujņc wskaźnik: 

a) na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonej symbolem MN oraz 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami MN/U co najmniej 2 stanowiska 
postojowe na jeden budynek mieszkalny 
wliczajņc miejsce postojowe w garażu; dla 
funkcji usługowej dopuszczonej w obszarze 
oznaczonym MN i MN/U, należy zapewniń 
odpowiedniņ iloŌń miejsc postojowych 
zgodnie ze wskaźnikiem: co najmniej 

1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni 
użytkowej usług; 

b) na terenie zabudowy usługowej oznaczonej 
symbolem U co najmniej 2 stanowiska na 
każde 100,0m2 powierzchni użytkowej 
usług, z wyjņtkiem handlu oraz co najmniej 
3 stanowiska na każde 100,0m2 powierzch-
ni sprzedaży; 

c) na terenie sportu i rekreacji oznaczonej 
symbolem US co najmniej 1 stanowisko na 
każdych 10 korzystajņcych jednoczeŌnie 
z terenów sportu i rekreacji. 

 
§ 15. Zasady zaopatrzenia i obsługi terenu 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň: 
1) zaopatrzenie w wodň z istniejņcych sieci 

wodociņgowych; 
2) budowň sieci wodociņgowych oraz lokali-

zacjň hydrantów przeciwpożarowychw li-
niach rozgraniczajņcych planowanych 
dróg. 

2. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej usta-
la siň: 

1) odprowadzanie Ōcieków bytowych do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, 
w powiņzaniu z sieciņ istniejņcņ ; 

2) odprowadzanie Ōcieków przemysłowych 
z terenów usługowych do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej, w powiņzaniu z sieciņ 
istniejņcņ, po wczeŌniejszym podczyszcze-
niu tych Ōcieków poprzez separtory; 

3) zachowanie istniejņcej sieci kanalizacji sa-
nitarnej, z możliwoŌciņ jej przebudowy, 
rozbudowy i wymiany; 

4) budowň kanałów o Ōrednicach stosownie 
do potrzeb. 

3. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala siň: 

1) do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-
czowej wody opadowe i roztopowe 
z terenów zabudowy usługowej po wcze-
Ōniejszym podczyszczeniu tych Ōcieków 
poprzez separtory, należy zagosdpodaro-
wań w granicach własnej działki, docelowo 
odprowadziń do gminnej sieci kanalizacji 
deszczowej przy czym podłņczenie obiek-
tów do tej sieci na warunkach podanych 
przez jej gestora; 

2) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji 
deszczowej wody opadowe i roztopowe 
z terenów zabudowy mieszkaniowej należy 
zagospodarowań w granicach własnej 
działki nie naruszajņc interesu osób trze-
cich. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň: 
1) zaopatrzenie w gaz docelowo z projekto-

wanej sieci, na warunkach okreŌlonych 
przez zakład gazowniczy; 

2) budowň nowych sieci gazowych w liniach 
rozgraniczajņcych planowanych dróg. 
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5. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň: 

1) Zasilanie odbiorców w energiň elektrycznņ 
odbywań siň bňdzie z istniejņcej sieci elek-
troenergetycznej SN 15 kV i NN 0,4 kV 
znajdujņcej siň na obszarze planu, która 
bňdzie rozbudowywana do wystňpujņcego 
zapotrzebowania na energiň. Dopuszcza siň 
budowň stacji transformatorowych i sieci 
zasilajņcych Ōredniego napiňcia oraz ni-
skiego napiňcia odpowiednio do zbilanso-
wanych potrzeb i zgodnie z warunkami 
wydanymi przez przedsiňbiorstwo energe-
tyczne. OkreŌlenie ostatecznej rozbudowy 
sieci i iloŌń stacji transformatorowych bň-
dzie możliwe po okreŌleniu zapotrzebowa-
nia na moc; 

3) Dopuszcza siň przebudowň sieci elektro-
energetycznych z kolidujņcym planowa-
nym zagospodarowaniem terenu. Sposób 
i warunki przebudowy sieci elektroenerge-
tycznej okreŌli właŌciciel sieci. Koszty zwiņ-
zane z przebudowņ poniesie podmiot 
wchodzņcy w kolizjň; 

4) Wszystkie istniejņce na obszarze urzņdze-
nia elektroenergetyczne należy wkompo-
nowań w projektowane zagospodarowanie 
przedmiotowego terenu, zachowujņc bez-
pieczne odległoŌci zgodnie z obowiņzujņ-
cymi normami i przepisami; 

5) Dla usytuowania urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych ( w tym stacji transformatoro-
wych) nie jest wymagane zachowanie linii 
zabudowy; 

6) Dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ elektro-
energetycznych w tym słupowych stacji 
transformatorowych w granicach fronto-
wych działek bņdź w obszarze planu 
w wypadku zaistnienia uzasadnionej takiej 
potrzeby. 

6. W zakresie telekomunikacji ustala siň: 
1) Dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ telekomu-

nikacyjnych zgodnie z obowiņzujņcymi 
normami i przepisami. 

7. Podstawň realizacji uzbrojenia techniczne-
go stanowiń bňdņ projekty branżowe. 
 
§ 17. Ustala siň: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) sytuowanie budynków przy uwzglňdnieniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

b) projektowane budynki gospodarczo – gara-
żowe winny byń zharmonizowane 
z zabudowņ mieszkalnņ; 

c) zakazuje siň sytuowanie wszelkich obiek-
tów i urzņdzeŊ tymczasowych, które nie sņ 
ŌcieŌle zwiņzane z planowanym przezna-
czeniem terenu, za wyjņtkiem obiektów 
budowlanych lokalizowanych na czas bu-
dowy. 

2) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

a) na terenach oznaczonych symbolem MN 
zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń, dla 
których wymagana jest decyzja o Ōrodowi-
skowych uwarunkowaniach dla planowa-
nych przedsiňwziňń mogņcych zawsze zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko oraz 
przedsiňwziňń mogņcych potencjalnie zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko za wyjņt-
kiem lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go; 

b) w zakresie gospodarki odpadami ustala siň 
obowiņzek gromadzenia segregowanych 
odpadów w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach usytuowanych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie posesji i ich dal-
sze zagospodarowanie zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrňbnymi; 

c) do celów grzewczych należy stosowań pa-
liwa charakteryzujņce siň najniższymi 
wskaźnikami emisyjnymi, takiej jak : paliwa 
gazowe, płynne lub inne odnawialne źródła 
energii z zakazem stosowania paliw wyso-
koemisyjnych; 

d) zasady kształtowania klimatu akustycznego 
– w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
MN kwalifikowane sņ jako tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
MN/U i U kwalifikowane sņ jako tereny 
mieszkaniowo-usługowe, tereny US kwali-
fikowane sņ jako tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

e) wody opadowe należy zagospodarowań 
w granicach własnej działki odprowadzajņc 
na tereny biologicznie czynne; 

f) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych 
na istniejņce urzņdzenia melioracyjne, na-
leży je chroniń wzglňdnie odbudowań 
zgodnie z warunkami okreŌlonymi przez ich 
dysponenta; 

g) zagospodarowanie zieleniņ ozdobnņ tere-
nów wolnych od utwardzenia; 

h) powstajņce w trakcie realizacji inwestycji - 
masy ziemne – należy wykorzystań do ni-
welacji terenu, utwardzenia nawierzchni 
dróg zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

na terenie objňtym planem znajduje siň strefa 
wystňpowania stanowisk archeologicznych, bňdņ-
cņ pod ochronņ konserwatorskņ (art. 145, art. 6, 
ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 162, poz. 1568); 

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, prace ziemne zwiņzane z zagospodaro-
waniem i zabudowaniem terenu wymagajņ 
uzgodnienia z Wydziałem Archeologicznym WUOZ 
w Poznaniu przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
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dowň, dla okreŌlenia koniecznoŌci ewentualnych 
prac archeologicznych. 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

a) szyldy i reklamy: 
- zamieszczanie wyłņcznie na ogrodzeniach 

i Ōcianach budynków pierwszej kondygna-
cji; 

- powierzchnia nie wiňksza niż 1,5 m2; 
- zamieszczane na ogrodzeniach nie mogņ 

byń wyższe niż te ogrodzenia, a zamiesz-
czane na Ōcianach budynków nie mogņ 
wykraczań poza dolnņ krawňdź okien dru-
giej kondygnacji; 

b) zakazuje siň wykonywania pełnych monoli-
tycznych ogrodzeŊ betonowych od strony 
frontowej działki stycznych do dróg; 

c) organizacjň ruchu i rozwiņzania umożliwia-
jņce sprawne i nie kolizyjne poruszanie siň 
wszystkich uczestników ruchu; 

d) kształtowanie przestrzeni z zachowaniem 
widocznoŌci oraz zastosowanie trwałych 
i estetycznych elementów urzņdzenia ulic, 
w pasach drogowych wyklucza siň lokaliza-
cjň urzņdzeŊ reklamowych wolnostojņcych. 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci objňtych planem: 

a) wydzielanie działek gruntu wraz 
z wydzieleniem niezbňdnych dróg we-
wnňtrznych; 

b) plan nie uruchamia procedury scalania 
i podziału nieruchomoŌci. 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych prze-
pisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeŊstwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem siň mas 
ziemnych: 

nie okreŌla siň; 

7) szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy: 

w obrňbie planu zlokalizowane sņ linie elektro-
energetyczne 0,4 kV i 15 kV oznaczone na rysunku 
planu symbolem odpowiednio ENN i ESN; do 

czasu ich ewentualnego skablowania należy za-
chowań wymagane przepisami odległoŌci ewentu-
alnych projektowanych obiektów budowlanych od 
istniejņcychj linii oraz urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych zgodnie z przepisami odrňbnymi; ustala siň 
pas terenu ochronnego dla w/w linii elektroener-
getycznychj, w którym to okreŌla siň zakaz lokali-
zacji wszelkich budynków, budowli takich jak 
maszty oraz zieleni wysokiej w odległoŌci: 

- 3m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
du dla napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 0,4 kV; 

- 5m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
du dla napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15 kV. 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania tere-
nów: 

nie okreŌla siň. 

§ 16. Ustala siň stawkň procentowņ, służņcņ nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoŌci: 

- 20 % dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

- 25 % dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami; 

- 30 % dla terenów zabudowy usługowej; 
- 1 % dla terenów pozostałych. 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo 
 
§ 18. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej  

(-) Bogusław Mołodecki 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr III/15/10 

Rady Miejskiej w Witkowie 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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