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UCHWAŁA NR VI/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie 

ulic Ogrodowskiego, Okrężnej i Młyńskiej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz w związku z uchwałą nr XLI/285/2009 Rady 
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
i po stwierdzeniu jego zgodnoċci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn, 
Rada Miejska w Krotoszynie uchwala co nastćpuje. 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie 
ulic  Ogrodowskiego, Okrćżnej i Młyĉskiej. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jest obszar położo-
ny w centrum miasta Krotoszyna, którego granice 
okreċlono na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, bćdący integralną czćċcią 

uchwały, stanowiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu stanowiące załącz-
nik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy stanowiące załącznik 
nr 3. 

 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są arty-
kuły bez bliższego okreċlenia, należy przez to ro-
zumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stćpujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

2) symbole okreċlające przeznaczenie terenu, 
oznaczone symbolem literowym lub lite-
rowym wraz z numerem wyróżniającym go 
spoċród innych terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 
znaczenie informacyjne lub sugerujące okreċlone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 
 
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
dotyczące obszaru okreċlonego w § 
1 niniejszej uchwały, o ile z treċci przepisu 
nie wynika inaczej; 

2) przepisach odrćbnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, normy branżowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z ostatecznych decyzji 
administracyjnych; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o okreċlonym przeznaczeniu, ograniczony 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony sym-
bolami, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić terenu zajćtą przez 
budynek w stanie wykoĉczonym; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumieć funkcjć wraz z urządze-
niami towarzyszącymi, której ustalenia 
obowiązują w ramach danego terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczającymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niż podstawowe, które jedynie uzu-
pełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe oraz możliwoċć lokalizacji 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linić ograniczającą ob-
szar (samodzielnie lub łącznie z liniami 
rozgraniczającymi teren), na którym do-
puszcza sić wznoszenie budynków oraz 
okreċlonych w ustaleniach planu rodzajów 
budowli naziemnych nie bćdących liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu 
lub urządzeniami terenowymi komunikacji; 

8) urządzeniach towarzyszących – należy 
przez to rozumieć obiekty małej architektu-
ry, obiekty i urządzenia technicznego wy-
posażenia i infrastruktury technicznej (sta-
cje transformatorowe, przepompownie 
ċcieków, itp.), drogi wewnćtrzne, zaplecze 
parkingowe i garażowe (trwale związane 
z gruntem) dla funkcji przeznaczenia pod-
stawowego i dopuszczalnego oraz inne 
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urządzenia pełniące służebną rolć wobec 
funkcji przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego; 

9) przebudowie – należy przez to rozumieć, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, wykony-
wanie robót budowlanych, w wyniku któ-
rych nastćpuje zmiana parametrów użyt-
kowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charak-
terystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokoċć, dłu-
goċć, szerokoċć bądź liczba kondygnacji, 
w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany; 

10) remoncie – należy przez to rozumieć, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, wykony-
wanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza sić stosowanie wyro-
bów budowlanych innych niż użyto 
w stanie pierwotnym. 

 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne. 

§ 5. Okreċla sić, ograniczone liniami rozgraniczają-
cymi, tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN.1 do MN.7; 

2) zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem M; 

3) zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem MN/U; 

4) usług publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami UP.1 i UP.2; 

5) zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami ZP.1 i ZP.2; 

6) zieleni, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem Z; 

7) wód powierzchniowych, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem WS; 

8) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDD.1 do KDD.3 - drogi 
klasy „D” dojazdowe; 

9) publicznego ciągu pieszo-jezdnego, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem KDx; 

10) dróg wewnćtrznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KDw.1 do KDw.4. 

 
§ 6. Okreċla sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) dopuszcza sić realizacjć zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w formie zabudowy wolnostojącej lub bliź-
niaczej zgodnie ustaleniami dla poszcze-
gólnych terenów; 

2) dla budynków istniejących w momencie 
wejċcia w życie niniejszej uchwały lub ich 

czćċci a niespełniających parametrów 
i wskaźników okreċlonych w niniejszej 
uchwale: 

a) dopuszcza sić, ich remont i bieżącą kon-
serwacjć oraz rozbiórkć, 

b) ewentualną odbudowć, przebudowć, nad-
budowć budynków lub ich czćċci nie speł-
niających ustaleĉ w zakresie nieprzekra-
czalnych linii zabudowy dopuszcza sić 
w tym zakresie jedynie w istniejącym obry-
sie budynku bądź fundamentów a także 
zgodnie z parametrami okreċlonymi 
w uchwale; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami MN.1 
do MN.7 dopuszcza sić lokalizacjć łącznie 
nie wićcej niż 2 wolnostojące budynki nie-
mieszkalne (garaż, budynek gospodarczy) 
dla danej działki budowlanej; 

4) ustalenia ogólne dotyczące dachów spa-
dzistych: 

a) materiał: dachówka ceramiczna lub mate-
riał dachówkopodobny, 

b) kolorystyka: czerwony, brązowy lub grafi-
towy, 

c) ustala sić zakaz stosowania połaci dacho-
wych mijających sić na wysokoċci kalenicy. 

 
§ 7. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) oddziaływanie związane z działalnoċcią 
usługową nie może powodować przekro-
czenia standardów jakoċci ċrodowiska 
okreċlonych w przepisach odrćbnych poza 
teren do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

2) przed podjćciem działalnoċci inwestycyj-
nych, ustala sić obowiązek zdjćcia warstwy 
próchniczej z czćċci przeznaczonej pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie 
utwardzone, a nastćpnie odpowiednie jej 
zagospodarowanie; 

3) wyznacza sić wymóg zachowania pozio-
mów hałasu nie wićkszy niż okreċlony 
w przepisach odrćbnych dotyczących 
ochrony ċrodowiska, na terenach oznaczo-
nych symbolem: 

a) MN.1 do MN.7 jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) M jak dla terenów zabudowy wielorodzin-
nej, 

c) MN/U jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, 

d) UP.1 i UP.2 w przypadku lokalizacji zabu-
dowy związanej ze stałym lub czasowym, 
pobytem dzieci i młodzieży jak dla terenów 
związanych ze stałym lub czasowym poby-
tem dzieci i młodzieży; 

4) zakazuje sić odprowadzania nieoczyszczo-
nych ċcieków do gruntu, wód gruntowych 
oraz powierzchniowych; 

5) każdy teren, na którym może dojċć do za-
nieczyszczenia powierzchni substancjami 
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szczególnie szkodliwymi dla ċrodowiska 
wodnego (ropopochodnymi lub innymi 
substancjami chemicznymi), a w szczegól-
noċci tereny dróg i placów manewrowych, 
należy utwardzić i skanalizować, a zanie-
czyszczenia winny być zneutralizowane 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

6) w granicach obszaru objćtego planem 
ustala sić zakaz lokalizacji przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko i przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko; 

7) ograniczenie okreċlone w pkt 6 nie dotyczy: 
a) inwestycji związanych z realizacją dróg pu-

blicznych, parkingów oraz sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, 

b) inwestycji związanych z realizacją przezna-
czenia podstawowego i dopuszczalnego na 
terenach UP.1 i UP.2. 

 
§ 8. 1. Okreċla sić nastćpujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

1) czeċć obszaru objćtego planem znajduje 
sić granicach historycznego układu urbani-
stycznego miasta Krotoszyna wpisanego 
do ewidencji zabytków (nr rejestru 
692/Wlkp/A); 

2) w granicach obszaru objćtego planem 
znajdują sić budynki wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków, przy ulicy: 

a) Ogrodowskiego 2, 4 i 28, 
b) Młyĉskiej 1, 3, 5, 7, 9a, 9, 11, 15, 17, 21, 23 

i 25; 
3) dla budynków, o których mowa w pkt 

2 ustala sić: 
a) obowiązek zachowania lub odtworzenia 

elementów architektonicznych: 
- bryły obiektu i dachu co do kształtu 

i materiału, 
- podziałów elewacji, 
- stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) zakaz prowadzenia przewodów wentyla-

cyjnych i dymowych po elewacji budynku; 
4) działania projektowe, remontowe i inwe-

stycyjne w granicach historycznego układu 
urbanistycznego, o którym mowa w pkt 
1 oraz przy obiektach, o których mowa 
w pkt 2 należy, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, uzgodnić ze służbami ochrony 
zabytków. 

2. Wszelkie znaleziska posiadające znamiona 
zabytku odkryte przy prowadzeniu robót ziemnych 
należy bezzwłocznie zgłosić Wojewódzkiemu Kon-
serwatorowi Zabytków. 

3. Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) stosuje 
sić odpowiednio. 

§ 9. 1. Tereny oznaczone symbolami: ZP.1 i ZP.2, 
KDD.1, KDD.2 i KDD.3 oraz KDx stanowią obszary 
przestrzeni publicznej. 

2. Ustala sić wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) na terenach okreċlonych w ust. 1 dopusz-
cza sić umieszczanie w formie niekolidują-
cej z przeznaczeniem podstawowym i 
zgodnie z przepisami odrćbnymi: obiektów 
małej architektury, urządzeĉ technicznych 
i zieleni a także prowadzenie sieci infra-
struktury technicznej; 

2) na terenach okreċlonych w ust. 1 z wyłą-
czeniem terenu ZP.1 i ZP.2 dopuszcza sić 
umieszczanie w formie niekolidującej 
z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie 
z przepisami odrćbnymi urządzeĉ rekla-
mowych; 

3) na terenach okreċlonych w ust. 1 zakazuje 
sie umieszczania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

4) ograniczenie, o którym mowa w pkt 2 nie 
dotyczy urządzeĉ reklamowych związanych 
bezpoċrednio z terenem, na którym są usy-
tuowane. 

 
§ 10. 1. Ustalenia ogólne dotyczące nieprzekra-
czalnych i obowiązujących linii zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreċlone 
zostały w treċci niniejszej uchwały, chyba, 
że z rysunku planu wynika inaczej; 

2) nastćpujące czćċci budynku nie mogą po-
mniejszać odległoċci liczonej od linii roz-
graniczającej do nieprzekraczalnej linii za-
budowy: 

a) schody zewnćtrzne, wejċcia do budynków, 
pochylnie i rampy o wićcej niż 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej 
niż 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o wićcej niż 0,8 m, 
d) łączna powierzchnia wysunićtych wzglć-

dem linii zabudowy tarasów, wykuszy, 
gzymsów, galerii i wejċć do budynków li-
czona w ich widoku od strony linii zabudo-
wy nie może przekraczać 40% powierzchni 
elewacji; 

3) dopuszcza sić, dla terenów MN.1 do MN.7, 
M i MN/U w przypadku budynku zwróco-
nego ċcianą bez otworów okiennych lub 
drzwiowych w stronć granicy sąsiedniej 
działki budowlanej sytuowanie tej ċciany 
w odległoċci 1,5 m od tej granicy lub bez-
poċrednio przy granicy. 

2. Ustalenia ogólne dotyczące wysokoċci za-
budowy: wysokoċć budynku należy mierzyć zgod-
nie z przepisami odrćbnymi dotyczącymi warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
 
§ 11. W niniejszym planie nie wystćpują obszary 
wymagające okreċlenia granic terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
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stawie odrćbnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpieczeĉstwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem sić mas 
ziemnych. 
 
§ 12. 1. W granicach planu nie wystćpują obszary 
wymagające okreċlenia szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoċci. 

2. Podział działek należy realizować na zasa-
dach: 

1) minimalna powierzchnia nowowydziela-
nych działek budowlanych nie może być 
mniejsza niż: 

a) 450 m2 dla terenów oznaczonych symbo-
lami MN.4 i MN.5, 

b) 800 m2 dla terenów oznaczonych symbo-
lami: MN.1, MN.2, MN.3, MN.6, MN.7 i M, 

c) 1200 m2 dla terenów oznaczonych symbo-
lami UP.1 i UP.2; 

2) dla terenu MN/U ustala sić zakaz wydziela-
nia nowych działek budowlanych dla reali-
zacji przeznaczenia podstawowego; 

3) minimalna szerokoċć nowowydzielanej 
działki budowlanej nie może być mniejsza 
niż: 

a) 18 m dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 14 m dla zabudowy bliźniaczej; 
4) dopuszcza sić: 
a) zmniejszenie minimalnych powierzchni 

okreċlonych w pkt 1 o nie wićcej niż 10%, 
b) aby nie wićcej niż 1 nowowydzielana dział-

ka budowlana w wyniku jednokrotnego 
poddziału pierwotnej działki miała mniejszą 
powierzchnić o nie wićcej niż 20 % 
w stosunku do powierzchni okreċlonych 
w pkt 1, 

c) wydzielanie działek o mniejszej powierzch-
ni niż okreċlonej w pkt 1 jeżeli wynika to 
z zaproponowanego na rysunku planu po-
działu działek budowlanych lub gdy działka 
ta stanowi pozostałoċć z wydzielenia z niej 
powierzchni przeznaczonej pod teren UP.1 
lub pod działki na potrzeby dróg, zieleni 
publicznej lub infrastruktury technicznej, 

d) wydzielenie działek o parametrach innych 
niż okreċlone w niniejszym paragrafie 
w celu wydzielenia niezbćdnych działek dla 
realizacji układów komunikacyjnych 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej 
z zachowaniem warunków wynikających 
z przepisów odrćbnych, 

e) dzielenie działek, których pierwotna szero-
koċć w dniu wejċcia w życie niniejszego 
planu, nie spełnia parametrów okreċlonych 
w pkt 3 przy jednoczesnym zachowaniu 
minimalnych powierzchni działek okreċlo-
nych pkt 1; 

5) w pozostałych przypadkach zgodnie 
z przepisami odrćbnymi dotyczącymi go-
spodarki nieruchomoċciami. 

§ 13. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu w tym zakaz zabudowy: 

1) ustala sić zakaz lokalizacji zabudowy kuba-
turowej na terenach: ZP.1 i ZP.2; 

2) ograniczenie, o którym mowa w pkt 1 nie 
dotyczy obiektów małej architektury oraz 
jednej stacji transformatorowej lokalizo-
wanej na terenie ZP.1 lub ZP.2. 

 
§ 14. 1. W granicach obszaru objćtego planem nie 
wystćpują tereny, dla których wymagane jest 
okreċlenie sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje sić odpowiednio. 
 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące terenów. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.1 do MN.7 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w rozumieniu przepisów odrćbnych; 

2) typ zabudowy: wolnostojąca i dodatkowo 
dla terenu MN.4 i MN.5 bliźniacza; 

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług, z zastrzeżeniem § 7 pkt 6 i 7, 

o łącznej powierzchni całkowitej przezna-
czonej na usługi nie wićcej niż 30% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizo-
wanych na działce budowlanej, przy czym 
powierzchnia całkowita usług zlokalizowa-
nych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego, 

b) obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone 
od linii rozgraniczającej dróg publicznych, 
ciągu pieszo-jezdnego i dróg wewnćtrz-
nych: 6 m oraz od strony terenu WS 1,5 m; 

2) maksymalną wysokoċć zabudowy: 
a) 11 m (3 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 6 m dla budynków gospodarczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnić zabudowy: 30% 

powierzchni działki budowlanej; 
4) nastćpujące zasady kształtowania dachów, 

z zastrzeżeniem § 8 ust. 1: 
a) dopuszcza sić stosowanie dachów płaskich 

oraz dachów spadzistych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i kątem spadku 
pomićdzy 30° a 45°, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dacho-
wych nie dotyczą lukarn, zadaszeĉ wejċć 
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do budynków i tarasów oraz budynków go-
spodarczych i garażowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budow-
lanej. 

3. W granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MN.1, MN.2 i MN.5 znajdują sić budynki wpi-
sane do gminnej ewidencji zabytków, o których 
mowa w §8 ust. 1 pkt 2. 
 
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem M - 
teren zabudowy mieszkaniowej, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w rozumieniu przepisów odrćbnych, 
b) zabudowy wielorodzinnej, w rozumieniu 

przepisów odrćbnych, 
c) lokalizacja usług, z zastrzeżeniem § 7 pkt 6 i 

7; 
2) typ zabudowy: dla zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej zabudowa wolnostoją-
ca lub bliźniacza; 

3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja 
obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

4) dopuszcza sić mieszane lub samodzielne 
zagospodarowanie działek funkcją przezna-
czenia podstawowego okreċlonego w §16 
ust. 1 pkt 1 lit. a), b) lub c). 

2. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone 
od linii rozgraniczającej: 

a) od strony ul. Młyĉskiej: w nawiązaniu do 
istniejącej zabudowy, 

b) od strony ul. Ogrodowskiego: 6 m, 
c) od strony terenu WS: 1,5 m; 
2) maksymalną wysokoċć zabudowy: 
a) 10 m (3 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 6 m dla budynków gospodarczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnić zabudowy: 40% 

powierzchni działki budowlanej; 
4) nastćpujące zasady kształtowania dachów: 

dopuszcza sić dowolne formy dachów; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 20% powierzchni działki budow-
lanej. 

3. Czćċć terenu oznaczonego symbolem M 
znajduje sić w granicach historycznego układu 
urbanistycznego miasta Krotoszyna, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 pkt 1. 

4. W granicach terenu oznaczonego symbo-
lem M znajdują sić budynki wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków, o których mowa w §8 ust. 
1 pkt 2. 
 
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U - 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w rozumieniu przepisów odrćb-
nych, 

b) lokalizacja usług, z zastrzeżeniem § 7 pkt 6 i 
7; 

2) typ zabudowy: wolnostojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja 

obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

4) dopuszcza sić mieszane lub samodzielne 
zagospodarowanie terenu MN/U funkcją 
przeznaczenia podstawowego okreċlonego 
w §17 ust. 1 pkt 1 lit. a) lub b). 

2. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone 
od linii rozgraniczającej ul. Okrćżnej: 6 m; 

2) maksymalną wysokoċć zabudowy: 
a) 10 m (3 kondygnacje w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 6 m dla budynków gospodarczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnić zabudowy: 40% 

powierzchni działki budowlanej; 
4) nastćpujące zasady kształtowania dachów: 

dopuszcza sić dowolne formy dachów; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 20% powierzchni działki budow-
lanej. 

 
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UP.1 - 
teren usług publicznych, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) usługi sportu (baseny i boiska wraz 

z wyposażeniem), 
b) ċwietlica, 
c) plac zabaw, 
d) zieleĉ urządzona; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

usług handlu detalicznego i gastronomii 
o łącznej powierzchni użytkowej nie wićk-
szej niż 200 m2, obiektów małej architektu-
ry oraz obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone 
od linii rozgraniczającej od strony ul. 
Ogrodowskiego, drogi KDD.1, KDD.2, ciągu 
pieszo-jezdnego oraz drogi wewnćtrznej : 
6 m; 

2) maksymalną wysokoċć zabudowy: 12 m; 
3) maksymalną powierzchnić zabudowy: 50% 

powierzchni działki budowlanej; 
4) nastćpujące zasady kształtowania dachów: 

dopuszcza sić dowolne formy dachów; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 30% powierzchni działki budow-
lanej. 
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§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UP.2 - 
teren usług publicznych, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe- lokalizacja 
usług publicznych: 

a) żłobek, 
b) przedszkole, 
c) szkoła, 
d) ċwietlica, 
e) plac zabaw, 
f) zieleĉ urządzona; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja 

obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone 
od linii rozgraniczającej od strony ul. 
Ogrodowskiego: 6 m; 

2) maksymalną wysokoċć zabudowy: 10 m (3 
kondygnacje w tym poddasze użytkowe); 

3) maksymalną powierzchnić zabudowy: 30% 
powierzchni działki budowlanej; 

4) nastćpujące zasady kształtowania dachów: 
dopuszcza sić dowolne formy dachów; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 50% powierzchni działki budow-
lanej. 

 
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami ZP1 
i ZP2 - tereny zieleni urządzonej, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleĉ urzą-
dzona w tym zieleĉ publiczna (parki, skwe-
ry, zieleĉce itp.); 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) obiektów małej architektury, 
b) terenowych urządzeĉ sportowych bez za-

plecza kubaturowego, 
c) podziemnych (kablowych) sieci, obiektów 

i urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
z możliwoċcią lokalizacji oċwietlenia (latar-
nie), 

d) ciągów pieszych i/lub rowerowych, 
e) zbiorników i cieków wodnych. 
f) 1 stacji transformatorowej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnych: 75 % powierzchni terenu. 
 
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z - 
teren zieleni, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleĉ 
z zakazem lokalizacji nowej zabudowy ku-
baturowej, w tym także zieleĉ publiczna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) obiektów małej architektury, 
b) podziemnych (kablowych) sieci, obiektów 

i urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
z możliwoċcią lokalizacji oċwietlenia (latar-
nie), 

c) ciągów pieszych i/lub rowerowych, 

d) zbiorników i cieków wodnych. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnych: 60 % powierzchni działki. 
 
§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem WS - 
teren wód powierzchniowych, ustala sić: przezna-
czenie podstawowe: ciek wodny. 
 
§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami KDD.1 
do KDD.3 - tereny dróg ustala sić przeznaczenie 
podstawowe: drogi publiczne. 
 
§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem KDx - 
teren ciągu pieszo-jezdnego ustala sić przeznacze-
nie podstawowe: publiczny ciąg pieszo-jezdny. 
 

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami KDw.1 
do KDw.4 - tereny dróg wewnćtrznych, ustala sić 
przeznaczenie podstawowe: drogi wewnćtrzne. 

 

Rozdział IV 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

§ 26. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
sić, co nastćpuje: 

1) ustalenia ogólne: 
a) dopuszcza sić zgodnie z przepisami odrćb-

nymi przebudowć istniejącej sieci infra-
struktury technicznej, w tym kolidującej 
z zagospodarowaniem realizującym usta-
lenia planu, 

b) nowe i przebudowywane sieci infrastruktu-
ry technicznej należy prowadzić jako sieci 
podziemne (kablowe), 

c) sieci infrastruktury technicznej należy pro-
wadzić w pierwszej kolejnoċci w liniach 
rozgraniczających dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, a jeżeli warunki nie po-
zwalają na takie usytuowanie to sieci te 
dopuszcza sić sytuować poza liniami roz-
graniczającymi dróg pod warunkiem za-
chowania odległoċci okreċlonych 
w przepisach odrćbnych od obiektów bu-
dowlanych istniejących i projektowanych; 

2) zaopatrzenie w wodć należy realizować 
z lokalnej sieci wodociągowej; 

3) ċcieki komunalne: 
a) należy odprowadzić do lokalnej sieci kana-

lizacyjnej, 
b) dla noworealizowanej zabudowy dopusz-

cza sić do czasu wybudowania sieci kanali-
zacyjnej odprowadzenie ċcieków do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych na ċcie-
ki, z których bćdą regularnie wywożone 
przez koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni ċcieków, 

c) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyj-
nej, dla nieruchomoċci wyposażonych 
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w szczelne zbiorniki bezodpływowe na 
ċcieki obowiązuje niezwłoczne włączenie 
wewnćtrznej instalacji kanalizacyjnej bu-
dynku do sieci kanalizacyjnej; 

4) wody opadowe i roztopowe należy odpro-
wadzić do lokalnych odbiorników tych wód 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych 
oraz §7 pkt 5 uchwały; 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) z sieci gazowej niskiego lub ċredniego ci-

ċnienia, 
b) ustala sić zakaz stosowania wolnostoją-

cych (naziemnych) zbiorników na gaz; 
6) zaopatrzenie w energić elektryczną: 
a) z lokalnej sieci energetycznej, 
b) w granicach obszaru objćtego planem do-

puszcza sić lokalizacjć stacji transformato-
rowych, 

c) dopuszcza sić, w granicach planu, pozy-
skiwanie energii z odnawialnych źródeł 
energii z wyłączeniem elektrowni wiatro-
wych; 

7) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować 
źródła zdalaczynne lub lokalne kotłownie 
wytwarzające ciepło z wykorzystaniem eko-
logicznych technologii wytwarzających 
ciepło o niskiej emisji zanieczyszczeĉ do 
atmosfery okreċlonych w przepisach od-
rćbnych dotyczących ochrony ċrodowiska; 

8) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odrćbnymi oraz 

gminnym planem gospodarki odpadami, 
b) w projekcie zagospodarowania działki lub 

terenu należy przewidzieć miejsce na loka-
lizacjć pojemników do zbierania 
i segregacji odpadów. 

 
§ 27. W zakresie zasad rozwoju komunikacji ustala 
sić nastćpującą klasyfikacjć funkcjonalną dróg: 

1) ustala sić szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących dla dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 

a) KDD.1 i KDD.2 drogi klasy „D” dojazdowe: 
10 m, 

b) KDD.3 droga klasy „D” dojazdowa:rezerwa 
pod modernizacjć ulicy Okrćżnej do szero-
koċci min. 10 m na odcinku od ulicy Młyĉ-
skiej do drogi KDw.3, 

c) KDx ciąg pieszo-jezdny: zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) KDw.1, KDw.2, KDw.3 i KDw.4 drogi we-
wnćtrzne: 8 m; 

2) ustala sić obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przebywających okresowo 
w iloċciach, nie mniej niż: 

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny, 
b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczćte 

25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usłu-
gowej lecz nie mniej niż 2 miejsca posto-
jowe, z wyłączeniem terenów UP.1 i UP.2, 

c) 1 miejsce postojowe na jeden pokój hote-
lowy (noclegowy), 

d) 10 miejsc postojowych dla obsługi terenów 
UP.1 i UP.2, 

e) w przypadku realizacji na danym terenie 
2 różnych funkcji, liczbć minimalnej iloċci 
miejsc postojowych należy zsumować; 

3) w linach rozgraniczających dróg i ciągu 
pieszo-jezdnego dopuszcza sić lokalizowa-
nie zieleni, sieci i urządzeĉ uzbrojenia 
technicznego oraz ċcieżek rowerowych; 

4) dopuszcza sić zmianć klasyfikacji dróg wy-
znaczonych w planie. 

 

Rozdział V 
Ustalenia końcowe. 

§ 28. 1. Ustala sić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, staw-
kć procentową, na podstawie, której ustala sić 
opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, 
w wysokoċci 30%. 

2. Ustala sić, dla terenów oznaczonych sym-
bolami KDw.1, KDw.2, KDw.3 i KDw.4, stawkć 
procentową, na podstawie, której ustala sić opłatć, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, 
w wysokoċci 0,1%. 

3. Dla gruntów stanowiących własnoċć mia-
sta i gminy Krotoszyn lub dla gruntów zbywanych 
na rzecz miasta i gminy Krotoszyn ustala sić staw-
kć procentową, na podstawie, której ustala sić 
opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, 
w wysokoċci 0%. 

 

Rozdział VI 
Przepisy końcowe. 

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Burmistrzowi Krotoszyna. 
 
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca Rady  

(-) Zofia Jamka 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/47/2011 

Rady Miejskiej w Krotoszynie 
z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/47/2011 

Rady Miejskiej w Krotoszynie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
 planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

 Krotoszyna w rejonie ulic Ogrodowskiego, Okrćżnej i Młyĉskiej.  
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzenny Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Krotoszynie rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
1. W dniach od 22 grudnia 2010 r. do 20 stycznia 
2011 r. projekt planu poddany został procedurze 

wyłożenia do publicznego wglądu, w wyniku, któ-
rego nie wpłynćły żadne uwagi do ustaleĉ planu. 
2. W związku z brakiem uwag zgłoszonych do pro-
jektu planu w trakcie jego wyłożenia do publiczne-
go wglądu odstćpuje sić od rozstrzygnićcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/47/2011 

Rady Miejskiej w Krotoszynie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
 planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

 Krotoszyna w rejonie ulic Ogrodowskiego, Okrćżnej i Młyĉskiej.  
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Krotoszynie rozstrzyga, co nastćpuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treċci 
uchwały, przedmiotem rozstrzygnićcia są inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadaĉ własnych gminy i polegają na wybudowaniu 
ok. 400 mb dróg publicznych wraz z podstawowym 

uzbrojeniem wodociągowym, kanalizacyjnym 
i deszczowym oraz oċwietleniem. 
 
§ 2. 1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana 
z dochodów własnych gminy, bądź innych źródeł 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

2. Realizacja inwestycji, o których mowa w § 
1 nastąpi po zabezpieczeniu ċrodków w budżecie 
gminy. 
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