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UCHWA£A Nr XXXII/387/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulicy Kossaka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz.
954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.
1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413), Rada Miasta Pi³y uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulicy Kossaka, zwany
dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce ul. Kossaka, bocznicê kolejow¹ oraz po³udniowe
i wschodnie granice dzia³ek o nr ewid.: 117/7, 116/2, 82/1,
83/1, oznaczone graficznie na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Kossaka z
ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y, stanowi¹-
ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

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

1) tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalanych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górni-
czych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem mas ziemnych;

2) obszary wymagaj¹ce scalenia i podzia³u nieruchomo�ci;

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

4) zabytki i dobra kultury wspó³czesnej wymagaj¹ce ustale-
nia zasad ochrony.

2. Na obszarze objêtym planem wystêpuj¹ zewidencjo-
nowane stanowiska archeologiczne.

3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

2) szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazów
zabudowy.

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

1) tereny zabudowy us³ugowej oraz sk³adów i magazynów,
oznaczenie na rysunku � U;

2) teren zabudowy us³ugowej oraz obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów, oznaczenie na rysunku � U/P;

3) teren komunikacji, obejmuj¹cy poszerzenie pasa drogowe-
go ulicy zbiorczej, oznaczenie na rysunku � KD-Z (ul.
Kossaka).

2. Na obszarze objêtym planem nie lokalizuje siê obiek-
tów przekraczaj¹cych wysoko�æ 50,0 m od poziomu terenu.

§4. 1. Obowi¹zuj¹ oznaczone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencj¹
gruntów;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, niewystêpuj¹ce w
ewidencji gruntów;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz¹
wszystkich elementów budynku, zaliczanych do kubatury
obiektu budowlanego i obowi¹zuj¹ dla nowej zabudowy,
równie¿ w przypadku rozbiórki obiektów istniej¹cych.

ROZDZIA£ II

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
jako zasady kszta³towania ³adu przestrzennego

§5. 1. Dla terenów zabudowy us³ugowej oraz sk³adów i
magazynów (U1, U2), a tak¿e terenów zabudowy us³ugowej
oraz obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów (U/P),
ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) realizacjê budynków i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
zgodn¹ z wyznaczon¹ funkcj¹, z mo¿liwo�ci¹ rozbudowy i
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nadbudowy istniej¹cych budynków oraz lokalizacjê no-
wych przy uwzglêdnieniu:

a) ³¹cznej maksymalnej powierzchni zabudowy nieprze-
kraczaj¹cej 50% powierzchni wyznaczonego terenu,

b) wysoko�ci budynków, po przebudowie i nowych � do
12 m od poziomu terenu;

2) obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych w ilo�ci nie
mniejszej ni¿ 15 stanowisk na 1000 m2 powierzchni u¿yt-
kowej obiektów us³ugowych;

3) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) dla dzia³ki nr ewid. 83/1 (U/P) ustala siê mo¿liwo�æ sytuowa-
nia obiektów budowlanych przy granicy dzia³ki s¹siedniej.

2. Dla terenu U1 ustala siê s³u¿ebno�æ terenu zapewnia-
j¹c¹ dostêp eksploatacyjny do istniej¹cego kana³u deszczowe-
go, który zapewnia odbiór wód opadowych i roztopowych z
terenów U1 i U2 oraz czê�ci terenów s¹siednich (obszar poza
planem � rejon ulic Wybickiego i Legionów Polskich).

3. Dla terenu U1 wymagane s¹ szpalerowe nasadzenia
zwartej zieleni �rednio - wysokiej wzd³u¿ granic s¹siednich
terenów objêtych ochron¹ akustyczn¹, wed³ug oznaczeñ na
rysunku planu.

4. Dla dzia³alno�ci us³ugowej lub produkcyjnej na wyzna-
czonych terenach wymaga siê ograniczenia emisji ha³asu
zwi¹zanego z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ i produkcyjn¹ do pozio-
mu, dla którego na terenach s¹siednich nie bêd¹ przekraczane
akustyczne standardy jako�ci �rodowiska okre�lone w przepi-
sach odrêbnych.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

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

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

2) ograniczenie lokalizacji inwestycji takich które bêd¹ zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, za wyj¹tkiem pasa
drogowego ulicy zbiorczej - KD-Z (drogi publicznej o
nawierzchni utwardzonej);

3) komunalny system gospodarowania i zagospodarowania
odpadów, zgodny z planem gospodarki odpadami Gminy
Pi³a i przepisami odrêbnymi.

2. Zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ, dla których wymagane
jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko, z wyj¹tkiem inwestycji celu publicznego.

3. Dopuszczenie lokalizacji przedsiêwziêæ dla których mo¿e
byæ wymagane sporz¹dzenie raportu tylko w przypadku, o ile

raport nie wyka¿e negatywnego oddzia³ywania przedsiêwziêæ
na �rodowisko przyrodnicze.

§7. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na obsza-
rze objêtym planem, wymagane jest zg³aszanie prac ziemnych
zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub zabudow¹ terenu � do
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w
celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ ar-
cheologicznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

ROZDZIA£ VI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury

§8. Uk³ad komunikacyjny na obszarze objêtym planem,
obejmuje tylko poszerzenie drogi o którym mowa w §3 pkt 3.

§9. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê � z miejskiej sieci wodoci¹gowej;

2) zaopatrzenie w gaz ziemny � z istniej¹cego systemu gazo-
ci¹gowego;

3) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego;

4) zaopatrzenie w ciep³o � z miejskiej sieci ciep³owniczej; z
dopuszczeniem zasilania z indywidualnych kot³owni spe³-
niaj¹cych wymagania programu ochrony powietrza dla
strefy � powiat pilski;

5) odprowadzenie �cieków komunalnych � do miejskiego
systemu kanalizacji sanitarnej;

6) odprowadzenie �cieków opadowych � do miejskiego sys-
temu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem istniej¹cych
kana³ów.

2. Istniej¹ce uzbrojenie w ul. Kossaka zapewnia obs³ugê
wyznaczonych terenów w zakresie infrastruktury technicznej,
w zwi¹zku z tym nie rozstrzyga siê sposobu i zasad finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

3. O ile na terenie wyznaczonych nieruchomo�ci, gdzie
prowadzona jest dzia³alno�æ produkcyjna lub us³ugowa, wy-
stêpuje zanieczyszczenie powierzchni utwardzonych � wyma-
gane jest zastosowanie lokalnych urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych,
przed wprowadzeniem �cieków do istniej¹cej lub projektowa-
nej sieci kanalizacji deszczowej.

§10. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi
i budowlanymi oraz masami ziemnymi usuwanymi lub prze-
mieszczanymi w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji, nast¹pi po-
przez komunalny system odbioru odpadów oraz postêpowa-
nie zgodne z �Planem gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a�
i przepisami szczególnymi w tym zakresie.

Poz. 1161
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ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§11. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê � 30%, stanowi¹c¹ podstawê do okre�lenia op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80
poz. 717).

Poz. 1161

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

§13. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia uchwa-
³y Nr XLVI/550/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 28 lutego 2006 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Pi³y w rejonie ulic: Kossaka - Wybickiego (Dz.U.
Woj. Wlkp. Nr 64 poz. 1637).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/387/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 24 lutego 2009 r.

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

Poz. 1161, 1162

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada
Miasta Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulicy Kossaka
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y (uchwa³a Nr
XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r. ).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pi³y obejmuje tereny zainwestowane i przezna-
czone do zabudowy us³ugowej, produkcyjnej oraz baz i sk³a-
dów. Obszar planu w rejonie ulicy Kossaka przeznaczony jest
w zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y pod zabudowê. Ustalenia
planu dotycz¹ zmiany obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic:
Kossaka - Wybickiego i s¹ zgodne z ustaleniami zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta w zakresie: kierunków zmian w strukturze
przestrzennej, zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz celów okre�lo-
nych w polityce przestrzennej.
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UCHWA£A Nr XXXII/388/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Wspólnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.
1111), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717,
zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492,
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miasta Pi³y
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

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

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce pasów drogowych al. Wyzwolenia, ulic: Kazimierza
Wielkiego, Nowej, Nad Gwd¹ oraz rzeki Gwdy i Elektrowni
�Koszyce�, oznaczone graficznie na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;


