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UCHWA£A Nr XXXVII/430/2009 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      terenu zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej osiedla Konikowo w Gnie�nie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami)
Rada Miasta Gniezna uchwala, co nastêpuje.

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1.Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Gniezna� - uchwa³a Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z
dnia 11 lutego 2000 r. ze zmianami, uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej osiedla Konikowo.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj¹:
ulica F.D.Roosevelta, linia kolejowa relacji Gniezno-Nak³o,
ulica Konikowo, Aleje K. Marcinkowskiego, ulica Parkowa,
ulica J. Matejki, ulica J. S³owackiego.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone s¹ na
rysunku planu.

4. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w skali 1:1.000
i zatytu³owany: �Miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
osiedla Konikowo w Gnie�nie� stanowi¹cy czê�æ graficzn¹
planu, zwany dalej rysunkiem;

2) za³¹cznik Nr 2 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miasta
Gniezna o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

3) za³¹cznik Nr 3 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miasta
Gniezna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

2) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o k¹cie
pochylenia symetrycznych wzglêdem kalenicy po³aci da-
chowych od 30° do 45°;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ
�ciany budynku od linii rozgraniczaj¹cej terenu; nie doty-
czy ona takich czê�ci i elementów budynków jak: okapy,
gzymsy, balkony, tarasy, schody i pochylnie zewnêtrzne;

4) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
tak¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, na której powinno
siê znajdowaæ co najmniej 60% d³ugo�ci �ciany frontowej
budynku;

5) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi najwy¿ej
30%;

6) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów;

7) powierzchni zieleni - nale¿y przez to rozumieæ powierzch-
niê terenu biologicznie czynn¹, pokryt¹ ro�linno�ci¹ tra-
wiast¹, zakrzewion¹, zadrzewion¹ lub urz¹dzon¹ jako oczka
wodne;

8) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie wy-
znaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

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

10) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

11) szyldzie - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;
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12) tablicy informacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji miejskiej, lub informacji turystycznej;

13) terenie - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowi¹c¹
najmniejsz¹ wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi jednost-
kê ustaleñ planu, oznaczon¹ numerem i symbolem litero-
wym, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia szczegó³owe;

14) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany powoduj¹ce przekroczenie
standardów jako�ci �rodowiska okre�lonych w przepisach
odrêbnych;

15) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
niezaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych
oraz nie powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci, o których mowa w pkt
14;

16) zadrzewieniach i zakrzewieniach - nale¿y przez to rozumieæ
pojedyncze drzewa lub krzewy, a tak¿e ich skupiska, wraz
z zajmowanym terenem i pozosta³ymi sk³adnikami jego
szaty ro�linnej, jak pn¹cza, byliny, trawy;

17) zasadach akustyki architektonicznej - nale¿y przez to rozu-
mieæ projektowanie rozk³adu pomieszczeñ przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi w taki sposób, aby ponadnor-
matywne oddzia³ywanie ha³asu komunikacyjnego w �ro-
dowisku zewnêtrznym by³o jak najmniej dokuczliwe i aby
zachowany zosta³ okre�lony w Polskich Normach stan-
dard akustyczny;

18) zasadach akustyki budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ
wymagan¹ przepisami odrêbnymi izolacyjno�æ akustyczn¹
przegród zewnêtrznych;

19) zieleni izolacyjno-krajobrazowej - nale¿y przez to rozumieæ
zadrzewienia i zakrzewienia, g³ównie zimozielone o zwar-
tej strukturze albo formowane w kszta³cie pasów lub
szpalerów, oddzielaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz zadrzewienia alejowe.

§3. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu przedstawionymi
na rysunku s¹:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) zieleñ izolacyjno-krajobrazowa;

6) granica strefy �A� �cis³ej ochrony konserwatorskiej;

7) obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków;

8) stanowiska archeologiczne;

9) obrys istniej¹cych budynków wielorodzinnych;

10) przeznaczenie terenów wraz z oznaczeniem liczbowo-lite-
rowym;

11) klasyfikacja dróg publicznych.
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ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§4. 1.W planie okre�la siê przeznaczenie terenów wydzie-
lonych na rysunku liniami rozgraniczaj¹cymi.

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN i 20MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW
i 6MW;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku symbolami MW/U i 2MW/U;

4) teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczony na rysunku symbolem U/MN;

5) teren zabudowy us³ugowej o�wiaty, sportu i rekreacji,
oznaczony na rysunku symbolem UO;

6) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku sym-
bolami 1U, 2U i 3U;

7) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczone na
rysunku symbolami 1P, 2P, 3P i 4P;

8) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony na rysunku symbolem
ZP;

9) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku symbola-
mi KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z, 6KD-Z, 1KD-
L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-
D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D,
11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D;

10) teren obiektów kanalizacyjnych, oznaczony na rysunku
symbolem K.

W granicach opracowania planu wystêpuje teren zamkniê-
ty, oznaczony na rysunku planu symbolem TZ, dla którego nie
okre�la siê przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów
i których nie dotycz¹ ustalenia zawarte w uchwale.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) sytuowanie budynków, charakter architektoniczny nowej
zabudowy, obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, powierzchnie zabudowy, maksymalne wysoko�ci bu-
dynków, formy dachów zgodnie z zapisami w planie;

2) zakaz sytuowania, budowania i rozbudowywania obiek-
tów budowlanych i urz¹dzeñ, które wp³ywaj¹ negatywnie
na ³ad przestrzenny:

a) reklam w sposób przes³aniaj¹cy istotne elementy i
detale architektoniczne elewacji budynków np.: portali
i okien, balustrad, gzymsów itp.;

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem
urz¹dzeñ zaplecza budów sytuowanych w bezpo�red-
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nim s¹siedztwie terenu budowy oraz obiektów tymcza-
sowych handlu sezonowego,

c) stacji transformatorowych, wêz³ów i stacji redukcyjno
- pomiarowych gazu, koncentratorów telefonicznych
itp. urz¹dzeñ technicznych, w formie wolno stoj¹cych
obiektów budowlanych we frontowej czê�ci dzia³ki,

d) elementów sieci infrastruktury technicznej w formie
urz¹dzeñ napowietrznych.

§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
obligatoryjne sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych, a tak¿e
zakaz lokalizacji wszelkich instalacji zwi¹zanych z odzy-
skiem lub unieszkodliwianiem odpadów;

2) zakaz o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy lokalizacji
przedsiêwziêæ inwestycji celu publicznego;

3) ochrona powietrza zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) ochrona wód zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym
zachowanie istniej¹cych zbiorników wodnych na terenie
ZP oraz rowów odwadniaj¹cych przy ulicach Parkowej i
Konikowe;

5) ochrona powierzchni ziemi zgodnie z przepisami odrêbny-
mi, z dopuszczeniem przekszta³cenia istniej¹cego ukszta³-
towania na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP;

6) nakaz stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opa-
dowe z nawierzchni utwardzonych przed wprowadzeniem
ich do zbiorników retencyjnych, rowów i kanalizacji desz-
czowej;

7) gromadzenie i segregacja odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz usuwanie ich zgodnie z miejskim planem
gospodarki odpadami i przepisami odrêbnymi;

8) w zakresie ochrony przed ha³asem:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 1MN-
20MN i UO obowi¹zuj¹, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów
zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y;

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 1M W, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, MW/U,
2MW/U i U/MN obowi¹zuj¹, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i miesz-
kaniowo-us³ugowych,

c) zastosowanie zasad akustyki budowlanej i architekto-
nicznej w budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, na terenach ozna-
czonych na rysunku symbolami 1MW, 2MW i MW/U w
przypadku stwierdzenia przekroczeñ dopuszczalnych
poziomów ha³asu emitowanego przez ruch komunika-
cyjny na ul. F.D. Roosevelta;
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9) nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazo-
wej na terenach 2P, 3P i 2U od strony terenów mieszka-
niowych o szeroko�ci minimum 5 m;

10) dopuszczenie lokalizacji na terenach MW/U, 2MW/U, U/
MN, 1U, 2U i 3U wy³¹cznie us³ug nieuci¹¿liwych oraz nie
generuj¹cych intensywnego ruchu samochodowego;

11) uci¹¿liwo�æ funkcjonowania obiektów oraz instalacji na
terenach 1P, 2P, 3P i 4P nie mo¿e wykraczaæ poza granice
dzia³ek, na których jest prowadzona dzia³alno�æ produk-
cyjna i us³ugowa;

12) zachowanie i adaptacja w zagospodarowaniu Parku Miej-
skiego istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ;

13) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich powierzchni wol-
nych od utwardzenia;

14) nakaz stosowania w nasadzeniach drzew i krzewów gatun-
ków zimozielonych, akceptuj¹cych warunki �rodowiska
miejskiego, w ilo�ci co najmniej 50% wszystkich zadrze-
wieñ izakrzewieñ na dzia³ce.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) wszelkie roboty budowlane realizowane w granicach stre-
fy �A� - �cis³ej ochrony konserwatorskiej wymagaj¹ po-
zwolenia w³a�ciwego miejscowo Konserwatora Zabyt-
ków;

2) nakaz zachowania i ochrony zabytku archeologicznego,
wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1358A - wczesno-
�redniowiecznego grodziska �Gnie�ninek�, oznaczonego
na rysunku planu symbolem graficznym;

3) zakaz prowadzenia robót ziemnych i budowlanych w
miejscu zabytkowym i w odleg³o�ci 50 m od zabytku, w
wyj¹tkiem prac badawczych i ratowniczych zwi¹zanych z
jego ochron¹;

4) nakaz zg³aszania w³a�ciwym s³u¿bom ochrony zabytków
wszelkich planowanych inwestycji zwi¹zanych z robotami
budowlanymi lub ziemnymi naruszaj¹cymi strukturê gruntu
poni¿ej warstwy ornej, tj. na g³êboko�æ wiêksz¹ ni¿ 30 cm,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) nakaz prowadzenia badañ archeologicznych i ich doku-
mentacji w miejscach stanowisk archeologicznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

6) zachowanie historycznej zabudowy i historycznego cha-
rakteru architektonicznego osiedla Konikowo;

7) objêcie ochron¹ nastêpuj¹cych obiektów:

a) domów mieszkalnych po³o¿onych przy ulicach:

- A. Cieszkowskiego nr 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 22,

- J. Kasprowicza nr 3, 13, 13a, 14, 16,

- J. Kochanowskiego nr 4, 12, 23,

- H.Ko³³¹tajanr4, 9, 12,

- Konikowo nr 1, 5, 7, 15, 19, 21,

- J. Lelewela nr 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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- K. Libelta nr 2, 3, 4, 5,9, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 26,
30, 31, 33,35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48,

- K. Marcinkowskiego nr 5, 6, 7, 8, 10, 16, 22,

- J. Matejki nr 7, 9, 15, 19,

- I. J. Paderewskiego nr 5, 12, 18, 24, 39, 54,

- M. Reja nr 6, 12, 14,

- J. S³owackiego nr 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32,
34, 39, 43, 46,

- S. ¯eromskiego nr 6, 8, 9, 18, 22, 23, 28, 35, 36,

b) budynku gospodarczego i warsztatu przy ul. H. Ko³³¹-
taja nr 12,

c) zespo³u folwarku Konikowo 20 i 23 - tj. rz¹dcówki,
stodo³y, magazynu, owczarni i obory;

8) dla obiektów chronionych wymienionych w pkt 7 nakaz
zachowania linii zabudowy i charakterystycznych parame-
trów zabudowy, takich jak:

a) bry³a budynku,

b) forma dachu budynku,

c) kompozycja elewacji,

d) historyczny wystrój architektoniczny,

e) histeryczna stolarka drzwiowa i okienna;

9) wszelkie roboty budowlane projektowane przy wskaza-
nych w pkt 7 budynkach, wymagaj¹ uzgodnienia w³a�ci-
wego miejscowo Konserwatora Zabytków za po�rednic-
twem organu administracji architektoniczno-budowlanej;

10) dopuszczenie, w przypadku przebudowy ulicy Konikowo
2KD-Z, rozbiórki wskazanych do ochrony budynków lub
ich czê�ci, kolizyjnych z pasem drogowym, pod warun-
kiem:

a) wykonania ich inwentaryzacji architektonicznej,

b) uczytelnienia historycznego zagospodarowania terenu
folwarku poprzez kubatury w obszarze poza pasem
drogowym i skontrastowania nawierzchni w obszarze
pasa drogowego w obrysie rozebranego obiektu za-
bytkowego;

11) nakaz zachowania dziedziñca folwarcznego folwarku Ko-
nikowo jako niezabudowanego;

12) nakaz zachowania i ochrony form zieleni komponowanej
w ci¹gach ulic: A. Cieszkowskiego - 7KD-D i 8KD-D, J.
Kasprowicza - 9KD-D i 10KD-D, J. Kochanowskiego - 3KD-
L, H. Ko³³¹taja - 2KD-L, J. Lelewela - 6KD-D, K. Libelta -
4KD-Z, K. Marcinkowskiego - 1KD-L, J. S³owackiego - 1KD-
Z, S. ¯eromskiego -2KD-D;

13) nakaz uzgadniania z w³a�ciwymi s³u¿bami konserwator-
skimi dzia³añ inwestycyjnych zwi¹zanych z elementami
zieleni, o której mowa w pkt 12;

14) nakaz nadzoru archeologicznego podczas wykonywania
robót ziemnych, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.
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§8. Ustala siê nastêpuj¹ce wymagania wynikaj¹ce z po-
trzeb kszta³towania przestrzeni publicznych na terenach ozna-
czonych na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW,
5MW, 6MW, MW/U, 2MW/U, UO, ZP, KD-G, KD-Z, KD-L i KD-
D:

1) dopuszczenie lokalizacji, obiektów ma³ej architektury,
wykonanych w szczególno�ci z drewna, ceg³y ceramicznej
lub kamienia, nie ograniczaj¹cych swobody ruchu pie-
szych i pojazdów oraz nie koliduj¹cych z sieci¹ infrastruk-
tury technicznej;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

3) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych reklam;

4) kszta³towanie bezpiecznej przestrzeni z zachowaniem do-
stêpno�ci wizualnej, w³a�ciwego o�wietlenia terenu oraz
zastosowanie trwa³ych i estetycznych elementów urz¹dze-
nia ulic;

5) dopuszczenie lokalizacji o�wietlenia:

a) placów zabaw,

b) boisk, bie¿ni, kortów tenisowych i innych plenerowych
urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych,

c) obiektów ma³ej architektury.

§9. 1.Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN,
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN,
13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN i 20MN
ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz warunki zagospodarowania terenu:

1) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie
z rysunkiem planu;

2) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
uk³adzie wolnostoj¹cym lub bli�niaczym;

3) lokalizacjê na dzia³ce budowlanej jednego budynku miesz-
kalnego z dopuszczeniem jednego budynku gara¿owego
albo gospodarczego albo gara¿owo-gospodarczego;

4) dopuszczenie na terenach 3MN i 20MN, w strefie oznaczo-
nej na rysunku symbolem graficznym zabudowy us³ugo-
wej;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni
dzia³ki, a w strefie o której mowa w pkt 4-40%;

6) minimalna powierzchnia zieleni - 50% powierzchni dzia³ki;

7) maksymalna wysoko�æ budynku mieszkalnego - 10,5 m;

8) maksymalna wysoko�æ budynku us³ugowego zlokalizowa-
nego w strefie, o której mowa w pkt 4- 10,5 m;

9) maksymalna wysoko�æ budynku gara¿owego albo gospo-
darczego - 4,8 m, jednokondygnacyjnych, z wyj¹tkiem, o
którym mowa w pkt 14;

10) nawi¹zanie uk³adem kalenicy i form¹ dachu do zabudowy
na s¹siedniej dzia³ce w granicach danego terenu;

11) stosowanie dachów p³askich albo stromych;
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12) szeroko�æ elementów zmieniaj¹cych powierzchniê po³aci
dachu, z wyj¹tkiem kominów - nie wiêcej ni¿ 50% d³ugo�ci
po³aci, na której je umieszczono;

13) wysoko�æ ogrodzenia:

a) od strony terenów dróg publicznych dojazdów i doj�æ
oraz terenów infrastruktury technicznej - nie wiêcej ni¿
1,50 m, w tym w czê�ci powy¿ej wysoko�ci 0,40 m
wy³¹cznie ogrodzenia a¿urowe, uzupe³nione pn¹czami
lub ¿ywop³otem,

b) pozosta³ych - nie wiêcej ni¿ 1,80 m;

14) nawi¹zanie wysoko�ci¹ budynku gara¿owego albo gospo-
darczego na dzia³ce s¹siedniej, w przypadku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 5;

15) obs³uga komunikacyjna z przyleg³ych terenów dróg pu-
blicznych, przy czym dla dzia³ek dla których ustalono
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - tak¿e z dróg wewnêtrz-
nych lub na zasadzie ustanowienia s³u¿ebno�ci drogi
koniecznej;

16) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z §22
pkt 6;

17) podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿:

- 440 m2 na terenie 4MN,

- 480 m2 na terenie 1MN, 10MN,

- 500 m2 na terenach 2MN, 3MN, 11MN, 12MN, 13MN,
19MN,

- 600 m2 na terenach 5MN, 8MN, 9MN, 14MN, 15MN,
16MN, 17MN, 18MN, 20MN;

18) zakaz wydzielenia na terenie 7MN nowych dzia³ek budow-
lanych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) zachowanie, remont i przebudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych na terenach 6MN i 11MN;

2) lokalizacjê jednego budynku wielorodzinnego na terenie
8MN - na dzia³ce nr 79, z uwzglêdnieniem ust. 1 pkt 4-6;

3) zachowanie i remont istniej¹cych budynków us³ugowych
bez zmiany obrysu �cian zewnêtrznych budynków;

4) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz doj�æ i dojazdów;

5) usytuowanie �cian budynku gara¿owego albo budynku
gospodarczego albo gara¿owo- gospodarczego bezpo-
�rednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹;

6) umieszczenie na elewacji budynku, na wysoko�ci kondy-
gnacji parteru, szyldów, pod warunkiem nie ograniczania
swobody ruchu pieszych oraz o powierzchni ³¹cznej do 2
m2;

7) umieszczenie na ogrodzeniu dzia³ek od strony terenów
dróg publicznych lub na elewacji budynku na wysoko�ci
kondygnacji parteru tablic informacyjnych, pod warun-
kiem nie ograniczania swobody ruchu pieszych;
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8) ³¹czenie dzia³ek i ich ponowny podzia³ zgodnie z ustalenia-
mi ust. 1 pkt 17.

3. Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, o których mowa
w ust. 1 pkt 17 nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek pod obiekty
infrastruktury technicznej i drogi oraz wydzielenia dzia³ek w
celu regulacji granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�cia-
mi, a tak¿e przypadku zniesienia wspó³w³asno�ci dzia³ek
budowlanych ju¿ zabudowanych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizacji reklam

§10. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MW, 2MW,
3MW, 4MW, 5MW i 6MW ustala siê nastêpuj¹ce parametry
i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz warunki zagospoda-
rowania terenu:

1) zachowanie istniej¹cych parametrów budynków wieloro-
dzinnych na terenach 1MW i 2MW;

2) dopuszczenie przebudowy istniej¹cych budynków na bu-
dynki mieszkalne wielorodzinne na terenie 3MW;

3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu;

4) zachowanie obrysu �cian zewnêtrznych istniej¹cych bu-
dynków wielorodzinnych zgodnie z rysunkiem;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni
terenu;

6) minimalna powierzchnia zieleni - 50% powierzchni terenu;

7) maksymalna wysoko�æ budynku mieszkalnego:

a) 5 kondygnacji, przyjmuj¹c wysoko�æ jednej kondygna-
cji do 3 m na terenach 1MW, 2MW, 4MW;

b) 4 kondygnacje, przyjmuj¹c wysoko�æ jednej kondy-
gnacji do 3 m na terenach 3MW, 5MW i 6MW;

8) stosowanie dachów p³askich, z wyj¹tkiem terenu 4MW,
gdzie dopuszcza siê dowolny kszta³t dachu;

9) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych w zieleni, zgod-
nie z §22 pkt 6;

10) zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych gara¿y na terenach 1M W,
2MW, 4MW, 5MW i 6MW, z zastrze¿eniem ust. 2 pkt 5;

11) dopuszczenie lokalizacji budynków gara¿owych na terenie
3MW o maksymalnej wysoko�ci 4,8 m, jednokondygna-
cyjnych;

12) zakaz lokalizacji budynków gara¿owo-gospodarczych z
zastrze¿eniem ust. 2 pkt 5;

13) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

14) zakaz grodzenia terenu;

15) dopuszczenie lokalizacji budynków gara¿owych na terenie
3MW o maksymalnej wysoko�ci 4,8 m, jednokondygna-
cyjnych;

16) dopuszczenie na terenie 3MW adaptacji istniej¹cego bu-
dynku gospodarczo-us³ugowego na us³ugowo-handlowy
o powierzchni sprzeda¿y mniej ni¿ 400 m2;
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17) nakaz wprowadzenia pasów zieleni izolacyjno-krajobrazo-
wej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z terenem 12MN, zgodnie
z rysunkiem planu;

18) obs³uga komunikacyjna terenu:

a) 1MW z terenu 4KD-L, 5KD-L, 5KD-D,

b) 2MW z terenu 3KD-Z, 4KD-L,

c) 3Mwzterenu 9KD-D,

d) 4MW z terenu 1KD-Z, 2KD-Z, 16KD-D, 17KD-D,

e) 5M W z terenu 1KD-Z,

f) 6MW z terenu 2KD-Z, 3KD-L.

19) podzia³ na dzia³ki budowlane o powierzchni nie mniejszej:

a) odpowiadaj¹cej powierzchni danego terenu na tere-
nach 1M W, 2MW, 3MW,

b) ni¿ 2.100 m2 na terenach 4MW i 5MW,

c) ni¿ 2.400 m2 na terenie 6MW.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) umieszczenie na elewacji budynku, na wysoko�ci kondy-
gnacji parteru przy wej�ciu do budynku, szyldów, pod
warunkiem nie ograniczania swobody ruchu pieszych, o
powierzchni jednostkowej do 1 m2 i powierzchni ³¹cznej
na elewacji frontowej ca³ego budynku 5 m2;

2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz dojazdów i doj�æ;

3) lokalizacjê reklam jako obiektów wolnostoj¹cych lub tablic
�ciennych na �cianach szczytowych budynków do wyso-
ko�ci do 3 m od poziomu terenu; maksymalna powierzch-
nia reklamy 6 m2;

4) pozostawienie na terenach 4MW i 5MW istniej¹cych bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych, z prawem ich
przebudowy;

5) pozostawienie na terenach 4MW, 5MW i 6MW istniej¹-
cych gara¿y i budynków gara¿owo- gospodarczych bez
prawa ich rozbudowy;

6) lokalizacjê kondygnacji podziemnych na terenach 4MW,
5MW i 6MW.

§11. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z us³ugami, oznaczonych na rysunku symbolami
MW/U i 2MW/U, ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy oraz warunki zagospodarowania
terenu:

1) zachowanie istniej¹cych parametrów budynków wieloro-
dzinnych;

2) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zachowanie obrysu �cian zewnêtrznych istniej¹cych bu-
dynków wielorodzinnych;

4) lokalizacjê zabudowy us³ugowej na dzia³kach o nr 19/1,
19/2, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 22, 23, 25/1 i czê�ci dzia³ki
nr 88/1;
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5) lokalizacjê zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem nie
wiêcej ni¿ 50% powierzchni u¿ytkowej budynku pod funk-
cjê mieszkaln¹ na dzia³kach o nr 15, 16, 17/2, 24/1, 24/5,
24/6, 25/2;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy us³ugowej - 50%
dzia³ki;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej - 30% dzia³ki;

8) minimalna powierzchnia zieleni dla dzia³ek przeznaczo-
nych pod funkcjê mieszkaniow¹ - 50% powierzchni dzia³ki;

9) minimalna powierzchnia zieleni dla dzia³ek przeznaczo-
nych pod funkcjê us³ugow¹ - 20% powierzchni dzia³ki;

10) maksymalna wysoko�æ budynku us³ugowego - 10 m;

11) maksymalna wysoko�æ budynku wielorodzinnego - 5 albo
12 kondygnacji na terenie MW/U i 4 kondygnacje na
terenie 2MW/U, przyjmuj¹c wysoko�æ jednej kondygnacji
do 3 m;

12) stosowanie dachów p³askich;

13) zakaz lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych;

14) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

15) zakaz lokalizacji budynków gara¿owo-gospodarczych wol-
nostoj¹cych;

16) zakaz grodzenia dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê
wielorodzinn¹;

17) obs³uga komunikacyjna z przyleg³ych terenów dróg pu-
blicznych;

18) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z §22
pkt 6-7;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz dojazdów i doj�æ;

2) lokalizacjê gara¿y w podziemiach budynków wielorodzin-
nych,

3) lokalizacjê gara¿y w podziemiach budynków us³ugowych
lub dobudowanych do budynku us³ugowego;

4) dla dzia³ek przeznaczonych pod funkcjê us³ugow¹ ogro-
dzenia a¿urowe o wysoko�ci do 1,5 m;

5) umieszczenie na elewacji budynku, na wysoko�ci kondy-
gnacji parteru przy wej�ciu do budynku, szyldów i tablic
informacyjnych pod warunkiem nie ograniczania swobo-
dy ruchu pieszych, o powierzchni jednostkowej do 2 m2;

6) lokalizacjê reklam jako obiektów wolnostoj¹cych lub tablic
�ciennych na �cianach szczytowych budynków do wyso-
ko�ci 3 m od poziomu terenu; maksymalna powierzchnia
reklamy 6 m2;

7) lokalizacjê stacji bazowych telefonii komórkowej, usytu-
owanych wy³¹cznie na dachach budynków mieszkalnych
wielorodzinnych o wysoko�ci budynku nie ni¿szej ni¿ 10
kondygnacji, z uwzglêdnieniem §23, pkt 17.
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3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, zakazuje siê
wydzielania nowych dzia³ek budowlanych.

§12. 1. Na terenie zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem U/MN,
ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz warunki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

2) lokalizacjê zabudowy us³ugowej jako wolnostoj¹cej lub
zblokowanej z budynkiem mieszkalnym;

3) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
uk³adzie wolnostoj¹cym lub bli�niaczym;

4) lokalizacjê na dzia³ce budowlanej jednego budynku us³u-
gowego i jednego budynku mieszkalnego lub jednego
us³ugowo-mieszkalnego z dopuszczeniem jednego budyn-
ku gara¿owego albo gospodarczego albo gospodarczo-
gara¿owego;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni
dzia³ki;

6) minimalna powierzchnia zieleni - 40% powierzchni dzia³ki;

7) maksymalna wysoko�æ budynku us³ugowego lub miesz-
kalnego - 10,5 m;

8) maksymalna wysoko�æ budynku gara¿owego albo gospo-
darczego albo gospodarczo- gara¿owego - 4,8 m;

9) stosowanie dachów p³askich albo stromych;

10) szeroko�æ elementów zmieniaj¹cych powierzchniê po³aci
dachu, z wyj¹tkiem kominów - nie wiêcej ni¿ 50% d³ugo�ci
po³aci, na której je umieszczono;

11) wysoko�æ ogrodzenia:

a) od strony terenów dróg publicznych, dojazdów i doj�æ
oraz terenów infrastruktury technicznej - nie wiêcej ni¿
1,50 m, w tym w czê�ci powy¿ej wysoko�ci 0,40 m
wy³¹cznie ogrodzenia a¿urowe, uzupe³nione pn¹czami
lub ¿ywop³otem,

b) pozosta³ych - nie wiêcej ni¿ 1,80 m;

12) obs³uga komunikacyjna z przyleg³ych terenów dróg pu-
blicznych,

13) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z §22
pkt 6;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz doj�æ i dojazdów;

2) usytuowanie �cian budynku gara¿y albo budynku gospo-
darczego albo gospodarczo- gara¿owego bezpo�rednio
przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹;

3) umieszczenie na elewacji budynku, na wysoko�ci kondy-
gnacji parteru, szyldów, o powierzchni ³¹cznej do 2 m2;

4) umieszczenie na ogrodzeniu dzia³ek od strony terenów
dróg publicznych lub na elewacji budynku na wysoko�ci
kondygnacji parteru tablic informacyjnych, pod warun-
kiem nie ograniczania swobody ruchu pieszych;
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5) lokalizacjê reklam o powierzchni nie wiêcej 3 m2 wolno-
stoj¹ce o wysoko�ci górnej krawêdzi 4,5 m;

6) podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 600 m2;

7) ³¹czenie dzia³ek i ich ponowny podzia³ zgodnie z ustalenia-
mi pkt 6.

5. Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, o których mowa
w ust. 2, pkt 6 nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek pod obiekty
infrastruktury technicznej i drogi oraz wydzielenia dzia³ek w
celu regulacji granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�cia-
mi.

§13. 1. Na terenie zabudowy us³ugowej o�wiaty, sportu
i rekreacji, oznaczonym na rysunku symbolem UO ustala siê
nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja zabudowy us³ugowej w zakresie funkcji m.in.
o�wiaty, kultury, sportu i rekreacji;

2) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni
terenu;

4) minimalna powierzchnia zieleni - 40% powierzchni terenu;

5) maksymalna wysoko�æ budynku - 10 m;

6) stosowanie dachów p³askich;

7) lokalizacja obiektów ma³ej architektury, placu zabaw, boisk,
bie¿ni, kortów tenisowych i innych plenerowych urz¹dzeñ
sportowych i rekreacyjnych, itp.;

8) nakaz wprowadzenia pasów zieleni izolacyjno-krajobrazo-
wej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem,
przy wykorzystaniu mas ziemnych pozyskanych podczas
procesów budowlanych, realizowanych w granicach pla-
nu i przy uwzglêdnieniu mo¿liwo�ci lokalizacji trybuny
ziemnej nieprzekraczaj¹cej 1,5 m wysoko�ci wzd³u¿ linii
rozgraniczaj¹cej z terenami 12MN i 13MN;

9) sytuowanie obiektów budowlanych powi¹zanych w funk-
cjonaln¹ ca³o�æ;

10) kszta³towanie architektury budynków przy wykorzystaniu
wewnêtrznych dziedziñców oraz elementów detalu pod-
kre�laj¹cego wertykalno�æ lub horyzontalno�æ obiektu;

11) ogrodzenia a¿urowe, odpowiadaj¹ce form¹, materia³em i
kolorystyk¹ zabudowie kubaturowej dzia³ki, o wysoko�ci
do 1,5 m;

12) obs³uga komunikacyjna z terenu drogi publicznej 7KD-D;

13) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z §22
pkt 6.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê
lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej oraz dojazdów i
doj�æ.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje siê
wydzielania nowych dzia³ek budowlanych.

§14. 1. Na terenach zabudowy us³ugowej, oznaczonych
na rysunku symbolami 1U, 2U i 3U, ustala siê nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz warunki
zagospodarowania terenu:

1) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) na terenie 1U - 35% powierzchni dzia³ki,

b) na terenach 2U i 3U - 40% powierzchni dzia³ki;

3) minimalna powierzchnia zieleni - 40% powierzchni dzia³ki;

4) maksymalna wysoko�æ zabudowy - 10,5 m;

5) stosowanie dachów p³askich albo stromych;

6) wysoko�æ ogrodzenia:

a) od strony terenów dróg publicznych, terenów dróg
wewnêtrznych oraz terenów infrastruktury technicznej
- nie wiêcej ni¿ 1,50 m, w tym w czê�ci powy¿ej
wysoko�ci 0,40 m wy³¹cznie ogrodzenia a¿urowe, uzu-
pe³nione pn¹czami lub ¿ywop³otem,

b) pozosta³ych - nie wiêcej ni¿ 1,80 m;

7) obs³uga komunikacyjna:

a) terenu 1U z drogi publicznej 5KD-L,

b) terenu 2U z dróg publicznych 3KD-Z i 2KD-L;

8) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych, zgodnie z §22
pkt 6 i 7;

9) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu terenu 3U od strony
terenów kolejowych przepisów odrêbnych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz dojazdów i doj�æ;

2) zachowanie i remont istniej¹cych budynków mieszkal-
nych bez prawa ich rozbudowy;

3) umieszczenie na elewacji budynku, na wysoko�ci kondy-
gnacji parteru, szyldów, pod warunkiem nie ograniczania
swobody ruchu pieszych oraz o powierzchni ³¹cznej do 2
m2;

4) umieszczenie na ogrodzeniu dzia³ek od strony terenów
dróg publicznych lub na elewacji budynku na wysoko�ci
kondygnacji parteru tablic informacyjnych, pod warun-
kiem nie ograniczania swobody ruchu pieszych;

5) lokalizacjê reklam o powierzchni nie wiêcej 4 m2 wolno-
stoj¹ce o wysoko�ci górnej krawêdzi 5,5 m;

6) rodzaj us³ug wy³¹cznie nie wymagaj¹cych obs³ugi trans-
portem ciê¿kim - powy¿ej 3,5 tony, nieuci¹¿liwych i nie
kwalifikowanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów od-
rêbnych, z zastrze¿eniem pkt 7;

7) lokalizacjê wolnostoj¹cej stacji bazowej telefonii komórko-
wej na terenie 3U, z zastrze¿eniem ust. 1 pkt 9 i §23 pkt
17.
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3. Na terenie 1U zakazuje siê wydzielania nowych dzia³ek
budowlanych.

4. Na terenach 2U i 3U dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki
budowlane nie mniejsze ni¿ 1.000 m2.

5. Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, o których mowa
w ust. 3 i 4 nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek pod obiekty
infrastruktury technicznej i drogi oraz wydzielenia dzia³ek w
celu regulacji granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�cia-
mi.

§15. 1. Na terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej,
oznaczonych na rysunku symbolami 1P, 2P, 3P i 4P, ustala siê
nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz warunki zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, sk³ady
i magazyny, warsztaty, hurtownie, stacje paliw;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa us³ugowa;

3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu;

4) zagospodarowanie terenów 1P i 3P od strony terenów
kolejowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 55% powierzchni
dzia³ki;

6) minimalna powierzchnia zieleni - 25% powierzchni dzia³ki;

7) maksymalna wysoko�æ budynków - 15 m;

8) stosowanie dachów p³askich;

9) obowi¹zek zastosowania rozwi¹zañ o wysokich walorach
architektonicznych w obiektach, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem elewacji budynków od strony Al. W. Reymonta,
oznaczonej na rysunku symbolem 3KD-Z;

10) ogrodzenie, odpowiadaj¹ce form¹, materia³em i kolory-
styk¹ zabudowie kubaturowej dzia³ki, o wysoko�ci do 1,8
m, uzupe³nione pn¹czami lub ¿ywop³otem;

11) obs³uga komunikacyjna z przyleg³ych terenów dróg pu-
blicznych;

12) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z §22
pkt 6-7.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) lokalizacjê zabudowy us³ugowej w tym m.in. biurowo-
administracyjnej, parkingów, dróg wewnêtrznych, obiek-
tów ma³ej architektury, sieci infrastruktury technicznej
oraz dojazdów i doj�æ;

2) umieszczenie na ogrodzeniu dzia³ek od strony terenów
dróg publicznych lub na elewacji budynku tablic informa-
cyjnych i szyldów;

3) lokalizacjê reklam o powierzchni nie wiêcej 6 m2 wolno-
stoj¹ce o wysoko�ci górnej krawêdzi 5,5 m;

4) na terenach 1P i 3P lokalizacjê wolnostoj¹cej stacji bazo-
wej telefonii komórkowej z zastrze¿eniem ust. 1 pkt 4 i §23
pkt 17.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u terenu:
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1) kszta³towanie granic wydzielanych dzia³ek równolegle do
linii rozgraniczaj¹cych terenu;

2) dla ka¿dej nowo wydzielanej dzia³ki ustala siê obowi¹zek
zachowania parametrów powierzchni zabudowanej i po-
wierzchni zieleni, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;

3) nakaz zapewnienia dostêpu do drogi publicznej nowo
wydzielanych dzia³ek;

4) dopuszczenie wydzielenia dzia³ek pod drogi wewnêtrzne;

5) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej - 5.000 m2.

§16. 1. Na terenie zieleni urz¹dzonej, oznaczonym na
rysunku symbolem ZP, ustala siê nastêpuj¹ce parametry i
wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa us³ugowa zwi¹za-
na z us³ugami sportu i rekreacji, place zabaw, boiska,
plenerowe urz¹dzenia sportowe i rekreacyjne, oraz �cie¿ki
piesze i rowerowe;

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15% powierzchni
terenu;

5) minimalna powierzchnia zieleni - 70% powierzchni terenu;

6) maksymalna wysoko�æ budynku - 12 m;

7) stosowanie dachów p³askich;

8) obs³uga komunikacyjna z przyleg³ych terenów dróg pu-
blicznych;

9) sytuowanie stanowisk postojowych zgodnie z §22 pkt 6;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz dojazdów i doj�æ;

2) zwiêkszenie powierzchni zbiornika wody przeciwpo¿aro-
wej na dzia³ce nr 15/1 z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania na cele
odbiornika wód opadowych;

3) umieszczenie od strony terenów dróg publicznych tablic
informacyjnych, pod warunkiem nie ograniczania swobo-
dy ruchu pieszych,

4) lokalizacjê szyldów o maksymalnej powierzchni 3 m2

wolnostoj¹c¹ lub na budynku us³ugowym, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje siê
wydzielenia nowych dzia³ek budowlanych, za wyj¹tkiem
wydzielenia dzia³ek pod obiekty infrastruktury technicznej i
drogi oraz wydzielenia dzia³ek w celu regulacji granic miedzy
s¹siaduj¹cymi nieruchomo�ciami.

4. Na terenie, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizacji budynków gospodarczych i reklam.

§17. 1. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku symbolami KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-
Z, 6KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, IKD-D,
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2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D,
10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, ustala siê nastê-
puj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania budowli oraz
zagospodarowania terenu:

1) klasê g³ówn¹ dla drogi sytuowanej na terenie KD-G;

2) klasê zbiorcz¹ dla dróg sytuowanych na terenach 1KD-Z,
2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z, 6KD-Z;

3) klasê lokaln¹ dla dróg sytuowanych na terenach 1KD-L,
2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L;

4) klasê dojazdow¹ dla dróg sytuowanych na terenach 1KD-
D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD- D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D,
9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D;

5) sytuowanie na terenie KD-G i terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-
Z, 5KD-Z i 6KD-Z jezdni, �cie¿ek rowerowych i chodników,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) sytuowanie na terenach 4KD-Z, 1-6KD-L oraz 1-14KD-D
jezdni i chodników, zgodnie z przepisami odrêbnymi, z
uwzglêdnieniem ust. 2, pkt 2;

7) zakaz sytuowania na terenach KD-G, 1-2KD-Z, 4-6KD-Z
przyulicznych stanowisk postojowych;

8) usytuowanie na terenie 11KD-D placu do zawracania na
nieprzelotowym zakoñczeniu ulicy, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

9) usytuowanie na terenie KD-G przystanków autobusowych
w formie zatok w przypadku wyznaczenia trasy komunika-
cji publicznej;

10) usytuowanie na terenach 1-6KD-Z przystanków autobuso-
wych na jezdni w przypadku wyznaczenia trasy komuni-
kacji publicznej.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê
nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania budowli
oraz zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie na terenie 3KD-Z, w s¹siedztwie terenu 2MW,
pêtli dla autobusów komunikacji publicznej;

2) usytuowanie na terenach 1-14KD-D pieszo-jezdni lub sto-
sowanie rozwi¹zañ typu strefa zamieszkania.

§18. Na terenie obiektów kanalizacyjnych, oznaczonym
na rysunku symbolem K ustala siê nastêpuj¹ce parametry i
wska�niki kszta³towania budowli oraz zagospodarowania te-
renu:

1) usytuowanie przepompowni �cieków sanitarnych;

2) usytuowanie sieci infrastruktury technicznej.

§19. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrêbnych, ze wzglêdu na ich
nie wystêpowanie na obszarze objêtym planem.

§20. Nie okre�la siê:

1) terenów wymagaj¹cych wszczêcia procedury scalania i
podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêb-
nych;
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2) szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nie-
ruchomo�ci objêtych planem.

§21. Nie okre�la siê szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy.

§22. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji:

1) linie rozgraniczaj¹ce dróg publicznych zgodnie z rysun-
kiem;

2) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogo-
wego, w szczególno�ci jezdni, �cie¿ek rowerowych, chod-
ników w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym uk³a-
dem komunikacyjnym z uwzglêdnieniem ustaleñ planu;

3) zachowanie istniej¹cej infrastruktury transportowej z do-
puszczeniem jej przebudowy zgodnie z ustaleniami planu;

4) sytuowanie �cie¿ek rowerowych jako ci¹gi wydzielone od
chodników lub z jezdni;

5) uwzglêdnienie wymagañ technicznych wynikaj¹cych z
konieczno�ci o�wietlenia terenów komunikacji;

6) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samocho-
dów osobowych na terenach MN, MW, MW/U, U/MN, U,
UO, ZP, P w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 2 stanowiska na ka¿d¹ dzia³kê budowlan¹ w zabudo-
wie jednorodzinnej,

b) 3 stanowiska na ka¿d¹ dzia³kê budowlan¹ w zabudo-
wie us³ugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) 1 stanowisko na ka¿de mieszkanie w zabudowie wie-
lorodzinnej,

d) 3 stanowiska na ka¿de 100,0 m2 powierzchni u¿ytkowej
zabudowy us³ugowej z wy³¹czeniem us³ug o�wiaty,

e) 2 stanowiska na 10 zatrudnionych w us³udze o�wiaty,

f) 1 stanowisko postojowe na ka¿dych 10 korzystaj¹cych
z terenów sportu i rekreacji,

g) 3 stanowiska na ka¿de 100,0 m2 powierzchni u¿ytkowej
w zabudowie techniczno- produkcyjnej lub 3 stanowi-
ska na 10 zatrudnionych, przy czym stanowiska posto-
jowe powinny byæ zlokalizowane na dzia³ce zajmowa-
nej przez obiekt lub za zgod¹ jej u¿ytkownika - na
dzia³ce s¹siedniej.

7) dla obiektów wymagaj¹cych obs³ugi pojazdami ciê¿aro-
wymi nakaz zapewnienia stanowisk prze³adunku i postoju
w granicach terenów;

8) dopuszczenie zachowania istniej¹cych i lokalizacji plano-
wanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zgodnie z §23.

§23. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowanie istniej¹cej sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej z dopuszczeniem jej rozbudowy, przebudowy i
remontu;
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2) dopuszczenie usuniêcia kolizji projektowanych obiektów
budowlanych z istniej¹cymi sieciami infrastruktury tech-
nicznej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci infrastruktury
technicznej na terenach dróg publicznych, w szczególno-
�ci sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i ciepl-
nej zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi;

4) dopuszczenie lokalizowania przy³¹czy do sieci infrastruk-
tury technicznej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) zaopatrzenie w wodê pitn¹ wy³¹cznie z sieci wodoci¹go-
wej;

6) odprowadzenie �cieków komunalnych wy³¹cznie do sieci
kanalizacji sanitarnej;

7) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej z uwzglêdnieniem pkt 8;

8) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych z mo¿li-
wo�ci¹ ich wtórnego wykorzystania do celów bytowo-
gospodarczych;

9) dopuszczenie skanalizowania istniej¹cego rowu meliora-
cyjnego;

10) zakaz stosowania paliw sta³ych dla celów grzewczych;

11) dopuszczenie zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej;

12) zaopatrzenie w energiê elektroenergetyczn¹ z sieci elek-
troenergetycznej;

13) lokalizacjê nowych linii elektroenergetycznych wy³¹cznie
jako kablowych sytuowanych na terenach dróg publicz-
nych;

14) dopuszczenie pod³¹czenia do sieci telekomunikacyjnej;
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15) lokalizacjê nowych linii telekomunikacyjnych wy³¹cznie
jako kablowych sytuowanych na terenach dróg publicz-
nych;

16) lokalizacjê wêz³ów telekomunikacyjnych i szafek kablo-
wych na terenach dróg publicznych i innych terenach;

17) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej, zgodnie z zapisami §12 ust. 2 pkt 7, §15 ust. 2 pkt
7 i §16 ust. 2 pkt 4 - do wysoko�ci 50 m nad poziomem
terenu.

§24. Nie okre�la siê sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§25. Dla terenu objêtego planem ustala siê 30% stawkê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§26. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/273/2008 z dnia 18
czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us³u-
gowej osiedla Konikowe w Gnie�nie (opubl. Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 149, poz. 2632 z dnia 8 wrze�nia 2008 r.).

§27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gniezna.

§28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jerzy Stachowiak



— 14807 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 157 Poz. 2693



— 14808 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 157

 Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXVII/430/2009

Rady Miasta Gniezna
z dnia 22 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA GNIEZNA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ

KONIKOWO W GNIE�NIE

Poz. 2693

Na podstawie 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, 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz.
880) Rada Miasta Gniezna rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Uwagi wniesione do projektu planu wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du w dniach 11 lipca do 9 sierpnia 2007 r.
(termin sk³adania uwag up³yn¹³ dnia 23 sierpnia 2007 r.), które
pozostawia siê jako nieuwzglêdnione w czê�ci lub w ca³o�ci:

1. Uwaga wniesiona przez Pani¹ Marie Najmowicz

Tre�æ uwagi: Na obszarze oznaczonym w projekcie planu
�Konikowo� symbolem 3MN nale¿y rozwi¹zaæ problem po-
dzia³ów wewnêtrznych poprzez pokazanie po³¹czeñ komuni-
kacyjnych z otaczaj¹cymi drogami osiedlowymi; wydzielenie
dzia³ki z istniej¹cym budynkiem mieszkalnym na dzia³ce
51/2. Rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Dostêp do drogi publicznej dla dzia³ek
wydzielonych we wnêtrzu kwarta³u mo¿e byæ, zgodnie z
przepisami odrêbnymi poprzez drogi wewnêtrzne lub ustano-
wienie s³u¿ebno�ci. Wyznaczone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy powinny gwarantowaæ mo¿liwo�æ przejazdu w ww.
sposób. Plan oraz przepisy odrêbne okre�laj¹ zasady podzia³u
na dzia³ki, w zwi¹zku z tym nie W planie nie wydzielono wiêc
dzia³ki, z istniej¹cym budynkiem mieszkalnym na dzia³ce
51/2.

2. Uwaga wniesiona przez ITE Sp. z o.o.

Tre�æ uwagi: Wprowadzenie zmiany zapisów w planie, tak
aby lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej by³o
mo¿liwe na wszystkich terenach objêtych planowaniem, a w
szczególno�ci na terenach zabudowy techniczno-produkcyj-
nej i us³ugowej oraz o nie uzale¿nianie mo¿liwo�ci umieszcze-
nia instalacji od wysoko�ci budynków, na których mog¹ byæ
lokalizowane.

Rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: W zwi¹zku z brakiem akceptacji mieszkañ-
ców i protestami co do lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej, w projekcie planu wskazano dodatkowo mo¿li-
wo�æ lokalizacji wolnostoj¹cych stacji wy³¹cznie na terenach
po³o¿onych wzd³u¿ torów kolejowych, po wschodniej stronie
Alei W. Reymonta.

3. Uwaga wniesiona przez Pana Artura Galickiego

Tre�æ uwagi: Wniosek o lokalizacjê jednego budynku
wielorodzinnego na terenie 1MN.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Wprowadzanie zabudowy wielorodzinnej
we wnêtrze kwarta³u zabudowy mo¿e doprowadziæ do konflik-
tów spo³ecznych, ponadto brak mo¿liwo�ci spe³nienia wyma-
gañ parkingowych, bior¹c pod uwagê wska�nik na mieszka-
nie, wielko�æ dzia³ki i odleg³o�ci miejsc postojowych od okien.

§2. 1.W wyniku uwzglêdnienia przez Prezydenta Miasta
Gniezna czê�ci uwag wniesionych do projektu planu wy³o¿o-
nego do publicznego wgl¹du w dniach 11 lipca - 9 sierpnia
2007 r. wprowadzone zosta³y zmiany do projektu tekstu
ustaleñ i rysunku planu, co spowodowa³o konieczno�æ powtó-
rzenia procedury planistycznej.

2. Wprowadzone do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zmiany, nie spowodowa³y istot-
nej korekty ustaleñ planu, które mia³yby wp³yw na zmianê
uzyskanych opinii oraz nie dotyczy³y zakresu uzyskanych
uzgodnieñ.

3. Powtórzenie procedury planistycznej dotyczy³o wiêc:

1) wprowadzenia zmian w projekcie w wyniku uwzglêdnienia
uwag;

2) ponownego wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du w dniach 12 lutego do 12 marca 2008 r.;

3) rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wy³o¿o-
nego powtórnie do publicznego wgl¹du przez Prezydenta
Miasta Gniezna;

4) wprowadzenie zmian do projektu planu w wyniku uwzglêd-
nienia uwag z powtórnego wy³o¿enia projektu planu.

4. Wprowadzone do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zmiany, nie spowodowa³y istot-
nej korekty ustaleñ planu, które mia³yby wp³yw na zmianê
uzyskanych opinii oraz nie dotyczy³y zakresu uzyskanych
uzgodnieñ, nie dotyczy³y te¿ zasadniczych zmian w przezna-
czeniu terenów i warunków ich zagospodarowania, nie ma
wiêc potrzeby ponownego wyk³adania planu do publicznego
wgl¹du.

§3. Uwagi wniesione do projektu planu wy³o¿onego po-
wtórnie do publicznego wgl¹du w dniach 12 lutego do 12
marca 2008 r. (termin sk³adania uwag up³yn¹³ dnia 23 sierpnia
2008 r.), które pozostawia siê jako nieuwzglêdnione w czê�ci
lub w ca³o�ci

1. Uwaga wniesiona przez Pana Marka Zygmunta

Tre�æ uwagi: poszerzenie ulicy Konikowe kosztem terenu
kolejowego w kierunku.

Rozstrzygniecie: uwaga nieuwzglêdniona.
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Uzasadnienie: Czê�æ drogi faktycznie znajduje siê na tere-
nie TZ, co oznacza tereny zamkniête (kolejowe), jednak zgod-
nie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - planu miej-
scowego nie sporz¹dza siê dla terenów zamkniêtych, w
zwi¹zku z tym nie by³o mo¿liwe pokazanie tego w planie
miejscowym.

2. Uwaga wniesiona przez Pana Macieja Krigera

Tre�æ uwagi: dopuszczenie podzia³u nieruchomo�ci nr dz.
64/1 na dzia³ki mniejsze ni¿ w uchwale tj. o powierzchni
mniejszej ni¿ 480 m2.

Rozstrzygniecie: uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Nieruchomo�æ sk³adaj¹cego uwagê ma
powierzchniê 1677 m2, zapisy planu pozwalaj¹ na podzia³
nieruchomo�ci, nie znajduje siê uzasadnienia dla zmniejsze-
nia powierzchni dzia³ki - dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w kwartale 1MN, ponadto dla uzyskanych w wyniku
podzia³u wiêkszej liczby dzia³ek utrudniony by³by dostêp do
drogi publicznej - ulicy K. Libelta, bowiem mo¿liwy tylko
poprzez s³u¿ebno�æ przejazdu.

3. Uwaga wniesiona przez Pana Jacka Budusza

Tre�æ uwagi: Nale¿y zaplanowaæ po³¹czenie ulicy Parko-
wej z ul. Jana III Sobieskiego.

Rozstrzygniecie: uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Po³¹czenie ulicy Parkowej z ulic¹ Jana III
Sobieskiego nie by³oby zgodne z przepisami o drogach pu-
blicznych (zbyt bliska odleg³o�æ pomiêdzy istniej¹cym skrzy-
¿owaniem a proponowanym przez wnioskodawcê) oraz za-
gra¿a³oby bezpieczeñstwu ruchu.

Poz. 2693

4. Uwaga wniesiona przez Pañstwo Eleonorê i Zygfryda
Tomkowiaków

Tre�æ uwagi: Wylokowanie zak³adu kamieniarskiego jako
zak³adu uci¹¿liwego z terenu zabudowy mieszkaniowej.

Rozstrzygniecie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Docelowe przeznaczenie terenu nie przewi-
duje takich funkcji, jest to teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, natomiast �wylokowanie� zak³adu nie nale¿y
do zakresu planu.

§4. 1. W wyniku rozstrzygniêcia nadzorczego Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r., wprowadzone
zosta³y zmiany do projektu tekstu ustaleñ i rysunku planu, co
spowodowa³o konieczno�æ powtórzenia procedury planistycz-
nej.

2. Wprowadzone do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zmiany, nie spowodowa³y istot-
nej korekty ustaleñ planu, które mia³yby wp³yw na zmianê
uzyskanych opinii oraz nie dotyczy³y zakresu uzyskanych
uzgodnieñ.

3. Powtórzenie procedury planistycznej dotyczy³o wiêc:

1) wprowadzenia zmian w projekcie planu, w wyniku roz-
strzygniêcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego;

2) ponownego wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du w dniach 16 marca do 14 kwietnia 2009 r.;

3) rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu planu wy³o¿o-
nego do publicznego wgl¹du przez Prezydenta Miasta
Gniezna;

4. W trakcie wy³o¿enia projektu planu, wp³ynê³a jedna
uwaga, która zosta³a uwzglêdniona;

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXVII/430/2009

Rady Miasta Gniezna
z dnia 22 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA GNIEZNA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ KONIKOWO W GNIE�-

NIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ
ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta Gniezna,
rozstrzyga co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewi-
dzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki
odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
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które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Gniezna.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia reali-
zacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu In-
westycyjnego miasta Gniezna.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej okre�lonych w planie. Finansowanie inwestycji
bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu miasta,

Poz. 2693, 2694

2) Wspó³fmansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et miasta - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partner-
stwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

2694

UCHWA£A Nr XXXVI/320/2009 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Suchy Las
w rejonie ulic Szkó³karskiej, Jagodowej, Stefañskiego i Zachodniej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 81 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220poz. 1413) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy wstêpne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Suchy Las w rejonie ulic:
Szkó³karskiej, Jagodowej, Stefañskiego i Zachodniej, zwany
dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jego zgodno�ci ze
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Suchy Las uchwalonym uchwa³¹ Nr LXV/
349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 czerwca 1998 r.,
zmienionym uchwa³ami Nr XLIV/424/2001 z dnia 12 lipca 2001
r. i Nr L/428/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.

2. Miejscowy plan obejmuje dzia³ki o numerach ewiden-
cyjnych 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6,
464, 465/1, 465/3, 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 465/8, 466, 467/
1, 467/3, 467/4, 467/5, 468/1, 468/3, 468/4, 468/5, 469/3, 469/4,
469/5, 469/6, 469/7, 470/2, 470/3, 470/5, 470/6, 470/7, 470/8,
470/9, 471/3, 471/4, 471/5, 471/6, 471/7, 471/8.


