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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 pó�niejszymi zmianami) oraz 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 pó�niejszymi
zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
przy ul. E. Orzeszkowej w Gnie�nie, zwany dalej planem, po
stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gniezno (Uchwa³a Nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. ze
zmianami).

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko³o 37 ha,
po³o¿ony w granicach okre�lonych na rysunku planu miêdzy
ulic¹ E. Orzeszkowej a torami kolejowymi i ograniczony od
zachodu ul. B. Prusa oraz istniej¹c¹ zabudow¹ wzd³u¿ ul. A.
Fredry, a od wschodu istniej¹c¹ zabudow¹ po³o¿on¹ wzd³u¿
ul. Ziemowita.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

a) rysunek planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-
us³ugowej przy ul. E. Orzeszkowej w Gnie�nie, opracowa-
ny w skali 1:1 000 wraz z wyrysem ze Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gniezna, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

b) rozstrzygniêcie Rady Miasta Gniezna w sprawie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;

c) rozstrzygniêcie Rady Miasta Gniezna o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach uchwa³y jest mowa o:

1) akcencie przestrzennym - nale¿y przez to rozumieæ ele-
ment kompozycji przestrzennej wyró¿niaj¹cy siê z otocze-
nia i akcentuj¹cy przestrzeñ w miejscu oznaczonym na
rysunku planu;

2) dachu p³askim - nale¿y przez to rozumieæ dach o k¹cie
pochylenia po³aci dachowych nie wiêkszym ni¿ 15°;

3) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach dwuspa-
dowy lub wielospadowy o symetrycznym k¹cie pochyle-
nia po³aci dachowych od 35° do 45°;
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej przy ul. E. Orzeszkowej w Gnie�nie

4) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹, zgodnie z ustaw¹ z ustaw¹ z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii rozgra-
niczaj¹cej, na której dopuszcza siê sytuowanie budynków;

6) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której nakazuje siê usytuowanie zewnêtrznej
�ciany budynku na minimum 60% d³ugo�ci elewacji;

7) obs³udze komunikacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego,
rowerowego i samochodowego;

8) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie o wysoko�ci do 1,5 m od poziomu terenu, w którym
czê�æ a¿urowa stanowi minimalnie 60% powierzchni ca³-
kowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone s¹
jedynie do wysoko�ci 0,3 m od poziomu terenu;

9) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozu-
mieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ zgodnie z
Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75 Nr 690 z pó�niejszymi zmianami);

10) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê terenu zajêt¹ przez budynek w stanie wykoñ-
czonym, wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
krawêdzi budynku na powierzchniê terenu;

11) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic w kszta³cie wydzielonym lub wyznaczonym urbani-
stycznie i architektonicznie np. poprzez linie zabudowy,
istniej¹ce pierzeje, stanowi¹ce spójn¹ przestrzenn¹ ca-
³o�æ;

12) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie przewa¿aj¹ce na danym terenie;

13) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym � nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, dopuszczone w usta-
leniach planu;

14) 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;

15) stacji bazowej telefonii komórkowej - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
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dzeñ elektro-przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

16) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz przedsiêbiorców, ich siedzib lub
miejsc wykonywania dzia³alno�ci;

17) tablicach informacyjnych � nale¿y przez to elementy sys-
temu informacji miejskiej, tablice z nazw¹ ulicy, numer
posesji, tablice informuj¹ce o zasadach funkcjonowania
terenów zielonych i lasów, tablice z oznaczeniem przy³¹czy
urz¹dzeñ technicznych;

18) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

19) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
niezaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co wp³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych;

20) zieleni krajobrazowej - nale¿y przez to rozumieæ nasadze-
nia zieleni o zró¿nicowanej wysoko�ci, wzbogacaj¹ce kra-
jobraz, w tym nasadzenia formowane w kszta³cie pasów,
grup lub pojedynczych obiektów;

21) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ gêste nasa-
dzenia zieleni o zró¿nicowanej wysoko�ci, g³ównie zimo-
zielonej, kszta³towane jako pasy o szeroko�ci nie mniejszej
ni¿ 4,0 m.

§3. Na rysunku planu zosta³y przedstawione graficznie
nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:

1) granica obszaru objêtego planem;

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

3) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne;

4) przeznaczenie terenu � oznaczone barw¹ i symbolem
literowym lub literowo-cyfrowym;

5) klasyfikacja dróg publicznych;

6) miejsca lokalizacji akcentów przestrzennych i elewacji o
szczególnych walorach architektonicznych;

7) stanowiska archeologiczne;

8) granica otuliny zespo³u zabudowy Szpitala Psychiatrycz-
nego �Dziekanka� � strefa ochrony konserwatorskiej wraz
ze stref¹ ekspozycji.

§4. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce kategorie
terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MW;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ugo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U;

5) tereny zabudowy us³ugowej oraz sportu i rekreacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolem U/US;

6) tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/P;

7) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP;

8) tereny zieleni urz¹dzonej oraz wód powierzchniowych
�ródl¹dowych, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZP/WS;

9) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami: KD-Z - ulice klasy zbiorczej, KD-L � ulice klasy
lokalnej, KD-D - ulice klasy dojazdowej;

10) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW;

11) tereny infrastruktury technicznej � elektroenergetyki, ozna-
czone na rysunku planu symbolem E;

12) tereny infrastruktury technicznej � kanalizacja, oznaczone
na rysunku planu symbolem K.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN, 11MN, 12MN, 13MN i 14MN, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � infrastrukturê techniczn¹
oraz us³ugi nieuci¹¿liwe jako wbudowane lokale u¿ytko-
we, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó�niejszymi zmiana-
mi);

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek wzbogacone ziele-
ni¹;

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

3) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) docelowo odprowadzenie �cieków sanitarnych do sieci
kanalizacji sanitarnej, z zastrze¿eniem w §17 ust. 3 pkt 3
i 4;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na te-
renie dzia³ki budowlanej, z zastrze¿eniem §17 ust. 4 pkt 2;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
³owego, energii s³onecznej oraz ciep³a ziemi; zakaz stoso-
wania wêgla;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
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mi odrêbnymi, w tym zgodnie z miejskim planem gospo-
darki odpadami;

6) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) na ternach 9MN i 12MN w granicach otuliny zespo³u
zabudowy szpitala psychiatrycznego �Dziekanka�:

a) nakaz harmonizowania zabudowy z zabytkowym oto-
czeniem w zakresie:

- wykoñczenia i kolorystyki elewacji,

- materia³u wykoñczeniowego i kolorystyki ogrodze-
nia,

b) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu powi¹zañ ekspo-
zycyjnych w strefie oznaczonej na rysunku planu,

c) nakaz uzgodnienia wszelkich robót budowlanych przez
w³a�ciwego miejscowo konserwatora zabytków;

2) prowadzenie inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem
i zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych
w uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem
zabytków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) tablic informacyjnych,

c) szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,0 m2 na
elewacjach budynków;

2) zakaz lokalizacji reklam.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) na terenach od 1MN do 9MN i 13MN lokalizacjê zabudowy
wolno stoj¹cej, a na terenach 10MN do 12MN lokalizacjê
zabudowy bli�niaczej;

2) teren 14MN stanowi obszar do przy³¹czenia i powiêksze-
nia istniej¹cych dzia³ek budowlanych, zlokalizowanych
przy ul. Ziemowita poza planem;

3) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczo-gara¿o-
wych oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym: doj�æ, dojaz-
dów i ogrodzeñ;

4) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy, przy czym dopuszcza siê
lokalizacjê budynku gospodarczo-gara¿owego w g³êbi
dzia³ki;

5) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy elementów
budynku, które:

a) usytuowane s¹ w ca³o�ci poni¿ej poziomu terenu,

b) wychodz¹ poza ni¹ na odleg³o�æ do 1,5 m i usytuowa-
ne s¹ w ca³o�ci na wysoko�ci nie mniejszej ni¿ 3,0 m
ponad poziomem terenu, z dopuszczeniem oparcia na
s³upach wysuniêtych przed liniê zabudowy;

6) sposób kszta³towania zabudowy:

a) na ka¿dej dzia³ce budowlanej lokalizacjê jednego bu-
dynku mieszkalnego i jednego wolno stoj¹cego bu-
dynku gospodarczo-gara¿owego,

b) na terenach 1MN do 6MN dachy strome kryte da-
chówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym, przy
czym dla budynków gospodarczo-gara¿owych dopusz-
cza siê dachy p³askie, a na terenach 7MN do 13MN �
dachy p³askie dla wszystkich rodzajów budynków;

c) poziom parteru budynków nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad
poziomem terenu;

7) wysoko�æ zabudowy dla:

a) budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych, przy czym:

- dla dachów stromych do 4,5 m od poziomu terenu
do okapu lub gzymsu, i do 9,5 m do kalenicy,

- dla dachów p³askich do 7,0 m od poziomu terenu
do attyki lub gzymsu;

b) budynków gospodarczych lub gara¿owych � jedna
kondygnacja nadziemna, tj. do 3,5 m od poziomu
terenu do okapu, attyki lub gzymsu i do 6,5 m do
kalenicy;

8) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki:

- dla dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿ 500,0 m2 -
35%,

- dla dzia³ek o powierzchni wiêkszej ni¿ 500,0 m2 -
30%, jednak nie wiêcej ni¿ 250,0 m2,

b) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-gara-
¿owego nie mo¿e przekraczaæ 50,0 m2,

c) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej � 50%,

d) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej dla zabu-
dowy wolno stoj¹cej � 500,0 m2 oraz dla zabudowy
bli�niaczej � 350,0 m2,

e) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej:

- dla zabudowy wolno stoj¹cej � 18,0 m,

- dla zabudowy bli�niaczej � 12,0 m;

f) przy podzia³ach nieruchomo�ci zabudowanych nale¿y
uwzglêdniaæ odleg³o�ci budynków od granic dzia³ek
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

Poz. 754



— 4440 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 54

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) w zale¿no�ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwni-
czenia, przeprowadzenie badañ geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych;

3) na terenie 7MN w granicach oznaczonego na rysunku
planu terenu do uzdatnienia warunków gruntowo-wod-
nych przeprowadzenie badañ geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych;

4) na terenach 2MN, 3MN, 4MN i 5MN do czasu przebudowy
napowietrznych linii elektroenergetycznych na kablowe
zachowanie pasów wolnych od zabudowy zgodnie z §17
ust. 5 pkt 4.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cych dróg publicz-
nych i dróg wewnêtrznych;

2) lokalizacjê jednego zjazdu dla ka¿dej dzia³ki budowlanej,
przy czym, na dzia³kach naro¿nych lokalizacjê zjazdu poza
stref¹ skrzy¿owania;

3) parkowanie w obszarze dzia³ki budowlanej - 2 stanowiska
postojowe na 1 mieszkanie;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹, zgodnie
z §17.

11. Dla terenu 9MN i fragmentu terenu 12MN, obejmuj¹-
cego czê�æ dzia³ki nr 1/20 oraz 1/24 na obszarze stycznym do
dzia³ki 1/20, dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie,
urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenów przez okres nie d³u¿szy ni¿
20 lat od wej�cia w ¿ycie planu w sposób okre�lony jak dla
terenu 1U/US.

§6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MW, 2MW, 3MW i 4MW, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹, w tym zabudowê z lokalami socjalnymi;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � infrastrukturê techniczn¹,
parkingi naziemne, podziemne i wielopoziomowe.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) na terenach 1MW i 4MW lokalizacjê akcentów przestrzen-
nych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek wzbogacone zieleni¹;

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie dzia³ki budowlanej, z zastrze¿eniem §17 ust. 4 pkt
2;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
³owego, energii s³onecznej oraz ciep³a ziemi; zakaz stoso-
wania wêgla;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym zgodnie z miejskim planem gospo-
darki odpadami;

6) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowa-
niem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w uzgodnieniu
z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabytków w celu
ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) tablic informacyjnych,

c) szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,0 m2 na
elewacjach budynków;

2) zakaz lokalizacji reklam.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym:
doj�æ, dojazdów i ogrodzeñ;

2) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

3) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy elementów
budynku, które usytuowane s¹ w ca³o�ci poni¿ej poziomu
terenu,

4) sposób kszta³towania zabudowy:

a) dachy p³askie, przy czym dopuszcza siê kszta³towanie
po³aci dachowych w formie przekryæ pó³okr¹g³ych i
³ukowych oraz dachy sko�ne o k¹cie nachylenia po³aci
dachowych do 35o;

b) poziom parteru budynków nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad
poziomem terenu,

c) maksymaln¹ szeroko�æ elewacji frontowej budynku 20 m,
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d) dopuszcza siê ³¹czenie dwóch budynków w kondygna-
cjach podziemnych i w parterze,

e) stosowanie otworów okiennych na wszystkich elewa-
cjach,

f) szczególne ukszta³towanie budynku w miejscu lokali-
zacji akcentu przestrzennego;

5) wysoko�æ zabudowy - do 13,5 m od poziomu terenu do
gzymsu lub attyki, tj. cztery kondygnacje nadziemne przy-
czym czwarta kondygnacja wycofana wzglêdem �ciany
zewnêtrznej o nie mniej ni¿ 1,0 m;

6) dopuszcza siê zwiêkszenie wysoko�ci okre�lonej w pkt 5
o 3,0 m dla czê�ci budynku stanowi¹cej akcent przestrzen-
ny, oznaczony na rysunku planu, i zajmuj¹cej nie wiêcej
ni¿ 30% powierzchni zabudowy budynku;

7) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki � 35%,

b) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej �
30%,

c) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej � 1 000,0
m2;

d) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej � 28,0
m;

e) przy podzia³ach nieruchomo�ci zabudowanych nale¿y
uwzglêdniaæ odleg³o�ci budynków od granic dzia³ek
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) w zale¿no�ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwni-
czenia, przeprowadzenie badañ geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych;

3) na terenie 4MW w granicach oznaczonego na rysunku
planu terenu do uzdatnienia warunków gruntowo-wod-
nych przeprowadzenie badañ geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych;

4) na terenach 1MW i 2MW do czasu przebudowy napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych na kablowe zacho-
wanie pasów wolnych od zabudowy zgodnie z §17 ust. 5
pkt 4.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cych dróg publicz-
nych;

2) lokalizacjê jednego zjazdu dla ka¿dej dzia³ki budowlanej,
przy czym, na dzia³kach naro¿nych lokalizacjê zjazdu poza
stref¹ skrzy¿owania;

3) parkowanie w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 1,5 stanowiska
postojowego na jedno mieszkanie w obszarze dzia³ki
budowlanej, z zastrze¿eniem pkt 4;

4) dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej z lokalami socjal-
nymi dopuszcza siê ograniczenie ilo�ci miejsc postojo-
wych do 1 stanowiska na ka¿de mieszkanie;

5) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MW/U i 2MW/U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ i us³ugow¹;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � infrastrukturê techniczn¹,
drogi wewnêtrzne, parkingi naziemne, podziemne i wielo-
poziomowe;

3) dopuszczenie wy³¹cznie us³ug nieuci¹¿liwych zlokalizowa-
nych w parterach budynków;

4) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
da¿y powy¿ej 2 000,0 m2.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) na terenie 1MW/U lokalizacjê akcentu przestrzennego,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu miejsc loka-
lizacji elewacji o szczególnych walorach architektonicz-
nych;

3) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek wzbogacone ziele-
ni¹;

4) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

5) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie dzia³ki budowlanej, z zastrze¿eniem §17 ust. 4 pkt
2;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
³owego, energii s³onecznej oraz ciep³a ziemi; zakaz stoso-
wania wêgla;
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5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z miejskim planem gospodarki
odpadami;

6) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku jak dla zabu-
dowy mieszkaniowo-us³ugowej zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowa-
niem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w uzgodnieniu
z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabytków w celu
ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê lokalizacjê:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) tablic informacyjnych;

3) szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,0 m2 na elewa-
cjach budynków;

4) reklam wy³¹cznie na elewacjach budynków us³ugowych,
przy czym ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ
15% powierzchni elewacji budynku oraz wolno stoj¹cych
o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 2,0 m2.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym:
doj�æ, dojazdów i ogrodzeñ;

2) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

3) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy elementów
budynku, które usytuowane s¹ w ca³o�ci poni¿ej poziomu
terenu;

4) zakaz lokalizowania budynków bezpo�rednio przy granicy
dzia³ki budowlanej;

5) sposób kszta³towania zabudowy:

a) nakaz lokalizacji us³ug w parterach budynków usytu-
owanych wzd³u¿ ul. Orzeszkowej, oznaczonej na rysun-
ku symbolem 1KD-Z,

b) dachy p³askie, przy czym dopuszcza siê kszta³towanie
po³aci dachowych w formie przekryæ pó³okr¹g³ych i
³ukowych;

c) poziom parteru budynków nie wy¿szy ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,

d) stosowanie otworów okiennych na wszystkich elewa-
cjach,

e) szczególne ukszta³towanie budynku w miejscu lokali-
zacji akcentu przestrzennego;

6) wysoko�æ zabudowy od trzech do czterech kondygnacji
nadziemnych oraz do 15,0 m od poziomu terenu do
gzymsu lub attyki;

7) dopuszcza siê zwiêkszenie wysoko�ci okre�lonej w pkt 6
o 3,0 m dla czê�ci budynku stanowi¹cej akcent przestrzen-
ny, oznaczony na rysunku planu, i zajmuj¹cej nie wiêcej
ni¿ 20% powierzchni zabudowy budynku;

8) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki � 40%,

b) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej �
30%,

c) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej � 1 500,0
m2;

d) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej � 35,0
m;

e) przy podzia³ach nieruchomo�ci zabudowanych nale¿y
uwzglêdniaæ odleg³o�ci budynków od granic dzia³ek
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku na granicy z
terenem 2U jak dla terenów przeznaczonych pod szpitale
i domy opieki spo³ecznej, zgodnie z przepisami odrêbny-
mi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w zale¿no�ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwni-
czenia, przeprowadzenie badañ geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cych dróg publicz-
nych;

2) lokalizacjê jednego zjazdu dla ka¿dej dzia³ki budowlanej,
przy czym, na dzia³kach naro¿nych lokalizacjê zjazdu poza
stref¹ skrzy¿owania;

3) parkowanie w obszarze dzia³ki budowlanej w ilo�ci nie
mniejszej ni¿:

a) 1,5 stanowiska postojowego na jedno mieszkanie,

b) dla biur oraz obiektów us³ugowych, z wyj¹tkiem han-
dlowych � 3 stanowiska postojowe na 100 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c) dla obiektów handlowych 4 stanowiska postojowego
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) dla obiektów gastronomicznych - 36 stanowisk posto-
jowych na 100 miejsc,
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e) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹
z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla
osób niepe³nosprawnych i rowerów, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi,

f) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w obszarze
w³asnej dzia³ki dla obs³ugi obiektów i terenów samo-
chodami ciê¿arowymi w ilo�ci wynikaj¹cej z potrzeb
planowanej funkcji;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1U, 2U i 3U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejsze-
go paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowê us³ugow¹:

a) dla terenu 1U i 3U � us³ugi nieuci¹¿liwe, w tym w
szczególno�ci: handel, administracja, gastronomia, za-
mieszkanie zbiorowe, drobne rzemios³o, us³ugi inne,

b) dla terenu 2U � us³ugi zdrowia;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � infrastrukturê techniczn¹;

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
da¿y powy¿ej 2 000,0 m2.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) na terenach 1U i 3U zachowanie wyznaczonych na rysun-
ku planu miejsc lokalizacji elewacji o szczególnych walo-
rach architektonicznych;

2) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek wzbogacone ziele-
ni¹;

3) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej;

4) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie dzia³ki budowlanej, z zastrze¿eniem §17 ust. 4 pkt
2

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
³owego, energii s³onecznej oraz ciep³a ziemi; zakaz stoso-
wania wêgla;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-

mi odrêbnymi, w tym z gminnym planem gospodarki
odpadami;

6) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku zgodnie z
przepisami odrêbnymi:

a) na terenach 1U i 3U:

- na terenach funkcjonalnie zwi¹zanych z budynkami
o przeznaczeniu pod us³ugi zamieszkania zbiorowe-
go jak dla terenów przeznaczonych pod budynki
zamieszkania zbiorowego,

- dla pozosta³ych budynków nie podejmuje siê usta-
leñ;

b) na terenie 2U jak dla terenów przeznaczonych pod
szpitale i domy opieki spo³ecznej zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) na terenie 2U w granicy otuliny zespo³u zabudowy szpitala
psychiatrycznego �Dziekanka�:

a) nakaz harmonizowania zabudowy z zabytkowym oto-
czeniem w zakresie:

- wykoñczenia i kolorystyki elewacji,

- materia³u wykoñczeniowego i kolorystyki ogrodzenia,

b) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu powi¹zañ ekspo-
zycyjnych w strefie oznaczonej na rysunku planu,

c) nakaz uzgodnienia wszelkich robót budowlanych przez
w³a�ciwego miejscowo konserwatora zabytków;

2) prowadzenie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospo-
darowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych
prac ziemnych w uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo
konserwatorem zabytków w celu ustalenia zakresu prac
archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê lokalizacjê:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) szyldów;

3) tablic informacyjnych;

4) reklam wy³¹cznie na elewacjach budynków us³ugowych,
przy czym ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ
15% powierzchni elewacji budynku oraz wolno stoj¹cych
o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 4,0 m2.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym:
doj�æ, dojazdów i ogrodzeñ;

2) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy,

3) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy elementów
budynku, które usytuowane s¹ w ca³o�ci poni¿ej poziomu
terenu;
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4) na terenie 1U dachy strome kryte dachówk¹ lub materia-
³em dachówko podobnym;

5) na terenach 2U i 3U dachy p³askie;

6) poziom parteru budynków nie wy¿szy ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu;

7) wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziem-
nych i nie wiêcej ni¿:

a) na terenie 1U � 10,0 m,

b) na terenach 2U i 3U � 9,0 m,

8) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki na tere-
nach 1U i 3U � 35%, a na terenie 2U � 50 %,

b) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej �
30%,

c) na terenach 1U i 3U powierzchniê dzia³ki budowlanej
� nie mniejsz¹ ni¿ 2 000,0 m2;

d) przy podzia³ach nieruchomo�ci zabudowanych nale¿y
uwzglêdniaæ odleg³o�ci budynków od granic dzia³ek
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) ograniczenie emisji ha³asu w �rodowisku zwi¹zanego z
zabudow¹ us³ugow¹ do poziomów dopuszczalnych w
s¹siaduj¹cej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowie zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y oraz zabudowie zamieszkania zbiorowe-
go na obszarze planu i poza granicami planu, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w zale¿no�ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwni-
czenia, przeprowadzenie badañ geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cych dróg publicz-
nych;

2) lokalizacjê maksymalnie jednego zjazdu dla ka¿dej dzia³ki
budowlanej, przy czym, na dzia³kach naro¿nych lokalizacjê
zjazdu poza stref¹ skrzy¿owania;

3) parkowanie w obszarze dzia³ki budowlanej:

a) dla biur oraz obiektów us³ugowych, z wyj¹tkiem han-
dlowych � 3 stanowiska postojowe na 100 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

b) dla obiektów handlowych 4 stanowiska postojowego
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹
z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla
osób niepe³nosprawnych i rowerów, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi,

d) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w obszarze
w³asnej dzia³ki dla obs³ugi obiektów i terenów samo-
chodami ciê¿arowymi w ilo�ci wynikaj¹cej z potrzeb
planowanej funkcji;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U/P, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego para-
grafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowê us³ugow¹ oraz
obiekty produkcyjne, sk³ady i magazyny;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � infrastrukturê techniczn¹,
drogi wewnêtrzne, parkingi naziemne, podziemne i wielo-
poziomowe;

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy-
¿ej 2 000,0 m2;

b) zak³adów zbierania oraz odzysku odpadów oraz sk³a-
dów wêgla.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) lokalizacjê akcentu przestrzennego w miejscu oznaczo-
nym na rysunku planu;

2) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu miejsc loka-
lizacji elewacji o szczególnych walorach architektonicz-
nych;

3) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek wzbogacone ziele-
ni¹;

4) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej;

5) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) lokalizacjê zieleni izolacyjnej wzd³u¿ pó³nocnej i wschod-
niej linii rozgraniczaj¹cej terenu;

3) odprowadzenie �cieków sanitarnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na te-
renie dzia³ki budowlanej, z zastrze¿eniem §17 ust. 4 pkt 2;
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5) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
³owego, energii s³onecznej oraz ciep³a ziemi; zakaz stoso-
wania wêgla;

6) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym zgodnie z miejskim planem gospo-
darki odpadami.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê lokalizacjê:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) szyldów;

3) tablic informacyjnych;

4) reklam wy³¹cznie na elewacjach budynków us³ugowych,
przy czym ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ
20% powierzchni elewacji budynku oraz wolno stoj¹cych
o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 10,0 m2.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym:
doj�æ, dojazdów i ogrodzeñ;

2) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy,

3) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy:

a) schodów i tarasów wychodz¹cych poza ni¹ na odle-
g³o�æ do 1,5 m,

b) elementów budynku wychodz¹cych poza ni¹ na odle-
g³o�æ do 1,5 m, które:

- usytuowane s¹ w ca³o�ci poni¿ej poziomu terenu,

- usytuowane s¹ w ca³o�ci na wysoko�ci nie mniej-
szej ni¿ 3,0 m ponad poziomem terenu, z dopusz-
czeniem oparcia na s³upach wysuniêtych przed
liniê zabudowy;

4) dachy p³askie, przy czym dopuszcza siê kszta³towanie
po³aci dachowych w formie przekryæ pó³okr¹g³ych i ³uko-
wych;

5) poziom parteru budynków nie wy¿szy ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu;

6) w miejscu lokalizacji akcentu przestrzennego szczególne
ukszta³towanie budynku lub lokalizacjê obiektu ma³ej ar-
chitektury, takiego jak pomnik lub fontanna;

7) wysoko�æ zabudowy - do trzech kondygnacji nadziem-
nych, i nie wiêcej ni¿ 12,0m;

8) dopuszcza siê zwiêkszenie wysoko�ci okre�lonej w pkt 7
o 4,0 m dla czê�ci budynku, stanowi¹cej akcent przestrzen-
ny oznaczony na rysunku planu i zajmuj¹cej nie wiêcej ni¿
20% powierzchni zabudowy budynku;

9) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki �50%,

b) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej �
20%,

c) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej � 5 000 m2;

d) przy podzia³ach nieruchomo�ci zabudowanych nale¿y
uwzglêdniaæ odleg³o�ci budynków od granic dzia³ek
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) ograniczenie emisji ha³asu w �rodowisku zwi¹zanego z
dzia³alno�ci¹ prowadzona na terenie U/P do poziomów
dopuszczalnych w s¹siaduj¹cej zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowie zwi¹zanej ze
sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y oraz w
zabudowie zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) ograniczenie emisji zanieczyszczeñ do poziomu niepowo-
duj¹cego przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska
okre�lonych przepisami odrêbnymi poza terenem dzia³ki
budowlanej;

3) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) w zale¿no�ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwni-
czenia, przeprowadzenie badañ geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cych dróg publicz-
nych;

2) na dzia³kach naro¿nych lokalizacjê zjazdu poza stref¹ skrzy-
¿owania;

3) parkowanie w obszarze dzia³ki budowlanej:

a) dla biur oraz obiektów us³ugowych , z wyj¹tkiem
handlowych � 3 stanowiska postojowe na 100 m2

powierzchni u¿ytkowej,

b) dla obiektów handlowych 4 stanowiska postojowego
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) dla obiektów przemys³owych 2 stanowiska postojowe
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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d) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹
z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla
osób niepe³nosprawnych i rowerów, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi,

e) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w obszarze
w³asnej dzia³ki dla obs³ugi obiektów i terenów samo-
chodami ciê¿arowymi w ilo�ci wynikaj¹cej z potrzeb
planowanej funkcji;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1U/US, 2U/US i 3U/US, dla których obowi¹zuj¹ usta-
lenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia tere-
nów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowê us³ugow¹ oraz
sportu i rekreacji, w tym budowle sportowe i inne urz¹-
dzenia rekreacji plenerowej, przy czym dopuszcza siê
wy³¹cznie us³ugi nieuci¹¿liwe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � infrastrukturê techniczn¹;

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
da¿y powy¿ej 2 000,0 m2;

4) zachowanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej na tere-
nie 1U/US.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) na terenach 2U/US i 3 U/US zachowanie wyznaczonych na
rysunku planu miejsc lokalizacji elewacji o szczególnych
walorach architektonicznych;

2) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek wzbogacone ziele-
ni¹;

3) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej;

4) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) docelowo odprowadzenie �cieków sanitarnych do sieci
kanalizacji sanitarnej, z zastrze¿eniem w §17 ust. 3 pkt 3
i 4;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie w³asnej dzia³ki budowlanej, z zastrze¿eniem §17
ust. 4 pkt 2;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju opa-
³owego, energii s³onecznej oraz ciep³a ziemi; zakaz stoso-
wania wêgla;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami;

6) dla terenu 1U/US dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodo-
wisku jak dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

7) dla terenów 2U/US i 3U/US nie podejmuje siê ustaleñ w
zakresie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) w granicach otuliny zespo³u zabudowy szpitala psychia-
trycznego �Dziekanka�:

a) nakaz harmonizowania zabudowy z zabytkowym oto-
czeniem w zakresie:

- wykoñczenia i kolorystyki elewacji,

- materia³u wykoñczeniowego i kolorystyki ogrodze-
nia,

b) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu powi¹zañ ekspo-
zycyjnych w strefie oznaczonej na rysunku planu,

c) nakaz uzgodnienia wszelkich robót budowlanych przez
w³a�ciwego miejscowo konserwatora zabytków;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
prowadzenie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospo-
darowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych
prac ziemnych w uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo
konserwatorem zabytków w celu ustalenia zakresu prac
archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê lokalizacjê:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) szyldów;

3) tablic informacyjnych;

4) reklam wy³¹czenie na elewacjach budynków, przy czym
ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 15% po-
wierzchni elewacji budynku oraz wolno stoj¹cych o po-
wierzchni nie wiêkszej ni¿ 4,0 m2.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym:
doj�æ, dojazdów i ogrodzeñ;

2) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy,

3) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy:

a) schodów i tarasów wychodz¹cych poza ni¹ na odle-
g³o�æ do 1,5 m,

b) elementów budynku wychodz¹cych poza ni¹ na odle-
g³o�æ do 1,5 m, które:
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- usytuowane s¹ w ca³o�ci poni¿ej poziomu terenu,

- usytuowane s¹ w ca³o�ci na wysoko�ci nie mniejszej
ni¿ 3,0 m ponad poziomem terenu, z dopuszczeniem
oparcia na s³upach wysuniêtych przed liniê zabudowy;

4) dachy p³askie, przy czym dopuszcza siê kszta³towanie
po³aci dachowych w formie przekryæ pó³okr¹g³ych i ³uko-
wych;

5) poziom parteru budynków nie wy¿szy ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu;

6) wysoko�æ zabudowy do dwóch kondygnacji i nie wiêcej
ni¿ 10,0 m;

7) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki � 40%,

b) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej �
30%,

c) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na terenie
1U/US � 5 000,0 m2, a na pozosta³ych 2 500,0 m2,

d) przy podzia³ach nieruchomo�ci zabudowanych nale¿y
uwzglêdniaæ odleg³o�ci budynków od granic dzia³ek
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8) dopuszczenie przebudowy i remontów istniej¹cej zabudo-
wy.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) ograniczenie emisji ha³asu w �rodowisku zwi¹zanego z
zabudow¹ us³ugow¹, do poziomów dopuszczalnych w
s¹siaduj¹cej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej oraz obiektach us³ug zdrowia na obszarze
planu i poza granicami planu, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

2) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cego systemu melioracyjne-
go, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji
budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w zale¿no�ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwni-
czenia, przeprowadzenie badañ geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych;

4) na terenie 2U/US do czasu przebudowy napowietrznych
linii elektroenergetycznych na kablowe zachowanie pa-
sów wolnych od zabudowy zgodnie z §17 ust. 5 pkt 4.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przylegaj¹cych dróg publicz-
nych i dróg wewnêtrznych;

2) lokalizacjê maksymalnie dwóch zjazdów do ka¿dej dzia³ki
budowlanej;

3) parkowanie w obszarze dzia³ki budowlanej:

a) dla biur, obiektów us³ugowych oraz sportowo-rekre-
acyjnych, z wyj¹tkiem handlowych � 3 stanowiska
postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

b) dla obiektów handlowych 4 stanowiska postojowego
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk postojo-
wych na 100 miejsc,

d) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹
z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla
osób niepe³nosprawnych i rowerów, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi,

e) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w obszarze
w³asnej dzia³ki dla obs³ugi obiektów i terenów samo-
chodami ciê¿arowymi w ilo�ci wynikaj¹cej z potrzeb
planowanej funkcji;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§11. 1. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 1ZP i 2ZP, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zieleñ urz¹dzon¹ o charak-
terze parkowym;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce �infrastrukturê techniczn¹.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê:

1) lokalizacji ogrodzeñ;

2) sytuowania nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

3) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia terenów;

2) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym zgodnie z miejskim planem gospo-
darki odpadami.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:
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1) tereny jako obszary przestrzeni publicznych, dla których
nakazuje siê ogóln¹ dostêpno�æ;

2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury oraz alejek parko-
wych stanowi¹cych ci¹gi pieszo-rowerowe;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

4) zakaz lokalizacji szyldów oraz reklam;

5) stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w
nawierzchniach posadzek, obiektach ma³ej architektury i
w o�wietleniu.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê powierzch-
niê terenu biologicznie czynn¹ � minimum 60%.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przyleg³ych dróg publicznych;

2) dostêpno�æ do terenów wy³¹cznie dla ruchu pieszego i
rowerowego;

3) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie planowanej infra-
struktury technicznej;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§12. 1. Dla terenów zieleni urz¹dzonej oraz wód po-
wierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1ZP/WS, 2ZP/WS, 3ZP/WS, 4ZP/WS, 5ZP/WS,
6ZP/WS i 7ZP/WS, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejsze-
go paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zieleñ urz¹dzona o charak-
terze parkowym oraz wody powierzchniowe �ródl¹dowe
� rowy otwarte;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � urz¹dzenia wodne, infra-
struktura techniczna, przepusty, k³adki, mostki, place za-
baw, obiekty ma³ej architektury.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê:

1) sytuowania nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

2) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zachowanie cieków jako rowów otwartych o naturalnie
ukszta³towanej linii brzegowej;

2) zagospodarowanie zieleni¹, w tym zieleni¹ krajobrazow¹,
wszystkich wolnych od utwardzenia terenów;

3) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków gle-
bowo-wodnych oraz warunków �rodowiska miejskiego;

4) zapewnienie dostêpu do cieku, pozwalaj¹cego na wykona-
nie robót zwi¹zanych z utrzymaniem wód, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) na terenie 6ZP/WS w granicach otuliny zespo³u zabudowy
szpitala psychiatrycznego �Dziekanka�:

a) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu powi¹zañ ekspo-
zycyjnych w strefie oznaczonej na rysunku planu,

b) nakaz uzgodnienia wszelkich robót budowlanych przez
w³a�ciwego miejscowo konserwatora zabytków;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
prowadzenie inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem
i zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych
w uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem
zabytków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) tereny jako obszary przestrzeni publicznych, dla których
nakazuje siê ogóln¹ dostêpno�æ;

2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury oraz alejek parko-
wych stanowi¹cych ci¹gi pieszo-rowerowe;

3) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych dla zabez-
pieczenia boisk sportowych i placów zabaw;

4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

5) zakaz lokalizacji szyldów oraz reklam;

6) stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w
nawierzchniach posadzek, obiektach ma³ej architektury i
w o�wietleniu.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) lokalizacjê alejek parkowych stanowi¹cych ci¹gi pieszo-
rowerowe;

2) na terenach 1ZP/WS do 5ZP/WS dopuszczenie lokalizacji
boisk sportowych i innych plenerowych urz¹dzeñ sporto-
wo-rekreacyjnych;

3) na alejkach i boiskach, o których mowa w pkt 1 i 2
stosowanie nawierzchni przepuszczalnych;

4) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ � minimum 70%;

5) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniej¹cych ro-
wów oraz prac zwi¹zanych z ich konserwacja i regulacj¹.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.
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8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ z przyleg³ych dróg publicznych;

2) dostêpno�æ do terenów wy³¹cznie dla ruchu pieszego i
rowerowego;

3) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie planowanej infra-
struktury technicznej;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§13. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1KD-Z do 3KD-Z, 1KD-L do 4KD-L, 1KD-D do 9KD-D,
dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w
zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � tereny dróg publicznych:

a) KD-Z � ulica klasy zbiorczej,

b) KD-L � ulica klasy lokalnej,

c) KD-D � ulica klasy dojazdowej,

2) lokalizacjê infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) nasadzenia drzew wzd³u¿ ulic wed³ug oznaczenia na ry-
sunku planu, przy czym przy lokalizacji drzew nale¿y
zachowaæ odleg³o�ci i strefy widoczno�ci zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

2) zachowanie zharmonizowanego wygl¹du elementów wy-
posa¿enia dróg, takich jak: nawierzchnie, latarnie, tworz¹-
cych spójne rozwi¹zanie architektoniczne;

3) w miejscu oznaczonym na rysunku planu lokalizacjê ak-
centu przestrzennego jako obiektu ma³ej architektury,
takiego jak pomnik lub fontanna;

4) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

5) powi¹zanie z uk³adem komunikacyjnym zewnêtrznym
poprzez ulice klasy zbiorczej;

6) zachowanie ci¹g³o�ci poszczególnych elementów wypo-
sa¿enia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, �cie¿ki rowero-
we.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cych drzew, które nie koliduj¹ z planowa-
nym zagospodarowaniem terenu;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, przy uwzglêdnieniu wyma-
ganych planem elementów urz¹dzenia dróg, widoczno�ci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

3) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, w tym z miejskim planem gospodarki odpadami;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z
§17 ust. 4 pkt 1 i 2.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) w granicach otuliny zespo³u zabudowy szpitala psychia-
trycznego �Dziekanka�:

a) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu powi¹zañ ekspo-
zycyjnych w strefie oznaczonej na rysunku planu,

b) nakaz uzgodnienia wszelkich robót budowlanych przez
w³a�ciwego miejscowo konserwatora zabytków;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
prowadzenie inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem
i zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych
w uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem
zabytków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) tereny dróg publicznych jako obszary przestrzeni publicz-
nych, dla których nakazuje siê ogóln¹ dostêpno�æ;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury;

3) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) minimalne parametry i wyposa¿enie dla odcinków poza
skrzy¿owaniami dróg:
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2) na terenie 2KD-L wzd³u¿ terenów oznaczonych symbolem
MW lokalizacjê miejsc postojowych, a na pozosta³ych
drogach z wyj¹tkiem dróg oznaczonych symbolem KD-Z
dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych pod warun-
kiem zapewnienia przej�cia i przejazdu;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc na pojemniki do selektyw-
nej zbiórki odpadów o wymiarach nie mniejszych ni¿ 2 x
8 m, stanowi¹cych poszerzenie chodników lub miejsc
postojowych, zlokalizowanych w pasach drogowych;

4) dopuszczenie etapowej realizacji elementów wyposa¿enia
ulic;

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej � 5%.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych ustala siê granicê historycz-
nego uk³adu urbanistycznego Miasta Gniezno (nr rej. zabyt-
ków 2523/A-1956 r.) oraz granicê zespo³u szpitala psychia-
trycznego �Dziekanka� (nr rej. zabytków 72/Wlkp/A-2001 r.),
które na fragmencie przebiegaj¹ stycznie do obszaru objêtego
planem po pó³nocnej linii rozgraniczaj¹cej ul. Orzeszkowej,
oznaczonej w planie symbolem 1KD-Z.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) uwzglêdnienie wymagañ technicznych, wynikaj¹cych z
lokalizacji istniej¹cych i planowanych sieci infrastruktury
technicznej i zwi¹zanych z nimi robót budowlanych;

2) na terenach KD-Z dopuszczenie wyznaczenia tras komuni-
kacji autobusowej wraz z lokalizacj¹ zatok autobusowych;

3) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Dla odcinka drogi, oznaczonej symbolem 8KD-D, zlo-
kalizowanego na czê�ci dzia³ki nr 1/20, dopuszcza siê tymcza-

sowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenów
przez okres nie d³u¿szy ni¿ 20 lat od wej�cia w ¿ycie planu w
sposób okre�lony jak dla terenu 1U/US.

§14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1KDW i 2KDW, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala
siê:

1) przeznaczenie podstawowe � tereny dróg wewnêtrznych;

2) lokalizacjê infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) zachowanie zharmonizowanego wygl¹du elementów wy-
posa¿enia dróg, takich jak: nawierzchnie, latarnie, tworz¹-
cych spójne rozwi¹zanie architektoniczne;

2) zakaz sytuowania nowych napowietrznych sieci infra-
struktury technicznej;

3) zachowanie ci¹g³o�ci poszczególnych elementów wypo-
sa¿enia dróg.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, przy uwzglêdnieniu wyma-
ganych planem elementów urz¹dzenia dróg, widoczno�ci
i sieci infrastruktury technicznej;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z
§17 ust. 4 pkt 1, 2 i 3;

3) dopuszczenie stosowania nawierzchni przepuszczalnych;

4) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, w tym z miejskim planem gospodarki odpadami.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowa-
niem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w uzgodnieniu
z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabytków w celu
ustalenia zakresu prac archeologicznych.
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5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) dopuszczenie wydzielenia dla ruchu ko³owego i pieszego
wspólnej nawierzchni;

2) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych pod warun-
kiem zapewnienia przej�cia i przejazdu;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc na pojemniki do selektyw-
nej zbiórki odpadów o wymiarach nie mniejszych ni¿ 2x8
m, stanowi¹cych poszerzenie chodników lub miejsc po-
stojowych, zlokalizowanych w pasach drogowych;

4) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej � 5%.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) uwzglêdnienie wymagañ technicznych, wynikaj¹cych z
lokalizacji istniej¹cych i planowanych sieci infrastruktury
technicznej oraz zwi¹zanych z nimi robót budowlanych;

2) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1E, 2E, 3E, 4E i 5E, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala
siê przeznaczenie podstawowe � tereny infrastruktury tech-
nicznej elektroenergetyki -wolno stoj¹ce ma³ogabarytowe
stacje transformatorowe.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych na granicy
dzia³ek wzbogaconych zieleni¹;

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê zagospodarowanie zieleni¹
wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) w granicach otuliny zespo³u zabudowy szpitala psychia-
trycznego �Dziekanka�:

a) nakaz harmonizowania zabudowy z zabytkowym oto-
czeniem,

b) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu powi¹zañ ekspo-
zycyjnych w strefie oznaczonej na rysunku planu,

c) nakaz uzgodnienia wszelkich robót budowlanych przez
w³a�ciwego miejscowo konserwatora zabytków;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
prowadzenie inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem
i zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych
w uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem
zabytków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych zwi¹zanych z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu;

2) maksymaln¹ wysoko�æ nowej zabudowy - 2,5 m, liczon¹
od poziomu terenu do najwy¿szego elementu obiektu;

3) w przypadku odst¹pienia przez gestora sieci od realizacji
stacji transformatorowej dopuszcza siê przy³¹czenie tere-
nów oznaczonych symbolami: 1E do terenu 1MW/U, 3E do
terenu 9MN, 4E do terenu 1MW i 5E do terenu 3MN;

4) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej � 10%.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmu-
je siê ustaleñ.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów E z przylegaj¹cych dróg
publicznych;

2) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1K i 2K, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê prze-
znaczenie podstawowe � tereny infrastruktury technicznej
kanalizacji � przepompownie �cieków.
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2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych na granicy
dzia³ek wzbogaconych zieleni¹;

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê zagospodarowanie zieleni¹
wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych zwi¹zanych z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu;

2) maksymaln¹ wysoko�æ nowej zabudowy - 2,5 m, liczon¹
od poziomu terenu do najwy¿szego elementu obiektu;

3) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej � 10%.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê dla
�róde³ ha³asu zwi¹zanych z obiektem przepompowni �cieków,
ograniczenie emisji ha³asu w �rodowisku do warto�ci dopusz-
czalnych, na granicach terenu z zabudow¹ wymagaj¹c¹ kom-
fortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów 1K z drogi 4KD-D poprzez
drogê wewnêtrzn¹ oznaczona symbolem 1KDW oraz 2K z
drogi 2KD-L;

2) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z
§17.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§17. 1. W zakresie zasad obs³ugi terenów infrastruktur¹
techniczn¹ ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej i ciep³owniczej;

2) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

2. W zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej;

2) dopuszczenie lokalizacji studni z wykorzystaniem wody
wy³¹cznie dla celów gospodarczych.

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê:

1) lokalizacjê przepompowni �cieków sanitarnych na tere-
nach o symbolach 1K i 2K;

2) odprowadzanie �cieków bytowych i komunalnych do sieci
kanalizacji;

3) na terenach oznaczonych w planie symbolami MN i U/US
do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszczenie od-
prowadzania �cieków sanitarnych do szczelnych zbiorni-
ków bezodp³ywowych, zlokalizowanych na terenie dzia³ki
budowlanej;

4) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków.

4. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê:

1) powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych z terenów dróg do istniej¹cych i planowanych
kolektorów deszczowych, przy czym dopuszcza siê odpro-
wadzenie wód opadowych i roztopowych do istniej¹cych
rowów otwartych po³o¿onych w granicach planu, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

2) lokalizacjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opadowe i
roztopowe z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych
przed wprowadzeniem do wód lub ziemi zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

3) dla dróg KDW dopuszczenie odprowadzenia wód opado-
wych i roztopowych poprzez nawierzchnie przepuszczalne;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w
obszarze dzia³ki budowlanej na terenach oznaczonych
symbolami MN, MW, MW/U, U, U/US, U/P, ZP, ZP/WS, E
i K z zastrze¿eniem pkt 2.

5. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala siê:

1) roboty budowlane zwi¹zane ze stacjami transformatoro-
wymi na terenach oznaczonych symbolem E;

2) budowê linii elektroenergetycznych wy³¹cznie jako kablo-
wych;

3) przebudowê linii napowietrznych koliduj¹cych z plano-
wan¹ zabudow¹ na linie kablowe, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

4) do czasu przebudowy linii napowietrznych na kablowe
zachowanie pasów wolnych od zabudowy, mierzonych od
osi linii w obu kierunkach (w poziomie) dla linii SN � 15
kV po 7,5 m;
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5) dopuszczenie zachowania stacji transformatorowych s³u-
powych;

6) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych ma³o-
gabarytowych w miejscach innych ni¿ okre�lone w §11;

7) w przypadku zmiany stacji s³upowej na ma³ogabarytow¹
lub lokalizacji nowej stacji - minimaln¹ powierzchniê dzia³-
ki budowlanej - 50 m2.

6. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala siê:

1) budowê linii telekomunikacyjnych wy³¹cznie jako kablo-
wych;

2) przebudowê linii napowietrznych koliduj¹cych z plano-
wan¹ zabudow¹ na linie kablowe;

3) na terenach oznaczonych symbolami U/US, U i U/P do-
puszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej, montowanych na budynkach, przy czym ³¹czna wy-
soko�æ budynku wraz z zainstalowan¹ stacj¹ bazow¹ nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 25,0 m npt.

§18. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysoko�ci 30%.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jerzy Stachowiak
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miasta Gniezna rozstrzy-
ga, co nastêpuje:

§1. 1. Przedmiotowy projekt zosta³ wy³o¿ony do publicz-
nego wgl¹du w terminie od 16 pa�dziernika 2008r. do 14
listopada 2008 r.

2. W ustawowym terminie wp³ynê³y dwie uwagi ze
strony Wydzia³ Us³ug Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w
Gnie�nie oraz Pañstwa Zofii i Józefa Bieleckich.

3. Uwagi zosta³y w terminie 21 dni od up³ywu terminu
ich zg³oszenia rozpatrzone przez Prezydenta Miasta i uwzglêd-
niona, z czego uwaga Wydzia³u Us³ug Spo³ecznych Urzêdu
Miejskiego w Gnie�nie zosta³a uwzglêdniona.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/ 359/2009

Rady Miasta Gniezna
z dnia 4 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA GNIEZNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ W GNIE�NIE

§2. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miasta Gniezna podej-
muje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych
uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

1. Uwaga wniesiona przez Zofiê i Józefa Bieleckich

Tre�æ uwagi:

1) Wnosz¹ o przeznaczenie ca³ego swojego terenu pod funk-
cjê 1U/US i rezygnacjê z przeznaczenia czê�ci terenu pod
zabudowê mieszkaniow¹ oraz drogi publiczne.

2) Prosz¹ o okre�lenie uwarunkowañ wynikaj¹cych z istnie-
j¹cego ciep³oci¹gu oraz jednoznacznego okre�lenia grani-
cy pasa drogowego ul. Orzeszkowej.

3) Wnioskuj¹ o rozpatrzenie mo¿liwo�ci powiêkszenia terenu
o symbolu 1U/US od strony po³udniowej.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/359/2009

Rady Miasta Gniezna
z dnia 4 lutego 2009 r.

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

UL. E. ORZESZKOWEJ W GNIE�NIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

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

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych bêd¹ realizowane zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m.in. ustaw¹ prawo bu-
dowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, samorz¹-
dzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie �ro-
dowiska.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji, których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na

podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy uchwa³ bud¿etowych Miasta Gniezna.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu uchwa³ bud¿etowych Mia-
sta Gniezna.

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

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

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �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 partnerstwa
publiczno-prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli nieru-
chomo�ci.

755

UCHWA£A Nr XIX/150/09 RADY GMINY i MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 6 lutego 2009 r.

w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków
czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania od op³at i tryb ich pobierania �wiadczone przez Miejsko-Gminny O�rodek

Pomocy Spo³ecznej w Nowych Skalmierzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12marca 2004
r. o pomocy spo³ecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115,
poz. 728 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Us³ugi opiekuñcze przyznawane zgodnie z art. 50
ustawy o pomocy spo³ecznej s¹ �wiadczone przez opiekunki
domowe zatrudnione przez Miejsko-Gminny O�rodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Nowych Skalmierzycach.

§2. 1. Odp³atno�æ za us³ugi opiekuñcze ustala siê nastê-
puj¹co:
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2. Stawka 1 godziny pracy opiekunki domowej wynosi:

14,93 z³;

3. Stawka miesiêczna dora�nej pomocy us³ugowej wy-
nosi 240,00 z³ brutto.

§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba za-
interesowana mo¿e na swój wniosek lub na wniosek pracow-
nika socjalnego, byæ czê�ciowo lub ca³kowicie zwolniona z
ponoszenia odp³atno�ci na czas okre�lony, ze wzglêdu na:

1) konieczno�æ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny w
domu pomocy spo³ecznej lub innej placówce opiekuñczo-
wychowawczej i leczniczo-rehabilitacyjnej,

2) wiêcej ni¿ jedna osoba w rodzinie wymaga us³ug opiekuñ-
czych, w tym, co najmniej jedna jest przewlekle chora,

3) zdarzenie losowe,

4) du¿e, odpowiednio udokumentowane wydatki na leki itp.
wynikaj¹ce z pogorszenia siê stanu zdrowia.

Poz. 754, 755


