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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/439/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

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

Poz. 2660, 2661

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta
Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskiego i
Wiatracznej z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y (uchwa-
³a Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r.).

UZASADNIENIE

Obszar objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje siê w obszarze przeznaczonym pod
zabudowê, z wy³¹czeniem fragmentu objêtego ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szarów wy³¹czonych z zabudowy. Na obszarze planu wy³¹cza
siê z zabudowy obszary objête ww. planem oraz teren lasów
i obszary nieprzydatne do zabudowy, tworz¹ce ekosystem
wód otwartych, ujête w opracowaniu ekofizjograficznym. Pro-
jekt miejscowego planu w rejonie ulic ¯eleñskiego i Wiatracz-
nej jest zgodny w ustaleniami studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w zakre-
sie: przeznaczenia (jednorodne przeznaczenie na cele miesz-
kaniowe), zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju in-
frastruktury technicznej i polityki przestrzennej
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UCHWA£A Nr XXXVII/440/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie Drogi Kotuñskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.
1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413) Rada Miasta Pi³y uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

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

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce drogê powiatow¹ nr 1159P (Droga Kotuñska) oraz
tereny lasów pañstwowych, oznaczone graficznie na rysunku
planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, na mapie w skali 1:1000, zwanym dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;
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2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie Drogi Kotuñ-
skiej z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y, stanowi¹-
ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y w rejonie Drogi Kotuñskiej, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3 do uchwa³y;

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

1) tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym tereny górnicze,
a tak¿e nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych;

2) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym;

3) zabytki, dobra kultury wspó³czesnej i zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne.

2. Na obszarze objêtym planem wystêpuje obszar ochro-
ny wód podziemnych.

3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§3. 1. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne, okre-
�lone na rysunku:

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

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

3) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

6) kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy dachu;

7) mo¿liwo�æ sytuowania budynku gospodarczo-gara¿owe-
go przy granicy dzia³ki;

8) kierunek obs³ugi komunikacyjnej;

9) integralne czê�ci wyznaczonych terenów zabudowy miesz-
kaniowej;

10) zieleñ szpalerowa;

11) sytuowanie elewacji frontowej.

2. Przez maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, o
której mowa w ust. 1 pkt 4, nale¿y rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹
sytuowanie wszystkich elementów zaliczanych do kubatury
brutto budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3. Przez obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, o której mowa w
ust. 1 pkt 5, nale¿y rozumieæ liniê ukszta³towan¹ poprzez
frontow¹ elewacjê budynku, obejmuj¹c¹ nie mniej ni¿ 50%
szeroko�ci elewacji. W przestrzeni pomiêdzy lini¹ rozgranicza-
j¹c¹ komunikacjê a obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy mog¹ znaj-
dowaæ siê okapy, wykusze, ryzality, schody oraz zadaszone
lub obudowane partie wej�ciowe do budynku itp. elementy.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MN;

2) teren zabudowy zagrodowej, oznaczenie na rysunku � RM;

3) teren poszerzenia pasa drogowego powiatowej drogi zbior-
czej (Droga Kotuñska), oznaczenie na rysunku � KD-Z;

4) teren dróg wewnêtrznych, oznaczenie na rysunku � KDW;

5) tereny ogólnodostêpnych przej�æ pieszych, oznaczenie na
rysunku � Kx;

6) tereny pasów infrastruktury technicznej, oznaczenie na
rysunku � Ki;

7) teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej �cieków komu-
nalnych, oznaczenie na rysunku � Ks;

8) tereny wy³¹czone z zabudowy:

a) tereny wód �ródl¹dowych (rowów), oznaczenie na
rysunku � WS,

b) tereny rolnicze, oznaczenie na rysunku � R,

c) tereny lasów, oznaczenie na rysunku � ZL.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz ró¿nych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodat-
kowym symbolem cyfrowym.

3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN1) i tereny wy³¹czone z zabudowy (R1), o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 8 lit. b, nie stanowi¹ podzia³u
na dzia³ki gruntu i dotycz¹ ró¿nych zasad zagospodarowania
integralnych czê�ci nieruchomo�ci.

§5. 1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny dla
których przeznaczono, w niniejszej uchwale, inne ni¿ dotych-
czasowe u¿ytkowanie, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z
planem.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
oraz teren zabudowy zagrodowej (RM) s¹ terenami, dla któ-
rych w przepisach o �rodowisku okre�lone zosta³y dopuszczal-
ne poziomy ha³asu, odnosz¹ce siê odpowiednio do terenów:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zabudowy zagrodowej.
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ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§6. W celu ochrony ³adu przestrzennego dla ka¿dego z
trzech wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN1, MN2, MN3) ustala siê ró¿ne warunki
kszta³towania zabudowy.

§7. Tereny wy³¹czone z zabudowy obejmuj¹:

1) teren rolniczy R - stanowi¹cy integraln¹ czê�æ gospodar-
stwa rolnego RM - dla którego ustala siê zakaz zabudowy
z dopuszczeniem realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów objêtych planem;

2) teren rolniczy R1 - stanowi¹cy integralne czê�ci s¹siednich
nieruchomo�ci mieszkaniowych - ogrody przydomowe,
dla których ustala siê:

a) zasady ³¹czenia wyznaczonych, dzia³ek gruntu:

- m1 i r1, m2 i r2, m3 i r3, m4 i r4, m5 i r5, wg rysunku,

b) dopuszczenie realizacji obiektów ma³ej architektury i
oczek wodnych, s³u¿¹cych rekreacji indywidualnej oraz
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych
obs³udze terenów objêtych planem,

c) zakaz zabudowy budynkami;

3) tereny rolnicze R2 - mog¹ce s³u¿yæ funkcji rekreacyjnej i
sportowej dla mieszkañców osiedla, dla których ustala siê:

a) zakaz zabudowy budynkami;

b) dopuszczenie realizacji:

- przej�æ pieszych,

- obiektów ma³ej architektury i oczek wodnych,

- obiektów sportowych i rekreacyjnych,

- sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych
obs³udze terenów objêtych planem,

4) teren rolniczy R3 - pastwisko stanowi¹ce siedlisko chronio-
ne, dla którego ustala siê zakaz realizacji obiektów budow-
lanych;

5) tereny lasów ZL, dla których ustala siê zakaz realizacji
obiektów budowlanych;

6) tereny wód �ródl¹dowych - rowy WS, stanowi¹ce lokalny
system hydrograficzny, dla których ustala siê zakaz zabu-
dowy, z dopuszczeniem realizacji urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów objêtych pla-
nem.

§8. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1, ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) teren MN1:

a) podzia³ terenu na piêæ dzia³ek budowlanych, wg zasad
podzia³u oznaczonych na rysunku,

b) mo¿liwo�æ realizacji na ka¿dej dzia³ce budowlanej jed-
nego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno

stoj¹cego z gara¿em lub bez i jednego budynku gospo-
darczo-gara¿owego oraz obiektów ma³ej architektury,

c) powierzchniê zabudowy budynku mieszkalnego, o któ-
rym mowa w pkt 1 lit. b, ograniczon¹ liniami zabudo-
wy, nie mniejsz¹ ni¿ 120 m2,

d) powierzchniê zabudowy budynku gospodarczo-gara-
¿owego, o którym mowa w pkt 1 lit. b, ograniczon¹
liniami zabudowy, nie wiêksz¹ ni¿ 50 m2,

e) sytuowanie budynków na terenie ograniczonym linia-
mi zabudowy, budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,

f) wysoko�æ budynku mieszkalnego � II kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,

g) wysoko�æ budynku gospodarczo-gara¿owego � I kon-
dygnacja nadziemna z dachem stromym,

h) dach budynku mieszkalnego � stromy, nie mniej ni¿
czterospadowy o symetrycznym uk³adzie po³aci dacho-
wych, minimalnej d³ugo�ci przewa¿aj¹cej kalenicy da-
chu � 2,0 m i nachyleniu po³aci dachowych od 35° do
40°; wysoko�æ �cianki kolankowej na poziomie podda-
sza � od 0,5 m do 0,8 m,

i) kierunek usytuowania g³ównej kalenicy dachu, ozna-
czony na rysunku, dotyczy dachu budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego i dachu budynku gospodarczo-
gara¿owego,

j) dopuszcza siê sytuowanie budynku gospodarczo-gara-
¿owego w pasie przy granicy dzia³ki s¹siedniej, wg
rysunku, jedynie w przypadku je¿eli przy tej samej
granicy na dzia³ce s¹siedniej bêdzie realizowany budy-
nek gospodarczo-gara¿owy,

k) nachylenie po³aci dachowych budynku gospodarczo-
gara¿owego równe nachyleniu dachu budynku miesz-
kalnego,

l) pokrycie dachu budynku mieszkalnego i gospodarczo-
gara¿owego � dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹ w
kolorze czerwonej ceg³y ceramicznej,

m) poziom rzêdnej pod³ogi budynku mieszkalnego nie
wy¿szy ni¿ 0,6 m i nie ni¿szy ni¿ 0,4 m od poziomu
jezdni drogi wewnêtrznej (KDW) przy ka¿dej dzia³ce
budowlanej,

n) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynnego
na ka¿dej dzia³ce budowlanej zapewnia teren rolniczy-
ogrodów przydomowych (R1), o którym mowa w §7
ust. 1 pkt 2,

o) obowi¹zkowe sytuowanie elewacji frontowej budynku
mieszkalnego od strony drogi wewnêtrznej (KDW), wg
rysunku;

2) teren MN2:

a) podzia³ terenu na dwie dzia³ki budowlane, wg zasad
podzia³u oznaczonych na rysunku,

b) sytuowanie na ka¿dej dzia³ce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stoj¹cego
z gara¿em lub bez na obszarze ograniczonym liniami

Poz. 2661
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zabudowy; zakaz sytuowania drugiego budynku na
dzia³ce budowlanej,

c) powierzchniê zabudowy budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, o którym mowa w pkt 2 lit. b, ograniczon¹
liniami zabudowy, nie mniejsz¹ ni¿ 150 m2,

d) wysoko�æ budynku mieszkalnego jednorodzinnego � I
kondygnacja nadziemna z dachem stromym,

e) dach budynku mieszkalnego � stromy, nie mniej ni¿
czterospadowy o symetrycznym uk³adzie po³aci dacho-
wych, minimalnej d³ugo�ci przewa¿aj¹cej kalenicy da-
chu � 2,0 m i nachyleniu po³aci dachowych od 25° do
35°; zakaz stosowania �cianki kolankowej,

f) pokrycie dachu budynku mieszkalnego i gospodarczo-
gara¿owego� dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹ w
kolorze czerwonej ceg³y ceramicznej,

g) poziom rzêdnej pod³ogi parteru budynku mieszkalnego
nie wy¿szy ni¿ 0,6 m i nie ni¿szy ni¿ 0,4 m od poziomu
jezdni drogi wewnêtrznej (KDW) przy ka¿dej dzia³ce
budowlanej,

h) obowi¹zkowe sytuowanie elewacji frontowej budynku
mieszkalnego od strony drogi wewnêtrznej (KDW), wg
rysunku;

i) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynnego
� 40% powierzchni dzia³ki budowlanej;

3) teren MN3:

a) podzia³ terenu na piêæ dzia³ek budowlanych, wg zasad
podzia³u oznaczonych na rysunku,

b) mo¿liwo�æ sytuowania na ka¿dej dzia³ce budowlanej
jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wol-
no stoj¹cego z gara¿em lub bez oraz jednego budynku
gospodarczo-gara¿owego,

c) powierzchniê zabudowy budynku mieszkalnego, o któ-
rym mowa w pkt 2 lit. b, ograniczon¹ liniami zabudo-
wy, nie mniejsz¹ ni¿ 150 m2,

d) wysoko�æ budynku mieszkalnego i gospodarczo-gara-
¿owego � I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
mym; zakaz stosowania �cianki kolankowej,

e) dach budynku mieszkalnego � stromy, nie mniej ni¿
czterospadowy o symetrycznym uk³adzie po³aci da-
chowych, minimalnej d³ugo�ci przewa¿aj¹cej kalenicy
dachu � 2,0 m i nachyleniu po³aci dachowych od 25°
do 35°;

f) nachylenie po³aci dachowych budynku gospodarczo-
gara¿owego równe nachyleniu dachu budynku miesz-
kalnego,

g) kierunek usytuowania g³ównej kalenicy dachu, ozna-
czony na rysunku, dotyczy dachu budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego i dachu budynku gospodarczo-
gara¿owego,

h) pokrycie dachu budynku mieszkalnego i gospodarczo-
gara¿owego � dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹ w
kolorze czerwonej ceg³y ceramicznej,

i) poziom rzêdnej pod³ogi parteru budynku mieszkalnego
nie wy¿szy ni¿ 0,6 m i nie ni¿szy ni¿ 0,4 m od poziomu
jezdni drogi wewnêtrznej (KDW) przy ka¿dej dzia³ce
budowlanej,

j) obowi¹zkowe sytuowanie elewacji frontowej budynku
mieszkalnego od strony drogi wewnêtrznej (KDW), wg
rysunku;

k) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynnego
� 30% powierzchni dzia³ki budowlanej.

2. Ustala siê podzia³y terenów na dzia³ki wg zasad okre-
�lonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 1 pkt 3 lit.
a oraz ³¹czenie dzia³ek gruntu wg zasad okre�lonych w §7 pkt
2 lit. a niniejszej uchwa³y oraz zakaz wtórnego podzia³u dzia³ek
budowlanych.

3. Dla terenu MN2 � dzia³ki oznaczone � 1 i 2 oraz terenu
MN3 � dzia³ka oznaczona � 1, ustala siê obowi¹zkowe nasa-
dzenia pasa zieleni izolacyjnej wzd³u¿ dzia³ek granicz¹cych
z Drog¹ Kotuñsk¹.

4. Na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych lub
gara¿owych na dzia³ce budowlanej.

§9. Dla terenu zabudowy zagrodowej (RM) ustala siê:

1) mo¿liwo�æ rozbudowy istniej¹cych budynków oraz uzupe³-
nienia zabudowy gospodarczej;

2) wysoko�æ budynków � I kondygnacja nadziemna z dachem
stromym lub II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
u¿ytkowe;

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - do 50% powierzch-
ni terenu ograniczonego liniami zabudowy.

§10. Dla terenu infrastruktury technicznej � przepompow-
ni (Ks) oraz terenów pasów infrastruktury technicznej (Ki)
ustala siê mo¿liwo�æ realizacji sieci i urz¹dzeñ, zgodnie z
wyznaczon¹ funkcj¹.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§11. Ochronê �rodowiska realizuje siê poprzez:

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

2) brak lokalizacji, na obszarze objêtym planem, przedsiê-
wziêæ mog¹cych zawsze lub potencjalnie znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko oprócz poszerzenia pasa drogowego
publicznej powiatowej drogi zbiorczej (KD-Z) oraz realizacji
pozosta³ych inwestycji celu publicznego;

3) komunalny selektywny system gospodarki odpadami oraz
postêpowanie zgodne z przepisami odrêbnymi;

4) wy³¹czenie z zabudowy budynkami terenów rolnych i
lasów tworz¹cych ekosystem zieleni oraz terenów ekosys-
temu wód �ródl¹dowych (lokalny system rowów);
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5) ochronê zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przed
ha³asem;

6) ochronê wód podziemnych poprzez nakaz zbiorowego
odbioru �cieków.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. Uk³ad komunikacyjny, na obszarze objêtym planem,
obejmuje:

1) teren poszerzenia pasa drogowego powiatowej drogi zbior-
czej (Droga Kotuñska), o której mowa w §4 ust. 1 pkt 3;

2) teren dróg wewnêtrznych, o których mowa w §4 ust. 1
pkt 4;

3) tereny ogólnodostêpnych przej�æ pieszych, o których mowa
w §4 ust. 1 pkt 5.

§13. 1. Powi¹zania zewnêtrzne zapewnia powiatowa dro-
ga zbiorcza KD-Z (Droga Kotuñska), zgodnie z rozgranicze-
niem oznaczonym na rysunku planu, która ³¹czy Pi³ê z wsi¹
Kotuñ oraz posiada po³¹czenie z drog¹ wojewódzk¹ nr 180 Pi³a
� Trzcianka.

2. Jezdni¹ drogi powiatowej przebiega oznakowana trasa
rowerowa o znaczeniu europejskim i wojewódzkim.

§14. Modernizacja i rozbudowa uk³adu komunikacyjnego
obejmuje:

1) poszerzenie pasa drogowego drogi zbiorczej KD-Z, jako
rezerwy terenu, umo¿liwiaj¹cej budowê dla mieszkañców
osiedla, zatoki autobusowej z peronem i chodnikiem;

2) budowê zjazdów z drogi zbiorczej na drogê wewnêtrzn¹
(KDW), prowadz¹c¹ do wyznaczonych w planie terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz do
istniej¹cej zabudowy zagrodowej (RM).

§15. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodê � poprzez realizacjê sieci
wodoci¹gowej pod³¹czonej do wodoci¹gu miejskiego w
ul. Wyspiañskiego;

2) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z systemu elektroenerge-
tycznego zgodnie z warunkami dostawcy;

3) zaopatrzenie w gaz � do czasu realizacji sieci gazu ziem-
nego, z butli propan � butan;

4) zaopatrzenie w ciep³o � z indywidualnych �róde³ ciep³a, na
paliwa charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisyj-
nymi spe³niaj¹cymi wymagania Rozporz¹dzenia Wojewo-
dy Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie
okre�lenia programu ochrony powietrza dla strefy � po-
wiat pilski (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 4, poz. 60);

5) zbiorowe odprowadzenie �cieków komunalnych � poprzez
realizacjê kanalizacji sanitarnej na obszarze planu, z prze-

t³oczeniem �cieków do ruroci¹gu t³ocznego Kotuñ � Pi³a,
zgodnie z systemem dla aglomeracji Pi³a;

6) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych:

a) w przypadku zanieczyszczenia nawierzchni utwardzo-
nych � do wód lub do ziemi, po ich wcze�niejszym
podczyszczeniu do warto�ci okre�lonych w przepisach
odrêbnych,

b) z terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej �
poprzez odprowadzenie ich na teren, z wykorzystaniem
retencji powierzchniowej, w obrêbie dzia³ki inwestora;

7) zakaz lokalizowania instalacji bazowych sieci telefonii ko-
mórkowej.

2. Dopuszcza siê sytuowanie sieci przesy³owych oraz
urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych �cieki opadowe i roztopowe w
wyznaczonych drogach oraz na terenie rolniczym - R2.

3. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê zakaz
lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków oraz zbiorni-
ków bezodp³ywowych, ze wzglêdu na ochronê wód podziem-
nych.

4. Gospodarowanie odpadami, w tym budowlanymi,
obejmuj¹cymi równie¿ przemieszczenie mas ziemnych po-
wsta³ych w procesie inwestycyjnym, nast¹pi poprzez komu-
nalny system odbioru odpadów i postêpowanie zgodne z
zasadami okre�lonymi w �Planie gospodarki odpadami dla
Gminy Pi³a� oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

5. Zadania w³asne Gminy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej okre�la za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

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

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

§18. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na
obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia
uchwa³y Nr XVI/144/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28
wrze�nia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów wy³¹czonych z zabudowy
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 91 poz. 1646 z dnia 13.12.1999 r.).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/440/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y
W REJONIE DROGI KOTUÑSKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 2661

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, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)
Rada Miasta Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie
Drogi Kotuñskiej z ustaleniami zmiany studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y (uchwa³a Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycz-
nia 2006 r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Pi³y w rejonie Drogi Kotuñskiej obejmuje gospodar-
stwo rolne oraz grunty rolne i le�ne, zlokalizowane w obszarze
lasów przy drodze powiatowej prowadz¹cej do wsi Kotuñ. W
strukturze przestrzennej miasta wyodrêbniony teren objêty jest
zasiêgiem obszarów przeznaczonych pod zabudowê.

Rozwi¹zania przestrzenne przyjête w planie s¹ zgodne z
ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta w zakresie zmian w strukturze
miasta, zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju komu-
nikacji i infrastruktury technicznej oraz polityki przestrzennej.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVII/440/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y W REJONIE DROGI KOTUÑSKIEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

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, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)
Rada Miasta Pi³y rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Pi³y w rejonie Drogi Kotuñskiej, obej-
muj¹ realizacjê sieci wodoci¹gowej poza obszarem planu w
ul. Wyspiañskiego i Drodze Kotuñskiej (droga powiatowa) �
Dn 100 mm o d³ugo�ci ~ 2500 m oraz realizacjê hydroforni
(stacja podwy¿szania ci�nienia).

§2. Realizacja zadañ inwestycyjnych, o których mowa w
§1, nast¹pi zgodnie z zasadami okre�lonymi w Wieloletnich
planach rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych, dla obszaru miasta Pi³y, z dopuszczaln¹ reali-
zacj¹ w ramach partnerstwa publiczno � prywatnego.


