
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/196/2012 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego dla działek nr 29, 11/2, 17/2 z obrębu 38.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i 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 ze zm.), 

w związku z uchwałą Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 29, 11/2, 17/2 z obrębu 38 Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje:  

Rozdział I  

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla 

działek nr 29, 11/2, 17/2 z obrębu 38 po stwierdzeniu zgodności przyjętych w nim rozwiązań z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  

2. Integralną część uchwały stanowią:  

1) rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.  

3. Plan obowiązuje w granicach określonych na rysunku planu.  

§ 2. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

2) Obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, przedstawiony na rysunku planu, 

w granicach określonych w § 1;  

3) Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem 

niniejszej uchwały;  

4) Rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu, wykonany na mapie sytuacyjno- wysokościowej 

w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

5) Terenie – należy przez to rozumieć teren o ustalonym planem rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem literowym;  

6) Przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi;  
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7) Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na 

danym terenie;  

8) Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczeń, które 

uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, wg proporcji ustalonych w dalszych przepisach 

niniejszej uchwały;  

9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość usytuowania budynku w linii 

zabudowy określonej na rysunku planu lub w odległości większej od określonej;  

10) Usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie są zaliczane do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

11) Istniejących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach 

budowlanych, cechach fizjograficznych) - należy przez to rozumieć stan w/w w dniu wejścia w życie 

planu.  

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:  

1) tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolem U;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym granice 

i sposoby zagospodarowania terenów lub obszarów podlegających ochronie ustalonych na podstawie 

przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także dotyczące przekształceń obszarów zdegradowanych;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów oraz granice 

obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;  

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2.Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zostały wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

Rozdział II  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 4. 1. Na całym obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  

1) w poszczególnych terenach możliwa jest lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego pod 

warunkiem, że tereny o przeznaczeniu dopuszczalnym nie przekroczą 30% przeznaczenia podstawowego;  

2) w poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym 

przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, nie przedstawionych na rysunku planu urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

2. Ustala się następujące zasady sytuowania obiektów budowlanych:  

1) ustala się odległości usytuowania nowych obiektów budowlanych od drogi publicznej zgodnie z rysunkiem 

planu;  
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2) dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż 

określona na rysunku planu – za zgodą zarządcy drogi;  

3) dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących, wielkoformatowych o charakterze tablicy (billboard).  

Rozdział III  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 5. 1. Na terenie objętym opracowaniem planu przyjmuje się poziom hałasu zgodnie z przepisami 

odrębnymi, teren oznaczony na planie symbolem U klasyfikuje się pod względem akustycznym pod tereny 

przeznaczone na cele mieszkaniowo – usługowe.  

2. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się następujące zakazy:  

1) lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności powodującej przekroczenia standardów 

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł 

prawny, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych;  

2) stosowania w nowych kotłowniach lokalnych nieekologicznych paliw stałych, powodujących 

przekroczenia standardów jakości środowiska ze względów na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.  

3. Na całym obszarze objętym planem ustala się następujące obowiązki:  

1) podłączenie obiektów do zbiorczej kanalizacji, gdy występują odpowiednie warunki techniczne;  

2) utrzymanie w miarę możliwości istniejących zadrzewień;  

3) gromadzenia odpadów w obrębie każdej nieruchomości w urządzeniach przystosowanych do ich 

gromadzenia, z zastosowaniem zbiórki selektywnej i utrzymaniem urządzeń w stanie zgodnym z Gminnym 

Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego;  

4) gromadzenia odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach i przekazywania ich do wykorzystania 

lub unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach;  

5) zapewnienia w granicach terenów wystarczającej powierzchni manewrowej, miejsc parkingowych oraz 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych:  

a) 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej usług,  

b) 1 miejsce postojowe na mieszkanie,  

c) 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych;  

6) kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków z placów, parkingów oraz oczyszczania ich zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

Rozdział IV  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 6. Na całym obszarze objętym planem ustala się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego 

organu do spraw ochrony zabytków w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt mający 

charakter zabytku, o dokonanym odkryciu.  

Rozdział V  

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych  

§ 7. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny przestrzeni publicznej.  

Rozdział VI  

Zasady ochrony innych terenów i obiektów  

§ 8. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny górnicze, inne obiekty i tereny podlegające 

ochronie ani narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

Rozdział VII  

Szczegółowe zasady i warunki scalania gruntów i podziału nieruchomości  
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§ 9. Na obszarze objętym planem dopuszcza się możliwości wtórnych podziałów terenu, wymagając - 

w przypadku ich przeprowadzenia - wydzielenia dróg wewnętrznych o parametrach umożliwiających właściwą 

obsługę terenu.  

Rozdział VIII  

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów  

§ 10. 1. Do czasu zainwestowania terenu, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1, według zasad ustalonych 

w niniejszej uchwale, ustala się możliwość jego tymczasowego użytkowania w dotychczasowy sposób.  

2. Wprowadza się zakaz budowy nowych obiektów o przeznaczeniu innym, niż przewidziane w planie.  

Rozdział IX  

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej  

§ 11. Ustala się obsługę obszaru objętego planem w zakresie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej:  

1) dopuszcza się, jeżeli uzasadnia to stan techniczny, adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, nie kolidujących z projektowanym zainwestowaniem;  

2) przy projektowaniu nowych inwestycji należy w miarę możliwości unikać kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem. W przypadku kolizji należy przenieść lub odpowiednio zmodyfikować istniejące uzbrojenie, 

przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych oraz w uzgodnieniu z zarządcą 

sieci;  

3) sposób zagospodarowania terenu winien umożliwiać odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej;  

4) projektowane zainwestowanie winno być obsługiwane z istniejących i projektowanych sieci według 

technicznych warunków zasilania wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej;  

5) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę na warunkach określonych 

przez zarządcę sieci wodociągowej;  

6) odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez przyłącza na 

warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;  

7) odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej poprzez 

przyłącze na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej bądź do odbiornika naturalnego po 

uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń;  

8) dopuszcza się rozprowadzenie wód opadowych po terenie działki budowlanej na terenie oznaczonym 

symbolem U, pod warunkiem, iż wody opadowe nie będą zalewały lub podtapiały terenów sąsiednich;  

9) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyłącza 

energetyczne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;  

10) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych w przypadku konieczności zapewnienia zwiększonego 

zapotrzebowania na energię elektryczną;  

11) wytwarzanie energii cieplnej do celów grzewczych - docelowo na bazie ekologicznych źródeł ciepła tj. 

energii elektrycznej, paliw płynnych lub gazowych itp.;  

12) zaopatrzenie w gaz z przesyłowej sieci wysokiego ciśnienia poprzez jej rozbudowę na warunkach 

technicznych i ekonomicznych określonych przez zarządcę sieci gazowej;  

13) zagospodarowanie odpadów - w sposób ściśle zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach i wywóz 

przez wyspecjalizowane jednostki do miejsc odzysku i unieszkodliwiania).  

Rozdział X  

Ustalenia szczegółowe  

§ 12. 1. Ustala się tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U i 2U .  

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowę usługową;  
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2) jako przeznaczenie dopuszczalne terenu – realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

obiektów budowlanych o funkcji uzupełniającej przeznaczenie podstawowe (budynki gospodarcze, wiaty) 

terenu oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące warunki dotyczące zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnię zabudowy działki maks. 60%;  

2) pozostawienie min. 10% powierzchni biologicznie czynnej;  

3) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

4) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od niej 

z zachowaniem ustaleń linii zabudowy;  

5) wysokość zabudowy – maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne;  

6) wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do kalenicy – do 12 m;  

7) dopuszczalne rodzaje dachów - dachy jedno lub wielospadowe;  

8) na terenie dopuszcza się budowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków pod 

warunkiem zachowania parametrów z §12 ust 3 pkt 1-6;  

9) na terenie dopuszcza się adaptację, budowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, cieplnej);  

10) w przypadku wtórnych podziałów – minimalna wielkość działki 800m2, z wyłączeniem działek 

przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną;  

11) gospodarkę odpadami prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy, minimalizując ich ilość i zakładając 

odzysk surowców możliwych do powtórnego przetworzenia;  

12) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;  

13) potrzeby parkingowe należy realizować na terenie inwestycji;  

14) postuluje się o utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej.  

Rozdział XI  

Ustalenia końcowe  

§ 13. Dla całego obszaru objętego planem ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.  

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 (-) Jarosław Lisiecki
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XVIII/196/2012 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr XVIII/196/2012 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 
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