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UCHWAŁA NR  XIII/184/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Głuchowskiej i al. 

Powstańców Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 
117 poz. 679, Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. 
z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. 
z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) Rada 
Miasta Piły uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 
Głuchowskiej i al. PowstaŊców Wlkp., zwany dalej 
planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ li-
nie rozgraniczajņce ulic Kossaka, F. Philipsa i al. 
PowstaŊców Wlkp. oraz pasy drogowe ul. Głu-
chowskiej i czňŌci al. PowstaŊców Wlkp., oznaczo-
ne graficznie na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ul. Głuchowskiej i al. Po-
wstaŊców Wlkp. z ustaleniami studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły, stano-
wiņce załņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły 

w rejonie ul. Głuchowskiej i al. PowstaŊ-
ców Wlkp., inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, stanowiņce załņcznik nr 3 do 
uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pi-
ły w rejonie ul. Głuchowskiej i al. PowstaŊ-
ców Wlkp., stanowiņce załņcznik nr 4 do 
uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 

1) tereny i obiekty podlegajņce ochronie wy-
magajņce ustalenia granic i sposobów za-
gospodarowania, ustalonych na podstawie 
odrňbnych przepisów, w tym tereny górni-
cze, a także narażone na niebezpieczeŊstwo 
powodzi oraz zagrożone osuwaniem siň 
mas ziemnych; 

2) obszary przestrzeni publicznej, o której 
mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

3) dobra kultury współczesnej i zewidencjo-
nowane stanowiska archeologiczne. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ: 
1) obiekt zabytkowy; 
2) obszar ochrony wód podziemnych. 

3. Na obszarze objňtym planem nie ustala 
siň: 

1) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz ponownego podziału nieruchomoŌci; 

2) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania i użytkowania 
terenów; 

3) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu, w tym zakazów zabudowy. 

 
§ 3. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne, okreŌlone na 
rysunku: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencjņ gruntów; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystňpujņce w ewidencji 
gruntów; 

3) obowiņzujņce linie zabudowy; 
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4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy; 

5) wymagany kierunek przeważajņcej kalenicy 
dachu dla budynków mieszkalnych; 

6) wyróżnienie naroża budynku; 
7) zasada obsługi komunikacyjnej terenów; 
8) obiekt objňty ochronņ konserwatorskņ; 
9) ształtowanie zieleni szpalerowej – wyso-

kiej; 
10) obiekty do rozbiórki. 

2. Przez maksymalnņ nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy, o której mowa w ust.1 pkt 4, należy 
rozumień liniň ograniczajņcņ sytuowanie wszyst-
kich elementów zaliczanych do kubatury brutto 
budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlane-
go; z wyłņczeniem termoizolacji budynków. 

3. Obowiņzujņca linia zabudowy, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3, wyznaczona dla nowej zabu-
dowy dotyczy elewacji budynku o szerokoŌci co 
najmniej 50% długoŌci linii oznaczonej graficznie 
na rysunku. 
 
§ 4. Na obszarze objňtym planem, zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwały, formņ ochrony 
zabytków obejmuje siň budynek usytuowany przy 
ul. Głuchowskiej nr 1÷9 (teren MW). 
 
§ 5. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenia terenów: 

1) teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, oznaczenie na rysunku – P; 

2) tereny zabudowy usługowej oraz obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, 
oznaczenie na rysunku – U/P; 

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U; 

4) tereny zabudowy usługowej i mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku 
– U/MN; 

5) teren zabudowy usług handlu, oznaczenie 
na rysunku – UH; 

6) tereny zabudowy usług handlu paliwami, 
oznaczenie na rysunku – UHp; 

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczenie na rysunku – MN; 

8) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczenie na rysunku – MW; 

9) tereny zieleni, oznaczenie na rysunku – Z; 
10) tereny elektroenergetyki, oznaczenie na ry-

sunku – E; 
11) tereny komunikacji, obejmujņce: 
a) tereny dróg publicznych: 
- głównych, oznaczenie na rysunku – KD-G, 
- zbiorczej (poszerzenie pasa drogowego), 

oznaczenie na rysunku – KD-Z, 
- lokalnej, oznaczenie na rysunku – KD-L, 
- dojazdowej, oznaczenie na rysunku – KD-D; 
b) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczenie na 

rysunku – KDW. 

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz 
różnych warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia, oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym. 

3. Zgodnie z przepisami odrňbnymi, dla wy-
znaczonych w planie terenów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 4, pkt 7 i pkt 8, ustalone zostały do-
puszczalne poziomy hałasu w Ōrodowisku, 
w zwiņzku z tym wymienione tereny zalicza siň do 
nastňpujņcych rodzajów: 

1) mieszkaniowo-usługowych – tereny zabu-
dowy usługowej i mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (U/MN); 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN); 

3) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego – teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW). 

4. W przypadku lokalizacji, na obszarze objň-
tym planem, obiektów o wysokoŌci równej 
i wyższej niż 50 m nad poziomem terenu, wyma-
gane jest każdorazowo przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowň uzyskanie zgód wynikajņcych 
z przepisów Prawa lotniczego. 

 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 6. 1. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów (P), o którym mowa w §5 ust.1 
pkt 1, ustala siň: 

1) lokalizowanie zabudowy o funkcji wyzna-
czonej w planie oraz obiektów administra-
cyjno-socjalnych; możliwoŌń zmiany wy-
znaczonej funkcji na usługi konsumpcyjne, 
z wyłņczeniem usług handlu o powierzchni 
sprzedaży obiektów handlowych powyżej 
2000 m² i usług handlu paliwami; 

2) wysokoŌń nowej zabudowy – do 15,0 m od 
poziomu terenu, do III kondygnacji nad-
ziemnych, z zastosowaniem wysokoŌci 
kondygnacji wynikajņcej z wymagaŊ tech-
nicznych zwiņzanych z funkcjņ obiektu; 

3) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
50% powierzchni wyznaczonego terenu 
oraz zagospodarowanie co najmniej 20% 
tej powierzchni jako terenu biologicznie 
czynnego, w tym nasadzeŊ zieleni wyso-
kiej; 

4) w przypadkach technologicznie uzasadnio-
nych dopuszcza siň lokalizowanie budowli, 
zwiņzanych z wyznaczonņ funkcjņ terenu – 
instalacji i urzņdzeŊ wyższych niż 15,0 m 
i niższych niż 50,0 m; 

5) możliwoŌń łņczenia działek budowlanych 
oraz wydzielania nowych o powierzchni nie 
mniejszej niż 2000 m², pod warunkiem do-
stňpnoŌci komunikacyjnej, wg zasad okre-
Ōlonych w planie; 

6) realizacjň miejsc postojowych w iloŌci nie-
zbňdnej, w zależnoŌci od funkcji terenu, nie 
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mniej niż 15 miejsc postojowych/1000m² 
powierzchni użytkowej budynków; 

7) obsługň komunikacyjnņ od strony ul. F. 
Philipsa, ul. Naftowej oraz al. PowstaŊców 
Wlkp. i ul. Głuchowskiej poprzez wyzna-
czone drogi wewnňtrzne (KDW1, KDW3). 

2. Dla terenów zabudowy usługowej oraz 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
(U/P1, U/P2), o których mowa w §5 ust. 1 pkt 2, 
ustala siň: 

1) wysokoŌń nowych budynków – do 12,0 m, 
do II kondygnacji nadziemnych, z zastoso-
waniem wysokoŌci kondygnacji wynikajņ-
cej z wymagaŊ technicznych zwiņzanych 
z funkcjņ obiektu; 

2) w przypadkach technologicznie uzasadnio-
nych dopuszcza siň lokalizowanie budowli, 
zwiņzanych z wyznaczonņ funkcjņ terenu – 
instalacji i urzņdzeŊ do wysokoŌci 50,0 m 
nad poziomem terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowej 
zabudowy, kształtujņce pierzeje ulic; 

4) możliwoŌń łņczenia działek budowlanych 
oraz wydzielania nowych, pod warunkiem 
zapewnienia dostňpu komunikacyjnego, 
zgodnie z warunkami ustalonymi w planie; 

5) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
40% powierzchni wyznaczonego terenu 
oraz zagospodarowanie co najmniej 20% 
tej powierzchni jako terenu biologicznie 
czynnego, w tym nasadzeŊ zieleni wyso-
kiej; 

6) w przypadku realizacji obiektów służņcych 
obsłudze ludnoŌci, obowiņzek realizacji 
ogólnodostňpnych miejsc postojowych 
w iloŌci niezbňdnej, nie mniej niż 15 miejsc 
postojowych/1000m² powierzchni użytko-
wej budynków; 

7) dla terenu U/P1 obsługň komunikacyjnņ – 
od strony al. PowstaŊców Wlkp. poprzez 
teren drogi wewnňtrznej i parkingów – 
KDW1, dla terenu U/P2 – od strony ul. Kos-
saka, ul. Naftowej i projektowanej ul. F. 
Philipsa. 

 
§ 7. 1. Tereny zabudowy usługowej (U), o których 
mowa w §5 ust. 1 pkt 3 obejmujņ: 

1) tereny U1, U2 – przeznaczone do zabudo-
wy, kształtujņce pierzejň ul. Głuchowskiej, 
z zastosowaniem: 

a) realizacji, w granicach oznaczonych mak-
symalnymi nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy, jednego budynku: 

- o wysokoŌci – do 12,0 m, do II kondygnacji 
nadziemnych, z zastosowaniem wysokoŌci 
kondygnacji wynikajņcej z wymagaŊ tech-
nicznych zwiņzanych z funkcjņ obiektu, 

- o powierzchni zabudowy do 90% po-
wierzchni terenu ograniczonego wyznaczo-
nymi graficznie maksymalnymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, 

b) funkcji podstawowej – usługi handlu, 
z wyłņczeniem usług handlu paliwami, 

c) funkcji uzupełniajņcej – biura oraz inne 
usługi bytowe, 

d) minimalnej powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej – 20%, w tym obowiņzkowych 
nasadzeŊ zieleni wysokiej wzdłuż granicy 
płn.-wsch., 

e) obsługi komunikacyjnej od strony ul. Głu-
chowskiej, poprzez teren drogi wewnňtrz-
nej – KDW3; 

2) tereny U3, U4, U5, U6 – istniejņcej zabu-
dowy usługowej, z zastosowaniem: 

a) wysokoŌci nowej zabudowy – nieprzekra-
czajņcej wysokoŌci istniejņcej zabudowy na 
każdym wyznaczonym terenie i nie wyższej 
niż 12,0 m, 

b) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
80% powierzchni terenu ograniczonego li-
niami zabudowy, 

c) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
co najmniej 20% powierzchni wyznaczone-
go terenu. 

2. Dla terenów istniejņcej i projektowanej za-
budowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (U/MN1 i U/MN2), o których mowa 
w §5 ust. 1 pkt 4, ustala siň: 

1) funkcjň usługowņ terenów z możliwoŌciņ 
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jed-
norodzinnej; 

2) zabudowň usługowņ z możliwoŌciņ roz-
biórki, rozbudowy i nadbudowy budynków 
do wysokoŌci 8,0 m; 

3) możliwoŌń rozbudowy istniejņcych budyn-
ków usługowych do łņcznej powierzchni 
zabudowy nie wiňkszej niż 40% powierzch-
ni działki budowlanej, pod warunkiem nie 
przekraczania norm hałasu ustalonych, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zlokalizowanej w sņsiedztwie; 

4) sytuowanie budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego zgodnie z obowiņzujņcņ liniņ 
zabudowy, równolegle do ulicy Chodkiewi-
cza; 

5) minimalnņ powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego – 20% powierzchni działki. 

3. Dla terenów zabudowy usługowej (U1, U2, 
U3, U4, U5, U6) oraz zabudowy usługowej 
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(U/MN1, U/MN2) ustala siň obowiņzek realizacji 
miejsc postojowych, w iloŌci co najmniej 1 miejsce 
postojowe/mieszkanie oraz wymagana iloŌń miejsc 
postojowych dla zatrudnionych w usługach; 
w przypadku realizacji obiektów służņcych obsłu-
dze ludnoŌci, obowiņzek zlokalizowania ogólnodo-
stňpnych miejsc postojowych w iloŌci niezbňdnej, 
nie mniej niż 15 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni użytkowej budynków na wyznaczo-
nych terenach. Dla terenów U4 i U5 ustala siň 
możliwoŌń sytuowania miejsc postojowych na 
sņsiednich terenach komunikacji. 
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§ 8. 1. Dla terenu istniejņcej zabudowy usług han-
dlu (UH), o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 5, ustala 
siň: 

1) w przypadku rozbiórki istniejņcej zabudo-
wy, na wyznaczonym terenie, sytuowanie 
maksymalnie dwóch budynków: 

a) o wysokoŌci do II kondygnacji nadziem-
nych, 

b) z zachowaniem okreŌlonej na rysunku nie-
przekraczalnej linii zabudowy; 

2) w przypadku rozbudowy istniejņcego bu-
dynku lub lokalizacji nowej zabudowy, 
łņcznņ maksymalnņ powierzchniň zabudo-
wy wyznaczonego terenu – 40 %; 

3) minimalnņ powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego – 20%; 

4) obowiņzek zapewnienia niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych, w iloŌci nie mniejszej 
niż 15 miejsc postojowych na 1000 m² po-
wierzchni użytkowej budynku usługowego; 

5) obsługň komunikacyjnņ terenu od strony 
al. PowstaŊców Wlkp. za poŌrednictwem 
istniejņcych zjazdów przy uwzglňdnieniu 
istniejņcej organizacji ruchu; zakaz budowy 
nowych bezpoŌrednich zjazdów z al. Po-
wstaŊców Wlkp. 

2. Tereny zabudowy usług handlu paliwami 
(UHp), o których mowa w §5 ust. 1 pkt 6, obejmu-
jņ: 

1) tereny istniejņcych stacji paliw UHp1 
i UHp2, dla których ustala siň: 

a) maksymalnņ powierzchniň zabudowy – nie 
wiňkszņ niż 50% wyznaczonego terenu, 

b) minimalnņ powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego – 20% wyznaczonego terenu, 

c) w przypadku rozbudowy lub rozbiórki ist-
niejņcych obiektów obowiņzujņ ustalenia 
wg pkt 2 a, b, d, 

d) obowiņzek zapewnienia niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych, dla użytkowników sta-
łych i przebywajņcych okresowo, 

e) obsługň komunikacyjnņ: 
- od strony al. PowstaŊców Wlkp. za po-

Ōrednictwem istniejņcych zjazdów 
uwzglňdniajņc istniejņcņ organizacjň ruchu; 
zakaz budowy nowych, bezpoŌrednich 
zjazdów z al. PowstaŊców Wlkp., 

- dodatkowo dla terenu UHp1 – od strony ul. 
Głuchowskiej. 

2) teren projektowanej stacji paliw UHp3, dla 
którego ustala siň: 

a) zabudowň budynkami o wysokoŌci 
I kondygnacji nadziemnej oraz budowli 
zgodnych z przeznaczeniem, 

b) jednorodnņ formň architektonicznņ obiek-
tów wyrażonņ poprzez detal, materiał Ōcian 
osłonowych i formň dachu, 

c) obsługň komunikacyjnņ z ulicy lokalnej (ul. 
Naftowej) – KD-L, 

d) zakaz działalnoŌci handlowej niezlokalizo-
wanej w budynku, 

e) obowiņzek zapewnienia niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych dla użytkowników sta-
łych i przebywajņcych okresowo. 

 
§ 9. Dla terenu istniejņcej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej (MW), o którym mowa w §5 
ust. 1 pkt 8, zabudowanego jednym budynkiem 
mieszkalnym, objňtym ochronņ konserwatorskņ, 
ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcych gabarytów budyn-
ku i formy architektonicznej dachu; 

2) zachowanie sposobu wykoŊczenia elewacji 
budynku, detalu architektonicznego oraz 
wykroju otworów okiennych i podziału sto-
larki okiennej; 

3) powierzchniň zabudowy zgodnņ ze stanem 
istniejņcym; 

4) dostňp komunikacyjny z drogi wewnňtrznej 
– KDW2. 

 
§ 10. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN), o których mowa w §5 ust. 1 pkt 7, 
obejmujņ: 

1) teren MN1, projektowanej zabudowy, dla 
którego ustala siň: 

a) realizacjň jednego budynku mieszkalnego 
wolno stojņcego z garażem lub bez 
o wysokoŌci II kondygnacji nadziemnych, 
z dachem stromym o nachyleniu połaci da-
chowych 40°, w tym poddasze użytkowe 
lub I kondygnacji, z dachem stromym 
o nachyleniu połaci co najmniej 35°, w tym 
poddasze nieużytkowe i wysokoŌci budyn-
ku nieprzekraczajņcej 8,5 m od poziomu te-
renu wzdłuż obowiņzujņcych linii zabudo-
wy, 

b) powierzchniň zabudowy nieprzekraczajņcņ 
80% powierzchni terenu ograniczonego li-
niami zabudowy, 

c) powierzchniň terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszņ niż 30% powierzchni działki; 

2) tereny MN2, MN3, MN4, MN5, MN6 zabu-
dowane, dla których ustala siň: 

a) w przypadku rozbiórki, rozbudowy lub 
nadbudowy istniejņcej zabudowy sytu-
owanie na każdej działce budowlanej jed-
nego budynku mieszkalnego wolno stojņ-
cego, dla działek istniejņcej zabudowy bliź-
niaczej – bliźniaczego, i maksymalnie 
dwóch budynków gospodarczo-
garażowych, z zastosowaniem: 

- wysokoŌci budynków mieszkalnych – II 
kondygnacje nadziemne, z dachem stro-
mym o nachyleniu połaci co najmniej 35°, 
w tym poddasze użytkowe lub I kondygna-
cji, z dachem stromym o nachyleniu połaci 
co najmniej 35° – w tym poddasze nieużyt-
kowe i wysokoŌci budynku nieprzekracza-
jņcej 8,5 m od poziomu terenu wzdłuż 
obowiņzujņcych linii zabudowy, 
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b) dopuszcza siň możliwoŌń adaptacji podda-
sza budynków istniejņcych na mieszkanie 
bez zmiany nachylenia i wysokoŌci dachu, 

c) łņcznņ powierzchniň zabudowy nieprzekra-
czajņcņ 40% powierzchni działki budowla-
nej, 

d) powierzchniň terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszņ niż 30% powierzchni działki. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, 
MN6) ustala siň obowiņzek realizacji miejsc posto-
jowych, w iloŌci co najmniej 2 miejsc postojowych 
lub garażowych na każdej działce budowlanej. 
 
§ 11. 1. Dla terenów zieleni (Z), o których mowa 
w §5 ust. 1 pkt 9, ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcego zadrzewienia, 
wskazane kształtowanie szpalerowej zieleni 
wysokiej i zieleni urzņdzonej; 

2) zakaz zabudowy budynkami; 
3) możliwoŌń sytuowania urzņdzeŊ i sieci in-

frastruktury technicznej, z obowiņzkiem za-
pewnienia dostňpu ciņgów pieszych 
i oŌwietlenia; 

4) możliwoŌń łņczenia z sņsiednimi nieru-
chomoŌciami przeznaczonymi pod zabu-
dowň. 

2. Dla terenów elektroenergetyki (E), 
o których mowa w §5 ust. 1 pkt 10, istniejņcych 
stacji transformatorowych ustala siň możliwoŌń 
realizowania budynków i budowli zwiņzanych 
z wyznaczonņ funkcjņ terenu z zastosowaniem 
niepowiňkszania istniejņcej powierzchni zabudo-
wanej o wiňcej niż 10% oraz minimalnej po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego – 10% 
wyznaczonego terenu. 

 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 12. Ochronň Ōrodowiska realizuje siň poprzez: 
1) pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym 

zbiorowe zaopatrzenie w wodň i zbiorowy 
odbiór Ōcieków komunalnych oraz wód 
opadowych i roztopowych pochodzņcych 
z dróg i parkingów o trwałej nawierzchni; 

2) ustalenia dotyczņce zasad zabudowy, 
w tym wskaźników terenów biologicznie 
czynnych; 

3) selektywny system zbierania odpadów oraz 
postňpowanie zgodne z przepisami odrňb-
nymi; 

4) ochronň wyznaczonych terenów mieszka-
niowych (MN, MW) i mieszkaniowo-
usługowych (U/MW) przed emisjami hała-
su oraz substancjami do powietrza 
z sņsiednich terenów usługowych (U) 
i produkcyjnych (P), poprzez zastosowanie 
odpowiednich Ōrodków technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych. 

 

Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 13. 1. Układ komunikacyjny, na obszarze objňtym 
planem, obejmuje: 

1) drogi publiczne, o których mowa w § 5 pkt 
11, lit. a; 

2) drogi wewnňtrzne, o których mowa w § 
5 pkt 11, lit. b. 

2. Powiņzania zewnňtrzne obszaru objňtego 
planem, zapewnia obwodowy układ ulic głównych 
i zbiorczych: al. PowstaŊców Wlkp., ul. Głuchow-
ska, ul. Kossaka i ul. F. Philipsa. 
 
§ 14. 1. Dla wszystkich dróg publicznych, o których 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 lit. a, majņ zastosowanie 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadań 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2. Realizacja miejsc postojowych, na warun-
kach okreŌlonych w rozporzņdzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dań budynki i ich usytuowanie. 

3. Dla przebiegu czňŌci al. PowstaŊców Wlkp. 
(droga wojewódzka nr 188), ustala siň: 

1) rozgraniczenie i parametry pasa drogowe-
go zgodnie z oznaczeniem na rysunku; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w pa-
sie drogowym. 

4. Docelowo dla przebiegu ul. Głuchowskiej 
ustala siň: 

1) zmiennņ szerokoŌń pasa drogowego, zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku; 

2) dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu; 
3) obowiņzek wyznaczenia w pasie drogo-

wym Ōcieżki rowerowej, zapewniajņcej ciņ-
głoŌń ruchu rowerowego wzdłuż obwodni-
cy Ōródmiejskiej; 

4) zjazdy na prawe skrňty stanowiņce powiņ-
zanie ulicy z drogami wewnňtrznymi KDW2 
i KDW3 oraz umożliwiajņce obsługň terenu 
stacji paliw UHp1; 

5) możliwoŌń sytuowania miejsc postojowych 
w pasie drogowym. 

5. Dla przebiegu ul. Naftowej ustala siň: 
1) zmiennņ szerokoŌń pasa drogowego, zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku; 
2) powiņzanie z podstawowym układem ko-

munikacyjnym miasta poprzez skrzyżowa-
nie z ulicami F. Philipsa i Kossaka; 

3) lokalizacjň obustronnych zjazdów, służņ-
cych obsłudze wyznaczonych terenów; 

4) możliwoŌń sytuowania miejsc postojowych 
w pasie drogowym. 

6. Dla przebiegu ul. Chodkiewicza ustala siň: 
1) zmiennņ szerokoŌń pasa drogowego, zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku; 
2) powiņzanie z podstawowym układem ko-

munikacyjnym miasta, poprzez dwa skrzy-
żowania z ulicņ Kossaka, z zasadņ prawych 
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skrňtów dla skrzyżowania usytuowanego 
bliżej ronda i ulicy Głuchowskiej, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku; 

3) dostňp z ulicy do dróg wewnňtrznych 
KDW4 i KDW5; 

4) obsługň terenów położonych wzdłuż pasa 
drogowego; 

5) możliwoŌń sytuowania miejsc postojowych 
w pasie drogowym. 

 
§ 15. 1. Wyznaczone drogi wewnňtrzne (KDW), 
o których mowa w §5 ust. 1 pkt 11 lit. b, obejmujņ: 

1) drogň wewnňtrznņ KDW1, służņcņ obsłudze 
terenów U3, U/P1 i P, z możliwoŌciņ lokali-
zacji miejsc postojowych; 

2) drogň wewnňtrznņ KDW2, służņcņ obsłudze 
terenu MW; 

3) drogň wewnňtrznņ KDW3, służņcņ obsłudze 
terenów U1, U2 i P; 

4) drogň wewnňtrznņ KDW4, zapewniajņcņ 
dostňp do terenu MN1 i czňŌciowo MN2, 
poprzez zjazd z drogi dojazdowej KD-D; 

5) drogň wewnňtrznņ KDW5, służņcņ obsłudze 
terenu U4, z lokalizacjņ miejsc postojo-
wych. 

2. Dla dróg wewnňtrznych ustala siň nakaz 
stosowania pasów ruchu nie mniejszych niż okre-
Ōlone w przepisach odrňbnych dla publicznych 
dróg dojazdowych. 
 
§ 16. 1. Dla obszaru objňtego planem ustala siň 
nastňpujņce zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – 
z miejskiej sieci wodociņgowej; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych – poprzez istniejņce sieci kanaliza-
cji sanitarnej; 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 

a) z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni do miejskiego systemu kanali-
zacyjnego, 

b) z pozostałych terenów – poprzez zastoso-
wanie retencji i infiltracji do gruntu 
z zapewnieniem ochrony interesu osób 
trzecich i uwzglňdnieniem wymagaŊ 

ochrony Ōrodowiska, okreŌlonych w prze-
pisach odrňbnych; 

4) zasilanie w energiň elektrycznņ – 
z istniejņcego systemu elektroenergetycz-
nego, na warunkach dostawcy; 

5) zaopatrzenie w gaz ziemny – z istniejņcego 
systemu gazociņgowego, na warunkach 
dostawcy; 

6) zaopatrzenie w energiň cieplnņ z indywidu-
alnych systemów grzewczych, z zastoso-
waniem paliw charakteryzujņcych siň niskņ 
emisyjnoŌciņ do Ōrodowiska, spełniajņcych 
wymagania programu ochrony powietrza 
dla strefy powiat pilski lub z sieci zdala-
czynnych, z kotłowni rejonowej KR-
Koszyce; 

7) obsługň telekomunikacyjnņ - poprzez ist-
niejņce systemy łņcznoŌci oraz inne urzņ-
dzenia łņcznoŌci publicznej. 

2. Na obszarze objňtym planem dopuszcza 
siň realizacjň uzbrojenia technicznego niewymie-
nionego w uchwale, służņcego obsłudze wyzna-
czonego terenu. 

3. Gospodarowanie odpadami w tym niebez-
piecznymi, powstajņcymi na obszarze objňtym 
planem, w tym również przemieszczenie mas 
ziemnych powstałych w procesie inwestycyjnym, 
nastņpi poprzez komunalny system odbioru odpa-
dów i postňpowanie zgodne z planem gospodarki 
odpadami dla Gminy Piła, z zastosowaniem prze-
pisów odrňbnych w tym zakresie. 

 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 17. Dla wszystkich terenów objňtych planem 
ustala siň stawkň – 30%, stanowiņcņ podstawň do 
okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Piły. 
 
§ 19. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Wiceprzewodniczņcy  

Rady Miasta Piły  
(-) Janusz Kubiak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr  XIII/184/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 25 października 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr  XIII/184/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 25 października 2011 r. 

 
STWIERDZENIE ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

PIŁY W REJONIE UL. GŁUCHOWSKIEJ I AL. POWSTAŉCÓW WLKP. Z USTALENIAMI STUDIUM 
UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY

. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 
poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 
poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. 
z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada 
Miasta Piły  
stwierdza zgodnoŌń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Piły w rejonie 
ul. Głuchowskiej i al. PowstaŊców Wlkp. z ustale-
niami zmiany studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piły 
(uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 
24 stycznia 2006 r.). 
 

Uzasadnienie 
Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Głuchow-
skiej i al. PowstaŊców Wlkp. obejmuje zainwesto-
wane tereny przemysłowo-usługowe i mieszka-
niowe, położone w północno-wschodniej czňŌci 
miasta. W strukturze przestrzennej studium wyod-
rňbniony teren objňty jest zasiňgiem obszarów 
przeznaczonych pod zabudowň. Rejon al. Po-
wstaŊców Wlkp., ul. Głuchowskiej i ul. Kossaka 
oznaczono w studium jako teren zainwestowany o 
przeważajņcej funkcji usługowej i produkcyjnej. 
Rozwiņzania przestrzenne przyjňte w planie sņ 
zgodne z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piły w zakresie zmian w strukturze prze-
strzennej miasta, zasad ochrony Ōrodowiska, kie-
runków rozwoju komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej oraz polityki przestrzennej
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr  XIII/184/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 25 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. GŁUCHOWSKIEJ I AL. 
POWSTAŉCÓW WLKP., INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO 

ZADAŉ WŁASNYCH 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, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z ustalonymi w §16 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ul. Głuchowskiej i al. PowstaŊców 
Wlkp. zasadami budowy, rozbudowy i moderniza-
cji systemów infrastruktury technicznej nie roz-
strzyga siň o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ 
do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania. 

 
 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 334 – 33166 – Poz. 5678,5679 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr  XIII/184/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 25 października 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. 
GŁUCHOWSKIEJ I AL. POWSTAŉCÓW WLKP. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 

Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ul. Głuchowskiej i al. PowstaŊców 
Wlkp. nie rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR X/68/2011 RADY GMINY TARNÓWKA 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 
ze zm.) Rada Gminy w Tarnówce uchwala, co nastň-
puje:  

§ 1. Ustala siň roczne stawki podatku od Ōrodków 
transportowych: 

1) od samochodu ciňżarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie 620,00 
zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie 930,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.030,00 zł 
2) od samochodu ciňżarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton w zależnoŌci od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawiesze-
nia: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oŌ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

dwie osie 
12 13 1.000 1.050 
13 14 1.100 1.150 
14 15 1.200 1.250 
15  1.300 1.350 

trzy osie 
12 17 1.050 1.100 
17 19 1.150 1.200 
19 21 1.250 1.300 
21 23 1.350 1.400 
23 25 1.450 1.700 
25  1.580 1.700 

cztery osie i wiňcej 
12 25 1.250 1.350 
25 27 1.350 .1.450 
27 29 1.500 1.800 


