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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IV/24/11 

Rady Miasta i Gminy GołaŊcz 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GOŁAŉCZY W REJONIE ULIC: SMOLARY I OSADA, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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), 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), Rada 
Miasta i Gminy GołaŊcz, rozstrzyga, co nastňpuje:  

Obszar objňty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta GołaŊczy 
w rejonie ulic: Smolary i Osada posiada istniejņce 
uzbrojenie techniczne w zakresie, o którym mowa 
w §17 ust. 1 pkt 1-3 uchwały, obejmujņce zadania 
własne gminy, w zwiņzku z tym nie rozstrzyga siň 
o sposobie i realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasadach ich finanso-
wania. 

  
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr IV/24/11 

Rady Miasta i Gminy GołaŊcz 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GOŁAŉCZY W REJONIE ULIC: SMOLARY I OSADA 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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), 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), Rada Miasta i Gminy GołaŊcz, 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

Nie rozpatruje siň uwag do planu w zwiņzku 
z tym, że do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta GołaŊczy w rejonie 
ulic: Smolary i Osada nie wniesiono uwag 
i Burmistrz Miasta i Gminy GołaŊcz nie przedstawił 
listy nieuwzglňdnionych uwag, o której mowa 
w art.17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

. 
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UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY 

 z dnia 16 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ulic Wojska 

Polskiego i Staszica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (j.t.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zmiany: 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, 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, Nr 157 poz. 1241, 
Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675, Nr 40 poz. 230), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
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marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 
zmiany: 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 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008 
r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz.1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 
poz. 1043, Nr 130 poz. 871), Rada Miejska 
w Chodzieży uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie 
ulic Wojska Polskiego i Staszica, zwany dalej pla-
nem. 

2. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czono graficznie na rysunku planu w skali 1: 1 000. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ : 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, 

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

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ze stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego m. Chodzieży, 
stanowiņce załņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego m. Cho-
dzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego 
i Staszica, stanowiņce załņcznik nr 3 do 
uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ  

1) obiekty i tereny podlegajņce ochronie wy-
magajņce ustalenia granic i sposobów za-
gospodarowania ustalanych na podstawie 
przepisów odrňbnych, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpie-
czeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych, 

2) obszary przestrzeni publicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 

3) tereny, które mogņ byń objňte scaleniem 
i ponownym podziałem nieruchomoŌci, 
o których mowa w przepisach 
o gospodarce nieruchomoŌciami. 

2. Na obszarze objňtym planem nie ustala siň 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów. 
 
§ 3. Obowiņzujņ nastňpujņce oznaczenia graficzne, 
okreŌlone na rysunku : 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

2) obowiņzujņce linie zabudowy, 
3) obowiņzujņcy kierunek kalenic, 
4) obowiņzujņca elewacja wejŌciowa, 

5) obowiņzujņce usytuowanie przy granicy 
działki, 

6) obowiņzujņca partia wejŌciowo-
wystawowa usług, 

7) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy mieszkaniowej, usługowej 
i gospodarczej. 

 
§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenów : 

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

2) teren zabudowy usługowej; oznaczenie na 
rysunku – U. 

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz 
odmiennych warunkach zabudowy 
i zagospodarowania, oznaczono dodatkowym 
symbolem cyfrowym. 

3. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala siň prawo 
adaptacji całoŌci zabudowy lub jej czňŌci na usługi 
służņce zaspokojeniu potrzeb ludnoŌci 
a niewytwarzajņce bezpoŌrednio dóbr material-
nych, w szczególnoŌci handel, gastronomiň, edu-
kacjň, kulturň, usługi typu notariat, poczta, biuro 
turystyczne, itp. i niepowodujņce uciņżliwoŌci dla 
otoczenia zwłaszcza w zakresie hałasu, zanieczysz-
czenia powietrza i odpadami – zgodnie z § 11 ust. 
3. 
 
§ 5. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym - tereny, dla których przeznaczono, 
w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe 
użytkowanie, mogņ byń wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z planem. 
 
§ 6. Dla wyznaczonych terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (MN), o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1, ustala siň nastňpujņce warunki 
przekształceŊ oraz zabudowy i zagospodarowania: 

1) teren – 1MN – teren istniejņcej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej położonej 
w granicach zabytkowego układu urbani-
stycznego miasta; 

a) obowiņzek trwałego zachowania elemen-
tów historycznego założenia urbanistycz-
nego takich, jak linia zabudowy tworzņca 
pierzejň ul. Wojska Polskiego, przeważajņce 
gabaryty istniejņcych obiektów, pionowe 
podziały elewacji zgodne z podziałem dzia-
łek; zakaz lokalizacji ryzalitów, wykuszy, 
wejŌń i schodów zewnňtrznych, ramp, po-
chylni, zadaszeŊ itp. elementów zwiņza-
nych z budynkiem w pierzei ul. Wojska Pol-
skiego; 

b) zakaz realizacji nowych budynków miesz-
kalnych, z wyłņczeniem działki nr ewid. 
2640/1, z zastrzeżeniem pkt 1g, dla której 
ustala siň możliwoŌń realizacji nowego bu-
dynku mieszkalnego; budynek II kondygna-
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cyjny (w tym poddasze użytkowe z zakazem 
stosowania Ōcianki kolankowej), dach sy-
metryczny dwuspadowy o nachyleniu po-
łaci od 40° do 50°, doŌwietlenie poddasza 
wyłņcznie przy użyciu okien w szczytach 
budynku lub okien połaciowych – obowiņ-
zek uzyskania uzgodnienia zakresu prac 
i uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace przy zabytku lub na obszarze wpi-
sanym do rejestru zabytków; 

c) zakaz nadbudowy oraz zmiany istniejņcego 
kņta nachylenia połaci dachowych budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych, 
z dopuszczeniem dla budynku mieszkalne-
go na działce nr ewid. 2643 zmiany stropo-
dachu płaskiego na dach symetryczny 
o połaciach nachylonych nie mniej niż 15° 
i nie wiňcej niż 45° z zakazem stosowania 
Ōcianek kolankowych; 

d) zakaz stosowania na elewacjach i dla po-
kryń dachowych kolorów pełnych np. ziele-
ni, błňkitu, fioletu; pokrycia dachowe 
i elewacje o niewyróżniajņcej siň kolorysty-
ce winny charakteryzowań siň wysokņ ja-
koŌciņ materiałów wykoŊczeniowych (za-
kaz licowania Ōcian zewnňtrznych blachņ); 

e) obowiņzek uzyskania uzgodnienia zakresu 
prac i uzyskania pozwolenia Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków na prace przy zabytku lub na ob-
szarze wpisanym do rejestru zabytków: 

- dla robót remontowo-budowlanych 
i inżynierskich dla poszczególnych obiek-
tów oraz robót ziemnych w granicach za-
bytkowego układu; 

- poprzedzajņcego wydanie decyzji pozwo-
lenia na budowň; 

- dokumentacji projektowych; 
f) zakaz lokalizowania, w głňbi działki, budyn-

ków wyższych niż budynek zlokalizowany 
w pierzei ulicy; 

g) wskaźnik zabudowy nie wiňkszy niż 80% – 
wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek 
powierzchni całkowitej budynków do po-
wierzchni terenu; powierzchniň całkowitņ 
budynku stanowi suma powierzchni 
wszystkich nadziemnych kondygnacji mie-
rzonych po obrysie zewnňtrznym budynku; 
o ile na działce zabudowanej wskaźnik po-
wierzchni zabudowy przekracza 80% – 
ustala siň zakaz nowej zabudowy; 

h) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnego nie mniejszy niż 20% – wskaźnik 
wyznacza stosunek powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego do powierzchni terenu; 

i) zakaz lokalizacji obiektów typu kontenery, 
garaże blaszane; 

j) zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych, 
z wyłņczeniem osłon Ōmietnikowych; zakaz 
stosowania prefabrykowanych ogrodzeŊ 
betonowych – od strony przestrzeni pu-
blicznej; 

2) teren – 2MN – teren projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

a) prawo realizacji, na jednej działce, jednego 
budynku jednorodzinnego obowiņzkowo 
usytuowanego przy granicy działki, wzdłuż 
obowiņzujņcej linii zabudowy wyznaczonej 
jako prosta prostopadła do granicy działki 
w odległoŌci 5,0 m od linii rozgraniczajņcej 
pas drogowy; budynek II kondygnacyjny (w 
tym poddasze użytkowe z dopuszczalnņ 
Ōciankņ kolankowņ nie wyższņ niż 50 cm), 
dach symetryczny dwuspadowy 
o nachyleniu połaci od 40° do 50° 
i doŌwietleniu poddasza wyłņcznie przy 
użyciu okien w szczytach budynku lub 
okien połaciowych; wysokoŌń kalenicy do 
10,0m powyżej poziomu terenu – wysokoŌń 
mierzona od poziomu terenu przy najniżej 
położonym punkcie obrysu budynku do 
najwyżej położonej krawňdzi jego dachu; 
dach prostopadły do obowiņzujņcej linii 
zabudowy, kierunek kalenicy oraz elewacja 
wejŌciowa – zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku; poziom parteru nie wyższy niż 0,5 m 
od poziomu terenu; 

b) prawo realizacji jednego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo- garażowego 
w wyznaczonych maksymalnych nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy – zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku; dopuszcza siň 
usytuowanie budynku przy granicy działki; 
budynek I kondygnacyjny (bez poddasza 
użytkowego), dach od jedno- do wielospa-
dowego o nachyleniu połaci od 15° do 50°; 
budynek nie może byń wyższy niż budynek 
zlokalizowany w pierzei ulicy; 

c) obowiņzek odprowadzenia na własnņ 
działkň wód opadowych i roztopowych 
z połaci skierowanej na działkň sņsiedniņ; 

d) zakaz stosowania na elewacjach i dla po-
kryń dachowych kolorów pełnych np. ziele-
ni, błňkitu, fioletu; 

e) dostňpnoŌń komunikacyjna od strony po-
łudniowej – projektowana droga we-
wnňtrzna położona poza granicami planu; 

f) wskaźnik zabudowy nie wiňkszy niż 60% – 
wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek 
powierzchni całkowitej budynku do po-
wierzchni terenu; powierzchniň całkowitņ 
budynku stanowi suma powierzchni 
wszystkich nadziemnych kondygnacji mie-
rzonych po obrysie zewnňtrznym budynku; 

g) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnego nie mniejszy niż 30% – wskaźnik 
wyznacza stosunek powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego do powierzchni terenu; 

h) zakaz lokalizacji obiektów typu kontenery, 
garaże blaszane; 

i) zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych, 
z wyłņczeniem osłon Ōmietnikowych; zakaz 
stosowania prefabrykowanych ogrodzeŊ 
betonowych – od strony przestrzeni pu-
blicznej; 
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3) teren – 3MN – teren istniejņcej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ; 

a) prawo przeniesienia lamusa tkackiego wpi-
sanego do rejestru zabytków po uzyskaniu 
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na prze-
mieszczenie zabytku nieruchomego; 

b) zakaz realizacji budynku gospodarczego 
lub gospodarczo- garażowego oraz lokali-
zacji obiektów typu kontenery, garaże bla-
szane; 

c) dostňpnoŌń komunikacyjna od strony za-
chodniej – istniejņcy wjazd bramowy; do-
puszcza siň utworzenie dojazdu 
z projektowana drogi wewnňtrznej położo-
nej poza granicami planu; 

d) dopuszcza siň zmianň stropodachu pła-
skiego na dach symetryczny (bez poddasza 
użytkowego) o połaciach nachylonych nie 
mniej niż 15° i nie wiňcej niż 45° z zakazem 
stosowania Ōcianek kolankowych; 

e) zakaz stosowania na elewacjach i dla po-
kryń dachowych kolorów pełnych np. ziele-
ni, błňkitu, fioletu; 

f) wskaźnik zabudowy nie wiňkszy niż 60% – 
wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek 
powierzchni całkowitej budynku do po-
wierzchni terenu; powierzchniň całkowitņ 
budynku stanowi suma powierzchni 
wszystkich nadziemnych kondygnacji mie-
rzonych po obrysie zewnňtrznym budynku; 

g) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnego nie mniejszy niż 30% – wskaźnik 
wyznacza stosunek powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego do powierzchni terenu; 

h) obowiņzek realizacji pełnego ogrodzenia 
w linii pasa drogowego ul. Staszica, zakaz 
stosowania prefabrykowanych ogrodzeŊ 
betonowych – od strony przestrzeni pu-
blicznej. 

 
§ 7. Dla wyznaczonego terenu zabudowy usługo-
wej (U), o którym mowa w §4 ust.1 pkt 2, ustala siň 
usługi służņce zaspokojeniu potrzeb ludnoŌci, 
a niewytwarzajņce bezpoŌrednio dóbr material-
nych, w szczególnoŌci handel, gastronomiň, edu-
kacjň kulturň, usługi typu notariat, poczta, biuro 
turystyczne, itp. i niepowodujņce uciņżliwoŌci dla 
otoczenia zwłaszcza w zakresie hałasu, zanieczysz-
czenia powietrza i odpadami – zgodnie z § 11 ust.3 
oraz ustala siň nastňpujņce warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 

1) prawo realizacji dwóch budynków usługo-
wych usytuowanych wzdłuż obowiņzujņ-
cych linii zabudowy wyznaczonych 
w granicy działki oraz jako proste prosto-
padłe do granicy działki, z obowiņzujņcņ 
partiņ wejŌciowo-wystawowņ o szerokoŌci 
8.0m w linii granicznej; budynki II kondy-
gnacyjne (w tym poddasze użytkowe 
z zakazem stosowania Ōcianki kolankowej), 
dach symetryczny dwuspadowy 
o nachyleniu połaci od 40° do 50° i kalenicy 

w kształcie litery „T”, doŌwietlenie podda-
sza wyłņcznie przy użyciu okien 
w szczytach budynku lub okien połacio-
wych; poziom parteru nie wyższy niż 0,5m 
od poziomu terenu – obowiņzek uzyskania 
uzgodnienia dokumentacji projektowej 
i uzyskania pozwolenia WWKZ na prace 
przy zabytku lub na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków; 

2) dopuszcza siň zagospodarowanie terenu, 
w całoŌci lub w czňŌci, jako „ogródka ga-
stronomicznego” z dojŌciem od ul. Staszi-
ca; 

3) dopuszcza siň funkcjň uzupełniajņcņ – 
mieszkanie właŌciciela o powierzchni nie 
wiňkszej niż 30% powierzchni użytkowej 
usług; 

4) wskaźnik zabudowy nie wiňkszy niż 60% – 
wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek 
powierzchni całkowitej budynku do po-
wierzchni terenu; powierzchniň całkowitņ 
budynku stanowi suma powierzchni 
wszystkich nadziemnych kondygnacji mie-
rzonych po obrysie zewnňtrznym budynku; 

5) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnego nie mniejszy niż 20% – wskaźnik 
wyznacza stosunek powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego do powierzchni terenu; 

6) zakaz stosowania na elewacjach i dla po-
kryń dachowych kolorów pełnych np. ziele-
ni, błňkitu, fioletu; pokrycia dachowe 
i elewacje oraz ogrodzenie 
o niewyróżniajņcej siň kolorystyce winny 
charakteryzowań siň wysokņ jakoŌciņ mate-
riałów wykoŊczeniowych (zakaz licowania 
Ōcian zewnňtrznych blachņ); 

7) zakaz realizacji budynku gospodarczego 
lub gospodarczo-garażowego oraz lokaliza-
cji obiektów typu kontenery, garaże bla-
szane; 

8) obsługa komunikacyjna wyłņcznie od ul. 
Wojska Polskiego; 

9) obowiņzek realizacji pełnego ogrodzenia 
w linii pasa drogowego ul. Staszica, zakaz 
stosowania prefabrykowanych ogrodzeŊ 
betonowych – od strony przestrzeni pu-
blicznej. 

 
§ 8. Dla terenu objňtego planem zapewnione jest 
powiņzanie zewnňtrzne poprzez drogi wewnňtrzne 
z istniejņcņ drogņ dojazdowņ (ul. Wojska Polskie-
go). 
 
§ 9. Na całym obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce wskaźniki służņce wyznaczaniu iloŌci 
miejsc dla parkowania samochodów osobowych: 

1) dla mieszkalnictwa – 1 miejsce postojowe/ 
1 mieszkanie, 

2) dla usług – 10÷20 miejsc postojowych/ 
1000 m² powierzchni użytkowej obiektu. 
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§ 10. 1. Dla obszaru objňtego planem ustala siň 
nastňpujņce zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň – z istniejņcej sieci 
wodociņgowej, podłņczonej do systemu 
wodociņgowego miasta, 

2) zasilanie w energiň elektrycznņ – 
z istniejņcego systemu elektroenergetycz-
nego, 

3) zaopatrzenie w gaz – z istniejņcej sieci ga-
zociņgowej, 

4) zaopatrzenie w ciepło – z sieci zdalaczyn-
nych lub ze źródeł ciepła, z zastosowaniem 
paliw : gazowych, płynnych lub stałych 
charakteryzujņcych siň niskimi wskaźnika-
mi emisji oraz wykorzystaniem alternatyw-
nych źródeł energii i urzņdzeŊ do ich spa-
lania o wysokim stopniu sprawnoŌci, 

5) odprowadzenie Ōcieków bytowych – do 
istniejņcej sieci kanałów sanitarnych, 

6) odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych – do istniejņcej sieci kanali-
zacji deszczowej, 

7) zagospodarowanie odpadów w sposób se-
lektywny w wyznaczonych miejscach i ich 
dalsze zagospodarowanie zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami 
i przepisami odrňbnymi w tym zakresie, 

8) obsługa telekomunikacyjna – poprzez ist-
niejņcy, rozbudowywany system łņcznoŌci 
telefonicznej. 

2. W zwiņzku z ustaleniami ust. 1 nie roz-
strzyga siň o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ 
do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania. 
 
§ 11. 1. Tereny, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 
§ 6 pod wzglňdem ochrony przed hałasem należņ 
do terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Oddziaływanie zwiņzane z prowadzonņ 
działalnoŌciņ usługowņ nie może powodowań 
przekroczenia standardów jakoŌci Ōrodowiska 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych poza tere-
nem, do którego prowadzņcy działalnoŌń gospo-
darczņ posiada tytuł prawny. 

2. Ochronň Ōrodowiska realizuje siň poprzez: 
1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe za-

opatrzenie w wodň oraz odbiór Ōcieków by-

towych, wód opadowych i roztopowych, 
z zachowaniem przepisów o Ōrodowisku, 

2) komunalny system odbioru odpadów, 
3) zachowanie zieleni naturalnej. 

3. Ilekroń w uchwale mowa o usługach nie-
powodujņcych uciņżliwoŌci w sferze: 

1) hałasu – należy przez to rozumień zacho-
wanie dopuszczalnego poziomu hałasu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi w tym za-
kresie; 

2) zanieczyszczenia powietrza – należy przez 
to rozumień zakaz wprowadzania do atmos-
fery znacznych iloŌci gazów i pyłów; 

3) zanieczyszczenia odpadami – należy przez 
to rozumień zakaz wytwarzania odpadów 
w znacznych iloŌciach. 

 
§ 12. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarze objňtym planem, ustala 
siň obowiņzek uzgadniania z Wielkopolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków prac ziem-
nych zwiņzanych z zagospodarowaniem lub zabu-
dowņ terenu w celu uzyskania pozwolenia WWKZ 
na prace archeologiczne. 
 
§ 13. Ustala siň stawkň procentowņ służņcņ nali-
czeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoŌci 
30%. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Chodzieży. 
 

§ 15. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objňtym niniejszņ uchwa-
łņ, tracņ moc ustalenia uchwały Nr XXII/235/2004 
Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 
2004r. o miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego m. Chodzieży w rejonie ulic: Woj-
ska Polskiego i Staszica (Dz. Urz. Woj. Wielkopol-
skiego Nr 1 z dnia 10 stycznia 2005 r.). 
 
§ 16. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņca Rady Miejskiej  

(-) Mirosława Kutnik 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr IV/21/11 

Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 16 lutego 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IV/21/11 

Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 16 lutego 2011 r. 

 
STWIERDZENIE ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŉ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA CHODZIEŻY 

Stosownie do 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 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199 
poz.1227, Nr 201 poz. 1227, Nr 220 poz. 1413, Dz. 
U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 
poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 
poz. 871), Rada Miejska w Chodzieży stwierdza  

zgodnoŌń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic 
Wojska Polskiego i Staszica, z ustaleniami tekstu 
ujednoliconego studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chodzieży (uchwała Nr XLIII/400/06 Rady 
Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 października 
2006r. o zmianie studium uwarunkowaŊ 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chodzieży).  
Uzasadnienie  
W miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Woj-
ska Polskiego i Staszica uwzglňdniono wyznaczony 
w studium zasiňg obszarów przeznaczonych pod 
zabudowň oraz zasady dysponowania wyodrňb-
nionymi terenami. Uchwalenie dotychczasowego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chodzieży poprzedzało stwier-
dzenie zgodnoŌci planu z ustaleniami studium 
(załņcznik nr 3 do uchwały Nr XXII/235/2004 Rady 
Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.). 
Plan dla rejonu ulic Wojska Polskiego i Staszica 
obejmuje obszar przeznaczony pod zabudowň 
w dotychczasowym planie, stņd jego ustalenia sņ 
również zgodne ze studium.  
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IV/21/11 

Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 16 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEŻY W REJONIE ULIC WOJSKA POLSKIEGO 
I STASZICA. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: 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 2007 r. Nr 
127 poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 
poz. 1227, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 
poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871), Rada 
Miejska w Chodzieży postanawia, co nastňpuje:  

§ 1. Nie uwzglňdniń przedstawionych przez Burmi-
strza Miasta Chodzieży nieuwzglňdnionych uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Woj-
ska Polskiego i Staszica : 

1) budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej ( ul. Sta-
szica) do terenu nieruchomoŌci oznaczonej 
jako działki o nr geod. 2629/1 i 2630/1, uza-
sadnienie: w odpowiedzi na zawiadomienie 
o przystņpieniu do sporzņdzenia planu Wiel-
kopolski Zarzņd Dróg Wojewódzkich jedno-
znacznie okreŌlił (ust.4 pisma WZDW) – (…) 
„Nie wyraża siň zgody na budowň nowych, 
bezpoŌrednich zjazdów.”; projekt planu został 
uzgodniony przez WZDW bez uwag; próba 
ustalenia wjazdu od ul. Staszica byłaby 

sprzeczna z wieloletnimi działaniami majņcy-
mi polepszyń warunki skrzyżowania; 

2) wprowadzenie nowych zasad zabudowy dla 
terenu zabudowy usługowej (U): jednego bu-
dynku o wiňkszych gabarytach, o wys. II. kon-
dygnacji + poddasze użytkowe, z możliwoŌciņ 
stosowania Ōcianki kolankowej, zmian pokry-
cia dachowego, uzasadnienie: plan miejsco-
wy z 2004r, nie dopuszczał zabudowy na 
działce nr ewid.2629/1; wprowadzona zabu-
dowa w formie dwóch budynków, skala za-
budowy, wysokoŌń, wykluczenie Ōcianki ko-
lankowej, rodzaj pokrycia i inne standardy 
dot. jej kształtowania sņ jednolite dla całego 
obszaru objňtego planem; nie ma żadnego 
uzasadnienia dla wprowadzenia innych wa-
runków zabudowy dla terenu U; utrzymanie 
właŌciwej skali i formy zabudowy dla obszaru 
zabytkowego układu urbanistycznego jest ab-
solutnie konieczne. 

§ 2. Uwzglňdniń przedstawionņ przez Burmistrza 
Miasta Chodzieży uwzglňdnionņ uwagň do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Pol-
skiego i Staszica : 

1) zmniejszenie dla terenu U wskaźnika po-
wierzchni biologicznie czynnej, uzasadnienie: 
dopuszczalne wprowadzenie wskaźnika takie-
go, jak dla terenu 1MN - 20%. 
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UCHWAŁA NR IV/13/2011 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ 

 z dnia 21 lutego 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 11,art. 50 ust.6, 
art.96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175 , poz. 
1362 ze zm.) uchwala siň co nastňpuje : 

§ 1. W uchwale Nr Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady 
Miejskiej Grabowa nad Prosnņ z dnia 26 czerwca 
2009 r. w sprawie okreŌlenia szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatnoŌci za usługi opiekuŊcze 
oraz szczegółowych warunków czňŌciowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobiera-
nia wprowadza siň nastňpujņce zmiany :  

1) § 3 otrzymuje brzmienie " Ustala siň godzi-
nowņ stawkň bňdņcņ podstawņ za Ōwiadczo-
ne usługi w wysokoŌci 24,20 słownie (dwa-
dzieŌcia cztery złote 20/100)".  

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 
XXIV/156/2009 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosnņ 
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie okreŌlenia 
szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatnoŌci za usługi opiekuŊcze oraz szczegóło-
wych warunków czňŌciowego lub całkowitego zwol-
nienia od opłat i trybu ich pobierania pozostaje bez 
zmian.  


