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UCHWA£A Nr XXXVIII/303/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko³a w rejonie ulic Sienkiewicza
i Nagórnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�n.
zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmianami) w zwi¹zku
uchwa³¹ Nr XXIV/174/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23
kwietnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko³a w
rejonie ulic: Sienkiewicza i Nagórnej, Rada Miejska w Kole
uchwala, co nastêpuje:

DZIA£ I

Ustalenia ogólne

ROZDZIA£ 1

Zakres obowi¹zywania planu.

§1. 1. Stwierdza siê zgodno�æ ustaleñ zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko³a w
rejonie ulic: Sienkiewicza i Nagórnej z ustaleniami Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Ko³a uchwalonego uchwa³¹ Nr XVI/100/99 Rady
Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 1999r.

2. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ko³a w rejonie ulic Sienkiewicza
i Nagórnej, zwan¹ dalej planem.

§2. Za³¹cznikami do planu s¹:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3.

§3. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem;

2) symbole terenów;

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
wskazuj¹ stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów:

1) pas technologiczny wzd³u¿ linii elektroenergetycznej �red-
niego napiêcia;

2) granica g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 151.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazuj¹ce
stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów nale¿y aktualizo-
waæ zgodnie ze stanem faktycznym bez wprowadzania zmian
w planie.

4. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczaj¹ce granice
stref i obszarów biegn¹ce na rysunku planu wzd³u¿ linii
podzia³ów geodezyjnych lub linii rozgraniczaj¹cych nale¿y
traktowaæ jako oznaczenia biegn¹ce po tych liniach.

§4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamo-
wy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

2) urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie � nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem, s³u¿¹cy reklamie;

3) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ t¹ granicê dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której nastêpuje
wjazd i wej�cie na dzia³kê;

4) kalenicy dachu � nale¿y przez to rozumieæ najwy¿sz¹ i
najd³u¿sz¹, poziom¹ krawêd� za³amania po³aci dachu stro-
mego;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, przed któr¹ nie wolno
wprowadzaæ nowej zabudowy;

6) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, na której nale¿y zlo-
kalizowaæ frontow¹ elewacjê budynku z zachowaniem stycz-
no�ci minimum w 70% linii elewacji frontowej;

7) obiekcie obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹, która w szczególno-
�ci s³u¿y odprowadzaniu �cieków, dostarczaniu wody,
ciep³a, energii elektrycznej, gazu, podziemn¹ infrastrukturê
teletechniczn¹ a tak¿e stacje transformatorowe, obiekty
przepompowni �cieków, stacje gazowe, urz¹dzenia melio-
racji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych od-
padów komunalnych;

8) przeznaczeniu podstawowym, dominuj¹cym - nale¿y przez
to rozumieæ dominuj¹cy (g³ówny) sposób zagospodaro-
wania terenu;
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9) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupe³niaj¹cym - nale¿y
przez to rozumieæ mo¿liwy sposób zagospodarowania
terenu po spe³nieniu wymagañ okre�lonych w planie, sta-
nowi¹cy uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia
podstawowego;

10) numer i symbol przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ
oznaczenie poszczególnych terenów, okre�laj¹ce ich prze-
znaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i
uzupe³niaj¹ce;

11) powierzchni terenu biologicznie czynnej � nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozu-
mieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie;

12) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony numerem i sym-
bolem, lub samym symbolem;

13) urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ wy-
posa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e
oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekra-
ny akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i
obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie,
a tak¿e wiaty przystankowe, kioski uliczne oraz ogólnodo-
stêpne stacje telefoniczne;

14) us³ugach nieuci¹¿liwych, produkcji nieuci¹¿liwej - nale¿y
przez to rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹, które
nie nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
�rodowiska, nie powoduj¹ ponadnormatywnego ha³asu,
wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i
gleb wód powierzchniowych i podziemnych, ustalonych
przepisami szczególnymi dla okre�lonego dominuj¹cego
przeznaczenia terenu;

15) us³ugach uci¹¿liwych, produkcji uci¹¿liwej - nale¿y przez to
rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹ zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) odpadach niebezpiecznych � nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci,
stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla
�rodowiska;

17) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej
dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej tej dzia³ki.

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne dotycz¹ce przeznaczenia, zasad
u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru

objêtego ustaleniami planu.

§5. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenia poszczególnych terenów, przypo-
rz¹dkowuj¹c im wskazane obok symbole przeznaczenia:

1) P � tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów;

2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) ZP - tereny zieleni urz¹dzonej;

4) KD-L � tereny drogi publicznej - ulicy lokalnej;

5) KD-D � tereny drogi publicznej - ulicy dojazdowej;

6) E - tereny infrastruktury technicznej � elektroenergetyka.

§6. Tereny wymienione w §5 pkt 4 i 5 stanowi¹ podsta-
wow¹ sieæ publicznej komunikacji drogowej, któr¹ nale¿y
realizowaæ zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi.

§7. 1. Cele publiczne takie jak: obiekty obrony cywilnej,
ratownictwa, bezpieczeñstwa pañstwa, obiekty obs³ugi tech-
nicznej wymienione w §4 pkt 7, urz¹dzenia pomocnicze wy-
mienione w §4 pkt 13, urz¹dzenia melioracji, place, zieleñ,
tereny komunikacji wewnêtrznej jezdnej i pieszo-jezdnej, dro-
gi rowerowe, ci¹gi komunikacji pieszej, mo¿na realizowaæ na
ka¿dym terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i
zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

2. Dopuszcza siê na ca³ym obszarze objêtym planem
lokalizacjê zadañ dla realizacji celów publicznych wy³¹cznie
w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, okre�lo-
nych niniejszym planem. Na terenie, gdzie wyst¹pi zapotrze-
bowanie w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹, dopusz-
cza siê budowê stacji transformatorowych i sieci zasilaj¹cych
�redniego oraz niskiego napiêcia na ka¿dym terenie funkcjo-
nalnym.

3. Na ca³ym obszarze planu nie przewiduje siê lokalizacji
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

§8. Zagospodarowanie i zabudowê nale¿y wykonywaæ w
sposób zapewniaj¹cy prawid³ow¹ eksploatacjê obiektów zali-
czanych do celów publicznych, zw³aszcza: obiektów obs³ugi
technicznej, urz¹dzeñ melioracyjnych oraz obiektów obrony
cywilnej, ratownictwa i bezpieczeñstwa pañstwa. Dla okre�la-
nia odleg³o�ci i warunków dopuszczaj¹cych w s¹siedztwie linii
kolejowych usytuowanie budowli i budynków, drzew i krze-
wów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót
ziemnych, a tak¿e sposób urz¹dzania i utrzymywania zas³on
od�nie¿nych oraz pasów przeciwpo¿arowych nale¿y stosowaæ
przepisy szczególne.

§9. Plan wyznacza nastêpuj¹ce tereny przeznaczone wy-
³¹cznie na cele publiczne:

ulice publiczne: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D;

ROZDZIA£ III

Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodniczej,
ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujêæ wody,

ochrony zbiorników wód otwartych, zagro¿eñ zwi¹zanych
z osuwaniem siê mas ziemnych, terenów górniczych.

§10. 1. Obszar planu po³o¿ony jest poza strefami podle-
gaj¹cymi ochronie przyrodniczej.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania i ochrony zieleni
publicznej i prywatnej oraz terenów biologicznie czynnych:

Poz.1667
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1) nale¿y d¹¿yæ do zachowania istniej¹cego drzewostanu,
2) w celu odtworzenia warto�ci przyrodniczych i u¿ytkowych

na terenach wykazuj¹cych cechy degradacji spowodowa-
nej nieprawid³owym u¿ytkowaniem, nale¿y prowadziæ
dzia³ania o charakterze rekultywacyjnym,

3) na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê oraz na tere-
nach zieleni urz¹dzonej, po³o¿onych w pasie technologicz-
nym wzd³u¿ linii elektroenergetycznej �redniego napiêcia
nale¿y sadziæ wy³¹cznie zieleñ nisk¹,

4) tereny zieleni urz¹dzonej, nale¿y kszta³towaæ w sposób
zapewniaj¹cy izolacjê terenów przemys³owych od terenów
mieszkaniowych, w szczególno�ci poprzez nasadzenia zie-
leni wysokiej i niskiej, w tym tak¿e zimozielonej, oraz
lokalizacjê �cian gazonowych z zieleni¹.

2. Tereny objête planem nie s¹ zagro¿one osuwaniem
siê mas ziemnych i nie s¹ zagro¿one powodzi¹. Nie znajduj¹
siê w strefach ujêæ wód, ani w granicach ochronnych �ródl¹-
dowych zbiorników wodnych wód otwartych, nie s¹ terenami
górniczymi, st¹d w tym wzglêdzie nie ustala siê wymagañ.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze wzglêdu
na wymagania ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi.

§11. Ca³y obszar objêty planem znajduje siê na terenie
g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 150 Pradolina
Warszawsko-Berliñska, który jest zbiornikiem wód czwartorzê-
dowych objêtym re¿imem wysokiej ochrony. Czê�æ obszaru
znajduje siê tak¿e na terenie g³ównego zbiornika wód pod-
ziemnych nr 151 górnokredowego zbiornika szczelinowo-
porowego Turek - Konin � Ko³o. W celu ochrony obszarów
GZWP nakazuje siê prowadzenie wszelkich inwestycji w spo-
sób zapobiegaj¹cy zanieczyszczeniu wód podziemnych, prze-
strzeganie zasad zagospodarowania okre�lonych w przepi-
sach odrêbnych dotycz¹cych ochrony wód podziemnych.

§12. 1. Posiadaj¹cy do dzia³ki budowlanej tytu³ prawny,
powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ
siê od dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomo�ci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomo�ci i stosunków
miejscowych.

2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ zakazuje siê lokalizacji nowych us³ug
uci¹¿liwych i produkcji uci¹¿liwej.

3. Na obszarze planu zakazuje siê lokalizowania przedsiê-
wziêæ przekraczaj¹cych dopuszczalne wielko�ci okre�lone w
przepisach odrêbnych w szczególno�ci dotycz¹ce wytwarza-
nia ha³asu, wibracji, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jako terenach podlegaj¹cych ochronie akustycznej, obo-
wi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu, okre�lone w przepi-
sach odrêbnych.

5. Na terenach zabudowy przemys³owej, baz i sk³adów,
oznaczonych symbolem przeznaczenia P budynki z pomiesz-

czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz miejsca pracy
nale¿y zabezpieczyæ przed ha³asem pochodz¹cym od linii
kolejowej poprzez stosowanie materia³ów budowlanych o
wysokich parametrach izolacyjno�ci akustycznej oraz poprzez
sytuowanie ekranów d�wiêkoch³onnych.

6. Je¿eli zak³ad przemys³owy stanowi �ród³o ha³asu o
warto�ciach wykraczaj¹cych poza dopuszczalne dla zabudowy
mieszkaniowej, inwestor powinien stosowaæ �rodki zabezpie-
czaj¹ce takie jak ekrany d�wiêkoch³onne i pasy zieleni izola-
cyjnej lokalizowane na nieruchomo�ci w³asnej.

7. Do celów grzewczych i grzewczo-technologicznych
nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne, gazowe i sta³e oraz alter-
natywne �ród³a energii z wy³¹czeniem paliw wêglowych
wysokoemisyjnych. Dopuszcza siê stosowanie paliw wêglo-
wych wy³¹cznie w wysokosprawnych i niskoemisyjnych
kot³ach wêglowych retortowych o sprawno�ci wynosz¹cej
powy¿ej 80%.

8. Na obszarze planu zakazuje siê lokalizacji wolnostoj¹-
cych wie¿ telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych.

§13. W celu ochrony urz¹dzeñ melioracji wodnych:

1. nakazuje siê usytuowanie wzd³u¿ rowów melioracyjnych
nie ogrodzonych pasów technicznych o szeroko�ci mini-
mum 3 m, umo¿liwiaj¹cych dostêp do rowów w stopniu
wystarczaj¹cym do ich eksploatacji;

2. zakazuje siê nasadzeñ drzew i krzewów na terenach rowów
i 3m po obu stronach rowów;

3. zakazuje siê wysypywania, zakopywania i wylewania od-
padów i �cieków do rowów;

4. zakazuje siê dokonywania zrzutu wszelkich zanieczyszczeñ
do wód rowów;

5. wzd³u¿ Kana³u £ubiny nale¿y pozostawiæ pas o szeroko�ci
min. 5 m umo¿liwiaj¹cy wykonywanie jego konserwacji
lub modernizacji;

6. dopuszcza siê zabudowê Kana³u £ubiny ruroci¹giem,
wówczas nie obowi¹zuje ustalenie punktu 5.

§14. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania z od-
padami:

1. wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do ich selektywnej
zbiórki, umo¿liwiaj¹cej pó�niejszy odzysk lub unieszkodli-
wienie, zgodnie z wymogami ochrony �rodowiska;

2. odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospoda-
rowane zgodnie z programem gospodarki odpadami;

3. odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zu¿yte baterie i
akumulatory winny byæ gromadzone w hermetycznych
pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia;

4. zakazuje siê na terenie planu tworzenia sk³adowisk odpa-
dów i unieszkodliwiania odpadów;

5. w celu realizacji selektywnej zbiórki, ka¿da dzia³ka budow-
lana powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne oznaczone
pojemniki odpadów: wymieszanych, przeznaczonych na
sk³adowisko, surowców wtórnych oraz odpadów organicz-
nych, przeznaczonych do kompostowania;
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6. mo¿liwe jest usytuowanie zbiorczych pojemników selek-
tywnego gromadzenia odpadów, obs³uguj¹cych kilka dzia-
³ek budowlanych, zlokalizowanych na terenach publicz-
nych;

7. masy ziemne powsta³e podczas realizacji inwestycji bu-
dowlanych nale¿y zagospodarowaæ w ramach w³asnej
nieruchomo�ci lub w miejscu wskazanym przez miasto lub
w sposób zgodny z przepisami prawa.

§15. Ustala siê szeroko�æ pasa technologicznego linii ener-
getycznych.

Ustala siê strefê 5 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu napowietrznych linii �redniego napiêcia 15 kV.

Ustala siê strefê 3 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu napowietrznych linii �redniego napiêcia 0,4 kV.

Dla terenów znajduj¹cych siê w granicach podanych wiel-
ko�ci wydziela siê pas technologiczny. Przy projektowaniu
obiektów budowlanych nale¿y zachowaæ bezpieczne odleg³o-
�ci oraz zachowaæ wymagania norm oraz przepisów. Zago-
spodarowanie terenu i zabudowê w zbli¿eniu do linii niskiego
napiêcia nale¿y uzgadniaæ z w³a�cicielem sieci. Ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu w granicach pasów technolo-
gicznych obowi¹zuj¹ do czasu istnienia linii energetycznych
napowietrznych. Nowe linie elektroenergetyczne nale¿y reali-
zowaæ jako kablowe. Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 0,4
kV nale¿y skablowaæ.

§16. Przy lokalizowaniu obiektów nale¿y przestrzegaæ wy-
znaczonych na rysunku planu linii zabudowy �cis³ych i nie-
przekraczalnych.

ROZDZIA£ V

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie ze wzglêdu na wymagania ochrony zabytków

i dóbr kultury wspó³czesnej.

§17. Na obszarze objêtym planem nie stwierdzono wystê-
powania zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, nie
ma te¿ obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ani obiektów
budowlanych bêd¹cych pod ochron¹ konserwatorsk¹. W przy-
padku odkrycia w trakcie robót budowlanych przedmiotów co
do których istnieje przypuszczenie, i¿ s¹ one zabytkami, nale¿y
postêpowaæ zgodnie z przepisami szczególnymi.

ROZDZIA£ VI

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
oraz obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

oraz komunikacji.

§18. Sieci infrastruktury technicznej realizowane jako sieci
publiczne powinny byæ prowadzone przez tereny przeznaczo-
ne na cele publiczne, w szczególno�ci przez tereny dróg
publicznych. Dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej przez inne tereny za zgod¹ ich w³a�cicieli.

§19. Na terenach objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury:

1) budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci elektro-
energetycznej oraz posiadaæ przy³¹cza, umo¿liwiaj¹ce pobór
energii elektrycznej w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania dzia³ki;

2) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie z
istniej¹cej sieci elektroenergetycznej; na terenie, gdzie
wyst¹pi zwiêkszone zapotrzebowanie w zakresie zasilania
w energiê elektryczn¹, a zasilanie z istniej¹cej sieci nie
bêdzie mo¿liwe, dopuszcza siê budowê stacji transforma-
torowych i sieci zasilaj¹cych �redniego i niskiego napiê-
cia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z
warunkami wydanymi przez przedsiêbiorstwo energe-
tyczne;

3) sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y realizowaæ jako kablow¹;

4) dla usytuowania urz¹dzeñ elektroenergetycznych (w tym
stacji transformatorowych) nie jest wymagane zachowa-
nie obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
za wyj¹tkiem linii zabudowy od strony ulicy Sienkiewicza;

5) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala siê z sieci gazoci¹gów
�redniego i niskiego ci�nienia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa;

6) sieci gazowe nale¿y lokalizowaæ w liniach rozgraniczaj¹-
cych dróg publicznych, poza jezdni¹;

7) w przypadku braku mo¿liwo�ci technicznych lokalizacji
sieci gazowych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicz-
nych, dopuszcza siê lokalizacjê sieci gazowych na innych
terenach funkcjonalnych za zgod¹ w³a�ciciela gruntu;

8) ustala siê zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej;

9) ustala siê obowi¹zek odprowadzenia �cieków przemys³o-
wych i bytowych do sieci kanalizacyjnej;

10) ulice powinny byæ wyposa¿one w kanalizacjê deszczow¹;

11) wszystkie zrzuty wód opadowych i roztopowych z na-
wierzchni utwardzonych parkingów o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 200 m2:

a) je�li wody opadowe i roztopowe s¹ odprowadzane do
gruntu, musz¹ odbywaæ siê z uwzglêdnieniem przepi-
sów odrêbnych,

b) je�li woda jest odprowadzana do kanalizacji deszczo-
wej musz¹ byæ wykonane na zasadach uzgodnionych
z zarz¹dc¹ sieci kanalizacyjnej;

12) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, tym-
czasowe odprowadzanie �cieków przemys³owych do szczel-
nych zbiorników bezodp³ywowych z których bêd¹ one
regularnie wywo¿one do punktu zlewowego przy oczysz-
czalni;

13) budynki powinny posiadaæ zbiorcze lub indywidualne �ró-
d³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym dla
prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹;

14) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: miejska sieæ
cieplna, gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne
�ród³a energii.

§20. Na terenach objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

Poz.1667
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1. potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ na nieruchomo�ci w³asnej
inwestora;

2. nale¿y zapewniæ ilo�æ miejsc postojowych w zale¿no�ci od
przeznaczenia terenów i funkcji obiektów:

Poz.1667
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§21. 1. Jako podstawow¹, sieæ komunikacji drogowej
ustala siê nastêpuj¹ce tereny dróg publicznych, wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone nastêpuj¹cymi symbo-
lami przeznaczenia:

- ulice lokalne 1KD-L i 2KD-L;

- ulice dojazdowe: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D.

2. Niepubliczne tereny komunikacji wewnêtrznej jezdnej
i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ci¹gi komunikacji pieszej,
mo¿na realizowaæ na ka¿dym terenie w sposób zgodny prze-
pisami szczególnymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

ROZDZIA£ VII

Ogólne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci.

§22. Dopuszcza siê podzia³y i ³¹czenie dzia³ek zgodnie z
ustaleniami szczegó³owymi dla terenów. Podzia³ dzia³ek nie
mo¿e powodowaæ konieczno�ci zapewnienia dostêpu z ulicy
Sienkiewicza. Nie ustala siê obowi¹zku przeprowadzania
scaleñ w obszarze planu. Dopuszcza siê nowe podzia³y pod
k¹tem 90° w stosunku do pasa drogowego lub zgodnie z
istniej¹cym k¹tem nachylenia s¹siednich granic do pasa
drogowego. Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na poszerzenie
s¹siednich nieruchomo�ci. W wyniku takiego podzia³u i
³¹czenia musz¹ powstaæ dzia³ki o parametrach zgodnych z
ustaleniami planu.

Dzia³ki lub zespo³y dzia³ek, których kszta³t, wielko�æ, struk-
tura w³asno�ciowa, dostêpno�æ do dróg publicznych i infra-
struktury, ukszta³towanie i istniej¹ce pokrycie szat¹ ro�linn¹
utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z
ustaleniami planu mog¹ byæ scalone i podzielone w oparciu
o przepisy odrêbne z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami.

ROZDZIA£ VIII

Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli
s³u¿¹cych reklamie.

§23. Budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce reklamie mo¿na lokali-
zowaæ wy³¹cznie na terenach przemys³owych, oznaczonych
symbolem P. Dopuszcza siê budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce
reklamie o gabarytach nie wiêkszych ni¿ dopuszczone dla
budynków. Na pozosta³ych terenach zakazuje siê sytuowania
budowli i urz¹dzeñ reklamowych. Zakaz nie dotyczy niewielkich
szyldów umieszczanych na budynkach jednorodzinnych i przed

nimi, w miejscach prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w
ramach us³ug dopuszczonych w zabudowie jednorodzinnej.

ROZDZIA£ IX

Ogólne warunki zagospodarowania terenu, kszta³towania
zabudowy i krajobrazu.

§24. Na terenach objêtych planem zakazuje siê wykony-
wania od strony publicznej ogrodzeñ terenów mieszkanio-
wych i przemys³owych z gotowych przêse³ z prefabrykowane-
go betonu i ¿elbetu.

§25. 1. Na terenach objêtych planem dla obiektów bu-
dowlanych obowi¹zuje:

1) dla zabudowy mieszkaniowej dachy pokryte dachówk¹,
materia³em dachówkopodobnym lub blach¹, strome, o
k¹cie nachylenia od 30 do 45 stopni,

2) elewacje budynków mieszkalnych, mieszkalnych z us³uga-
mi, tynkowane w kolorach pastelowych lub z ceg³y, drew-
na albo kamienia;

3) dopuszcza siê remonty, rozbudowê i przebudowê istniej¹-
cych budynków z pozostawieniem istniej¹cego nachylenia
po³aci dachowych i z dostosowanymi do zastanych rozwi¹-
zañ materia³ami wykoñczeniowymi;

4) ustalenia dotycz¹ce usytuowania kalenic g³ównych bry³
budynków okre�lone w ustaleniach szczegó³owych dla
poszczególnych terenów nie dotycz¹ zabudowy gospodar-
czej i gara¿owej;

5) dopuszcza siê inne usytuowanie kalenicy wy³¹cznie dla
dostosowania siê do charakteru najbli¿szego otoczenia,
istniej¹cej na dzia³ce lub w bezpo�rednim s¹siedztwie zabu-
dowy lub dla dzia³ek o szeroko�ci frontu mniejszej ni¿ 20 m;

6) o ile ustalenia szczegó³owe tego nie precyzuj¹, geometria
dachów pozosta³ych budynków dowolna.

2. Budynki nale¿y lokalizowaæ zgodnie z wyznaczonymi
na rysunku planu obowi¹zuj¹c¹ lub nieprzekraczaln¹ lini¹
zabudowy. Budynki istniej¹ce, które po³o¿one s¹ przed lini¹
zabudowy - na terenie przeznaczonym pod zabudowê, mo¿na
remontowaæ, przebudowywaæ.

3. Dla ca³ego obszaru planu ustala siê obszar rehabilitacji
istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, oznacza to,
¿e na dzia³kach zabudowanych wszelkie dzia³ania inwestycyj-
ne nale¿y prowadziæ w po³¹czeniu z przekszta³ceniem lub
podnoszeniem jako�ci i standardu obiektów istniej¹cych.
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§26. Na nieruchomo�ci gruntowej sk³adaj¹cej siê z kilku
dzia³ek geodezyjnych obiekty budowlane mo¿na lokalizowaæ w
zbli¿eniu do granic wewnêtrznych nieruchomo�ci. Przepisy wa-
runków technicznych nale¿y stosowaæ dla wyznaczania odleg³o�ci
od granic zewnêtrznych. W ustaleniach szczegó³owych zawarto
tak¿e mo¿liwo�æ lokalizowania obiektów bezpo�rednio przy gra-
nicy lub w zbli¿eniu do granicy dla wybranych zapisów planu.

§27. Brak innych szczegó³owych ustaleñ, zasad, wyma-
gañ, parametrów, wska�ników, gabarytów oznacza dowol-
no�æ w tym wzglêdzie z konieczno�ci¹ stosowania przepisów
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cych.

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

ROZDZIA£ X

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN

§28. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolem MN:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna,

przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi nieuci¹¿liwe stanowi¹-
ce do 30% powierzchni budynku mieszkalnego i do 30%
dzia³ki budowlanej (na miejsca postojowe, utwardzenia
itp. cele zwi¹zane z us³ugami)

§29. Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
nia MN obowi¹zuje zakaz lokalizowania dzia³alno�ci pro-
dukcyjnej, sk³adowej, magazynowej oraz dystrybucji takich
towarów jak: gaz, paliwa p³ynne i inne materia³y niebez-
pieczne. Zakazuje siê lokalizacji us³ug wymagaj¹cych do-
staw towarów czê�ciej ni¿ raz w tygodniu i wymagaj¹cych
dostaw samochodami o rzeczywistej masie ca³kowitej prze-
kraczaj¹cej 3,5 t.

§30. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MN ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) dla ka¿dej dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:
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2) na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden
budynek mieszkalny, lub mieszkalno-us³ugowy, oraz jeden
budynek gara¿owy i jeden gospodarczy;

3) powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i gara-
¿owych ³¹cznie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50% powierzchni
zabudowy budynku mieszkalnego lub mieszkalno us³ugo-
wego;

4) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i gara¿o-
wych ³¹cznie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50% kubatury
zabudowy budynku mieszkalnego lub mieszkalno-us³ugo-
wego;

5) g³ówne po³acie dachu na jednym obiekcie budowlanym
musz¹ mieæ jednakowy spadek;

6) przy przebudowach istniej¹cych obiektów, mo¿na pozo-
stawiæ istniej¹cy wska�nik intensywno�ci zabudowy.

ROZDZIA£ XI

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów

oznaczonego symbolem P.

§31. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem P:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, baz,
sk³adów;

przeznaczenie dopuszczalne: jedno mieszkanie s³u¿bowe
zlokalizowane poza stref¹ negatywnego oddzia³ywania
dzia³alno�ci podstawowej;

§32. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia P
ustala siê nastêpuj¹ce ogólne warunki, zasady i standardy
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu obowi¹zuje:
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2) zakazuje siê lokalizacji zabudowy mieszkaniowej poza
dopuszczonym jednym mieszkaniem s³u¿bowym;

3) mo¿liwo�æ lokalizacji wszelkich masztów i urz¹dzeñ o
wysoko�ci równej lub wynosz¹cej powy¿ej 50 m nad
poziomem terenu nale¿y uzgadniaæ z w³a�ciwym organem
nadzoru nad lotnictwem wojskowym � Dowództwem Si³
Powietrznych w Warszawie.

ROZDZIA£ XII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
zieleni urz¹dzonej oznaczonego symbolem ZP.

§33. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem prze-
znaczenia ZP:

przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona,

przeznaczenie dopuszczalne: ma³a architektura, zjazdy z
dróg publicznych, �cie¿ki, utwardzenia, ekrany d�wiêko-
ch³onne, izolacyjne �ciany gazonowe lub inne o takich
samych parametrach izolacyjno�ci akustycznej.

Zieleñ urz¹dzona oznaczona symbolem ZP powinna byæ zago-
spodarowana zwart¹ zieleni¹ wysok¹ i nisk¹, �cianami gazonowy-
mi z zieleni¹, powinna stanowiæ izolacjê terenów mieszkaniowych
przed ewentualnymi uci¹¿liwo�ciami pochodz¹cymi z terenów
przemys³owych i ha³asem powodowanym przez liniê kolejow¹.

Zakazuje siê nasadzeñ ro�lin mog¹cych systemem korze-
niowym i fundamentami uszkodziæ istniej¹c¹ infrastrukturê
techniczn¹. Zagospodarowanie terenu nale¿y uzgadniaæ z
w³a�cicielami istniej¹cego uzbrojenia podziemnego.

§34. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ZP
obowi¹zuje zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowa-
nia terenów;

2) lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

3) realizacji obiektów budowlanych innych ni¿ dopuszczalne;

4) sk³adowania jakichkolwiek odpadów.

§35. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ZP
ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i standar-
dy kszta³towania zagospodarowania terenu oraz zabudowy:

przynajmniej 80% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren
biologicznie czynny;

ROZDZIA£ XIII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
dróg publicznych � ulic lokalnych, oznaczonych

symbolami 1KD-L, 2KD-L.

§36. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami 1KD-
L i 2KD-L przeznaczenie:

podstawowe: ulica lokalna.

§37. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
1KD-L i 2KD-L ustala siê zakaz:

1) wprowadzania obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu, za wyj¹tkiem realizowanych w
liniach rozgraniczenia drogi urz¹dzeñ pomocniczych oraz
obiektów obs³ugi technicznej. Lokalizacja obiektów obs³u-
gi technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych mo¿e nast¹piæ za
zgod¹ zarz¹dcy drogi;

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowa-
nia terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, za wyj¹tkiem okresowego do czasu zagospodaro-
wania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do
produkcji rolnej.

§38. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia
1KD-L i 2KD-L ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady zabu-
dowy oraz zagospodarowania:

1) ustala siê szeroko�æ ulic lokalnych w liniach rozgranicza-
j¹cych wynosz¹c¹ minimum 12 m, z poszerzeniami, �ciê-
ciami wg rysunku planu;

2) ulice powinny byæ wyposa¿one w chodniki o minimalnej
szeroko�ci 1,5 m;

3) ulice minimum z jednej strony pasa drogowego powinny
mieæ pas zielni wysokiej;

4) ulice powinny byæ o�wietlone.

ROZDZIA£ XIV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
dróg publicznych � ulic dojazdowych, oznaczonych

symbolami od 1KD-D do 3KD-D.

§39. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami od
1KD- D do 3KD-D przeznaczenie:

podstawowe: ulica dojazdowa



— 9387 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104 Poz.1667

§40. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
od 1KD-D do 3KD-D ustala siê zakaz:

1) wprowadzania obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z
przeznaczeniem terenu, za wyj¹tkiem realizowanych w
liniach rozgraniczenia drogi urz¹dzeñ pomocniczych oraz
obiektów obs³ugi technicznej. Lokalizacja obiektów obs³u-
gi technicznej i urz¹dzeñ pomocniczych mo¿e nast¹piæ za
zgod¹ zarz¹dcy drogi;

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania
terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymczasowych,
za wyj¹tkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgod-
nie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej;

3) wycinania drzew, w miejsce drzew uschniêtych i chorych
lub koliduj¹cych z budow¹ drogi nale¿y wykonaæ nowe
nasadzenia.

§41. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia
od 1KD-D do 3KD-D ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady
zabudowy oraz zagospodarowania:

1) ustala siê szeroko�æ ulic dojazdowych w liniach rozgrani-
czaj¹cych wynosz¹c¹ minimum 10 m, z placami do zawra-
cania, poszerzeniami, �ciêciami wg rysunku planu;

2) ulice powinny byæ wyposa¿one w chodniki o minimalnej
szeroko�ci 1,5 m;

3) ulice minimum z jednej strony pasa drogowego powinny
mieæ pas zielni wysokiej;

4) ulice powinny byæ o�wietlone.

ROZDZIA£ XV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu
infrastruktury technicznej � elektroenergetyki

oznaczonego symbolem E.

§42. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem E:

przeznaczenie podstawowe: urz¹dzenie elektroenergetycz-
ne, stacja transformatorowa.

§43. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia E
obowi¹zuje zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowa-
nia terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania tere-
nów do produkcji rolnej, ogrodniczej:

2) lokalizowania dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§44. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia E
ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i stan-
dardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) dla dzia³ki obowi¹zuje:
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2) poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 45

cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku;

3) geometria dachu �dowolna.

DZIA£ III

Przepisy przej�ciowe i koñcowe.

ROZDZIA£ XVI

Ustalenia koñcowe

§45. Wej�cie w ¿ycie planu powoduje utratê mocy �Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ko³a terenów po³o¿onych w rejonie ulic: Sienkiewicza i Nagór-
nej�, zatwierdzonego uchwa³¹ z dnia 22 marca 1999 r., Nr VIII/
39/99 Rady Miejskiej w Kole, (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr

25/99 poz. 25 z dnia 11.05.1999 r.) w czê�ci odnosz¹cej siê do
terenu objêtego niniejszym planem.

§46. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami planu
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 0%.

§47. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Ko³a.

§48. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego oraz publikacji na
stronie internetowej Miasta Ko³a.

§49. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kole

(-) Robert Cesarz
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXVIII/303/2009

Rady Miejskiej W Kole
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU.

Poz.1667

Lista nieuwzglêdnionych uwag.

Nie uwzglêdnia siê nastêpuj¹cych uwag:

1. Uwagi sk³ada w³a�ciciel budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Nagórnej 102 na dzia³-
ce o numerze ewidencyjnym 4/5. Dzia³ka 4/5 nie znajduje siê
na obszarze objêtym planem, ale w bezpo�rednim jego s¹-
siedztwie.

Sk³adaj¹cy uwagi uwa¿a, ¿e powiêkszenie terenu zak³adu
przemys³owego jest dzia³aniem wbrew interesom w³a�cicieli
i mieszkañców tego terenu, wypowiada siê w imieniu miesz-
kañców i w³a�cicieli, nie powo³uj¹c siê jednak na konkretne
osoby. Wnioskuje on o niedokonywanie zmian w obowi¹zu-
j¹cym planie, zmian polegaj¹cych na zwiêkszeniu terenu
przemys³owego kosztem planowanej zabudowy mieszkanio-
wej. Uwa¿a, ¿e istniej¹cy zak³ad stwarza du¿e uci¹¿liwo�ci a
jego rozbudowa powiêkszy zagro¿enie dla s¹siaduj¹cych za-
budowañ. Sk³adaj¹cy uwagi prowadzi rozmowy z zak³adem o
wykonanie ekranu d�wiêkoch³onnego lub zadrzewienia przy
granicy dzia³ki zak³adu, aktualnie ju¿ bezpo�rednio s¹siaduj¹-
cej z jego dzia³k¹, ale nie przynios³y one dot¹d efektu.

W przypadku przyjêcia zmian wnosi o ustalenie �maksy-
malnej strefy ochronnej ze wskazaniem sposobu jej wykona-
nia (nasyp ziemny, zadrzewienie)�. Wnosi te¿ o zachowanie
po³¹czenia ulic Nagórnej z Grabskiego w istniej¹cym pasie
drogowym bêd¹cym w³asno�ci¹ miasta.

Wniosek o zachowanie po³¹czenia drogowego na dzia³-
kach miejskich uwzglêdniono.

Uznaje siê, ¿e projekt planu wy³o¿ony do publicznego wgl¹du
przewiduje ju¿ zadrzewienie i izolacjê przy granicy dzia³ki sk³a-
daj¹cego uwagi, dodatkowo za zgod¹ w³a�ciciela zak³adu prze-
mys³owego z³o¿on¹ w ramach uwag do planu, oprócz zadrzewie-
nia dopisano wykonanie zabezpieczeñ w postaci �ciany gazono-
wej lub podobnej o podobnych parametrach.

Nie uwzglêdnia siê najdalej id¹cej uwagi, aby planu wcale
nie zmieniaæ. Decyzjê o przyst¹pieniu do zmiany planu, podjê³a
Rada Miasta przy uchwale inicjuj¹cej rozpoczêcie procedury
planistycznej. Rada Miasta kierowa³a siê wnioskiem istniej¹ce-
go zak³adu przemys³owego Wood- Mizer Industries Sp. z o.o.,
dla którego niewielkie powiêkszenie terenu, którego jest ju¿ w
znacznej czê�ci w³a�cicielem (oprócz dzia³ek miejskich), jest
wa¿ne dla zapewnienia w³a�ciwych relacji przestrzennych na
terenie zak³adu (miêdzy innymi zapewnienie terenu pod parkin-
gi dla pracowników). Projekt planu z prognoz¹ wp³ywu ustaleñ
planu na �rodowisko, zosta³y pozytywnie ocenione przez insty-
tucje opiniuj¹ce i uzgadniaj¹ce. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 129
poz. 902 z pó�niejszymi zmianami) na terenie zak³adu oraz poza
jego granicami musz¹ byæ dotrzymywane standardy jako�ci
�rodowiska. W zwi¹zku z prowadzon¹ produkcj¹ nie mo¿e doj�æ
do ograniczenia korzystania z nieruchomo�ci s¹siednich. Pro-

jekt planu w §12 ust. 3 zakazuje; �lokalizowania przedsiêwziêæ
przekraczaj¹cych dopuszczalne wielko�ci okre�lone w przepi-
sach odrêbnych w szczególno�ci dotycz¹ce wytwarzania ha³a-
su, wibracji, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza,
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.� W §12 ust. 4
ustala: �Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
jako terenach podlegaj¹cych ochronie akustycznej, obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu, okre�lone w przepisach odrêb-
nych.� Uznaje siê, ¿e zmiana planu powoduj¹ca zwiêkszenie
przeznaczenia pod przemys³, kosztem terenu pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, terenu o wielko�ci oko³o 5.500
m² (jest to wielko�æ czterech �rednich dzia³ek pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w tej okolicy) nie spowoduje
znacz¹cych zmian w oddzia³ywaniu zak³adu na istniej¹ce oto-
czenie, w tym istniej¹ce domy jednorodzinne. Zmiana planu
przewiduje przesuniêcie pasa terenu przemys³owego o oko³o
48m w kierunku po³udniowym. Jednocze�nie na jego skraju,
projektuje siê dziesiêciometrowy pas zieleni urz¹dzonej ZP,
którego nie ma w planie aktualnie obowi¹zuj¹cym. Projekt
planu przewiduje tak¿e izolacjê dzia³ki sk³adaj¹cego uwagi od
terenu przemys³owego w postaci pasa zieleni urz¹dzonej ZP o
charakterze izolacyjnym na dzia³ce zak³adu przemys³owego. W
§10 ust. 1 pkt 4 projekt planu nakazuje: �tereny zieleni urz¹dzo-
nej, nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy izolacjê tere-
nów przemys³owych od terenów mieszkaniowych, w szczegól-
no�ci poprzez nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w tym tak¿e
zimozielonej�. W §33 dotycz¹cych przeznaczenia terenów ZP
ustalono: �Zieleñ urz¹dzona oznaczona symbolem ZP powinna
byæ zagospodarowana zwart¹ zieleni¹ wysok¹ i nisk¹, powinna
stanowiæ izolacjê terenów mieszkaniowych przed ewentualny-
mi uci¹¿liwo�ciami pochodz¹cymi z terenów przemys³owych i
ha³asem powodowanym przez liniê kolejow¹�. Na terenach ZP
przewidziano tak¿e mo¿liwo�æ lokalizowania ekranów d�wiêko-
ch³onnych.

Uwzglêdniaj¹c w czê�ci uwagi dopisuje siê do ustaleñ
dotycz¹cych zasad kszta³towania terenów zieleni w�ród in-
nych rozwi¹zañ tak¿e �ciany gazonowe z zieleni¹ lub podobne
rozwi¹zania techniczne, które zaproponowa³ w ramach wno-
szonych uwag istniej¹cy zak³ad przemys³owy.

2. Uwagi sk³ada w³a�ciciel budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Grabskiego 9, na dzia³-
kach o numerach ewidencyjnych 6/2 oraz 7/2. Dzia³ki te nie
znajduj¹ siê na obszarze objêtym planem, ale w bezpo�rednim
jego s¹siedztwie.

Sk³adaj¹cy uwagi opisuje, ¿e mieszka siê tu �sympatycz-
nie, cicho i spokojnie � niemal jak na wsi. Jedyna wiêksza
uci¹¿liwo�æ to bardzo kiepski dojazd do domu�. Du¿e nadzieje
wi¹za³ z maj¹cym powstaæ tu nowym osiedlem mieszkanio-
wym, które jego zdaniem mog³o przyspieszyæ budowê ulicy
i jej o�wietlenia. Teraz obawia siê, ¿e zmniejszy siê liczba
mieszkañców, co �na d³ugie dziesiêciolecia odroczy budowê
i o�wietlenie ulicy�. Obawia siê tak¿e pogorszenia komfortu
mieszkania ze wzglêdu na �ewentualny ha³as, towarzysz¹cy
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produkcji�. Obawia siê, ¿e dom w s¹siedztwie du¿ej ha³asu-
j¹cej firmy, bez dobrej drogi dojazdowej ulegnie du¿ej prze-
cenie. Nie zgadza siê na projekt zmian planu w obecnym
kszta³cie, bez dodatkowych ustaleñ, jednak nie podaje zawar-
cia jakich dodatkowych ustaleñ sobie ¿yczy.

Zmiana planu nie powoduje zwiêkszenia obci¹¿eñ �rodo-
wiska, niewielka powierzchnia dodatkowa przewidziana pod
dzia³alno�æ zak³adu, oko³o 5500m2 dodatkowo izolowana tere-
nami zieleni urz¹dzonej nie zmieni klimatu akustycznego na
s¹siednich dzia³kach. W zwi¹zku z prowadzon¹ produkcj¹ nie
mo¿e doj�æ do ograniczenia korzystania z nieruchomo�ci
s¹siednich. Projekt planu w §12 ust. 3 zakazuje; �lokalizowania
przedsiêwziêæ przekraczaj¹cych dopuszczalne wielko�ci okre-
�lone w przepisach odrêbnych w szczególno�ci dotycz¹ce
wytwarzania ha³asu, wibracji, promieniowania oraz zanie-
czyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych.� W §12 ust. 4 ustala: �Na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, jako terenach podlegaj¹cych
ochronie akustycznej, obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha-
³asu, okre�lone w przepisach odrêbnych.� Zmiana planu prze-
widuje przesuniêcie pasa terenu przemys³owego o oko³o 48m
w kierunku po³udniowym. Jednocze�nie na jego skraju, pro-
jektuje siê dziesiêciometrowy pas zieleni urz¹dzonej ZP, któ-
rego nie ma w planie aktualnie obowi¹zuj¹cym. Projekt planu
przewiduje tak¿e izolacjê dzia³ki sk³adaj¹cego uwagi od terenu
przemys³owego w postaci najpierw drogi publicznej 1KD-L,
przewidywanej tak¿e w dotychczasowym miejscu jej lokaliza-
cji, dalej pasa zieleni urz¹dzonej ZP o charakterze izolacyjnym
na dzia³ce zak³adu przemys³owego. Teren przeznaczony w
planie pod przemys³ P zbli¿y siê do granic dzia³ki sk³adaj¹cego
uwagi o oko³o 30 m, z ok. 90 m do maksymalnie 60 m, co nie
oznacza, ¿e w tym miejscu bêd¹ lokalizowane jakiekolwiek
czê�ci produkcji powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci dla terenów s¹sied-
nich. We wniosku o sporz¹dzenie planu zak³ad przemys³owy
wskaza³ ten teren pod parkingi dla pracowników. W §10 ust.
1 pkt 4 projekt planu nakazuje: �tereny zieleni urz¹dzonej,
nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy izolacjê terenów
przemys³owych od terenów mieszkaniowych, w szczególno�ci
poprzez nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w tym tak¿e
zimozielonej�. W §33 dotycz¹cych przeznaczenia terenów ZP

ustalono: �Zieleñ urz¹dzona oznaczona symbolem ZP powin-
na byæ zagospodarowana zwart¹ zieleni¹ wysok¹ i nisk¹,
powinna stanowiæ izolacjê terenów mieszkaniowych przed
ewentualnymi uci¹¿liwo�ciami pochodz¹cymi z terenów prze-
mys³owych i ha³asem powodowanym przez liniê kolejow¹�.
Na terenach ZP przewidziano tak¿e mo¿liwo�æ lokalizowania
ekranów d�wiêkoch³onnych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sk³adaj¹cy
uwagi naby³ swoj¹ dzia³kê (2001 r. ) i budowa³ dom (do 2004
r.) kiedy ju¿ istnia³a w s¹siedztwie nowoczesna fabryka prze-
wo�nych traków - sprzêtu tartacznego i je�li dot¹d nie stwier-
dza ha³asu na swojej dzia³ce, to nie mo¿na domniemywaæ, ¿e
niewielka zmiana planu pogorszy warunków zamieszkiwania.
Tak¿e wyznaczone planem i pozostaj¹ce bez zmian tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pozostaj¹ w odpo-
wiednich odleg³o�ciach od zak³adu przemys³owego � jedna
posesja w odleg³o�ci takiej samej jak posesja Grabskiego 9,
pozosta³e znajduj¹ siê jeszcze dalej.

Projekt zmiany planu ogranicza planowan¹ dot¹d zabudo-
wê mieszkaniow¹ dok³adnie o 5 dzia³ek pod zabudowê wol-
nostoj¹c¹ jednorodzinn¹ oraz 4 dzia³ki pod zabudowê jedno-
rodzinn¹ bli�niacz¹. Z tego tylko teren oko³o 5 dzia³ek zmieni
przeznaczenie z terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹ na teren przeznaczony pod przemys³. Pozosta³e po-
wierzchnie przeznacza pod drogi dojazdowe i zieleñ izola-
cyjn¹. Ograniczenie ilo�ci przysz³ych potencjalnych mieszkañ-
ców osiedla o oko³o 36 (9 x 4 osoby w domu jednorodzinnym)
nie ma znaczenia dla tempa powstawania dróg na osiedlu.
Zahamowanie tempa inwestowania w budownictwo mieszka-
niowe w mie�cie Kole, tak¿e na terenie tego peryferyjnego
osiedla, wynika z sytuacji demograficznej i maj¹tkowej miesz-
kañców, a nie z powodu istniej¹cego tu od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX w. zak³adu przemys³owego. Nie mo¿-
na tak¿e w ustaleniach planu zapisaæ kiedy powstan¹ na
osiedlu drogi i ich o�wietlenie. Okre�lenie terminu realizacji
inwestycji publicznych nastêpuje w sposób opisany w roz-
strzygniêciu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVIII/303/2009

Rady Miejskiej W Kole
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, zapisa-
nymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy bêdzie
realizacja:

- miejskich dróg publicznych z kanalizacj¹ deszczow¹

- wodoci¹gów

- kanalizacji sanitarnej

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 bêd¹ realizowane rów-
nolegle z realizacj¹ zabudowy na poszczególnych tere-
nach.

3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 podlega
zasadom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Poz.1667
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publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
przy czym:

a) uchwa³a Rady Miejskiej okre�li wieloletni program
inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg,
wodoci¹gów, kanalizacji sanitarnej,

b) za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej gminy okre�la limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
roku bud¿etowym oraz dwóch kolejnych latach,

c) kolejne uchwa³y bud¿etowe gminy okre�laj¹ nak³ady
na uruchomiony program w wysoko�ci umo¿liwiaj¹cej
jego terminowe zakoñczenie,

Poz.1667, 1668

d) zmiana kwot wydatków na realizacjê programu na-
stêpuje w drodze uchwa³y Rady Miasta zmieniaj¹cej
zakres programu lub wstrzymuj¹cej jego wykony-
wanie,

e) zlecenie zadania nastêpuje na zasadzie wyboru najko-
rzystniejszej oferty w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa,

f) realizacja zadañ nastêpuje w terminach okre�lonych
harmonogramem wydatków bud¿etu gminy.

1668

UCHWA£A Nr XXXVIII/304/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko³a w rejonie ulic: W³oc³awskiej,
Jana Paw³a II, Sienkiewicza, Nagórnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�n.
zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmianami) w zwi¹zku
uchwa³¹ Nr XXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23
kwietnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko³a w
rejonie ulic: W³oc³awskiej, Jana Paw³a II, Sienkiewicza, Nagór-
nej, Rada Miejska w Kole uchwala, co nastêpuje:

DZIA£ I

Ustalenia ogólne

ROZDZIA£ I

Zakres obowi¹zywania planu.

§1. 1. Stwierdza siê zgodno�æ ustaleñ zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko³a w
rejonie ulic: W³oc³awskiej, Jana Paw³a II, Sienkiewicza, Nagór-
nej, z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta Ko³a uchwalonego
uchwa³¹ nr XVI/100/99 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia
1999 r.

2. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ko³a w rejonie ulic: W³oc³aw-
skiej, Jana Paw³a II, Sienkiewicza, Nagórnej, zwan¹ dalej
planem.

§2. Za³¹cznikami do planu s¹:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3.

§3. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem;

2) symbole terenów;

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
wskazuj¹ stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów:


