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UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ 

 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Smolary 

i Osada  

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, 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, Dz.U. Nr 223 poz.1458, 
Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 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), Rada Miasta i Gminy Go-
łaŊcz, uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta GołaŊczy w rejonie 
ulic: Smolary i Osada. 

2. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami: 
Smolary (droga wojewódzka nr 194), B. i E. Hutten 
Czapskich, Osada i liniņ rozgraniczajņcņ tereny 
PKP oraz drogņ polnņ (działka nr ewid. 203). 

3. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czono graficznie na rysunku planu, zwanym dalej 
rysunkiem. 

4. Integralne czňŌci uchwały obejmujņ: 
1) rysunek w skali 1 : 1000, stanowiņcy za-

łņcznik nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygniňcie w sprawie stwierdzenia 

zgodnoŌci miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta GołaŊczy 
w rejonie ulic: Smolary i Osada 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy GołaŊcz, stanowiņce załņcznik 
nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realiza-
cji, zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Go-
łaŊczy w rejonie ulic: Smolary i Osada, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należņ do zadaŊ własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, stano-
wiņce załņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie w sprawie sposobu rozpa-
trzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Go-
łaŊczy w rejonie ulic: Smolary i Osada, sta-
nowiņce załņcznik nr 4 do uchwały 

 

§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 
1) obszary objňte ochronņ na podstawie 

przepisów szczególnych, w tym tereny 
górnicze oraz zagrożone powodziņ 
i osuwaniem siň mas ziemnych; 

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mo-
wa w przepisach o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, okre-
Ōlanej w studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. 

2. Obszar objňty planem znajduje siň z zlewni 
chronionej rzeki Wełny (obszar szczególnej ochro-
ny wód powierzchniowych); na czňŌci terenów 
objňtych planem, Wielkopolski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków wyznaczył strefy ochrony sta-
nowisk archeologicznych. 

3. Na obszarze objňtym planem nie ustala 
siň: 

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

2) szczegółowych zasad i warunków scalenia 
oraz ponownego podziału nieruchomoŌci 
objňtych planem; 

3) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeŊ w ich użytko-
waniu. 

 

§ 3. Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce przeznaczenie terenów: 

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

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej, oznaczenie na rysunku 
– MN/U; 

3) tereny zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku – U/MN; 

4) teren zabudowy zagrodowej, oznaczenie na 
rysunku – RM; 

5) tereny rolnicze zabudowane, oznaczenie na 
rysunku – R/MN; 
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6) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U; 

7) tereny rolnicze – wyłņczone z zabudowy 
budynkami, oznaczenie na rysunku – R; 

8) teren zieleni urzņdzonej, oznaczenie na ry-
sunku – ZP; 

9) teren urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku – 
E; 

10) tereny obsługi komunikacyjnej, obejmujņ-
ce: 

a) teren drogi głównej, oznaczenie na rysunku 
– KD-G, 

b) teren drogi lokalnej, oznaczenie na rysunku 
– KD-L, 

c) tereny dróg dojazdowych, oznaczenie na 
rysunku – KD-D, 

d) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczenie na 
rysunku – KDW. 

 

§ 4. 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 
i budynków; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania – ustalone w planie; 

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

dowy; 
5) wymagane kształtowanie przeważajņcej ka-

lenicy w budynku; 
6) wymagana forma dachu płaskiego; 
7) zasada obsługi komunikacyjnej, jako wy-

magany dostňp z wyznaczonej drogi; 
8) dopuszczalna lokalizacja zabudowy przy 

granicy działki; 
9) granice stref ochrony stanowisk archeolo-

gicznych. 
2. Obowiņzujņce linie zabudowy wyznaczone 

zostały graficznie dla nowej zabudowy kształtujņ-
cej pierzeje ulic; pomiňdzy liniņ zabudowy a liniņ 
rozgraniczajņcņ ulicň mogņ znajdowań siň tylko 
elementy niezaliczane do kubatury brutto budyn-
ku. 

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy dotyczņ wszystkich budynków i ich elemen-
tów zaliczanych do kubatury brutto budynku. O ile 
na obszarze zabudowanym wyznaczono maksy-
malnņ nieprzekraczalnņ liniň zabudowy dotyczy 
ona nowej zabudowy, w tym zakazu rozbudowy 
budynków istniejņcych zlokalizowanych poza mak-
symalnņ nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy. 

4. Poprzez wymagane kształtowanie przewa-
żajņcej kalenicy w budynku należy rozumień kształ-
towanie kalenicy oraz przeważajņcej powierzchni 
połaci dachowej budynku w stosunku do obowiņ-
zujņcej linii zabudowy lub maksymalnej nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku; 

powyższe nie wyklucza jednoczesnego zastosowa-
nia innych kierunków nachyleŊ w czňŌci elemen-
tów połaci dachowych, służņcych kształtowaniu 
formy architektonicznej budynku. 

5. Zasada obsługi komunikacyjnej oznacza 
obowiņzek wjazdu na teren działki z wyznaczonej 
drogi oraz zakaz wjazdu z innej drogi rozgranicza-
jņcej działkň budowlanņ. 

 
Rozdział II 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 5. 1. Cały obszar objňty planem stanowi zespół 
zabudowanych jednostek strukturalnych, 
w kwartałach istniejņcych dróg publicznych, 
o przeważajņcej funkcji mieszkaniowo – usługo-
wej. 

2. W planie zachowuje siň stan istniejņcy 
przeznaczenia działek zabudowanych w obiektach 
o funkcji zabudowy rolniczej. 

3. Na całym obszarze objňtym planem, ze 
wzglňdu na przeważajņcņ funkcjň, o której mowa 
w ust.1, ustala siň: 

1) zakaz lokalizowania przedsiňwziňń mogņ-
cych zawsze znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, z wyłņczeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej; 

2) zakaz lokalizowania przedsiňwziňń zwiņza-
nych ze zbieraniem odpadów, przetwarza-
niem i unieszkodliwianiem odpadów, od-
zyskiem surowców oraz handlem odpada-
mi i złomem. 

 

§ 6. 1. Na terenach wyznaczonych w planie, 
o których mowa w §3 pkt 1 ÷ 6, dla zabudowy 
budynkami ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
oraz funkcje zabudowy: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – MN, z dopuszczalnņ realizacjņ za-
budowy okreŌlonej w przepisach Prawa 
budowlanego (budynki mieszkalne 
i gospodarcze); 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej – MN/U, 
z przeważajņcņ funkcjņ zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, o której mowa 
w pkt 1, oraz dopuszczalnej realizacji zabu-
dowy usługowej w odrňbnych budynkach; 

3) tereny zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej – U/MN, 
o przeważajņcej funkcji zabudowy usługo-
wej oraz dopuszczalnej zabudowy miesz-
kaniowej w odrňbnych budynkach lub 
mieszkaŊ w budynkach niemieszkalnych; 

4) teren zabudowy zagrodowej – RM, obej-
mujņcy jednņ nieruchomoŌń istniejņcego 
gospodarstwa rolnego, z zabudowņ, 
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leŌnych; 
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5) tereny rolnicze zabudowane – R/MN, 
z istniejņcymi budynkami i urzņdzeniami 
służņcymi produkcji rolniczej uznanej za 
dział specjalny w zakresie produkcji roŌlin 
i grzybów, z dopuszczalnņ zabudowņ bu-
dynkami mieszkalnymi oraz zakazem reali-
zacji obiektów hodowlanych i pasiek; 

6) tereny zabudowy usługowej – U, zabudo-
wy w budynkach usługowych: handlu, ga-
stronomii, usług bytowych itp., 
z wyłņczeniem funkcji, dla których 
w przepisach o Ōrodowisku ustalone zosta-
ły dopuszczalne poziomy hałasu. 

2. Na wszystkich terenach, o których mowa 
w ust. 1, obowiņzujņ ustalenia §7, §8, §9 i §10. 

3. Teren zabudowy zagrodowej – RM i tereny 
rolnicze zabudowane – R/MN mogņ byń prze-
kształcone na cele zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3. 

4. Tereny rolnicze – R, o których mowa w §3 
pkt. 7, stanowiņ odpowiednio integralne czňŌci 
nieruchomoŌci przeznaczonych w planie dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
(MN/U) oraz zabudowy usługowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej (U/MN). 
 
§ 7. Na całym obszarze, na działkach stanowiņcych 
jednņ nieruchomoŌń, dopuszcza siň realizacjň jed-
nego budynku mieszkalnego, z liniņ zabudowy 
kształtujņcņ pierzejň ulicy, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej uchwały, 
z wyłņczeniem terenów usługowych, na których 
obowiņzuje realizacja jednego budynku usługo-
wego. 
 
§ 8. Na całym obszarze objňtym planem, poza 
ustaleniami §4 ust. 2 i 3, dla wyznaczonych mak-
symalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy 
ustala siň: 

1) w pierzejach zabudowanych ulic: PowstaŊ-
ców Wlkp., Pałuckiej, Kompanii Gołaniec-
kiej i ppłk. Włodzimierza Kowalskiego: 

a) zakaz rozbudowy budynków pomiňdzy wy-
znaczonņ liniņ a liniņ rozgraniczajņcņ ulicň, 

b) w przypadku rozbiórki budynku i realizacji 
nowego budynku mieszkalnego lub miesz-
kalno-usługowego – obowiņzuje lokalizacja 
budynku w wyznaczonej linii, 

c) w przypadku rozbiórki budynku mieszkal-
nego i realizacji nowego budynku usługo-
wego – linia zabudowy musi byń przesu-
niňta w głņb działki na odległoŌń 5,0 m od 
wyznaczonej maksymalnej nieprzekraczal-
nej linii zabudowy, a forma dachu 
w realizowanej nowej zabudowie musi byń 
zgodna z formņ dotychczasowej zabudowy 
mieszkaniowej; 

2) w pierzei ul. B. i E. Hutten Czapskich: 
a) dla działek zabudowanych – zgodnie 

z ustaleniami pkt 1, 
b) dla działek przeznaczonych do zabudowy – 

linia zabudowy realizowanego budynku 
mieszkalnego nie może byń przesuniňta 

w głņb działki na odległoŌń przekraczajņcņ 
5,0 m od wyznaczonej, na rysunku, mak-
symalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

 
§ 9. 1. Na całym obszarze objňtym planem ustala 
siň nastňpujņcņ wysokoŌń oraz formň realizowanej 
zabudowy: 

1) dla budynków mieszkalnych z dachem pła-
skim – do dwóch kondygnacji nadziem-
nych; 

2) dla budynków mieszkalnych z dachem 
stromym – do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze użytkowe lub 
I kondygnacja z dachem stromym (podda-
sze nieużytkowe), o nachyleniu połaci da-
chowych nie mniejszym niż 33°; 

3) dla budynków gospodarczych – 
o wysokoŌci jednej kondygnacji, niższej niż 
wysokoŌń parteru w budynku mieszkalnym 
oraz formy dachu nawiņzujņcej do formy 
budynku mieszkalnego, a w przypadku da-
chu stromego o nachyleniu połaci dacho-
wych nie mniejszym niż 20°; 

4) dla wszystkich budynków niemieszkalnych 
(usługowych i gospodarczych oraz produk-
cyjnych na działkach zabudowy rolniczej) – 
wysokoŌń jednej kondygnacji, zgodnej 
z wymaganiami technologicznymi, nie-
przekraczajņca wysokoŌci budynku miesz-
kalnego, z formň dachów płaskich 
o nachyleniu dwuspadowym, z zakazem 
spadku połaci dachowej w kierunku działki 
sņsiedniej, w przypadku zabudowy reali-
zowanej przy granicy działki sņsiedniej. 

2. Na całym obszarze, wysokoŌń budynków 
nie może przekraczań wysokoŌci – 12,00 m od 
poziomu terenu przed wejŌciem lub wjazdem do 
budynku, a wysokoŌń budowli i instalacji winna 
byń niższa niż 50,0 m od poziomu terenu, na któ-
rym sņ lokalizowane, z wyłņczeniem inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej. 
 
§ 10. 1. Na całym obszarze objňtym planem ustala 
siň nastňpujņce wskaźniki zabudowy: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – nieprzekraczajņce 30% po-
wierzchni działki lub powierzchni nieru-
chomoŌci; 

2) dla pozostałych terenów – w odniesieniu 
do nastňpujņcych powierzchni działki lub 
nieruchomoŌci: 

a) do 1500 m² − 30%, 
b) do 2500 m² − 35%, 
c) powyżej 2500 m² − 40%. 

2. Dla wyznaczonych terenów obowiņzujņ 
nastňpujņce wskaźniki terenu biologicznie czynne-
go, w odniesieniu do przeznaczenia na cele: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
MN, co najmniej 50% powierzchni nieru-
chomoŌci, 
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2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej – MN/U, co najmniej 40% po-
wierzchni nieruchomoŌci, 

3) zabudowy usługowej i mieszkaniowej jed-
norodzinnej – U/MN, co najmniej 30% po-
wierzchni nieruchomoŌci, 

4) zabudowy zagrodowej – RM, co najmniej 
40% powierzchni nieruchomoŌci, 

5) zabudowy o funkcji produkcyjnej rolniczej 
– R/MN, co najmniej 20% powierzchni nie-
ruchomoŌci, 

6) zabudowy usługowej – U, co najmniej 5% 
powierzchni nieruchomoŌci. 

3. O ile istniejņca powierzchnia zabudowana 
nieruchomoŌci przekracza ustalone w ust.1 wskaź-
niki zabudowy – obowiņzuje zakaz realizacji nowej 
zabudowy. 
 
§ 11. 1. Dla nastňpujņcych wyodrňbnionych tere-
nów ustala siň ponadto: 

1) teren U1 – dopuszczalna zabudowa do 80,0 
m² powierzchni zabudowy oraz przezna-
czenie na cele usług handlu, usług byto-
wych lub biurowych; 

2) teren MN/U1 – dopuszczalna zabudowa 
w granicach maksymalnych nieprzekra-
czalnych linii zabudowy – budynku miesz-
kalno-usługowego lub zespołu budynków 
stanowiņcych jednņ kubaturň o wysokoŌci 
do II kondygnacji nadziemnych, zgodnie 
z ustaleniami dla zabudowy mieszkanio-
wej; 

3) teren MN1 – na każdej z wyznaczonych 
działek może byń zrealizowany budynek 
mieszkalny z garażem i czňŌciņ gospodar-
czņ, stanowiņcych jednņ kubaturň, 
z dopuszczalnym zróżnicowaniem wysoko-
Ōci budynku mieszkalnego i dobudowanej 
czňŌci gospodarczej; 

4) teren R/MN1 – może byń przeznaczony na 
cele, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 5 lub 
na cele zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej, 
z podziałem od 1 ÷ 3 działek budowlanych, 
zgodnie z okreŌlonņ na rysunku zasadņ po-
działu na działki budowlane, w odniesieniu 
do linii rozgraniczajņcych ulice. 

2. Na całym obszarze zachowuje siň istniejņ-
cy podział na działki ewidencyjne, stanowiņce 
odrňbne nieruchomoŌci, z dopuszczeniem zabu-
dowy, o ile zgodnie z warunkami okreŌlonymi 
w uchwale oraz wynikajņcymi z Prawa budowla-
nego posiadajņ właŌciwe parametry dla zabudowy 
terenu. 

3. Podział istniejņcych działek zabudowanych 
budynkiem mieszkalnym – na dwie odrňbne nieru-
chomoŌci, dopuszcza siň tylko dla działek 
o numerach ewidencyjnych 259, 264, 268 i 269, 
posiadajņcych dostňp do dwóch dróg publicznych. 

4. W kwartale zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usługowej – MN/U, ograniczonym 
ulicami: B. i E. Hutten Czapskich, Smolary i ppłk. 

Włodzimierza Kowalskiego, w przypadku podziału 
wyodrňbniajņcego działkň zabudowanņ budyn-
kiem mieszkalnym – ustala siň zakaz budowy bu-
dynku mieszkalnego na nowej działce. 

 
Rozdział III 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 12. Ochronň Ōrodowiska i krajobrazu kulturowe-
go zapewnia siň w szczególnoŌci poprzez: 

1) uzbrojenie techniczne całego terenu objň-
tego planem, w tym zbiorowe zaopatrzenie 
w wodň, odbiór Ōcieków komunalnych oraz 
opadowych i roztopowych; 

2) ochronň Ōrodowiska poprzez stosowanie 
urzņdzeŊ zapewniajņcych wymagane stan-
dardy wprowadzania Ōcieków do Ōrodowi-
ska; 

3) selektywnņ zbiórkň odpadów oraz postň-
powanie zgodne z przepisami odrňbnymi; 

4) ochronň wyznaczonych terenów przed ha-
łasem, zgodnie ze standardami wynikajņ-
cymi z przepisów o Ōrodowisku; 

5) ochronň powierzchni ziemi poprzez ustalo-
ne standardy powierzchni zabudowy 
i powierzchni terenów biologicznie czyn-
nych. 

 
§ 13. 1. Zgodnie z przepisami o Ōrodowisku – tere-
ny, dla których ustalone zostały dopuszczalne 
poziomy hałasu w Ōrodowisku, obejmujņ: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN) – kwalifikowane jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej (MN/U) i tereny zabu-
dowy usługowej i mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (U/MN) – kwalifikowane jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

3) tereny zabudowy zagrodowej (RM) i tereny 
rolnicze zabudowane (R/MN) - kwalifiko-
wane jako tereny zabudowy zagrodowej. 

2. W przypadkach wystņpienia przekroczeŊ 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 
podlegajņcych ochronie akustycznej, zlokalizowa-
nych w zasiňgu ponadnormatywnego oddziaływa-
nia dróg, wymagane jest zastosowanie rozwiņzaŊ 
takich jak: ekrany akustyczne, wygrodzenie terenu, 
z dopuszczeniem ogrodzeŊ pełnych, szpalerowa 
zieleŊ izolacyjna oraz rozwiņzaŊ materiałowo-
technicznych w budynkach, zmniejszajņcych po-
ziom hałasu, co najmniej do poziomów dopusz-
czalnych okreŌlonych w przepisach o ochronie 
Ōrodowiska. 
 
§ 14. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, w granicach wyznaczonych stref 
ochrony stanowisk archeologicznych, o których 
mowa w §2 ust. 2, oznaczonych na rysunku sym-
bolami A1 i A2, dla realizacji zwiņzanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, 
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a wymagajņcych prac ziemnych – przed wydaniem 
pozwolenia na budowň, wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, zgodnie z przepisami 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
§ 15. Gospodarowanie odpadami powstajņcymi na 
obszarze objňtym planem, obejmujņcymi również 
przemieszczenie mas ziemnych powstałych 
w procesie inwestycyjnym, nastņpi poprzez komu-
nalny system gospodarki odpadami 
i postňpowanie zgodne z zasadami okreŌlonymi 
w „Planie gospodarki odpadami dla Gminy Go-
łaŊcz” oraz przepisami odrňbnymi w tym zakresie. 

 

Rozdział IV 
Zasady budowy systemów infrastruktury 

technicznej i komunikacji. 

§ 16. 1. Obszar objňty planem znajduje siň 
w strefie zurbanizowanej miasta i posiada uzbro-
jenie techniczne w istniejņcych ulicach, w tym sieci 
infrastruktury technicznej, których realizacja należy 
do zadaŊ własnych gminy. 

2. Wymienione w ust. 1 istniejņce sieci infra-
struktury technicznej służņ obsłudze terenów objň-
tych planem, w powiņzaniu z zewnňtrznym syste-
mem miejskich sieci infrastruktury technicznej, 
w tym budowli służņcych oczyszczaniu Ōcieków. 

3. W zwiņzku z ustaleniami ust. 1 i 2, ustale-
nia planu nie powodujņ realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ 
do zadaŊ własnych gminy. 
 
§ 17. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – 
z miejskiego systemu wodociņgowego; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych – systemem pompowo-
grawitacyjnym do miejskiej oczyszczalni 
Ōcieków; 

3) odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych: 

a) z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni oraz dróg i parkingów – po-
przez istniejņce sieci kanalizacji deszczo-
wej, 

b) z pozostałych powierzchni do istniejņcych 
sieci kanalizacji deszczowej lub na teren 
działki – poprzez zastosowanie retencji 
i infiltracji do gruntu, z zapewnieniem 
ochrony interesu osób trzecich; 

4) zasilanie w energiň elektrycznņ – 
z istniejņcego systemu energetycznego, 
zgodnie warunkami dostawcy; 

5) zaopatrzenie w gaz – poprzez budowň sieci 
gazowniczej Ōredniego ciŌnienia, zgodnie 
z programem gazyfikacji miasta; 

6) zaopatrzenie w ciepło – z lokalnych źródeł 
ciepła, z zastosowaniem paliw charaktery-

zujņcych siň najniższymi wskaźnikami emi-
syjnymi, w szczególnoŌci gazu, energii sło-
necznej oraz innych alternatywnych źródeł 
energii. 

2. Na obszarze objňtym planem mogņ byń 
realizowane wszystkie urzņdzenia i budowle 
w zakresie infrastruktury technicznej, zwiņzane 
z obsługņ wyznaczonych terenów, w tym niewy-
mienione w ust. 1, służņce w szczególnoŌci ochro-
nie Ōrodowiska. 

3. O ile w wyniku prowadzonej działalnoŌci 
wystņpi zanieczyszczenie powierzchni utwardzo-
nych, wymagane jest zastosowanie urzņdzeŊ 
oczyszczajņcych wody opadowe i roztopowe, 
przed ich wprowadzeniem do miejskich sieci kana-
lizacji deszczowej. 

4. Na obszarze objňtym planem zachowuje 
siň przebiegi istniejņcych miejskich sieci infrastruk-
tury technicznej i ustala obowiņzek dostňpu eks-
ploatacyjnego na działkach, na których zlokalizo-
wane sņ te sieci. 

5. Na obszarze objňtym planem zachowuje 
siň istniejņcņ stacjň transformatorowņ (E) oraz 
dopuszcza siň realizacjň budynków i urzņdzeŊ 
elektroenergetycznych na wyznaczonych terenach, 
o ile bňdzie to wynikało z warunków technicznych 
dostawcy. 
 
§ 18. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce funkcje wyznaczonych dróg: 

1) droga główna (ul. Smolary), stanowiņca 
układ dróg ponadlokalnych (droga woje-
wódzka) oraz podstawowy układ komuni-
kacyjny miasta; 

2) drogi w układzie obsługujņcym miasta, 
obejmujņce: 

a) drogň lokalnņ (czňŌń ul. Osada), 
b) drogi dojazdowe (ulice: ppłk. Włodzimierza 

Kowalskiego, Kompanii Gołanieckiej, Pa-
łucka, PowstaŊców Wlkp., czňŌń ul. Osada), 

c) drogi wewnňtrzne, w tym obsługujņce 
zjazd z drogi wojewódzkiej. 

2. Dla drogi głównej oraz wyznaczonych dróg 
lokalnych i dojazdowych majņ zastosowanie prze-
pisy warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadań drogi publiczne i ich usytuowanie, 
z zachowaniem istniejņcych rozgraniczeŊ pasów 
drogowych. 

3. Na terenach zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczajņcych ul. ppłk. Włodzimierza Kowal-
skiego ustala siň obowiņzek wykonania dróg we-
wnňtrznych – zjazdów, stanowiņcych poszerzenie 
pasa komunikacyjnego drogi, poprzez cofniňcie 
ogrodzenia działek budowlanych, zapewniajņce 
wjazd na teren działki. 
 
§ 19. 1. Na całym obszarze wymagane jest zapew-
nienie miejsc postojowych na wyznaczonych tere-
nach zgodnie z przepisami budowlanymi oraz 
wynikajņcymi z funkcji i potrzeb użytkowników. 

2. W pasach drogowych ulic należy stosowań 
zasadň wyznaczania tylko miejsc czasowego po-
stoju, o ile nie powoduje to ograniczeŊ w ruchu 
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drogowym. W pasie drogowym ulicy głównej 
i lokalnej ustala siň zakaz lokalizowania miejsc 
postojowych. 

3. Dla terenów przeznaczonych do zabudowy, 
na każdej nieruchomoŌci, należy zapewniń: 

1) na każdej działce – co najmniej jedno miej-
sce postojowe na jedno mieszkanie oraz co 
najmniej 1 miejsce czasowego postoju; 

2) na terenach zwiņzanych z działalnoŌciņ 
usługowņ i produkcjņ rolniczņ, o której 
mowa w §6 ust. 1 pkt 5, wymagana jest 
ponadto realizacja: 

a) 1 miejsca postojowego/ 5 zatrudnionych, 
b) 1 miejsca postojowego/ 250 m² powierzch-

ni użytkowej obiektów. 
 

Rozdział V 
Przepisy końcowe 

§ 20. Dla obszaru objňtego planem ustala siň 
stawkň 30%, służņcņ naliczeniu jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy GołaŊcz. 
 

§ 22. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objňtym niniejszņ uchwałņ 
tracņ moc ustalenia nastňpujņcych uchwał: 

1) Nr XXIII/112/2000 Rady Miasta i Gminy 
z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmia-
ny miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta GołaŊ-
czy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 92 z dnia 
29.12.2000 r.); 

2) Nr IV/17/97 Rady Miasta i Gminy GołaŊcz 
z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta GołaŊczy 
w rejonie ul. Osada (Dz. Urz. Woj. Pilskiego 
Nr 28 z dnia 30.07.1997 r.). 

 
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczņcy Rady  
(-) Józef Ryłko 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr IV/24/11 

Rady Miasta i Gminy GołaŊcz 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 

do uchwały nr IV/24/11 
Rady Miasta i Gminy GołaŊcz 

z dnia 25 stycznia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GOŁAŉCZY W REJONIE ULIC: SMOLARY I OSADA 

Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŉ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY GOŁAŉCZ 

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 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, stwierdza zgodnoŌń miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta GołaŊczy w rejonie ulic: Smolary i Osada, 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy GołaŊcz 
(uchwała Nr XLIV/407/10 Rady Miasta i Gminy 
w GołaŊczy z dnia 20 wrzeŌnia 2010 r.).  

Uzasadnienie: Projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta GołaŊczy 
w rejonie ulic: Smolary i Osada dotyczy zmiany 

ustaleŊ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta GołaŊczy, z zachowaniem 
istniejņcej struktury obszaru i jego przeznaczenia. 
Teren objňty planem miejscowym obejmuje ob-
szar wyznaczony w studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy GołaŊcz, okreŌlony jako zabudowane tereny 
mieszkaniowo - usługowe. W ustaleniach studium 
założono usługowo-rolniczy charakter miasta Go-
łaŊczy oraz rozwój oparty głównie na rozwoju 
jakoŌciowym, w tym głównej funkcji – obsługi 
miasta i gminy. Przyjňte ustalenia projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sņ zgodne z politykņ przestrzennņ okreŌlonņ 
w studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy GołaŊcz 
w zakresie: przeznaczenia terenów, kształtowania 
ładu przestrzennego, ochrony Ōrodowiska przy-
rodniczego i kulturowego oraz zasad infrastruktury 
technicznej. 
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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 


