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§23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
�roda Wielkopolska oraz dyrektorom placówek o�wiatowych.

§24. Traci moc uchwa³a Nr XIII/172/2007 Rady Miejskiej w
�rodzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szko³ach
i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez gminê �roda
Wielkopolska.

§25. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-

Poz. 32, 33

polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) mgr Tomasz Pawlicki

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
WN.1-5.0911-498/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. orzekaj¹ce
niewa¿no�æ §16 ust. 1 uchwa³y Nr XXII/340/2008 Rady
Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli w szko³ach i placówkach o�wiatowych prowa-
dzonych przez Gminê �roda Wielkopolska na rok 2009 -
ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.
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UCHWA£A Nr XXIX/365/08 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Kamiennej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
zmiana: 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, Nr 167 poz. 1759, 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), art.
20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U.
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. 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) Rada Miasta Pi³y uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Kamiennej, zwany
dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ rozgranicze-
nia terenów zainwestowanych w rejonie al. Wojska Polskiego,
linie rozgraniczaj¹ce ul. Kamienn¹, teren istniej¹cego lasu
oraz granica miasta Pi³y (rozgraniczenie dz. nr ewid. 13/18),
oznaczone graficznie na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Kamiennej
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Pi³y, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y w rejonie ul. Kamiennej � zadañ z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr
3 do uchwa³y;

4) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pi³y w rejonie ul. Kamiennej, stanowi¹ce za³¹cznik
nr 4 do uchwa³y.

§2. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepi-
sach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) tereny podlegaj¹ce ochronie ustalone na podstawie prze-
pisów odrêbnych, w tym tereny górnicze, nara¿one na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿one osuwaniem
siê mas ziemnych;



— 107 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 2

3) zabytki i dobra kultury wspó³czesnej.

§3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem wyodrêbnia siê jed-
nostki struktury przestrzennej obejmuj¹ce:

1) zespó³ zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kamiennej, sta-
nowi¹cy zmianê w czê�ci miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego m. Pi³y w rejonie ul. Kamiennej
i Osiedla G³adyszewo (uchwa³a Nr X/112/03 Rady Miejskiej
w Pile z dnia 24 czerwca 2003 r.) � jednostka mieszkaniowa
oznaczona symbolem � 01;

2) zespó³ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokali-
zowanej na dzia³ce nr 13/18� jednostka mieszkaniowa
oznaczona symbolem � 02.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu lecz ró¿nych
warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczono dodat-
kowym symbolem cyfrowym.

3. Oznaczenia terenów poprzedzaj¹ cyfry 01 i 02, okre-
�laj¹ce symbol jednostki mieszkaniowej.

§5. 1. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce oznaczenia graficzne, okre�lone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencj¹
gruntów;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania niewystêpuj¹ce w
ewidencji;

3) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, z zastrze¿eniem §7;

4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) obowi¹zuj¹cy kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy;

7) wyró¿nienie formy architektonicznej budynku;

8) wymagana dostêpno�æ komunikacyjna dla dzia³ki budow-
lanej, definiowana jako zakaz zjazdu z ul. Kamiennej.

2. Pomiêdzy obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy kszta³tuj¹cej
pierzejê ulicy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicê mog¹ znajdowaæ siê
tylko elementy niezaliczane do kubatury budynku oraz ryza-
lity, wykusze i obudowane partie wej�ciowe, o ile ich zada-
szenie jest ni¿sze od g³ównej bry³y budynku.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy do-
tycz¹ wszystkich budynków na dzia³ce oraz elementów za-
liczanych do kubatury brutto budynku, zgodnie z przepisami
budowlanymi.

4. Przez kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy nale¿y rozu-
mieæ kszta³towanie kalenicy oraz przewa¿aj¹cej powierzchni
po³aci dachowej budynku w stosunku do obowi¹zuj¹cej lub
nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku.

5. Przez wyró¿nienie formy architektonicznej budynku
nale¿y rozumieæ zastosowanie formy i detalu odrêbnego ni¿
na dzia³kach s¹siednich; wyró¿nienie s³u¿y identyfikacji prze-
strzennej obszaru.

ROZDZIA£ II

Przeznaczenie terenów oraz ogólne zasady
zagospodarowania

§6. 1. Na obszarze objêtym planem okre�la siê liniami
rozgraniczaj¹cymi tereny o nastêpuj¹cych przeznaczeniach:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej � ozna-
czenie na rysunku � MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wbudo-
wanymi us³ugami � oznaczenie na rysunku � MNu;

3) tereny zieleni, obejmuj¹ce:

a) teren zieleni urz¹dzonej (ogród osiedlowy), oznaczenie
na rysunku � ZP;

b) tereny zieleni naturalnej, czê�ciowo urz¹dzonej, ozna-
czenie na rysunku � Z,

c) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysunku � ZL,

4) tereny dróg obejmuj¹ce:

a) drogi publiczne dojazdowe, oznaczenie na rysunku �
KD-D,

b) poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej, oznacze-
nie na rysunku � KD-L,

c) uk³ad dróg wewnêtrznych, obs³uguj¹cych jednostkê
zabudowy mieszkaniowej 02, oznaczenie na rysunku �

KDW,

d) drogi wewnêtrzne, stanowi¹ce wspó³w³asno�æ u¿yt-
kowników dzia³ek budowlanych, dla których zapew-
niaj¹ dostêp, oznaczenie na rysunku � Kw oraz przej-
�cia piesze, oznaczenie na rysunku - Kx;

5) tereny infrastruktury obejmuj¹ce:

a) pas techniczny obiektów liniowych, oznaczenie na
rysunku � Ki,

b) tereny istniej¹cej i planowanej przepompowni �cieków
komunalnych, oznaczenie na rysunku � Ks,

c) teren istniej¹cego ujêcia wody, oznaczenie na rysunku
� W.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wbudowa-
nymi us³ugami (MNu) s¹ terenami, dla których w rozumieniu
przepisów o �rodowisku ustalone zosta³y dopuszczalne pozio-
my ha³asu (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

3. Na wyznaczonych terenach nie lokalizuje siê obiektów
o wysoko�ci przekraczaj¹cej 50,0 m od poziomu terenu.

§7. Zasady podzia³u dzia³ek, o których mowa w §5 ust. 1
pkt 3, wyznaczaj¹ maksymaln¹ liczbê dzia³ek zabudowy miesz-
kaniowej.

Poz. 33
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§8. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê zakaz
lokalizowania indywidualnych systemów odbioru �cieków
bytowych na wyznaczonych dzia³kach budowlanych.

§9. Na ca³ym obszarze objêtym planem wymagane jest:

1) opracowanie projektu dróg, w celu umo¿liwienia okre�le-
nia, dla realizowanych budynków, rzêdnej pod³ogi parteru,
jako obligatoryjnego elementu projektu budowlanego, sta-
nowi¹cego za³¹cznik do decyzji o pozwoleniu na budowê;

2) przeprowadzenie badañ geotechnicznych dla okre�lenia
warunków posadowienia budynków, w szczególno�ci na
obszarze podlegaj¹cym rekultywacji po wyrobisku (jed-
nostka 02).

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

JEDNOSTKA 01

§10. Na obszarze jednostki obowi¹zuj¹ ogólne zasady
zagospodarowania okre�lone w niniejszej uchwale oraz zakaz
zjazdu na teren wyznaczonych dzia³ek z ul. Kamiennej.

§11. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 1,
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala siê
nastêpuj¹co:

1) tereny 01MN1 � z których ka¿dy podzielony jest na cztery
dzia³ki przewidziane do zagospodarowania:

a) na ka¿dej dzia³ce mo¿e byæ zrealizowany tylko jeden
budynek mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczy
w zabudowie bli�niaczej,

b) budynki mieszkalne mog¹ posiadaæ wysoko�æ do II
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe
oraz nachylenie po³aci dachowych nie mniejsze ni¿
35o; w zespole trzech budynków, lokalizowanych w
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, obowi¹zuje zastosowa-
nie zbli¿onego nachylenia po³aci dachowych oraz do-
puszczalne zró¿nicowanie wysoko�ci kalenicy, od po-
ziomu terenu, nie wiêksze ni¿ 0,5 m; powy¿sze dotyczy
budynków jedno i dwukondygnacyjnych,

c) dla budynków gospodarczych ustala siê:

- wysoko�æ I kondygnacji nadziemnej i poziom posa-
dowienia nie wy¿szy ni¿ 0,30 m od poziomu terenu,

- nachylenie po³aci dachowej nie mniejsze ni¿ 20o,
dach dwuspadowy z kalenic¹ prostopad³¹ do po-
dzia³u terenu oraz równej wysoko�ci na dwóch
s¹siaduj¹cych dzia³kach,

- na ka¿dej z s¹siaduj¹cych dzia³ek, powierzchniê
zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 60,0 m2 oraz jednakowe
linie zabudowy budynku bli�niaczego;

2) teren 01MN2 � przewidziany do zagospodarowania na
trzech dzia³kach:

a) na ka¿dej dzia³ce mo¿e byæ zlokalizowany tylko jeden
budynek (mieszkalny),

b) dla formy budynków maj¹ zastosowanie ustalenia
zawarte w pkt 1 lit. b;

3) teren 01MN3 � przewidziany do zagospodarowania na
jednej lub dwóch dzia³kach budowlanych; warunki zabu-
dowy jak dla terenu 01MN1, z zastosowaniem wolno
stoj¹cego budynku gospodarczego, w przypadku wydzie-
lenia jednej dzia³ki budowlanej.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, o której mowa
w ust. 1, obowi¹zuje:

1) nieprzekraczanie nastêpuj¹cych wska�ników powierzchni
zabudowanej do powierzchni dzia³ki:

a) dla terenów 01MN1 � 30%,

b) dla terenów 01MN2, 01MN3 � 36%;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 50%
powierzchni dzia³ki.

§12. Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z wbudowanymi us³ugami, o którym mowa w
§6 ust. 1 pkt 2, ustala siê:

1) podzia³ terenu 01MNu na jedn¹ lub dwie dzia³ki budow-
lane;

2) mo¿liwo�æ realizacji, na ka¿dej dzia³ce, jednego budynku
mieszkalno-us³ugowego o wysoko�ci do III kondygnacji z
dachem stromym, w tym poddasze u¿ytkowe, z dopusz-
czalnym wyodrêbnieniem I kondygnacyjnej czê�ci us³ugo-
wej lub realizacjê dwóch budynków: II kondygnacyjnego
mieszkalnego z dachem stromym i I kondygnacyjnego
us³ugowego, zespolonego (zastosowanie dylatacji), two-
rz¹cych jedn¹ kubaturê; dopuszcza siê lokalizowanie I
kondygnacyjnej czê�ci budynku przy granicy dzia³ki s¹-
siedniej;

3) wska�nik powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki
nieprzekraczaj¹cy 30%, niezale¿nie od ilo�ci wydzielonych
dzia³ek;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 25%
powierzchni dzia³ki.

JEDNOSTKA 02

§13. Na ca³ym obszarze jednostki obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszej uchwa³y, w szczególno�ci §7, §8 i §9 oraz obowi¹zek:

a) likwidacji napowietrznej linii elektroenergetycznej, umo¿-
liwiaj¹cej zabudowê wyznaczonych dzia³ek;

b) uzbrojenia technicznego terenu,

c) realizacji dróg wewnêtrznych (KDW), umo¿liwiaj¹cych
dostêp wyznaczonych dzia³ek budowlanych do dróg pu-
blicznych.

§14. 1. Dla wyznaczonej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, na ca³ym obszarze jednostki, okre�la siê nastê-
puj¹ce zasady kszta³towania zabudowy s³u¿¹ce ochronie ³adu
przestrzennego:

1) lokalizacja na ka¿dej dzia³ce jednego budynku mieszkalne-
go z dopuszczeniem wyodrêbnienia w formie budynku
czê�ci gospodarczej;

Poz. 33
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2) forma zabudowy o wysoko�ci do II kondygnacji nadziem-
nych, z dachem stromym, o zbli¿onym: nachyleniu po³aci
dachowych, geometrii dachu i kolorystyce;

3) stosowanie zasady lokalizowania budynków o zbli¿onej
formie architektonicznej i wysoko�ci, wzd³u¿ linii zabudo-
wy usytuowanej w jednakowej odleg³o�ci od linii rozgra-
niczaj¹cej ulicê;

4) wska�niki zagospodarowania dzia³ki budowlanej:

a) powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki nieprze-
kraczaj¹cej 25%,

b) powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿ 50%
powierzchni dzia³ki.

2. Poszerzone pasy drogowe, dróg wewnêtrznych KDW,
s³u¿¹ wyznaczeniu miejsc postojowych oraz dopuszczalnej
lokalizacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych.

3. Dla wyznaczonych terenów zieleni ustala siê:

1) teren 02ZP � forma zieleni urz¹dzonej (ogród osiedlo-
wy), w tym urz¹dzenia dla rekreacyjnego wykorzystania
terenu (plac zabaw), z dopuszczaln¹ realizacj¹ budowli
s³u¿¹cych wyznaczonej funkcji i obiektów ma³ej archi-
tektury;

2) teren 02Z1 � forma zieleni naturalnej, z zachowaniem
istniej¹cego drzewostanu i mo¿liwo�ci¹ realizacji przej�æ
pieszych oraz �cie¿ek rowerowych;

3) teren 02Z2 � forma zieleni czê�ciowo urz¹dzonej, w tym
izolacyjnej, z dopuszczeniem urz¹dzeñ sportowo-rekre-
acyjnych (boiska do gier);

4) tereny 02 Zi � forma zwartej zieleni izolacyjnej, urz¹dzonej;

5) teren 02Zi1 � forma zwartej zieleni izolacyjnej wzd³u¿ linii
rozgraniczaj¹cych dzia³ki zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz utwardzony plac dla usytuowania pojemni-
ków, s³u¿¹cych segregowaniu odpadów stanowi¹cych
surowce wtórne.

§15. Ochronê �rodowiska realizuje siê poprzez:

1) pe³ne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe za-
opatrzenie w wodê oraz odbiór �cieków komunalnych i
opadowych, z zachowaniem przepisów odrêbnych;

2) komunalny system odbioru odpadów zgodnie z zasadami
okre�lonymi w §17 ust. 2 oraz selektywn¹ zbiórkê odpa-
dów na obszarze objêtym planem;

3) ochronê zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem;

4) ustalenia dotycz¹ce standardów zabudowy, w tym wska�-
ników powierzchni biologicznie czynnej;

5) zachowanie zieleni naturalnej oraz wyznaczenie i kszta³to-
wanie zieleni urz¹dzonej, w tym ogrodu osiedlowego.

ROZDZIA£ IV

Zasady budowy systemu komunikacji

§16. 1. Zewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ zapewnia pu-
bliczna droga powiatowa (ul. Kamienna) w klasie technicznej

drogi lokalnej oraz droga dojazdowa KD-D, stanowi¹ca po-
wi¹zanie ul. Kamiennej z terenem wsi Dolaszewo.

2. Wewnêtrzn¹ obs³ugê terenu zapewniaj¹:

1) drogi dojazdowe (KD-D1), o których mowa w §6 ust. 1 pkt
4 lit a;

2) drogi wewnêtrzne (KDW), stanowi¹ce wspó³w³asno�æ
u¿ytkowników dzia³ek na terenie jednostki 02, o których
mowa w §6 ust. 1 pkt 4 lit. c;

3) drogi wewnêtrzne (Kw), zapewniaj¹ce dojazd do drogi
publicznej dla wyznaczonych dzia³ek, zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomo�ciami, o których mowa w §6
ust. 1 pkt 4 lit. d.

3. Poszerzone pasy drogowe dróg dojazdowych s³u¿¹
lokalizacji miejsc postojowych.

ROZDZIA£ V

Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej

§17. 1. Dla ca³ego terenu objêtego planem ustala siê
nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

1) zaopatrzenia w wodê � z miejskich sieci wodoci¹gowych;

2) odprowadzenia �cieków komunalnych � do miejskich sieci
kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenia �cieków opadowych i roztopowych � lo-
kalne:

a) na teren poprzez sieci kanalizacji deszczowej, z wpro-
wadzeniem �cieków do gruntu za pomoc¹ zestawu
skrzynek rozs¹czaj¹cych na obszarze poza planem, z
zachowaniem wymagañ dotycz¹cych ochrony wód i
ziemi,

b) dla dzia³ek zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
zastosowania retencji powierzchniowej;

4) zasilania w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
energetycznego, poprzez realizacjê elektroenergetycznych
stacji transformatorowych;

5) zasilania w gaz � z wykorzystaniem mo¿liwo�ci zasilania
z istniej¹cej sieci gazowej w ul. Kamiennej;

6) zaopatrzenia w energiê ciepln¹ � ze �róde³ lokalnych, z
zastosowaniem paliw charakteryzuj¹cych siê niskimi
wska�nikami emisji substancji do powietrza, spe³niaj¹-
cych wymagania Rozporz¹dzenia Wojewody Wielkopol-
skiego w sprawie okre�lenia programu ochrony powie-
trza dla strefy � powiat pilski, z zakazem stosowania
paliw wêglowych;

7) ³¹czno�ci telefonicznej � poprzez wykorzystanie istniej¹-
cych systemów.

2. Usuwanie odpadów, w tym niebezpiecznych i budow-
lanych nast¹pi poprzez komunalny system odbioru odpadów
oraz postêpowanie zgodne z planem gospodarki odpadami
dla Gminy Pi³a, z zastosowaniem przepisów szczególnych w
tym zakresie.

Poz. 33
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3. Przepompownie �cieków komunalnych oznaczono na
rysunku:

1) 01Ks1 � przepompownia istniej¹ca;

2) 01Ks2 � przepompownia planowana.

4. Nieogrodzony teren istniej¹cego ujêcia wody (01W)
mo¿e byæ wykorzystany jako obs³uga komunikacyjna, w tym
terenów s¹siednich.

§18. Zasady realizacji uzbrojenia technicznego obszaru
objêtego planem okre�la za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

ROZDZIA£ VI

Przepisy koñcowe

§19. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê 30%, stanowi¹c¹ podstawê do okre�lenia op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Pi³y.

Poz. 33

§21. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia nastê-
puj¹cych uchwa³:

1) Nr X/112/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 czerwca 2003
r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó³owego
zagospodarowania przestrzennego Pi³a-G³adyszewo oraz
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Kamiennej i osiedla
G³adyszewo;

2) Nr XVI/144/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 wrze�nia
1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów wy³¹czonych z zabudo-
wy.

§22. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIX/365/08

Rady Miasta Pi³y
z dnia 16 grudnia 2008 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y
W REJONIE UL. KAMIENNEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 33

Na podstawie 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) Rada Miasta Pi³y stwierdza

zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pi³y w rejonie ul. Kamiennej z ustaleniami
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pi³y (uchwa³a Nr XLIV/546/06 Rady
Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r. ).

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIX/365/08

Rady Miasta Pi³y
z dnia 16 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y W REJONIE UL. KAMIENNEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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) Rada Miasta Pi³y rozstrzyga,
co nastêpuje:

§1. 1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Kamiennej, obejmuj¹
realizacjê nastêpuj¹cych inwestycji:

1) sieci wodoci¹gowych � 100mm, L=490,0m;

2) sieci kanalizacji sanitarnej � 200mm, L=640,0m;

3) sieci kanalizacji deszczowej:

a) 300mm, L=350,0 m,

b) 500mm, L=200,0 m,

c) 500mm, L=55,0 m (poza obszarem planu),

d) 600mm, L=250,0 m (poza obszarem planu);

4) przepompowni �cieków komunalnych � 1 kpl.;

5) urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych �cieki opadowe i roztopowe
� 1 kpl. (poza obszarem planu).

2. Zadania inwestycyjne, okre�lone w ust. 1 pkt 3 lit.c i
d, obejmuj¹ sieci w pasie drogowym ul. Kamiennej, z wyma-
ganym odprowadzeniem do planowanych urz¹dzeñ pod-
czyszczaj¹cych.

§2. 1. Zadania wymienione w §1, bêd¹ realizowane eta-
powo, z wyodrêbnieniem w I etapie sieci wodoci¹gowej i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni �cieków.

2. Docelowe odprowadzenie �cieków opadowych i rozto-
powych realizowane bêdzie sukcesywnie, zgodnie z planem
inwestycyjnym modernizacji dróg istniej¹cych oraz budowy
dróg wyznaczonych w planie.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzy-
gniêciu, finansowane bêd¹ zgodnie z zasadami okre�lonymi
w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infra-
struktury technicznej oraz strategii rozwoju miasta Pi³y.
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXIX/365/08

Rady Miasta Pi³y
z dnia 16 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y W REJONIE UL. KAMIENNEJ.

Poz. 33, 34

Na podstawie 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) Rada Miasta Pi³y po
rozpatrzeniu przedstawionych przez Prezydenta Miasta Pi³y
nieuwzglêdnionych uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Ka-
miennej postanawia, co nastêpuje:

§1. Nie uwzglêdniæ uwagi dotycz¹cej lokalizacji bazowych
stacji telefonii komórkowej na wyznaczonych terenach zieleni
o funkcji rekreacyjnej na obszarze jednostki 02, stanowi¹cej
zespó³ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§2. Nie uwzglêdniæ uwag dotycz¹cych zmiany warunków
zabudowy na terenie MN1, w tym obowi¹zuj¹cej linii zabudo-
wy i powierzchni zabudowy budynków gospodarczych do 150,0
m2, jako sprzecznych z zasadami kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz funkcji terenów zabudowy mieszkaniowej, w
tym budynków gospodarczych, o których mowa w przepisach
Prawa budowlanego.

§3. Nie uwzglêdniæ uwagi odnosz¹cej siê do zasad po-
dzia³u na dzia³ce nr ewid. 13/13, w odniesieniu do terenu
przeznaczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i dopuszczenie dowolnego podzia³u wyznaczonego
terenu, jako zasady sprzecznej z kszta³towaniem ³adu prze-
strzennego, walorami kompozycji urbanistycznej i obs³ugi
komunikacyjnej wyznaczonych dzia³ek budowlanych.

34

UCHWA£A Nr XXI/156/2008 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie: udzielenia upowa¿nienia Kierownikowi Miejsko � Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Nekli
do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co nastêpuje.

§1. Udziela siê Kierownikowi Miejsko Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Nekli upowa¿nienia do podejmowania
czynno�ci wobec d³u¿ników alimentacyjnych, okre�lonych w
ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz.U. 2007 r., Nr 192, poz. 1378 ze
zmianami).

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Nekla.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Piotr Michalak


