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3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Lubasz.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia reali-
zacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego gminy Lubasz.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy;

Poz. 2656, 2657

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych;

b) dotacji samorz¹du województwa;

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych;

d) kredytów i po¿yczek bankowych;

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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UCHWA£A Nr XXXVII/436/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. �niadeckich (dz. nr ewid. 49/1)

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,
Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 20 ust.
1 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, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta Pi³y uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. �niadeckich (dz. nr
ewid. 49/1), zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce pas drogowy ul. �niadeckich oraz dzia³kê nr ewid. 49/
1, 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. �niadec-
kich (dz. nr ewid. 49/1) z ustaleniami studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Pi³y, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y w rejonie ul. �niadeckich (dz. nr ewid. 49/1) � zadañ
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§2. 1. 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;

3) zabytki, dobra kultury wspó³czesnej oraz udokumentowa-
ne stanowiska archeologiczne.

2. Na obszarze objêtym planem wystêpuje obszar ochro-
ny wód podziemnych.

3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;
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2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MN;

2) teren drogi dojazdowej, gminnej, oznaczenie na rysunku
� KD-D;

3) teren drogi wewnêtrznej, stanowi¹cej wspó³w³asno�æ u¿yt-
kowników dzia³ek, dla których zapewnia dostêp do drogi
publicznej, oznaczenie na rysunku � KDW;

4) ci¹g komunikacji pieszej, stanowi¹cy integraln¹ czê�æ dro-
gi wewnêtrznej, o której mowa w pkt 3, oznaczenie na
rysunku � Kx;

5) teren drogi lokalnej (pêtla autobusowa), oznaczenie na
rysunku � KD-L.

2. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stano-
wi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla które-
go zgodnie z przepisami o �rodowisku ustalone zosta³y do-
puszczalne poziomy ha³asu.

§4. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
obejmuje cztery dzia³ki budowlane, z realizacj¹ nieprzekracza-
j¹c¹, na ca³ym terenie � czterech budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i czterech budynków gospodarczych, o któ-
rych mowa w §5 ust. 1.

§5. 1. Na ka¿dej, wyznaczonej w planie, dzia³ce zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siê zabudowê obej-
muj¹c¹:

1) jeden budynek mieszkalny, o wysoko�ci do 10,0 m od
poziomu terenu, I÷II kondygnacji nadziemnych i powierzchni
zabudowy nieprzekraczaj¹cej 300,0 m2;

2) jeden budynek gospodarczy, gospodarczo-gara¿owy lub
gara¿owy o wysoko�ci I kondygnacji nadziemnej, wysoko-
�ci nieprzekraczaj¹cej 3,50 m od poziomu terenu i po-
wierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cej 50,0 m2.

2. Dla wszystkich budynków, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, obowi¹zuje dach p³aski, z zastosowaniem w budynku
mieszkalnym zró¿nicowanej wysoko�ci od poziomu terenu;
powy¿sze ustalenie dotyczy budynków jednokondygnacyj-
nych i dwukondygnacyjnych.

3. Zabudowa, o której mowa w ust. 1 i 2, mo¿e byæ
realizowana na terenie ograniczonym, na rysunku, maksy-
maln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, z zastosowaniem
warunków technicznych oraz obowi¹zkowym zachowaniem,
w czê�ci, istniej¹cego drzewostanu o charakterze le�nym.
Zabudowa winna byæ realizowana na terenach, gdzie znajduj¹
siê przestrzenie o najmniejszym zadrzewieniu, a co najmniej
80% powierzchni niezabudowanej winno stanowiæ teren bio-
logicznie czynny. Ustala siê zakaz zabudowy przy granicy
dzia³ki s¹siedniej.

§6. 1. Dla terenu objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady uzbrojenia technicznego:

1) zaopatrzenie w wodê � z miejskiej sieci wodoci¹gowej;

2) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego;

3) zaopatrzenie w ciep³o, z lokalnych systemów grzewczych
spe³niaj¹cych wymagania programu ochrony powietrza
dla strefy powiat pilski lub z sieci zdalaczynnych, z kot³ow-
ni rejonowej �KR-Koszyce�;

4) odprowadzenie �cieków komunalnych do szczelnych zbior-
ników bezodp³ywowych, z wywozem do punktów zlew-
nych oczyszczalni miejskiej lub zbiorowego systemu od-
prowadzania �cieków komunalnych, o ile wyst¹pi¹ mo¿li-
wo�ci w³¹czenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych, z
powierzchni utwardzonych � do miejskich sieci kanalizacji
deszczowej, z dopuszczeniem rozwi¹zañ lokalnych spe³nia-
j¹cych wymagania ochrony �rodowiska.

2. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, realizowane s¹ w drodze dojazdo-
wej w powi¹zaniu z sieciami miejskimi w ul. �niadeckich.

§7. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi i
budowlanymi, obejmuj¹cymi równie¿ przemieszczanie mas
ziemnych powsta³ych w procesie inwestycyjnym, nast¹pi
poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postêpo-
wanie zgodne z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a
oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§8. Ochronê �rodowiska zapewnia siê poprzez:

1) ustalenie zasad uzbrojenia technicznego, w tym ochronê
powietrza i �rodowiska wodnego;

2) ochronê terenów mieszkaniowych przed ha³asem;

3) standardy zabudowy, w tym zachowanie w czê�ci istnie-
j¹cych drzewostanów i powierzchni biologicznie czynnej;

4) selektywn¹ gospodarkê odpadami oraz zasady okre�lo-
ne w §7.

§9. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê 1%, 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 zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

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

§11. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obsza-
rze objêtym planem trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr XIX/206/
08 Rady Miasta Pi³y z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Pi³y w rejonie ul. �niadeckich (dz. nr ewid. 49/1).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak

Poz. 2657



— 14460 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 154 Poz. 2657



— 14461 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 154

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/436/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

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

Poz. 2657

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, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta
Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. �niadeckich (dz.
nr ewid. 49/1) z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y
(uchwa³a Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia
2006 r.).

UZASADNIENIE

Obszar dzia³ki nr 49/1 przy ul. �niadeckich znajduje siê na
terenie przeznaczonym w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y pod zabudo-
wê, z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnych i ekstensywnej
zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego. Projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y
w rejonie ul. �niadeckich jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta w zakresie: kierunków zmian w strukturze przestrzen-
nej, zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju komunika-
cji i infrastruktury technicznej oraz polityki przestrzennej.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVII/436/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y W REJONIE UL. �NIADECKICH (DZ. NR EWID. 49/1), 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, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta
Pi³y rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. �niadeckich (dz. nr
ewid. 49/1), obejmuj¹ nastêpuj¹ce inwestycje realizowane w
drodze dojazdowej:

1) sieæ wodoci¹gowa �  110 mm, L=70,0 m;

2) sieæ kanalizacji deszczowej �  300 mm, L=53,0 m.

§2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzy-
gniêciu, finansowane bêd¹ zgodnie z zasadami okre�lonymi w
wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz strategii rozwoju miasta Pi³y.


