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UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY MIASTA GNIEZNA 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-

usługowej przy ul. Wolności, Wrzesińskiej i Hożej w Gnieźnie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmia-
nami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi), Rada Miasta Gniezna uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowo-usługowej przy ul. Wolnoċci, Wrzesiĉskiej 
i Hoďej w Gniečnie, stwierdzając jego zgodnoċć 
z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna 
(Uchwała Nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. 
ze zmianami), zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 
32 ha połoďony w granicach okreċlonych na ry-
sunku planu mićdzy ulicami Wrzesiĉską, Wolnoċci, 
Grunwaldzką i planowaną ulicą zbiorczą wzdłuď 
Lasu Miejskiego. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
a) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
przy ul. Wolnoċci, Wrzesiĉskiej i Hoďej 
w Gniečnie”, opracowany w skali 1: 1000, 
wraz z wyrysem ze studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gniezna, stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały; 

b) rozstrzygnićcie Rady Miasta Gniezna 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do wyłoďonego do publicznego wglądu 
projektu planu, stanowiący załącznik Nr 
2 do niniejszej uchwały; 

c) rozstrzygnićcie Rady Miasta Gniezna o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, naleďących do za-
daĉ własnych gminy, oraz o zasadach ich 
finansowania, stanowiący załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) dachu płaskim - naleďy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 15o; 

2) dachu stromym - naleďy przez to rozumieć 
dach dwuspadowy lub wielospadowy o 
symetrycznym kącie pochylenia połaci da-
chowych od 30° do 45°; 

3) działce budowlanej - naleďy przez to rozu-
mieć działkć budowlaną, zgodnie z ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

4) linii rozgraniczającej - naleďy przez to ro-
zumieć linić rozgraniczającą tereny o róď-
nym przeznaczeniu lub róďnych zasadach 
zagospodarowania; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć linić okreċlającą mini-
malną odległoċć od linii rozgraniczającej, w 
jakiej mogą sić znajdować budynki; przed 
nieprzekraczalną linią zabudowy mogą być 
sytuowane: schody zewnćtrzne i wykusze o 
głćbokoċci nie przekraczającej 1,2 m od lica 
ċciany budynku, przy zachowaniu przepi-
sów odrćbnych; 

6) obowiązującej linii zabudowy - naleďy przez 
to rozumieć linić, na której nakazuje sić 
usytuowanie zewnćtrznej ċciany budynku 
na minimum 60% długoċci elewacji; 

7) obsłudze komunikacyjnej – naleďy przez to 
rozumieć dostćp do terenu z drogi publicz-
nej dla ruchu pieszego, rowerowego i sa-
mochodowego; 

8) ogrodzeniu aďurowym - naleďy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym czćċć aďuro-
wa stanowi nie mniej niď 60% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia; 

9) przestrzeni publicznej - naleďy przez to ro-
zumieć wnćtrza ulic w kształcie wydzielo-
nym lub wyznaczonym urbanistycznie 
i architektonicznie np. poprzez linie zabu-
dowy, istniejące pierzeje, stanowiące spój-
ną przestrzenną całoċć; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym -naleďy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niď 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbo-
gacają przeznaczenie podstawowe, 

11) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać na danym terenie, wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi, 

12) urządzeniu reklamowym - naleďy przez to 
rozumieć reklamć, stanowiącą noċnik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, nie bćdący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach; 

13) stacji bazowej telefonii komórkowej – nale-
ďy przez to rozumieć obiekt radiokomunika-
cyjny składający sić z urządzeĉ elektro-
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przesyłowych, konstrukcji wsporczej oraz 
anten; 

14) szyldach - naleďy przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
przedsićbiorców, ich siedzib lub miejsc 
wykonywania działalnoċci, 

15) tablicach informacyjnych - naleďy przez to 
rozumieć elementy systemu informacji 
miejskiej, w tym: tablice informujące o na-
zwie ulicy, numerze domu, oraz tablice z 
ogłoszeniami; 

16) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar o 
okreċlonym rodzaju przeznaczenia podsta-
wowego, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, kolorem i symbo-
lem literowym lub literowo-cyfrowym; 

17) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć usługi, realizowane w zabudowie 
na terenach do tej funkcji wyznaczonych w 
planie oraz nie zaliczone do przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco wpływać na 
ċrodowisko lub potencjalnie znacząco 
wpływać na ċrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrćbnych; 

18) zieleni izolacyjnej – naleďy przez to rozu-
mieć gćste nasadzenia zieleni o zróďnico-
wanej wysokoċci, głównie zimozielonej. 

 

§ 3. Na rysunku planu zostały przedstawione gra-
ficznie nastćpujące obowiązujące ustalenia planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-

znaczeniu lub róďnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne; 

4) przeznaczenie terenu, – oznaczone barwą i 
symbolem literowym lub literowo-
cyfrowym; 

5) klasyfikacja dróg publicznych; 
6) lokalizacja szpalerów drzew i zieleni izola-

cyjnej. 
 

§ 4. Na obszarze planu ustala sić nastćpujące ka-
tegorie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz usługowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MN/U; 

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U; 

4) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem US; 

5) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZI; 

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KD-Z, KD-L i KD-D; 

7) tereny publicznych ciągów pieszych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDx; 

8) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW; 

9) tereny infrastruktury technicznej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem IT; 

10) tereny infrastruktury technicznej - elektro-
energetyki, oznaczone na rysunku planu 
symbolem E; 

11) teren infrastruktury technicznej - gazownic-
twa, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem G; 

12) teren infrastruktury technicznej - kanaliza-
cji, oznaczony na rysunku planu symbolem 
K. 

 

§ 5. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN i 8MN, dla których obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną; 

2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastrukturć 
techniczną oraz usługi nieuciąďliwe jako 
wbudowane w budynki mieszkalne lokale 
uďytkowe, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi, budynki gospodarczo-garaďowe; 

3) na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN do-
puszczenie wykorzystywania w sposób do-
tychczasowy terenów i budynków o prze-
znaczeniu innym niď ustalone w niniejszym 
paragrafie do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) ogrodzenia aďurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zielenią; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów; 

2) na terenach 3MN, 6MN, 7MN i 8MN lokali-
zacjć ďywopłotów wzdłuď linii rozgranicza-
jących z terenami 1KD-Z i 2KD-Z, z zacho-
waniem dojċć i dojazdów do działki; 

3) docelowo odprowadzenie ċcieków byto-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej, z za-
strzeďeniem §17 ust. 3 pkt 3 i 4; 

4) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenie działki budowlanej 
bez naruszania interesów osób trzecich; 

5) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, w tym energii elek-
trycznej, gazu, oleju opałowego, energii 
słonecznej, ciepła ziemi oraz paliw odna-
wialnych z biomasy; zakaz stosowania wć-
gla; 

6) gromadzenie i segregacjć odpadów w 
miejscach ich powstawania oraz gospoda-
rowanie nimi zgodnie z przepisami odrćb-
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nymi, w tym zgodnie z planem gospodarki 
odpadami dla miasta Gniezna; 

7) zagospodarowanie mas ziemnych pozy-
skanych podczas robót budowlanych na te-
renie inwestora, bądč ich wywóz zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

8) dopuszczalne poziomy hałasu w ċrodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

9) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji: 
a) obiektów małej architektury, 
b) tablic informacyjnych, 
c) szyldów o powierzchni nie wićkszej niď    

1,0 m2 na elewacjach budynków; 
2) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków w zabudowie wolno 
stojącej; 

2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospo-
darczo-garaďowych oraz urządzeĉ towarzy-
szących, w tym: dojċć, dojazdów i ogro-
dzeĉ; 

3) dopuszczenie przebudowy i remontu bu-
dynków, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

4) sytuowanie budynków według wyznaczo-
nych na rysunku planu linii zabudowy, przy 
czym dopuszcza sić lokalizacjć budynku 
gospodarczo-garaďowego w głćbi działki; 

5) z zachowaniem przepisów odrćbnych do-
puszczenie lokalizacji przed linią zabudowy 
elementów budynku, które: 

a) usytuowane są w całoċci poniďej poziomu 
terenu, 

b) usytuowane są przed nią w odległoċci nie 
wićkszej niď 1,5m i na wysokoċci nie mniej-
szej niď 3,0 m ponad poziomem terenu, z 
dopuszczeniem oparcia na słupach wysu-
nićtych przed linić zabudowy; 

6) sposób kształtowania zabudowy: 
a) na kaďdej działce budowlanej lokalizacjć 

jednego budynku mieszkalnego i jednego 
budynku gospodarczo-garaďowego, 

b) poziom parteru budynków nie wyďszy niď 
1,0 m nad poziomem terenu urządzonego 
przed głównym wejċciem do budynku, 

c) dachy strome lub płaskie na terenach od 
1MN do 4MN, a na pozostałych terenach 
dachy strome na budynkach mieszkalnych 
i dachy strome albo płaskie na budynkach 
gospodarczo-garaďowych; 

7) wysokoċć zabudowy dla: 
a) budynków mieszkalnych - do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych, przy czym: 
- dla budynków z dachami stromymi nie 

wićcej niď 5,0m od poziomu terenu do 
głównego okapu lub gzymsu, i nie wićcej 
niď 10,0m do kalenicy, 

- dla budynków z dachami płaskimi nie wić-
cej niď 8,0 m od poziomu terenu do attyki 
lub gzymsu; 

b) budynków gospodarczo-garaďowych – jed-
na kondygnacja nadziemna, tj. nie wićcej 
niď 3,5 m od poziomu terenu do głównego 
okapu, attyki lub gzymsu i nie wićcej niď 
5,0 m do kalenicy; 

8) parametry i sposób zagospodarowania te-
renu: 

a) powierzchnić zabudowy działki budowla-
nej: 

- dla działek o powierzchni mniejszej niď 
600,0m2 - nie wićcej niď 35%, 

- dla działek o powierzchni wićkszej niď 
600,0m2 - nie wićcej niď 30%, jednak nie 
wićcej niď 250,0m2, 

b) powierzchnia zabudowy budynku gospo-
darczo-garaďowego nie moďe przekraczać 
50,0m2, 

c) powierzchnić terenu biologicznie czynną – 
nie mniejszą niď 50 %, 

d) powierzchnić nowo wydzielanej działki bu-
dowlanej na terenach: 

- 1MN, 3MN i 5MN – nie mniejszą niď 
500,0m2, 

- 2MN, 4MN i 6MN – nie mniejszą niď 
700,0m2, 

- 7MN i 8MN – nie mniejszą niď 1000,0m2, 
e) szerokoċć frontu nowo wydzielanej działki 

budowlanej– nie mniejszą niď 18,0m, 
f) przy podziałach nieruchomoċci zabudowa-

nych naleďy uwzglćdniać odległoċci bu-
dynków od granic działek zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić: 
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1) zachowanie ciągłoċci istniejącego systemu 
melioracyjnego, z dopuszczeniem przebu-
dowy poza obszar lokalizacji budynku, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) w zaleďnoċci od potrzeb, w tym dla lokali-
zacji podpiwniczenia, przeprowadzenie ba-
daĉ geotechnicznych warunków posado-
wienia budynków; 

3) na terenach: 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN 
do czasu przebudowy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej na kablową zachowa-
nie pasa wolnego od zabudowy zgodnie z 
§17 ust. 5 pkt 4. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z przylegających 
dróg publicznych, przy czym dla działek 
przylegających do dróg publicznych róď-
nych klas obsługć komunikacyjną z dróg 
klasy L – lokalnej lub D - dojazdowej; 

2) na działkach naroďnych lokalizacjć zjazdu w 
maksymalnej odległoċci od skrzyďowania; 

3) parkowanie na działce budowlanej w iloċci 
nie mniejszej niď 2 stanowiska postojowe 
na 1 mieszkanie; 

4) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną, zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 
5MN/U i 6MN/U, dla których obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną oraz usługo-
wą, przy czym dopuszcza sić wyłącznie 
usługi nieuciąďliwe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne –infrastrukturć 
techniczną, budynki gospodarczo-garaďowe 
oraz wyłącznie na terenie 5MN/U drogi 
wewnćtrzne; 

3) zakaz lokalizacji: 
a) magazynów oraz zakładów stolarskich i 

kamieniarskich, 
b) składów materiałów sypkich. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) ogrodzenia aďurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zielenią; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów; 

2) na terenie 5MN/U i 6MN/U lokalizacjć ďy-
wopłotów wzdłuď linii rozgraniczającej z te-
renami 1KD-Z i 2KD-Z, z zachowaniem 
dojċć i dojazdów do działki; 

3) docelowo odprowadzenie ċcieków byto-
wych i komunalnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, z zastrzeďeniem §17 ust. 3 pkt 3 i 
4; 

4) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenie działki budowlanej 
bez naruszania interesów osób trzecich; 

5) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, w tym energii elek-
trycznej, gazu, oleju opałowego, energii 
słonecznej, ciepła ziemi oraz paliw odna-
wialnych z biomasy; zakaz stosowania wć-
gla; 

6) gromadzenie i segregacjć odpadów w 
miejscach ich powstawania oraz gospoda-
rowanie nimi zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, w tym zgodnie z planem gospodarki 
odpadami dla miasta Gniezna; 

7) zagospodarowanie mas ziemnych pozy-
skanych podczas robót budowlanych na te-
renie inwestora, bądč ich wywóz zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

8) dopuszczalne poziomy hałasu w ċrodowi-
sku jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

9) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych do-
puszcza sić lokalizacjć: 

1) obiektów małej architektury; 
2) tablic informacyjnych; 
3) szyldów o powierzchni nie wićkszej niď 

1,0m2 na działce budowlanej wzdłuď ogro-
dzenia i na elewacjach budynków; 

4) jednego wolno stojącego urządzenia re-
klamowego o powierzchni nie wićkszej niď 
2,0m2 albo urządzenia reklamowego mon-
towanego na elewacji budynku o po-
wierzchni nie wićkszej niď 10% powierzchni 
kaďdej elewacji na działce budowlanej. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) na terenach: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U i 6MN/U - lokalizacjć budynków 
mieszkaniowo-usługowych w zabudowie 
wolno stojącej, a na terenie 5MN/U - lokali-
zacjć budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, mieszkaniowo-usługowych albo 
usługowych w zabudowie wolno stojącej; 
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2) lokalizacjć na działce budowlanej: 
a) jednego budynku mieszkalnego, mieszka-

niowo-usługowego albo usługowego, z za-
strzeďeniem pkt 1, 

b)   jednego budynku garaďowo-gospodarczego 
o powierzchni zabudowy nie wićkszej niď 
50,0m2; 

3) na terenach: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U i 6MN/U ograniczenie powierzchni 
uďytkowej budynku zajmowanej przez 
funkcjć usługową do 50%; 

4) sytuowanie budynków według wyznaczo-
nych na rysunku planu linii zabudowy, przy 
czym dopuszcza sić lokalizacjć budynku 
gospodarczo-garaďowego w głćbi działki; 

5) wysokoċć budynków: 
a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub 

usługowych – do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych, i nie wićcej niď 5,5 m od pozio-
mu terenu do okapu lub gzymsu, oraz nie 
wićcej niď 10,0 m do kalenicy, 

b) garaďowo-gospodarczych – jedna kondy-
gnacja nadziemna, i nie wićcej niď 3,5 m od 
poziomu terenu do okapu, attyki lub gzym-
su oraz nie wićcej niď 5,0 m do kalenicy; 

6) dachy budynków strome, przy czym dla 
budynków gospodarczo-garaďowych do-
puszcza sić dachy płaskie; 

7) poziom parteru nowych budynków nie 
wyďszy niď 0,5 m nad poziomem terenu 
urządzonego przed głównym wejċciem do 
budynku; 

8) dla istniejących budynków dopuszczenie 
przebudowy i rozbudowy, przy czym dla 
rozbudowy nakazuje sić zachowanie usta-
leĉ niniejszego planu; 

9) parametry i sposób zagospodarowania te-
renu: 

a) powierzchnić zabudowy – nie wićkszą niď 
40% działki budowlanej, 

b) powierzchnić terenu biologicznie czynną – 
nie mniejszą niď 35% działki budowlanej, 

c) powierzchnić nowo wydzielanej działki bu-
dowlanej – nie mniejszą niď 1000,0 m2, 

d) dla drogi wewnćtrznej na terenie 5MN/U - 
szerokoċć nie mniejszą niď 8,0 m oraz nakaz 
lokalizacji placu do zawracania pojazdów 
na nieprzelotowym zakoĉczeniu drogi, 

e) przy podziałach nieruchomoċci zabudowa-
nych naleďy uwzglćdniać odległoċci bu-
dynków od granic działek, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić: 

1) zachowanie ciągłoċci istniejącego systemu 
melioracyjnego, z dopuszczeniem przebu-
dowy poza obszar lokalizacji budynku, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) w zaleďnoċci od potrzeb, w tym dla lokali-
zacji podpiwniczenia, przeprowadzenie ba-
daĉ geotechnicznych warunków posado-
wienia budynków; 

3) na terenie 5MN/U do czasu przebudowy 
napowietrznej linii elektroenergetycznej na 
kablową zachowanie pasa wolnego od za-
budowy zgodnie z §17 ust. 5 pkt 4. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z przylegających 
dróg publicznych, przy czym: 

a) dla działek przylegających do dróg publicz-
nych róďnych klas obsługć komunikacyjną 
z dróg klasy L – lokalnej lub D – dojazdo-
wej, 

b) dla terenu 6MN/U lokalizacjć zjazdów w 
strefach zaznaczonych na rysunku planu; 

2) na działkach naroďnych lokalizacjć zjazdu w 
maksymalnej odległoċci od skrzyďowania; 

3) parkowanie na działce budowlanej w iloċci 
nie mniejszej niď: 

a) 2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie, 
b) 2 stanowiska na kaďde 100,0 m2 po-

wierzchni uďytkowej usług, z wyjątkiem 
handlu, 

c) 3 stanowiska na kaďde 100,0 m2 po-
wierzchni uďytkowej usług handlu, 

4) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną, zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1U, 2U, 3U, 4U i 5U, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) dla terenów 1U, 2U, 3U i 4U – usługi nie-

uciąďliwe, w tym w szczególnoċci: handel, 
administracja, gastronomia, drobne rze-
miosło, usługi inne; zakaz lokalizacji usług 
wymagających okreċlenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w ċrodowisku zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

b) dla terenu 5U – usługi kultu religijnego, w 
tym: obiekty sakralne, koċcielne i zamiesz-
kania zbiorowego; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktu-
rć techniczną oraz na terenach: 

a) 1U i 2U – wbudowane mieszkanie, w tym 
mieszkanie słuďbowe, 

b) 1U, 2U i 5U - budynki gospodarczo-
garaďowe; 
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3) na terenach 1U, 2U, 3U i 4U zakaz lokaliza-
cji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaďy powyďej 2000,0 m2. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) ogrodzenia aďurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zielenią; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów; 

2) docelowo odprowadzenie ċcieków byto-
wych i komunalnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, z zastrzeďeniem w §17 ust. 3 pkt 
3 i 4; 

3) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenie działki budowlanej 
bez naruszania interesów osób trzecich; 

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, w tym energii elek-
trycznej, gazu, oleju opałowego, energii 
słonecznej, ciepła ziemi oraz paliw odna-
wialnych z biomasy; zakaz stosowania wć-
gla; 

5) gromadzenie i segregacjć odpadów w 
miejscach ich powstawania oraz gospoda-
rowanie nimi zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, w tym zgodnie z planem gospodarki 
odpadami dla miasta Gniezna; 

6) zagospodarowanie mas ziemnych pozy-
skanych podczas robót budowlanych na te-
renie inwestora, bądč ich wywóz zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

7) na terenie 5U dopuszczalne poziomy hała-
su w ċrodowisku jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

8) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala sić lokalizacjć: 

1) obiektów małej architektury; 
2) tablic informacyjnych; 
3) szyldów o powierzchni nie wićkszej niď 1,0 

m2 na działce budowlanej wzdłuď ogrodze-
nia i na elewacjach budynków; 

4) jednego wolno stojącego urządzenia re-
klamowego o powierzchni nie wićkszej niď 
5,0 m2 lub urządzenia reklamowego mon-
towanego na elewacji budynku o po-
wierzchni nie wićkszej niď 20% powierzchni 
kaďdej elewacji na działce budowlanej. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

a) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ towarzy-
szących, w tym: dojċć, dojazdów i ogro-
dzeĉ oraz na terenach 1U, 2U i 5U - budyn-
ków gospodarczych i garaďy; 

b) sytuowanie budynków według wyznaczo-
nych na rysunku planu linii zabudowy; 

c) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabu-
dowy elementów budynku, które usytu-
owane są w całoċci poniďej poziomu tere-
nu; 

d) dachy strome kryte dachówką lub materia-
łem dachówko podobnym, przy czym dla 
budynków gospodarczych i garaďy dopusz-
cza sić dachy płaskie; 

e) poziom parteru budynków na terenach: 
 a)  1U, 2U, 3U i 4U - nie wyďszy niď 0,5 m 

nad poziomem terenu urządzonego przed 
głównym wejċciem do budynku, 

 b)  5U - nie wyďszy niď 1,5 m nad pozio-
mem terenu urządzonego przed głównym 
wejċciem do budynku; 

f) wysokoċć zabudowy: 
 a)  na terenach 1U, 2U, 3U i 4U – do dwóch 

kondygnacji nadziemnych i nie wićcej niď 
12,0 m, 

 b)   na terenie 5U: 
- dla budynków usługowych – do czterech 

kondygnacji nadziemnych i nie wićcej niď 
20,0 m, 

- dla budynków gospodarczych i garaďy – 
jedna kondygnacja nadziemna i nie wićcej 
niď 5,0 m; 

g) parametry i sposób zagospodarowania te-
renu: 

1) powierzchnić zabudowy– nie wićkszą niď 
40% działki budowlanej, 

2) powierzchnić terenu biologicznie czynną: 
- na terenach 3U i 4U – nie mniejszą niď 15 % 

działki budowlanej, 
- na terenie 1U, 2U i 5U – nie mniejszą niď 25 

% działki budowlanej, 
3) powierzchnić nowo wydzielonej działki bu-

dowlanej na terenach: 
- 1U i 2U – nie mniejszą niď 1000,0 m2, 
- 3U i 4U – nie mniejszą niď 2000,0 m2, 
- 5U – nie mniejszą niď 4000,0 m2; 
4) na terenach 1U, 2U, 3U i 4U powierzchnie, 

o których mowa w pkt 7 lit a, b i c, dla dzia-
łek budowlanych naleďy liczyć łącznie 
z obszarem połoďonym w terenach zieleni 
izolacyjnej, oznaczonych symbolami 1ZI, 
2ZI i 3ZI, 
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5) przy podziałach nieruchomoċci zabudowa-
nych naleďy uwzglćdniać odległoċci bu-
dynków od granic działek zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić: 

1) zachowanie ciągłoċci istniejącego systemu 
melioracyjnego, z dopuszczeniem przebu-
dowy poza obszar lokalizacji budynku, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) w zaleďnoċci od potrzeb, w tym dla lokali-
zacji podpiwniczenia, przeprowadzenie ba-
daĉ geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych; 

3) na terenach 1U, 2U, 3U i 4U zastosowanie 
zabezpieczeĉ ograniczających hałas do do-
puszczalnych wartoċci poziomu dčwićku 
w pomieszczeniach zgodnie z przepisami 
odrćbnymi i polską normą . 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z przylegających 
dróg publicznych, przy czym dla działek 
przylegających do dróg publicznych róď-
nych klas obsługć komunikacyjną z dróg 
klasy L – lokalnej lub D - dojazdowej; 

2) na działkach naroďnych lokalizacjć zjazdu 
w maksymalnej odległoċci od skrzyďowa-
nia; 

3) na terenach 1U, 2U, 3U i 4U parkowanie na 
działce budowlanej w iloċci nie mniejszej 
niď: 

a) dla biur oraz obiektów usługowych, 
z wyjątkiem handlowych – 3 stanowiska 
postojowe na 100 m2 powierzchni uďytko-
wej, 

b) dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska 
postojowego na 100 m2 powierzchni uďyt-
kowej, 

c) sumaryczną liczbć stanowisk postojowych 
wynikającą z wymogów parkingowych dla 
obiektów wielofunkcyjnych, w tym zapew-
nienie stanowisk postojowych dla osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, 

d) lokalizacjć stanowisk dla przeładunku 
i postoju na działce budowlanej w iloċci 
wynikającej z potrzeb planowanej funkcji; 

4) dla terenu 5U parkowanie na działce bu-
dowlanej, w tym dla miejsc zgromadzeĉ 

w iloċci nie mniejszej niď 12 stanowisk po-
stojowych na 100 miejsc; 

5) lokalizacjć miejsc postojowych dla rowe-
rów w iloċci nie mniejszej niď 50% stano-
wisk postojowych dla samochodów, okre-
ċlonych według pkt 3 i 4; 

6) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną, zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1US i 2US, dla których obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu 
i rekreacji, w tym: place zabaw, budowle 
sportowe, boiska i inne urządzenia rekre-
acji plenerowej oraz na terenie 2US budyn-
ki sportowe, rekreacyjne, szatnie, sanitaria-
ty i magazyny na sprzćt sportowy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastrukturć 
techniczną. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) ogrodzenia aďurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zielenią; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) na terenie 2US lokalizacjć zieleni izolacyj-
nej w formie pasa o szerokoċci 8,0 m 
wzdłuď linii rozgraniczającej z terenami 
6MN i 4MN/U; 

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów; 

3) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenie działki budowlanej 
bez naruszania interesów osób trzecich; 

4) gromadzenie i segregacjć odpadów w 
miejscach ich powstawania oraz gospoda-
rowanie nimi zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, w tym zgodnie z planem gospodarki 
odpadami dla miasta Gniezna; 

5) zagospodarowanie mas ziemnych pozy-
skanych podczas robót budowlanych na te-
renie inwestora, bądč ich wywóz zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

6) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 
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5. W zakresie wymagaĉ wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
sić: 

1) teren 1US jako obszar przestrzeni publicz-
nej, dla którego nakazuje sić ogólną do-
stćpnoċć; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 
a) obiektów małej architektury, 
b) alejek parkowych, 
c) tablic informacyjnych, 
d) szyldów oraz urządzeĉ reklamowych wy-

łącznie na terenie 2US; 
3) zakaz lokalizacji szyldów oraz urządzeĉ re-

klamowych na terenie 1US; 
4) stosowanie spójnych elementów zagospo-

darowania w nawierzchniach posadzek, 
obiektach małej architektury i w oċwietle-
niu. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ towarzy-
szących, w tym: dojċć, dojazdów i ogro-
dzeĉ; 

2) sytuowanie budynków na terenie 2US we-
dług wyznaczonych na rysunku planu linii 
zabudowy; 

3) dachy dowolne, w tym dopuszcza sić prze-
krycie namiotowe i pneumatyczne; 

4) poziom parteru budynków - nie wyďszy niď 
1,0 m nad poziomem terenu urządzonego 
przed głównym wejċciem do budynku; 

5) wysokoċć zabudowy – do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych i nie wićcej niď 12,0 m; 

6) parametry i sposób zagospodarowania te-
renu: 

a) powierzchnić zabudowy na terenie 2US – 
nie wićkszą niď 30% działki budowlanej, 

b) powierzchnić terenu biologicznie czynną – 
nie mniejszą niď 40% działki budowlanej, 

c) powierzchnić nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej na terenach: 

- 1US – nie mniejszą niď 500,0 m2, 
- 2US – nie mniejszą niď 5000,0 m2, 
d) przy podziałach nieruchomoċci zabudowa-

nych naleďy uwzglćdniać odległoċci bu-
dynków od granic działek zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji budynków na terenie 1US; 

2) przeprowadzenie badaĉ geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budow-
lanych, w szczególnoċci w granicach ozna-
czonego na rysunku planu obszaru o 
utrudnieniach w posadowieniu. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z przylegających 
dróg publicznych; 

2) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną, zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1ZI, 2ZI i 3ZI, dla których obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleĉ izola-
cyjną, przy czym dopuszcza sić realizacjć 
zieleni w powiązaniu z sąsiednimi terena-
mi: 1U, 2U, 3U i 4U; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktu-
rć techniczną. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ aďuro-
wych na granicy działek budowlanych 
wzbogaconych zielenią, z zastrzeďeniem pkt 
2; 

2) na terenach 1ZI i 2ZI lokalizacjć, a na tere-
nie 3ZI dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia 
pełnego lub ekranu akustycznego wzdłuď 
zachodniej linii rozgraniczającej terenu o 
wysokoċci nie wićkszej niď 5,0 m n.p.t.; 

3) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów; 

2) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenie działki budowlanej; 

3) zagospodarowanie mas ziemnych pozy-
skanych podczas robót budowlanych na te-
renie inwestora, w tym w formie nasypu 
wzdłuď zachodniej linii rozgraniczającej te-
renu, bądč ich wywóz zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

4) dopuszczenie lokalizacji nasypu ziemnego 
o wysokoċci nie wićkszej niď 2 m, który 
moďe stanowić podstawć dla ekranu, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 2; przy czym 
łączna wysokoċć nasypu i ekranu nie moďe 
przekraczać 5,0 m; 

5) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 
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4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
zakazuje sić lokalizacji: 

1) obiektów małej architektury; 
2) tablic informacyjnych; 
3) szyldów; 
4) urządzeĉ reklamowych. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, które podawane są w odniesieniu do dział-
ki budowlanej ustala sić: 

1) powierzchnić terenu biologicznie czynną – 
nie mniejszą niď 70 %; 

2) dopuszczenie wydzielenia działek budow-
lanych z terenów: 

a) 1ZI łącznie z terenem 1U, 
b) 2ZI łącznie z terenami 2U i 3U, 
c) 3ZI łącznie z terenem 4U. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoċci nie 
wyznacza sić terenów wymagających wszczćcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoċci, 
w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej nie podejmuje sić ustaleĉ. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-
L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-D, 11KD-D, 
12KD-D, 13KD-D i14KD-D, dla których obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg 
publicznych; 

2) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego ustala sić: 
1) dopuszczenie nasadzenia drzew na tere-

nach dróg publicznych, zgodnie z rysun-
kiem planu, przy czym przy lokalizacji 
drzew naleďy stosować odległoċci i strefy 
widocznoċci zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

2) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej; 

3) powiązanie z zewnćtrznym układem komu-
nikacyjnym poprzez ulice klasy Z - zbior-
czej; 

4) zachowanie ciągłoċci komunikacyjnej 
chodników i ċcieďek rowerowych; 

5) powiązanie chodników i ċcieďki rowerowej 
w drodze 1KD-Z z istniejącymi drogami na 
obszarze Lasu Miejskiego, połoďonego po-
za planem. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) ochronć istniejących drzew, które nie koli-
dują z planowanym zagospodarowaniem 
terenu; 

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów, przy uwzglćdnieniu wymaganych 
planem elementów urządzenia dróg, wi-
docznoċci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej; 

3) gospodarowanie odpadami zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, w tym z planem 
gospodarki odpadami dla miasta Gniezna; 

4) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 1; 

5) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
sić: 

1) tereny dróg publicznych jako obszary prze-
strzeni publicznych; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-
chitektury i tablic informacyjnych; 

3) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych 
i szyldów. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) stosowanie parametrów jezdni chodników, 
ċcieďek rowerowych i innych elementów 
infrastruktury drogowej zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, 

2) na terenach 1KD-Z i 2KD-Z: 
a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu 

o szerokoċci jezdni nie mniejszej niď 7,0 m, 
b) dopuszczenie usytuowania przystanków 

autobusowych w formie zatok oraz obiek-
tów i urządzeĉ związanych z obsługą ruchu 
pasaďerów w przypadku wyznaczenia trasy 
komunikacji zbiorowej, 
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c) lokalizacjć ċcieďek rowerowych i chodni-
ków, przy czym dopuszcza sić chodniki 
jednostronne, 

d) dopuszczenie usytuowania na połączeniu 
dróg 1KD-Z i 2KD-Z skrzyďowania typu 
rondo; 

e) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych, 
z wyłączeniem odcinka drogi 1KD-Z przyle-
głego do terenu 6MN, na którym ustala sić 
lokalizacjć stanowisk postojowych; 

3) na terenach od 3KD-L do 9KD-L: 
a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu 

o szerokoċci jezdni nie mniejszej niď 6,0 m, 
b) na terenie 3KD-L dopuszczenie usytuowa-

nia przystanków autobusowych w formie 
zatok oraz obiektów i urządzeĉ związanych 
z obsługą ruchu pasaďerów w przypadku 
wyznaczenia trasy komunikacji zbiorowej, 

c) lokalizacjć chodników, przy czym dopusz-
cza sić chodniki jednostronne i ċcieďek ro-
werowych, 

d) dopuszczenie lokalizacji stanowisk posto-
jowych, 

e) zakoĉczenie dróg oznaczonych symbolami 
7KD-L i 9KD-L placem do zawracania po-
jazdów na nieprzelotowym zakoĉczeniu 
ulicy; 

4) na terenach od 10KD-D do 14KD-D: 
a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ru-

chu, przy czym dopuszcza sić wydzielenie 
dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej 
nawierzchni, 

b) usytuowanie co najmniej jednostronnych 
chodników, z zastrzeďeniem lit a, 

c) dopuszczenie usytuowania ċcieďek rowe-
rowych i chodników; 

d) dopuszczenie lokalizacji stanowisk posto-
jowych, 

e) zakoĉczenie drogi oznaczonej symbolem 
11KD-D placem do zawracania pojazdów 
na nieprzelotowym zakoĉczeniu ulicy; 

5) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, 
innych niď ustalone w pkt 2-4 elementów 
infrastruktury drogowej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

6) szerokoċć dróg publicznych, dróg we-
wnćtrznych i ciągu pieszego w liniach roz-
graniczających: 

a) 1KD-Z - od 20,0 do 35,0 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

b) 2KD-Z – od 20,0 do 23,0 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

c) 3KD-L – od 14,0 do 16,0 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

d) 4KD-L, 5KD-L, 8KD-L – 15,0 m, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

e) 6KD-L, 7KD-L – 12,0 m, zgodnie z rysun-
kiem planu, 

f) 9KD-L – 13,0 m z poszerzeniem do 18,0 m 
w miejscu lokalizacji placu do zawracania 
pojazdów, zgodnie z rysunkiem planu, 

g) 10KD-D i 12KD-D – 8,0 m, w istniejących li-
niach rozgraniczających, 

h) 11KD-D – 11,0 m, zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

i) 13KD-D – od 9,0 m do 10,0 m, w istnieją-
cych liniach rozgraniczających, 

j) 14KD-D – 15,0 m, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

7) dopuszczenie lokalizacji miejsc na pojem-
niki do selektywnej zbiórki odpadów o 
wymiarach nie mniejszych niď 2x8 m, sta-
nowiących poszerzenie chodników lub sta-
nowisk postojowych, zlokalizowanych 
w pasach drogowych, po uprzednim uzy-
skaniu zgody zarządcy drogi; 

8) dopuszczenie etapowej realizacji elemen-
tów wyposaďenia ulic. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) przeprowadzenie badaĉ geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budow-
lanych, w szczególnoċci w granicach ozna-
czonego na rysunku planu obszaru o 
utrudnieniach w posadowieniu. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) nastćpującą klasyfikacjć dróg publicznych: 
a) KD-Z – ulica klasy Z - zbiorczej, 
b) KD-L – ulica klasy L - lokalnej, 
c) KD-D – ulica klasy D - dojazdowej, 
2) uwzglćdnienie wymagaĉ technicznych, 

wynikających z lokalizacji istniejących i 
planowanych sieci infrastruktury technicz-
nej i związanych z nimi robót budowla-
nych; 

3) na terenach 1KD-Z, 2KD-Z i 3KD-L dopusz-
czenie wyznaczenia tras komunikacji auto-
busowej wraz z lokalizacją zatok autobu-
sowych; 

4) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1KDx i 2KDx, dla których obowią-
zują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – publiczne 
ciągi piesze; 

2) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego ustala sić: 
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1) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej; 

2) zachowanie ciągłoċci komunikacyjnej 
chodników i ċcieďek rowerowych. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów, przy uwzglćdnieniu wymaganych 
planem elementów urządzenia ciągów 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

2) gospodarowanie odpadami zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, w tym z planem 
gospodarki odpadami dla miasta Gniezna; 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 1; 

4) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
sić: 

1) publiczne ciągi piesze jako obszary prze-
strzeni publicznych; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-
chitektury i tablic informacyjnych; 

3) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych 
i szyldów. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) lokalizacjć ciągu pieszego lub pieszo-
rowerowego; 

2) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, 
innych niď ustalone w pkt 1 elementów in-
frastruktury drogowej, zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi; 

3) szerokoċć ciągów pieszych w liniach roz-
graniczających: 

a) 1KDx –5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) 2KDx – 3,0 m, w istniejących liniach roz-

graniczających; 
4) dopuszczenie lokalizacji miejsc na pojem-

niki do selektywnej zbiórki odpadów o 
wymiarach nie mniejszych niď 2x8 m, sta-
nowiących poszerzenie chodników, zlokali-
zowanych w pasach drogowych, po 
uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) uwzglćdnienie wymagaĉ technicznych, 
wynikających z lokalizacji istniejących i 
planowanych sieci infrastruktury technicz-
nej i związanych z nimi robót budowla-
nych; 

2) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1KDW, 2KDW i 3KDW, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg 
wewnćtrznych; 

2) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego ustala sić: 
1) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 

sieci infrastruktury technicznej; 
2) powiązanie z zewnćtrznym układem komu-

nikacyjnym poprzez drogć 6KD-L. 
3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 
1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 

wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów, przy uwzglćdnieniu wymaganych 
planem elementów urządzenia dróg, wi-
docznoċci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej; 

2) gospodarowanie odpadami zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, w tym z planem 
gospodarki odpadami dla miasta Gniezna; 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 1; 

4) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
sić: 
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1) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-
chitektury i tablic informacyjnych; 

2) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych i 
szyldów. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) usytuowanie jezdni, przy czym dopuszcza 
sić wydzielenie dla ruchu kołowego i pie-
szego wspólnej nawierzchni, 

2) usytuowanie co najmniej jednostronnych 
chodników, z zastrzeďeniem pkt 1, 

3) dopuszczenie lokalizacji stanowisk posto-
jowych, 

4) zakoĉczenie dróg placem do zawracania 
pojazdów na nieprzelotowym zakoĉczeniu 
ulicy; 

5) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, 
innych niď ustalone w pkt 1-4 elementów 
infrastruktury drogowej; 

6) szerokoċć dróg wewnćtrznych w liniach 
rozgraniczających - 8,0 m z poszerzeniem 
do 14,0 m w miejscu lokalizacji placu do 
zawracania pojazdów, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

7) dopuszczenie lokalizacji miejsc na pojem-
niki do selektywnej zbiórki odpadów o 
wymiarach nie mniejszych niď 2x8 m, sta-
nowiących poszerzenie chodników lub sta-
nowisk postojowych, zlokalizowanych w 
pasach drogowych, po uprzednim uzyska-
niu zgody zarządcy drogi; 

8) dopuszczenie etapowej realizacji elemen-
tów wyposaďenia ulic. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) uwzglćdnienie wymagaĉ technicznych, 
wynikających z lokalizacji istniejących i 
planowanych sieci infrastruktury technicz-
nej i związanych z nimi robót budowla-
nych; 

2) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1IT, 2IT i 3IT, dla których obowiązu-
ją ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny infra-
struktury technicznej; 

2) dopuszczenie lokalizacji chodników 
i ċcieďek rowerowych, w tym w formie cią-
gów pieszo-rowerowych. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego zakazuje sić: 

1) lokalizacji ogrodzeĉ; 
2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-

ci infrastruktury technicznej. 
3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 
1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 

wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nu; 

2) zagospodarowanie mas ziemnych pozy-
skanych podczas robót budowlanych na te-
renie inwestora, bądč ich wywóz zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

3) nakaz rekultywacji terenu zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub 
ziemi albo niekorzystnego przekształcenia 
naturalnego ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
sić: 

1) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych i 
szyldów; 

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyj-
nych. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej – 10 %. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-
dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić zasady obsługi terenu 
infrastrukturą techniczną zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
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§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1E i 2E, dla których obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić prze-
znaczenie podstawowe – urządzenia infrastruktury 
elektroenergetycznej - stacje transformatorowe. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ aďuro-
wych na granicy działek, wzbogaconych 
zielenią; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nu; 

2) zagospodarowanie mas ziemnych pozy-
skanych podczas robót budowlanych na te-
renie inwestora, bądč ich wywóz zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

3) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych 
i szyldów; 

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyj-
nych. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 

1) lokalizacjć wolno stojących małogabaryto-
wych stacji transformatorowych; 

2) wysokoċć stacji - nie wićkszą niď 2,5 m; 
3) powierzchnić terenu biologicznie czynną – 

nie mniejszą niď 10 % działki budowlanej; 
4) powierzchnić działki budowlanej na terenie 

2E – nie mniejszą niď 50,0 m2; 
5) w przypadku odstąpienia przez gestora sie-

ci od realizacji stacji transformatorowej 
dopuszcza sić przyłączenie terenu ozna-
czonego symbolem 1E do terenu 4MN/U 
oraz czćċci terenu do terenu 5MN. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoċci nie wyzna-
cza sić terenów wymagających wszczćcia proce-

dury scalania i podziału nieruchomoċci, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu nie podejmuje sić ustaleĉ. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z przylegających 
dróg publicznych; 

2) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: G, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – urządzenia 
infrastruktury gazowniczej; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 
a) sieci infrastruktury technicznej, 
b) chodników i ċcieďek rowerowych wzdłuď ul. 

Wrzesiĉskiej (poza planem), w tym w for-
mie ciągów pieszo-rowerowych. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ aďuro-
wych na granicy działek budowlanych, 
wzbogaconych zielenią; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nu; 

2) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
sić: 

1) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych 
i szyldów; 

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyj-
nych. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, które podawane są w odniesieniu do dział-
ki budowlanej ustala sić powierzchnić terenu bio-
logicznie czynną – nie mniejszą niď 10 % działki 
budowlanej. 
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7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoċci nie 
wyznacza sić terenów wymagających wszczćcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoċci, 
w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z drogi 3KD-L; 
2) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-

niczną zgodnie z §17. 
11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: K, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia 
terenu ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia in-
frastruktury kanalizacyjnej – przepompow-
nić ċcieków; 

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ aďuro-
wych na granicy działek budowlanych, 
wzbogaconych zielenią; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nu; 

2) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo nie-
korzystnego przekształcenia naturalnego 
ukształtowania. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji, zgodnie z pozwoleniem na badania arche-
ologiczne, uzyskanym przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowć. 

5. W zakresie wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala sić. 

1) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych 
i szyldów; 

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyj-
nych. 

6. W zakresie parametrów, wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić powierzchnić terenu biologicznie 
czynną – nie mniejszą niď 10 % działki budowlanej. 

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych nie podejmuje sić ustaleĉ. 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoċci nie 
wyznacza sić terenów wymagających wszczćcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoċci, 
w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu ustala sić zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z drogi krajowej nr 
15 (poza planem); 

2) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną zgodnie z §17. 

11. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 17. 1. W zakresie zasad obsługi terenów infra-
strukturą techniczną ustala sić: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoċci: sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, gazowej, elektro- energetycznej, 
telekomunikacyjnej i ciepłowniczej; 

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz dostćp do 
sieci, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. W zakresie sieci wodociągowej ustala sić: 
1) zaopatrzenie w wodć z sieci wodociągowej; 
2) dopuszczenie lokalizacji studni z wykorzy-

staniem wody wyłącznie dla celów gospo-
darczych. 

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej usta-
la sić: 

1) roboty budowlane związane przepompow-
nią ċcieków na terenie K; 

2) odprowadzanie ċcieków bytowych i komu-
nalnych do sieci kanalizacji, z zastrzeďe-
niem pkt 3 i 5; 

3) na terenach oznaczonych w planie symbo-
lami MN i MN/U do czasu realizacji sieci 
kanalizacyjnej dopuszczenie odprowadza-
nia ċcieków bytowych i komunalnych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
zlokalizowanych na terenie działki budow-
lanej, z zastrzeďeniem pkt 4; 

4) wywóz ċcieków ze zbiorników bezodpły-
wowych przez koncesjonowanego prze-
wočnika do miejsc wskazanych przez słuď-
by gminne; 

5) zakaz lokalizacji przydomowych oczysz-
czalni ċcieków. 
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4. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej 
ustala sić: 

1) powierzchniowe odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych z terenów dróg do 
istniejącej i planowanej sieci kanalizacji 
deszczowej, z zastrzeďeniem pkt 2 i 3; 

2) dopuszcza sić zastosowanie nawierzchni 
przepuszczających wody opadowe 
i roztopowe oraz lokalizacjć studni chłon-
nych, z zastrzeďeniem pkt 3; 

3) lokalizacjć urządzeĉ podczyszczających 
wody opadowe i roztopowe z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

5. W zakresie sieci elektroenergetycznej usta-
la sić: 

1) roboty budowlane związane ze stacjami 
transformatorowymi na terenach oznaczo-
nych symbolem E; 

2) budowć linii elektroenergetycznych wy-
łącznie jako kablowych; 

3) przebudowć linii napowietrznych kolidują-
cych z planowaną zabudową na linie ka-
blowe, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) do czasu przebudowy linii napowietrznych 
na kablowe zachowanie pasów wolnych od 
zabudowy, mierzonych od osi linii w obu 
kierunkach (w poziomie) dla linii SN – 15 
kV po 7,5 m; 

5) dopuszczenie lokalizacji stacji transforma-
torowych małogabarytowych w miejscach 
innych niď okreċlone w planie na działkach 
o powierzchni nie mniejszej niď 50 m2. 

6. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala 
sić: 

1) budowć linii telekomunikacyjnych wyłącz-
nie jako kablowych; 

2) przebudowć linii napowietrznych kolidują-
cych z planowaną zabudową na linie ka-
blowe; 

3) dla stacji bazowych telefonii komórkowej: 
a) na terenach MN i MN/U dopuszczenie loka-

lizacji wyłącznie infrastruktury telekomuni-
kacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, 

b) na terenach U dopuszczenie lokalizacji sta-
cji na budynkach, 

c) nakaz oznakowania i uzgodnienia z właċci-
wym organem lotniczym lokalizacji obiek-
tów budowlanych, stanowiących przeszko-
dy lotnicze o wysokoċci równej lub wyďszej 
niď 50 m, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 18. Ustala sić stawkć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy, w wysokoċci: 

1) dla terenów komunalnych, terenów elek-
troenergetyki i terenów dróg publicznych - 
0,1% 

2) dla pozostałych terenów - 15% 
 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza sić Prezyden-
towi Miasta Gniezna. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca 

Rady Miasta Gniezna  
 

(-) Maria Kocoĉ 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/27/2011 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA GNIEZNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY-

ŁOĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ PRZY UL. WOLNOĊCI, WRZESIĈSKIEJ, 

HOĎEJ W GNIEČNIE 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Rada Miasta Gniezna rozstrzyga, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Przedmiotowy projekt został pierwszy raz 
wyłoďony do publicznego wglądu w terminie od 15 
wrzeċnia 2009 r. do 14 pačdziernika 2009 r. 
W ustawowym terminie wpłynćło szeċć uwag, 
które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta 
Gniezna i ostatecznie wszystkie uwzglćdnione. 

2. Drugie wyłoďenie projektu planu do pu-
blicznego wglądu nastąpiło w dniach od 28 stycz-
nia do 25 lutego 2010 r. Do projektu planu wnie-
siono trzy uwagi. Uwagi zostały rozpatrzone przez 
Prezydenta Miasta Gniezna w ustawowym termi-
nie, przy czym jedna uwaga została uwzglćdniona, 
jedna uwaga nie została uwzglćdniona, a jedna 
została uwzglćdniona czćċciowo. 

3. Trzecie wyłoďenie do publicznego wglądu 
projektu planu nastąpiło w dniach od 2 do 23 li-
stopada 2010 r. Do projektu planu nie wniesiono 
uwag w ustawowym terminie. 
 
§ 2. Uwagi wniesione do projektu planu wyłoďo-
nego do publicznego wglądu w terminie od 28 
stycznia do 25 lutego 2010 roku: 

1. Uwaga wniesiona przez Sławomira i Arletć 
Jaworskich 

Treċć uwagi: 

 

Brak zgody na lokalizacjć terenu US 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej na dział-
kach o nr ewid. 24 i 25 ark. 101 

Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona 

Uzasadnienie: 

Wprowadzono zmianć w planie lokalizującą 
pas zieleni izolacyjnej o szerokoċci 8 metrów 
wzdłuď granicy terenu US z terenami zabudowy 
mieszkaniowej, w celu zmniejszenia uciąďliwoċci 
od terenów sportu i rekreacji. 

2. Uwaga wniesiona przez Zofić Musiał 

Treċć uwagi: 

Brak zgody na planowaną drgć zbiorczą 1KDZ 

Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona 

Uzasadnienie: 

Droga zbiorcza 1KDZ została zaplanowana 
zgodnie z zapisami Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gniezna (Uchwała Nr XV/141/2000 Rady 
Miasta Gniezna z dnia 11 lutego 2000 r. ze zmia-
nami). Jest to droga o podstawowym znaczeniu 
dla docelowego układu komunikacyjnego miasta 
Gniezna. Droga ta stanowi cel publiczny 
w rozumieniu zapisów ustawy o gospodarce nie-
ruchomoċciami. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/27/2011 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA GNIEZNA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ 
PRZY UL. WOLNOĊCI, WRZESIĈSKIEJ, HOĎEJ W GNIEČNIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miasta Gniezna rozstrzyga, co nastćpuje:  

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 

1) Zadania w zakresie realizacji przewidzianych 
dróg publicznych bćdą realizowane zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie ċrodowiska. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, 
w kompetencji których leďy rozwój sieci: wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej, energe-
tycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie przepisów 
odrćbnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane bćdą zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki 
odpadami oraz na podstawie przepisów od-
rćbnych. Inwestycje w zakresie przesyłania 
i dystrybucji paliw gazowych, energii  

 
 
 

 
elektrycznej realizowane bćdą w sposób okreċlo-

ny w prawie energetycznym. 
3) Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ 

okreċlonych w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy, stanowić bćdą zapisy 
uchwał budďetowych Miasta Gniezna. 

4) Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉ-
czenia realizacji tych zadaĉ ustalone bćdzie 
według kryteriów i zasad przyjćtych przy kon-
struowaniu uchwał budďetowych Miasta 
Gniezna. 

5) Inwestycje realizowane mogą być etapowo 
w zaleďnoċci od wielkoċci ċrodków przezna-
czonych na inwestycje. 

 
§ 2. Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 

1) wydatki z budďetu gminy; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budďet miasta – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i poďyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieĉ o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a takďe właċcicieli nie-
ruchomoċci. 

18 98
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UCHWAŁA NR V/26/11 RADY GMINY SUCHY LAS 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na 
terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejscowoċci Bie-

drusko na terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 
i czćċci działki o nr ewid. 34, uchwalonego Uchwałą 
Nr XI/79/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 
czerwca 2007 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Wielkopolskiego Nr 128, poz. 
2935, zwaną dalej „planem”, w granicach obszaru 
okreċlonego w niniejszej uchwale, po stwierdzeniu 
zgodnoċci planu z ustaleniami studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Suchy Las uchwalonego uchwałą nr 


