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UCHWAŁA NR XII/174/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bydgoskiej 

i Łowieckiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 
117 poz. 679, Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. 
U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 
poz. 159, Nr 153 poz. 901) Rada Miasta Piły uchwa-
la, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic 
Bydgoskiej i Łowieckiej, zwany dalej planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ li-
nie rozgraniczajņce działkň drogi biegnņcej wzdłuż 
terenu PKP (linia kolejowa do Chojnic), czňŌń pa-
sów drogowych ulic: Wawelskiej, Ludowej, Okól-
nej i Bydgoskiej, z wyłņczeniem kwartału istniejņ-
cej zabudowy w liniach rozgraniczajņcych ulic: 

Wawelskiej, Ludowej i Okólnej, zgodnie z oznacze-
niem graficznym na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1 : 1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Łowieckiej 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piły, stanowiņce załņcznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły, 
w rejonie ulic Bydgoskiej i Łowieckiej in-
westycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należņ do zadaŊ własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, stanowiņce 
załņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pi-
ły w rejonie ulic Bydgoskiej i Łowieckiej, 
stanowiņce załņcznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 

1) obszary przestrzeni publicznych, o których 
mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) tereny podlegajņce ochronie ustalone na 
podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze, narażone na niebezpieczeŊ-
stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ: 
1) zabytkowe budynki; 
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2) strefa ochrony konserwatorskiej Ōrednio-
wiecznych i nowożytnych nawarstwieŊ kul-
turowych miasta Piły; 

3) obszar ochronny wód podziemnych. 
3. Na obszarze objňtym planem nie ustala siň 

szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci. 
 
§ 3. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczenie na rysunku – 
MW; 

2) tereny istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej, oznaczenie na 
rysunku – MW/U; 

3) tereny istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku – 
MN; 

4) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U; 

5) teren administracji i usług, oznaczenie na 
rysunku – A/U; 

6) tereny infrastruktury technicznej – istniejņ-
ce budynki i budowle: 

a) gazownictwa (stacja redukcyjno-
pomiarowa IIº), oznaczenie na rysunku – G, 

b) elektroenergetyki (stacje transformatoro-
we), oznaczenie na rysunku – E; 

7) tereny zieleni izolacyjnej – urzņdzonej, 
oznaczenie na rysunku – ZP; 

8) tereny dróg publicznych, obejmujņce: 
a) tereny dróg głównych, oznaczenie na ry-

sunku – KD-G, 
b) tereny dróg zbiorczych, oznaczenie na ry-

sunku – KD-Z, 
c) tereny dróg lokalnych, oznaczenie na ry-

sunku – KD-L, 
d) tereny dróg dojazdowych, oznaczenie na 

rysunku – KD-D; 
9) pozostałe tereny obsługi komunikacyjnej: 
a) tereny dróg wewnňtrznych i parkingów, 

oznaczenie na rysunku – KDWp, 
b) tereny parkingów, oznaczenie na rysunku – 

Kp. 
2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz 

różnych warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia, zostały oznaczone dodatkowym symbolem 
cyfrowym. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN1 i MN2), tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej (MW1 ÷ MW6) oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usłu-
gowej (MW/U) sņ odpowiednio terenami zabudo-
wy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz 
mieszkaniowo-usługowej, dla których zgodnie 
z przepisami o Ōrodowisku ustalono dopuszczalne 
poziomy hałasu. 

4. Na obszarze objňtym planem nie dopusz-
cza siň realizacji wolno stojņcych budowli 
o wysokoŌci 50,0 m od poziomu terenu i wyższych, 

wymagajņcych zgód wynikajņcych z przepisów 
Prawa lotniczego, z wyłņczeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej. 
 
§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne, okreŌlone na 
rysunku: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencjņ gruntów; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystňpujņce w ewidencji 
gruntów; 

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

dowy; 
5) budynki objňte formņ ochrony zabytków na 

podstawie ustaleŊ planu miejscowego; 
6) budynki przeznaczone do rozbiórki. 

2. O ile obowiņzujņca linia zabudowy ozna-
czona została w linii rozgraniczajņcej drogň, 
w pasie drogi mogņ siň znajdowań tylko istniejņce 
elementy budynków: wykusze, gzymsy, okapy itp. 
elementy, z zakazem realizacji schodów zewnňtrz-
nych i pochylni. 

3. Pomiňdzy obowiņzujņcņ liniņ zabudowy, 
wyznaczonņ na terenie działki budowlanej a liniņ 
rozgraniczajņcņ drogň mogņ znajdowań siň jedno-
kondygnacyjne obudowane partie wejŌciowe do 
budynku oraz elementy niezaliczane do kubatury 
brutto budynku. 

4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy dotyczņ wszystkich budynków na działce 
i ich elementów zaliczanych do kubatury brutto 
budynku. Maksymalna linia zabudowy nie dotyczy 
wykonania zewnňtrznego docieplenia budynków. 

5. Pozostałe informacyjne oznaczenia gra-
ficzne okreŌlone na rysunku, stanowiņ odniesienie 
do stanu istniejņcego lub ustaleŊ zawartych 
w niniejszej uchwale. 
 
§ 5. 1. Na całym obszarze objňtym planem ustala 
siň nastňpujņce ogólne zasady przekształceŊ prze-
strzennych: 

1) zakaz lokalizacji nowych budynków miesz-
kalnych na wszystkich terenach MW, 
MW/U i MN z wyłņczeniem przypadku roz-
biórki i realizacji nowej zabudowy, 
z zachowaniem warunków wynikajņcych 
z uchwały i przepisów odrňbnych; 

2) zakaz realizacji, na wszystkich terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN, nowych budynków gospodarczych lub 
garaży, o ile ich iloŌń przekraczałaby 
2 budynki na działce budowlanej. 

2. Na wszystkich terenach zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej (MW) oraz mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej (MW/U) dopuszcza siň 
realizacjň: 

1) wszystkich urzņdzeŊ, zwiņzanych z zago-
spodarowaniem terenów mieszkaniowych; 
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2) dróg wewnňtrznych; 
3) miejsc postojowych. 

 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska, krajobrazu 

kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. Ochronň Ōrodowiska zapewnia siň poprzez: 
1) uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe syste-

my kanalizacji Ōciekowej oraz sieci cieplne; 
2) zbiorowe zaopatrzenie w wodň; 
3) ustalenia dotyczņce zasad zabudowy, w 

tym wskaźników powierzchni biologicznie 
czynnej; 

4) ochronň wyznaczonych terenów przed ha-
łasem, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

5) o ile na terenach objňtych ochronņ aku-
stycznņ zostanņ stwierdzone przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ōro-
dowisku należy zastosowań rozwiņzania 
techniczne i organizacyjne gwarantujņce 
właŌciwe warunki akustyczne. 

 
§ 7. 1. Na obszarze objňtym planem, zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwały, formņ ochrony 
zabytków obejmuje siň nastňpujņce budynki: 

1) nr 1 i 3 przy ul. Karpackiej (teren MN1); 
2) nr 17 przy ul. Łowieckiej (teren MW3); 
3) nr 4, 6, 40, 42 przy ul. Wawelskiej (teren 

MW1, MW4, MN2). 
2. Dla budynków, o których mowa w ust. 1, 

obowiņzuje nakaz zachowania: 
1) gabarytów budynków; 
2) formy dachów; 
3) detalu elewacji wraz z wykrojem otworów 

okiennych. 
3. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wy-

magane jest: 
1) zgodnie z przepisami odrňbnymi prowa-

dzenie badaŊ archeologicznych przy reali-
zacji inwestycji zwiņzanych z zabudowa-
niem i zagospodarowaniem terenu; 

2) uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prowadzenie badaŊ archeologicznych 
przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowň. 

4. Nie obejmuje siň formņ ochrony zabytko-
wych budynków przeznaczonych do rozbiórki, 
zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Bydgo-
skiej, uniemożliwiajņcych realizacjň drogi zgodnie 
z wymaganiami technicznymi, wynikajņcymi 
z klasy drogi głównej. 
 

§ 8. 1. Dla terenów istniejņcej zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej MW ustala siň nastňpujņce 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) teren MW1: 
a) minimum 25% powierzchni terenu jako 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 
45% powierzchni terenu, 

c) dla budynków objňtych formņ ochrony za-
bytków, oznaczonych graficznie na rysun-
ku, obowiņzujņ ustalenia, o których mowa 
w §7 ust. 2, 

d) obsługa komunikacyjna terenu z drogi do-
jazdowej KD-D lub z terenu KDWp1 poprzez 
teren MW/U, zgodnie z oznaczonņ na ry-
sunku zasadņ obsługi komunikacyjnej; 

2) teren MW2: 
a) minimum 30% powierzchni terenu jako 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 
b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 

30% powierzchni terenu; 
3) teren MW3: 
a) minimum 15% powierzchni terenu jako 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 
b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 

40% powierzchni terenu, 
c) dla budynku objňtego formņ ochrony za-

bytków, oznaczonego graficznie na rysun-
ku, obowiņzujņ ustalenia, o których mowa 
w §7 ust. 2; 

4) teren MW4: 
a) minimum 15% powierzchni terenu jako 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 
b) dla zabudowy gospodarczo-garażowej 

ustala siň maksymalnie 80 m2 powierzchni 
zabudowy, 

c) dla budynku objňtego formņ ochrony za-
bytków, oznaczonego graficznie na rysun-
ku, obowiņzujņ ustalenia, o których mowa 
w §7 ust. 2; 

5) teren MW5: 
a) minimum 25% powierzchni terenu jako 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 
b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 

25% powierzchni terenu; 
6) teren MW6: 
a) minimum 25% powierzchni terenu jako 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 
b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 

25% powierzchni terenu. 
2. Dla wszystkich terenów MW obowiņzujņ 

ustalenia, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1 i w §5 
ust. 2 oraz ustala siň zakaz nadbudowy istniejņ-
cych budynków. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 
1 ustala siň obowiņzek zapewnienia miejsc posto-
jowych (mp) w iloŌci nie mniejszej niż 1 mp/1 
mieszkanie. Dla zapewnienia niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych służņ również tereny dróg 
wewnňtrznych i parkingów, zgodnie z ustaleniami 
§16 ust. 1 i 2. 
 
§ 9. Dla terenów istniejņcej zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i usługowej MW/U obowiņ-
zujņ ustalenia, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1 i 
w §5 ust. 2 oraz ustala siň: 

1) minimum 15% powierzchni terenu jako 
powierzchni terenu biologicznie czynnego; 
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2) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 
50% powierzchni terenu; 

3) docelowņ obsługň komunikacyjnņ działki nr 
ewid. 705 („mu1”) z terenu KDWp1 po roz-
biórce istniejņcych budynków oznaczonych 
na rysunku; 

4) do czasu rozbiórki budynków, o których 
mowa w pkt 3 dopuszcza siň tymczasowņ 
zasadň obsługi komunikacyjnej, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku; 

5) dla terenu oznaczonego „mu2” ustala siň 
zakaz rozbudowy istniejņcych budynków, 
z wyłņczeniem rozbudowy zwiņzanej z do-
ciepleniem zewnňtrznym budynku; w przy-
padku rozbiórki dla nowej zabudowy ustala 
siň: 

a) sytuowanie jednego budynku mieszkalne-
go lub mieszkaniowo-usługowego z usłu-
gami w parterze budynku, zgodnie z liniami 
zabudowy oznaczonymi na rysunku, 

b) wysokoŌń zabudowy – III kondygnacje nad-
ziemne z dachem płaskim, 

c) obowiņzek zapewnienia niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych (mp) na wyznaczonym 
terenie wg wskaźnika: min. 1 mp/1 miesz-
kanie oraz min. 1 mp/100 m2 powierzchni 
użytkowej dla usług zlokalizowanych 
w budynku; 

6) zakaz nadbudowy istniejņcych budynków; 
7) obowiņzek zapewnienia niezbňdnej iloŌci 

miejsc postojowych (mp) w iloŌci nie 
mniejszej niż 1mp/1 mieszkanie oraz 
1mp/100 m2 powierzchni użytkowej dla za-
budowy usługowej; 

8) jeżeli, ze wzglňdu na istniejņce zainwesto-
wanie, nie bňdzie możliwa realizacja miejsc 
postojowych wg wskaźnika okreŌlonego 
w pkt 7, miejsca postojowe należy zabez-
pieczyń na terenach dróg wewnňtrznych 
i parkingów (KDWp1, KDWp2, Kp1). 

 
§ 10. 1. Dla terenów istniejņcej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej MN1 i MN2 ustala siň 
nastňpujņce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia: 

1) minimum 15% powierzchni działki jako 
powierzchni terenu biologicznie czynnego; 

2) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 
30% powierzchni działki; 

3) budowň jednokondygnacyjnych budynków 
gospodarczo-garażowych z zastosowaniem 
ustaleŊ, o których mowa w §5 ust.1 pkt 2; 

4) dla budynków objňtych formņ ochrony za-
bytków, oznaczonych graficznie na rysun-
ku, obowiņzujņ ustalenia, o których mowa 
w §7 ust. 2. 

2. Dla wszystkich terenów MN obowiņzujņ 
ustalenia, o których mowa w §5 ust. 1 oraz ustala 
siň zakaz nadbudowy istniejņcych budynków. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 
1 ustala siň obowiņzek zapewnienia niezbňdnej 

iloŌci miejsc postojowych (mp) w granicach dział-
ki, w iloŌci nie mniejszej niż 1 mp/1 mieszkanie. 
 
§ 11. 1. Dla terenów zabudowy usługowej 
U obowiņzujņ nastňpujņce warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 

1) teren U1: 
a) rozbudowa istniejņcego budynku z zasto-

sowaniem istniejņcej wysokoŌci i formy 
dachu, 

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 
35% powierzchni terenu, 

c) w przypadku rozbudowy istniejņcego bu-
dynku usługowego obowiņzujņcņ liniň za-
budowy traktuje siň jako maksymalnņ nie-
przekraczalnņ liniň zabudowy, 

d) w przypadku likwidacji istniejņcego budyn-
ku usługowego dopuszcza siň przeznacze-
nie terenu pod zabudowň mieszkaniowņ 
wielorodzinnņ z usługami, z zastosowa-
niem nastňpujņcych warunków zabudowy 
i zagospodarowania: 

- zachowanie pierzei ul. Wawelskiej, zgodnie 
z obowiņzujņcņ liniņ zabudowy, 

- minimum 15% powierzchni terenu jako 
powierzchni terenu biologicznie czynnego, 

- powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
40% powierzchni terenu, 

- wysokoŌci zabudowy – III kondygnacje 
nadziemne z dachem płaskim, 

- dopuszczalna lokalizacja usług w parterze 
budynku, 

- obowiņzek zapewnienia niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych (mp) na wyznaczonym 
terenie wg wskaźnika: min. 1 mp/1 miesz-
kanie oraz min. 1mp/100 m2 powierzchni 
użytkowej dla usług zlokalizowanych 
w budynku; 

2) teren U2: 
a) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 

30% powierzchni terenu, 
b) wysokoŌń budynku – I kondygnacja nad-

ziemna z dachem płaskim, 
c) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie 

z ustaleniami §14 ust. 3 pkt 5 oraz zasadņ 
obsługi komunikacyjnej oznaczonej gra-
ficznie na rysunku. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 
1 ustala siň obowiņzek zapewnienia niezbňdnej 
iloŌci miejsc postojowych (mp) w iloŌci nie mniej-
szej niż 1 mp/100 m2 powierzchni użytkowej bu-
dynków usługowych, z wyłņczeniem ust. 1 pkt 1 lit. 
d. Dla zabudowy usługowej na terenie U1 ustala 
siň możliwoŌń zbilansowania istniejņcych miejsc 
postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym 
drogi zbiorczej KD-Z (ul. Wawelska) wzdłuż terenu 
U1. 
 
§ 12. Dla terenu A/U – zabudowanego, o funkcji 
administracji z dopuszczeniem przeznaczenia na 
cele usług ustala siň nastňpujņce warunki zabu-
dowy i zagospodarowania: 
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1) minimum 20% powierzchni terenu jako 
powierzchni terenu biologicznie czynnego; 

2) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 
25% powierzchni terenu; 

3) wysokoŌń zabudowy nieprzekraczajņca wy-
sokoŌci istniejņcych budynków na terenie; 

4) obowiņzek zapewnienia niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych (mp) na wyznaczonym 
terenie w iloŌci nie mniejszej niż 10 
mp/1000 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków administracyjnych, biurowych lub 
usługowych; 

5) dla zapewnienia niezbňdnej iloŌci miejsc 
postojowych służy również teren parkingu 
Kp2 stanowiņcy integralnņ czňŌń nieru-
chomoŌci A/U. 

 
Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 13. 1. Zewnňtrznņ obsługň komunikacyjnņ obsza-
ru objňtego planem zapewniajņ drogi podstawo-
wego układu komunikacyjnego miasta w klasie 
technicznej dróg głównych (ul. Okólna i ul. Bydgo-
ska), drogi zbiorcze (ul. Wawelska na odcinku od 
przejazdu kolejowego do ul. Tucholskiej w połņ-
czeniu z ul. Karpackņ i planowanym przebiegiem 
do ul. Podchorņżych) oraz drogi lokalne (ul. Ludo-
wa i ul. Wawelska do ul. Tucholskiej). 

2. CzňŌci pasów drogowych ulic wymienio-
nych w ust. 1 objňte sņ ustaleniami niniejszej 
uchwały, zgodnie z §1 ust. 2. 
 
§ 14. 1. Dla wszystkich dróg publicznych, o których 
mowa w §3 ust. 1 pkt 8 majņ zastosowanie warun-
ki techniczne, jakim powinny odpowiadań drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

2. Dla przebiegu ulic Okólnej i Bydgoskiej 
oraz drogi zbiorczej łņczņcej ul. Wawelskņ i ul. 
Bydgoskņ (ul. Karpacka z przedłużeniem do ul. 
Podchorņżych), ustala siň rozgraniczenie 
i parametry pasów drogowych zgodnie z oznacze-
niem graficznym na rysunku. 

3. Dla przebiegu ul. Bydgoskiej, na obszarze 
objňtym planem ustala siň docelowo: 

1) zmiennņ szerokoŌń pasa drogowego oraz 
dwa skrzyżowania, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku; 

2) dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu, 
z uwzglňdnieniem pasów lewoskrňtów na 
skrzyżowaniach, w tym jezdnie bez Ōrod-
kowego pasa dzielņcego przed dojazdem 
do skrzyżowania z drogņ kolejowņ (obszar 
poza planem); 

3) zakaz zjazdów indywidualnych, w połu-
dniowej pierzei ul. Bydgoskiej od skrzyżo-
wania z ul. Okólnņ do skrzyżowania z ul. 
Podchorņżych; 

4) dopuszczalne zjazdy na prawe skrňty 
w północnej pierzei ulicy, o ile nierucho-

moŌń usytuowana w linii rozgraniczajņcej 
drogň nie posiada dostňpu do dróg we-
wnňtrznych i publicznych poza obszarem 
planu; 

5) dopuszczalne trzy zjazdy na prawe skrňty, 
w południowej pierzei ulicy, od skrzyżowa-
nia z ul. Podchorņżych do obszaru kolejo-
wego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
oraz możliwoŌń realizacji zjazdu – jezdni 
obsługujņcej tereny zainwestowane w linii 
rozgraniczajņcej drogň głównņ; 

6) nakaz rozbiórki istniejņcych w pasie dro-
gowym budynków przeznaczonych do li-
kwidacji; 

7) rozwiņzanie dla pasa rozdzielajņcego jezd-
nie, umożliwiajņce zachowanie istniejņcych 
drzew, w szczególnoŌci na odcinku od ul. 
Podchorņżych do obszaru kolejowego, 
z zachowaniem dwustronnej alei drzew na 
czňŌci przebiegu drogi; ustalenie powyższe 
nie dotyczy przypadków koniecznoŌci wy-
cinki drzew ze wzglňdu na rozwiņzania 
techniczne i bezpieczeŊstwo. 

 
§ 15. Dla dróg wewnňtrznych i parkingów, 
o których mowa w §3 ust. 1 pkt 9, ustala siň nakaz 
stosowania pasów ruchu nie mniejszych niż okre-
Ōlone w przepisach odrňbnych dla publicznych 
dróg dojazdowych oraz parametrów dla miejsc 
postojowych. 
 
§ 16. 1. Dla terenów dróg wewnňtrznych i parkin-
gów KDWp, ustala siň: 

1) teren KDWp1: 
a) obsługň komunikacyjnņ terenów: MW2, 

MW/U, 
b) budowň parkingów ogólnodostňpnych oraz 

służņcych obsłudze terenów: MW2, MW/U, 
c) na oznaczonym na rysunku terenie ustala 

siň zasadň tymczasowego zagospodaro-
wania z zastosowaniem: 

- dopuszczenia tymczasowego użytkowania 
istniejņcego obiektu gastronomicznego do 
czasu realizacji dróg wewnňtrznych 
i parkingów, zgodnie z wyznaczonym 
w planie przeznaczeniem terenu, 

- możliwoŌń zmiany funkcji na usługi handlu, 
- zakaz nadbudowy istniejņcego budynku, 
- zakaz rozbudowy budynku o wiňcej niż 10% 

powierzchni zabudowy istniejņcego bu-
dynku; 

2) teren KDWp2: 
a) obsługň komunikacyjnņ terenu zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej MW2, 
b) budowň parkingów ogólnodostňpnych oraz 

służņcych obsłudze terenu MW2, 
c) możliwoŌń budowy parkingu wielopozio-

mowego, w granicach wyznaczonych przez 
maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, 
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d) wysokoŌń parkingu wielopoziomowego – 
2 kondygnacje nadziemne, z dopuszcze-
niem 1 kondygnacji podziemnej; 

3) teren KDWp3: 
a) budowň parkingów ogólnodostňpnych, 
b) obowiņzek nasadzenia zieleni szpalerowej 

Ōrednio-wysokiej od strony terenu MW6; 
4) teren KDWp4: 
a) obsługň komunikacyjnņ terenu zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej MW6, 
b) budowň parkingów służņcych obsłudze te-

renu MW6, 
c) realizacjň garaży z możliwoŌciņ sytuowania 

przy granicy terenu A/U; 
5) teren KDWp5: 
a) obsługň komunikacyjnņ terenu A/U, 
b) dostňp komunikacyjny z publicznej drogi 

powiatowej KD-Z (ul. Wawelska) do terenu 
drogi biegnņcej wzdłuż terenu kolejowego 
(obszar poza planem). 

2. Miejsca postojowe wyznaczone na terenie 
Kp1 mogņ służyń obsłudze terenu MW2. 

3. Teren Kp2: 
1) stanowi integralnņ czňŌń terenu A/U; 
2) służy zapewnieniu niezbňdnej iloŌci miejsc 

postojowych dla terenu A/U; 
3) zapewnia obsługň komunikacyjnņ terenu 

A/U, zgodnie z zasadņ oznaczonņ na rysun-
ku. 

 

§ 17. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej, w powiņzaniu 
z istniejņcymi sieciami: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – 
z miejskiej sieci wodociņgowej; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych – do miejskiego systemu kanaliza-
cji sanitarnej; 

3) odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych: 

a) zbiorowe – do miejskiego systemu kanali-
zacji deszczowej, 

b) indywidualne – na własny nieutwardzony 
teren, z wykorzystaniem retencji i infiltracji 
do gruntu, z zachowaniem wymogów okre-
Ōlonych w przepisach o Ōrodowisku; 

4) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ – 
z systemu elektroenergetycznego; 

5) zaopatrzenie w gaz – z systemu gazociņ-
gowego; 

6) zaopatrzenie w energiň cieplnņ: 
a) z sieci cieplnych z kotłowni rejonowej, 
b) z lokalnych systemów grzewczych, 

z zastosowaniem paliw charakteryzujņcych 

siň niskņ emisyjnoŌciņ do Ōrodowiska oraz 
alternatywnych źródeł energii, spełniajņ-
cych wymagania programu ochrony po-
wietrza dla strefy – powiat pilski; 

7) obsługa telekomunikacyjna – przez wyko-
rzystanie systemów łņcznoŌci publicznej. 

2. Na całym obszarze objňtym planem do-
puszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej oraz przebudowň 
i rozbudowň istniejņcych, zgodnie z projektami 
branżowymi. 
 
§ 18. Gospodarowanie odpadami powstajņcymi na 
obszarze objňtym planem nastņpi przez komunal-
ny system odbioru odpadów, zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami dla Gminy Piła oraz przepi-
sami odrňbnymi w tym zakresie. 

 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 19. Dla wszystkich terenów objňtych planem 
ustala siň stawkň 30%, stanowiņcņ podstawň do 
okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 20. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia nastňpujņcych uchwal: 

1) Nr XXVII/266/96 Rady Miejskiej w Pile 
z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ulic: Ludowej – Wawelskiej – Ło-
wieckiej (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 24 poz. 
83 z 16.08.1996 r.); 

2) Nr XIX/179/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 
30 listopada 1999 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go układu ulicznego miasta Piły (Dz. Urz. 
Woj. Pilskiego Nr 3 poz. 24 z 11.01.2000 r.). 

 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Piły. 
 
§ 22. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miasta Piły  
(-) Rafał Zdzierela 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XII/174/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XII/174/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC BYDGOSKIEJ I ŁOWIECKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM 
UWARUNKOWAŉ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły:  

stwierdza zgodnoŌń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły w rejo-
nie ulic Bydgoskiej i Łowieckiej z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr 
XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 
2006r.).  

Uzasadnienie 

Teren objňty miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic 
Bydgoskiej i Łowieckiej położony jest w obszarze 

okreŌlonym w studium jako tereny przeważajņcej 
zabudowy mieszkaniowej i zainwestowania miej-
skiego. Ustalenia miejscowego planu odnoszņ siň 
do terenów zainwestowanych i zachowujņ ich 
podstawowe funkcje. W studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piły okreŌlony jest podstawowy układ ko-
munikacyjny miasta, który obejmuje obszar miej-
scowego planu. W granicach uchwalenia planu 
znajduje siň czňŌń pasów drogowych ul. Bydgo-
skiej i ul. Okólnej jako dróg głównych, stanowiņ-
cych podstawowy układ komunikacyjny miasta 
oraz nowy przebieg ul. Karpackiej jako element 
systemu dróg zbiorczych, pozwalajņcy na połņcze-
nie całych ciņgów funkcjonalnych. Ustalenia planu 
sņ zgodne z kierunkami rozwoju systemów komu-
nikacji miasta. Projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły w rejo-
nie ulic Bydgoskiej i Łowieckiej jest zgodny z kie-
runkami zagospodarowania przestrzennego i poli-
tykņ przestrzennņ miasta okreŌlonymi w studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły. 

 
 
 
 
 
  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 334 – 33141 – Poz. 5674 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/174/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC BYDGOSKIEJ I ŁOWIECKIEJ 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z ustalonymi w §17 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Łowickiej zasadami 
budowy, rozbudowy i modernizacji systemów 
infrastruktury technicznej nie rozstrzyga siň 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XII/174/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC 

BYDGOSKIEJ I ŁOWIECKIEJ 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 

871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 
Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Łowieckiej nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XII/175/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Dzieci Polskich 

i Ogińskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 
117 poz. 679, Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777), art. 
20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. 
U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 
poz. 159, Nr 153 poz. 901) Rada Miasta Piły uchwa-
la, co nastňpuje:  

 

 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic 
Dzieci Polskich i OgiŊskiego, zwany dalej planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ 
ulice Dzieci Polskich i OgiŊskiego, linie rozgrani-
czajņce ulic Kujawskiej i Piekarskiej oraz cieku 
wodnego, oznaczone graficznie na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ulic Dzieci Polskich 
i OgiŊskiego z ustaleniami studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły, stanowiņce za-
łņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły, 
w rejonie ulic Dzieci Polskich i OgiŊskiego 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania, stano-
wiņce załņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-


