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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/387/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 24 lutego 2009 r.

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

Poz. 1161, 1162

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada
Miasta Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulicy Kossaka
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y (uchwa³a Nr
XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r. ).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pi³y obejmuje tereny zainwestowane i przezna-
czone do zabudowy us³ugowej, produkcyjnej oraz baz i sk³a-
dów. Obszar planu w rejonie ulicy Kossaka przeznaczony jest
w zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y pod zabudowê. Ustalenia
planu dotycz¹ zmiany obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic:
Kossaka - Wybickiego i s¹ zgodne z ustaleniami zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta w zakresie: kierunków zmian w strukturze
przestrzennej, zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz celów okre�lo-
nych w polityce przestrzennej.
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UCHWA£A Nr XXXII/388/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 24 lutego 2009 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.
1111), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717,
zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492,
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miasta Pi³y
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

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

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce pasów drogowych al. Wyzwolenia, ulic: Kazimierza
Wielkiego, Nowej, Nad Gwd¹ oraz rzeki Gwdy i Elektrowni
�Koszyce�, oznaczone graficznie na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;
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2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Wspólnej
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pi³y, stanowi¹ce za³¹cz-
nik nr 2 do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

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

2) tereny górnicze oraz zagro¿one osuwaniem siê mas ziem-
nych;

3) zabytki i dobra kultury wspó³czesnej.

2. Na obszarze objêtym planem wystêpuj¹ obszary nara-
¿one na niebezpieczeñstwo powodzi, obszar ochrony wód
podziemnych oraz obszary ochrony stanowisk archeologicz-
nych.

§3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;

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

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MW;

2) teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczenie na rysunku � MN;

3) tereny dróg publicznych, obejmuj¹ce:

a) poszerzenie pasa drogi zbiorczej (al. Wyzwolenia), ozna-
czenie na rysunku � KD-Z,

b) czê�æ pasa drogi zbiorczej (al. Wyzwolenia), w tym
obszaru zagro¿onego powodzi¹, oznaczenie na rysun-
ku � KD-Z/ZZ,

c) tereny dróg dojazdowych (ul. Nad Gwd¹, Nowa, Wspól-
na), oznaczenie na rysunku � KD-D;

4) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczenie na rysunku � KDW
i Kw;

5) tereny ci¹gów pieszych (samodzielne drogi piesze), ozna-
czenie na rysunku � Kx, w tym pieszo - rowerowych,
oznaczenie na rysunku � Kx1;

6) tereny infrastruktury technicznej � istniej¹ce urz¹dzenia,
budynki i budowle:

a) kanalizacji �cieków komunalnych (przepompownia),
oznaczenie na rysunku � Ks,

b) gazownictwa (stacja redukcyjno - pomiarowa IIo), ozna-
czenie na rysunku � G,

c) elektroenergetyki (stacja transformatorowa), oznacze-
nie na rysunku � E;

7) tereny zieleni, obejmuj¹ce:

a) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczenie na rysunku � ZP,

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

c) teren zieleni naturalnej, stanowi¹cej w czê�ci obszar
zagro¿ony powodzi¹, oznaczenie na rysunku � Z/ZZ,

d) teren zieleni naturalnej na obszarze rozgraniczenia
rzeki Gwdy, w czê�ci obszar zagro¿ony powodzi¹,
oznaczenie na rysunku � Z1/ZZ.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz ró¿nych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, zosta³y oznaczone
dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Tereny przeznaczone pod zabudowê, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 ÷ 2, s¹ terenami, dla których zgodnie z
przepisami o �rodowisku ustalono dopuszczalne poziomy
ha³asu, odnosz¹ce siê odpowiednio do terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

4. Na obszarze objêtym planem nie lokalizuje siê obiek-
tów o wysoko�ci przekraczaj¹cej 50,0 m od poziomu terenu i
ustala siê zakaz lokalizowania instalacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowej.

§5. Dla istniej¹cej i realizowanej zabudowy obowi¹zuj¹
oznaczone graficznie na rysunku:

1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz¹ce
wszystkich elementów budynku zaliczanych do kubatury
brutto budynku, zgodnie z przepisami budowlanymi;

2) miejsca wa¿ne dla kompozycji przestrzennej obszaru,
wyra¿one w formie i detalu architektonicznym, s³u¿¹ce
przestrzennej identyfikacji obszaru (akcent urbanistycz-
ny).

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§6. Ochronê �rodowiska zapewnia siê poprzez:

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

2) komunalny system gospodarki odpadami oraz postêpo-
wanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy
Pi³a i przepisami odrêbnymi;

3) ochronê zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem;

4) ustalenia dotycz¹ce standardów kszta³towania zabudowy,
w tym wska�ników powierzchni biologicznie czynnej;

5) zachowanie terenów zieleni naturalnej, zwartych zadrze-
wieñ i zieleni szpalerowej oraz kszta³towanie zieleni izola-
cyjnej i urz¹dzonej;

6) wy³¹czenie z zabudowy obszarów nara¿onych na niebez-
pieczeñstwo powodzi w dolinie rzeki Gwdy.

§7. 1. Dla terenów, o których mowa w §6 pkt 6, maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa wodnego.

Poz. 1162
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2. Na terenach bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ za-
bronione jest wykonywanie robót, które mog¹ utrudniaæ
ochronê przed powodzi¹, w szczególno�ci:

1) zmian w ukszta³towaniu terenu;

2) sadzenia drzew i krzewów (zachowanie stanu naturalnego
istniej¹cej zieleni);

3) wykorzystania terenów do sk³adowania materia³ów.

§8. Obszar objêty planem od al. Wyzwolenia do oznaczonej
granicy strefy ochrony archeologicznej po³o¿ony jest na obszarze
udokumentowanych stanowisk archeologicznych, w zwi¹zku z
tym dla ochrony dziedzictwa archeologicznego wymagane jest
zg³aszanie prac ziemnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub
zabudow¹ terenu do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakre-
su badañ archeologicznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§9. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o
której mowa w §4 ust. 1 pkt 1, obejmuj¹:

1) teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczenie na rysunku � MW1;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przewi-
dziany do zagospodarowania, zlokalizowany przy ul. Wspól-
nej, oznaczenie na rysunku � MW2;

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przewi-
dziany do zagospodarowania, zlokalizowany przy ul. No-
wej, oznaczenie na rysunku � MW3.

2. Dla terenu zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 �
MW1, ustala siê:

1) zakaz nadbudowy istniej¹cych budynków;

2) dopuszczalne zmiany w formie architektonicznej niepowo-
duj¹ce zmiany powierzchni zabudowy przekraczaj¹cej 10%
powierzchni istniej¹cych, odnosz¹cych siê do stanu w dniu
podjêcia uchwa³y.

3. Dla terenu zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 �
MW2, ustala siê:

1) wysoko�æ zabudowy, w budynkach kszta³tuj¹cych pierzejê
ci¹gu pieszo - rowerowego (Kx1) � do III kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe o nachyleniu
po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 300;

2) obowi¹zek usytuowania na wyznaczonym terenie miejsc
postojowych w ilo�ci nie mniejszej ni¿ jedno miejsce
postojowe na jedno mieszkanie;

3) poziom posadowienia pod³ogi parteru nie wy¿szy ni¿ 1,0
m od poziomu terenu;

4) wska�nik powierzchni zabudowy nie wiêkszy ni¿ 33%
powierzchni wyznaczonego terenu;

5) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ okre�lo-
na w przepisach Prawa budowlanego;

6) dopuszczalny podzia³ terenu na dwie dzia³ki budowlane.

4. Dla terenu zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 �
MW3, ustala siê:

1) realizacjê budynku stanowi¹cego zamkniêcie ul. Nowej
oraz akcent urbanistyczny osiedla Koszyce, wyró¿niaj¹cy
zjazd z al. Wyzwolenia na ul. Kazimierza Wielkiego;

2) nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

a) wysoko�æ do V kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze u¿ytkowe, z obowi¹zkiem zró¿nicowania wyso-
ko�ci w bryle budynku,

b) forma dachów nawi¹zuj¹ca do istniej¹cej zabudowy
s¹siedniej,

c) zasada kszta³towania zabudowy oraz powierzchnia za-
budowy równa lub mniejsza od powierzchni ograniczo-
nej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy � zgodnie z
oznaczeniami na rysunku,

d) powierzchnia przestrzeni biologicznie czynnej nie mniej-
sza ni¿ 30% powierzchni wyznaczonego terenu,

e) wymagane zachowanie istniej¹cego drena¿u (Kd),

f) usytuowanie na wyznaczonym terenie miejsc posto-
jowych w ilo�ci nie mniejszej ni¿ jedno miejsce
postojowe na jedno mieszkanie (miejsca sta³e) oraz
jedno miejsce postojowe na 10 mieszkañ (miejsca
czasowe);

3) dla ochrony przed ha³asem komunikacyjnym, w realizowa-
nej zabudowie nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania funkcjonal-
ne oraz techniczno - materia³owe gwarantuj¹ce zmniejsze-
nie oddzia³ywania ha³asu oraz zagospodarowanie terenu
ze znacz¹cym udzia³em zieleni zwartej.

§10. Dla terenu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN), o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2, ustala siê:

1) zakaz realizacji nowych budynków, z wy³¹czeniem odbu-
dowy, zachowuj¹cej gabaryty i formê budynków istniej¹-
cych w dniu podjêcia niniejszej uchwa³y;

2) zakaz nadbudowy istniej¹cych budynków;

3) nakaz zachowania formy istniej¹cych dachów w budyn-
kach mieszkalnych;

4) dopuszczaln¹ rozbudowê istniej¹cych budynków powodu-
j¹c¹ zwiêkszenie powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹ce
10% powierzchni istniej¹cej, odnosz¹cej siê do stanu w
dniu podjêcia uchwa³y;

5) powierzchniê przestrzeni biologicznie czynnej nie mniejsz¹
ni¿ 25% powierzchni dzia³ki.

§11. Wyznaczone tereny zieleni obejmuj¹:

1) tereny zieleni urz¹dzonej (ZP), w tym:

a) teren oznaczony na rysunku � ZP1, na obszarze którego
wymagana jest realizacja przedpola (placu) od strony
wej�cia do planowanej szko³y (obszar poza planem),

b) teren oznaczony na rysunku � ZP2, na którym mog¹
byæ zrealizowane budowle rekreacyjno - sportowe,

Poz. 1162



— 7026 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 82

c) teren oznaczony na rysunku � ZP3, mog¹cy stanowiæ
integraln¹ czê�æ terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej (MW1), jako zieleñ wewn¹trzosiedlowa;

2) tereny zieleni naturalnej (Z), czê�ciowo urz¹dzonej, z na-
stêpuj¹cymi wymaganiami:

a) zachowaniem istniej¹cych zwartych zadrzewieñ,

b) zagospodarowaniem zapewniaj¹cym zachowanie i
dostêp eksploatacyjny do istniej¹cych sieci infrastruk-
tury technicznej,

c) realizacj¹ nasadzeñ szpalerowych, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku.

ROZDZIA£ VI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§12. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ zapewniaj¹ istniej¹ce dro-
gi publiczne ze zmian¹ ich rozgraniczeñ, obejmuj¹cych:

1) poszerzenie pasa drogowego ulicy zbiorczej (KD-Z) z do-
puszczalnym zachowaniem istniej¹cego zagospodarowa-
nia (pêtla, miejsca postojowe) oraz wymaganym zagospo-
darowaniem zieleni urz¹dzonej;

2) zmianê rozgraniczenia pasa drogowego ul. Nowej (KD-
D1), z wymaganym przebiegiem trasy rowerowej, w po-
wi¹zaniu z terenem KDW i Kx1;

3) zmianê przebiegu ul. Wspólnej (KD-D2), z dopuszczaln¹
realizacj¹ miejsc postojowych oraz wymaganym przebie-
giem trasy rowerowej;

4) poszerzenie pasa drogowego ul. Nad Gwd¹ (KD-D3), z
wymaganym zachowaniem zieleni szpalerowej (istniej¹ca
aleja).

2. Dla obs³ugi terenu zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej (MW2) i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN), ustala siê:

1) drogê wewnêtrzn¹, oznaczon¹ na rysunku � Kw, stano-
wi¹c¹ wspó³w³asno�æ u¿ytkowników terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) drogê wewnêtrzn¹, oznaczon¹ na rysunku � KDW, mo-
g¹c¹ stanowiæ wspó³w³asno�æ u¿ytkowników terenów,
dla których zapewnia dostêp do drogi publicznej, pod
warunkiem, ¿e bêdzie publicznie dostêpna. W wyznaczo-
nym pasie drogi, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
wymagane jest wyznaczenie przestrzeni ci¹gu pieszo -
rowerowego.

3. Zasadê obs³ugi komunikacyjnej, wyznaczonych na ob-
szarze planu terenów przeznaczonych pod zabudowê, ozna-
czono graficznie na rysunku.

4. Dla ruchu pieszego i rowerowego wyodrêbnia siê:

1) samodzielne drogi piesze, oznaczenie na rysunku � Kx;

2) samodzielne drogi pieszo - rowerowe oznaczone na rysun-
ku Kx1, s³u¿¹ce realizacji ogólnomiejskiej rekreacyjnej
trasy rowerowej, w przebiegu przez tereny: Kx1, dróg

publicznych KD-D, drogi wewnêtrznej KDW oraz teren
zieleni naturalnej Z � wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej ul. Nad
Gwd¹, w powi¹zaniu z ci¹giem rowerowym nad rzek¹
Gwd¹.

5. Publiczne drogi dojazdowe oraz wyznaczone samo-
dzielnie drogi piesze i pieszo - rowerowe realizowane bêd¹
zgodnie z planami inwestycyjnymi miasta Pi³y � dla osiedla
Koszyce.

§13. 1. Istniej¹ce uzbrojenie w ulicach, o których mowa
w §4 ust. 1 pkt 3, zapewnia obs³ugê wyznaczonych terenów
w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodê � z miejskich sieci wodoci¹gowych;

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

3) odprowadzenia �cieków opadowych i roztopowych � do
miejskich sieci kanalizacji deszczowej;

4) zasilania w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
energetycznego;

5) zasilania w gaz ziemny � z istniej¹cego systemu gazoci¹-
gowego;

6) zaopatrzenia w ciep³o:

a) zdalaczynne, z kot³owni rejonowej � dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) z indywidualnych kot³owni � spe³niaj¹cych wymagania
programu ochrony powietrza dla strefy powiat pilski,
z zakazem stosowania ogrzewania wêglowego lub z
sieci zdalaczynnych � dla istniej¹cej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

2. W zwi¹zku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga siê o
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach
ich finansowania.

3. Na terenach infrastruktury, o których mowa w §4 ust.1
pkt 6, obejmuj¹cych istniej¹ce obiekty dopuszcza siê moder-
nizacjê, rozbudowê lub budowê nowych obiektów zwi¹zanych
z wyznaczon¹ funkcj¹ terenu.

§14. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi
i budowlanymi, obejmuj¹cymi równie¿ przemieszczenie mas
ziemnych powsta³ych w procesie inwestycyjnym, nast¹pi
poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postêpo-
wanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a,
z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

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

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

Poz. 1162
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§17. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia na-
stêpuj¹cych uchwa³:

1) Nr XLV/443/2001 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 listo-
pada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Pi³a -
Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 32 poz. 968 z dnia 28
lutego 2002 r.);

2) Nr XVI/144/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 wrze�nia
1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów wy³¹czonych z zabudowy (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. Nr 91 poz. 1646 z dnia 13 grudnia 1999 r.).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak

Poz. 1162
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/388/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 24 lutego 2009 r.

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

Poz. 1162, 1163

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada
Miasta Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Wspólnej
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y (uchwa³a Nr
XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r. ).

UZASADNIENIE

Osiedle Koszyce stanowi wyodrêbniony, w obszarze mia-
sta Pi³y, zespó³ jednostek strukturalnych z o�rodkiem us³ugo-
wym. Przewa¿aj¹c¹ funkcjê ca³ego zespo³u jest zabudowa
mieszkaniowa. Z wy³¹czeniem obszarów zalewowych rzek
Gwdy i Rudy, Koszyce stanowi¹ obszar przeznaczony pod
zabudowê. Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Wspólnej jest zgodny
z ustalenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta w zakresie: przeznaczenia ob-
szaru, zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju infra-
struktury technicznej i komunikacji oraz polityki przestrzennej.
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UCHWA£A Nr XXVIII/135/2009 RADY GMINY OSTROWITE

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci w 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z pó�n. zm.) Rada Gminy Ostrowite uchwala, co
nastêpuje:

§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci w 2009 roku
grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce do:

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodê,

2) zbiorowego odprowadzania i oczyszczania �cieków.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrowite.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Jakub Bartosik


