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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XV/79/2011 

Rady Gminy Gniezno 
z dnia 28 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY GNIEZNO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI 
SZCZYTNIKI DUCHOWNE DZ. NR 257, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 

O FINANSACH PUBLICZNYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada 
Gminy Gniezno rozstrzyga co nastňpuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuŐņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
stanowiņ – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) – zadania 
własne gminy. 
 

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, 
ujňte w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, podlega przepisom ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póŎn. zm.) i jest ujmo-
wane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Gniezno. 
W przedmiotowym przypadku na obszarze objňtym 
projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie ma terenów, w których zapisane 
zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XIV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

 z dnia 20 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leśnej, al. Wojska Polskiego i Zamkowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póŎniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 
z póŎniejszymi zmianami), a takŐe w zwiņzku 
z uchwałņ nr XXX/229/2009 Rady Miejskiej Ostrze-
szowa z dnia 10 wrzeŌnia 2009 roku w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu połoŐonego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go 
Maja, LeŌnej, al. Wojska Polskiego i Zamkowej po 
stwierdzeniu zgodnoŌci poniŐszych ustaleŊ 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrze-
szów ze zmianņ, uchwala siň, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Zgodnie z uchwałņ nr XXX/229/2009 Rady 
Miejskiej Ostrzeszowa z dnia 10 wrzeŌnia 2009 
roku w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoŐonego w Ostrzeszowie 
w rejonie ulic: 1-go Maja, LeŌnej, al. Wojska Pol-
skiego i Zamkowej, uchwala siň zmianň miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego, 
przyjňtego uchwałņ nr XXXVII/270/2002 Rady 
Miejskiej Ostrzeszowa z dnia 25 kwietnia 2002 r. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zwanego dalej planem, zawarty 
w granicach okreŌlonych na rysunku planu, który 
stanowi załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1; 

2) rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, stano-
wiņce załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do za-
daŊ własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiņce za-
łņcznik nr 3. 

 
§ 3. Na ustalenia planu składajņ siň: 

1) ustalenia dla całego obszaru objňtego pla-
nem, okreŌlone w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały; 
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2) ustalenia szczegółowe dla terenów 
w liniach rozgraniczajņcych, okreŌlone 
w rozdziale 3 niniejszej uchwały; 

3) przepisy koŊcowe, okreŌlone w rozdziale 
4 niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) uchwale– naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, 

2) rysunku planu– naleŐy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony w skali 1:1000 stano-
wiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przeznaczeniu podstawowym– naleŐy przez 
to rozumień wskazanņ dla danego terenu, 
okreŌlonego symbolem, funkcjň, której 
udział w zagospodarowaniu działki budow-
lanej w granicach tego terenu wynosi wiň-
cej niŐ 50% powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków znajdujņcych siň na działce 
budowlanej, 

4) przeznaczeniu uzupełniajņcym– naleŐy 
przez to rozumień wskazanņ dla danego te-
renu, okreŌlonego symbolem, funkcjň, któ-
rej udział w zagospodarowaniu działki bu-
dowlanej w granicach tego terenu wynosi 
maksimum 40% powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków znajdujņcych siň na 
działce budowlanej, 

5) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar 
funkcjonalny wyznaczony liniami rozgrani-
czajņcymi oraz okreŌlony symbolem prze-
znaczenia zgodnie z rysunkiem planu, 

6) linii rozgraniczajņcej– naleŐy przez to ro-
zumień liniň rozdzielajņcņ tereny o róŐnym 
sposobie uŐytkowania /funkcji/ lub róŐnym 
sposobie zagospodarowania terenu, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy– naleŐy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ ob-
szar, na którym dopuszcza siň wznoszenie 
budynków oraz okreŌlonych w ustaleniach 
planu budowli naziemnych nie bňdņcych 
liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia 
terenu, za wyjņtkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej 
w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych, 

8) pasie ochronnym– naleŐy przez to rozu-
mień obszar, w którym wystňpujņ szcze-
gólne ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu, 

9) nieuciņŐliwej działalnoŌci gospodarczej, 
nieuciņŐliwych usług– naleŐy przez to ro-
zumień działalnoŌń, której oddziaływanie 
nie powoduje przekroczenia standardów 
jakoŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, za wyjņt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu 
łņcznoŌci publicznej w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych, 

10) uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska– naleŐy przez 
to rozumień zjawiska fizyczne lub stany 
powodujņce przekroczenie standardów ja-
koŌci Ōrodowiska okreŌlonych w obowiņzu-
jņcych przepisach poza terenem, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny, za wy-
jņtkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu łņcznoŌci publicznej w rozumie-
niu ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, 

11) strefie uciņŐliwoŌci drogi KDGP– naleŐy 
przez to rozumień teren o zasiňgu min. 
100,00 m (wg Raportu oddziaływania na 
Ōrodowisko), w którym obowiņzujņ ograni-
czenia w zabudowie i zagospodarowaniu 
terenu, 

12) reklamie– naleŐy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi, nie bňdņcy szyldem, tablicņ in-
formacyjnņ, bņdŎ znakiem w rozumieniu 
przepisów dot. znaków i sygnałów, 

13) szyldzie– naleŐy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy i ich siedzib w miejscu wykony-
wania działalnoŌci, 

14) zieleni izolacyjnej– pas drzew lub krzewów 
ukształtowane w taki sposób, aby minima-
lizowań uciņŐliwoŌci wynikajņce z zagospo-
darowania i przeznaczenia projektowanych 
terenów, o szerokoŌci min. 5,0 m z czego 
min. 50 % muszņ stanowiń gatunki zimozie-
lone przystosowane do warunków Ōrodo-
wiska zurbanizowanego, 

15) przepisach szczególnych i odrňbnych- nale-
Őy przez to rozumień obowiņzujņce przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

2. Pojňcia uŐyte, a nie zdefiniowane 
w niniejszej uchwale, naleŐy rozumień zgodnie 
z ogólnie obowiņzujņcymi przepisami. 
 
§ 5. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, przedsta-
wione na rysunku planu sņ ustaleniami obowiņzu-
jņcymi: 

1) granica obszaru objňtego planem, na któ-
rym obowiņzujņ ustalenia niniejszej uchwa-
ły; 

2) przeznaczenie terenów wewnņtrz linii roz-
graniczajņcych; 

3) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, o których 
mowa w dalszej czňŌci uchwały; 

5) granica strefy uciņŐliwoŌci drogi krajowej 
nr 11 – KDGP; 

6) strefa ochrony archeologicznej; 
7) symbole okreŌlajņce przeznaczenie tere-

nów. 
 
§ 6. Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce przeznaczenie terenu: 
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U; 

3) teren zabudowy usługowej oznaczony na 
rysunku planu symbolem U; 

4) teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
P/U; 

5) teren parkingów oznaczony na rysunku 
planu symbolem KP; 

6) teren zieleni urzņdzonej oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZP; 

7) teren drogi publicznej klasy głównej przy-
spieszonej oznaczony na rysunku planu 
symbolem KDGP; 

8) teren drogi publicznej klasy dojazdowej 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDD. 

Rozdział 2 
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 7. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia w zakresie zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala siň: 
a) usytuowanie, zasady zabudowy i jej cha-

rakter zgodnie z zasadami niniejszej 
uchwały, 

b) nakaz stosowania rozwiņzaŊ architekto-
nicznych i urbanistycznych tworzņcych 
spójnņ kompozycyjnie całoŌń w stosunku 
do planowanej zabudowy oraz dostosowa-
nie gabarytów planowanej zabudowy do 
otaczajņcego krajobrazu i skali miasta, 

c) nakaz w lit. b) nie obowiņzuje w stosunku 
do inwestycji celu publicznego z zakresu 
łņcznoŌci publicznej, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, w tym m.in. z zastrzeŐeniem 
ograniczeŊ i zakazów wynikajņcych z 
ochrony Ōrodowiska i przyrody. Dla zacho-
wania ładu przestrzennego naziemne 
obiekty łņcznoŌci publicznej naleŐy sto-
sownie wkomponowań w istniejņce zago-
spodarowanie, 

d) nakaz lokalizacji nowej zabudowy, rozbu-
dowywanych czňŌci budynków wg nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, okreŌlonych 
w dalszej czňŌci niniejszej uchwały, 

e) nakaz otoczenia projektowanych zakładów 
produkcyjnych, baz i składów szpalerami 
zieleni izolacyjnej, podkreŌlajņcymi struktu-
rň przestrzennņ oraz podziały funkcjonalne 
i własnoŌciowe, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi niniejszej uchwały; 

2) dopuszcza siň sytuowanie budynków bez-
poŌrednio przy granicy działki lub 
w odległoŌci 1,5 m od tej granicy pod wa-

runkiem zachowania zgodnoŌci 
z obowiņzujņcymi przepisami; 

3) w stosunku do nowo projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej prefe-
ruje siň stosowanie materiałów wykoŊcze-
niowych Ōcian oraz pokryń dachowych 
w kolorach nawiņzujņcych do zabudowy 
sņsiedniej w danej jednostce oznaczonej na 
rysunku planu MN; 

4) ustala siň warunki lokalizacji reklam 
i szyldów: 

a) przy lokalizacji i kształcie reklam ustala siň 
zakaz wprowadzania dysharmonii wizual-
nej w przestrzeni. Płaszczyzny ekspozycyj-
ne reklam powinny nawiņzywań do ele-
mentów projektowanego zagospodarowa-
nia: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy 
i innych charakterystycznych elementów 
w sņsiedztwie, 

b) zakaz lokalizacji reklam przesłaniajņcych 
istotne elementy budynków np. okna, por-
tale i inne lub wiňcej niŐ 20% elewacji fron-
towej budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego oraz 30% elewacji frontowych pozo-
stałych budynków, 

c) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych 
na terenie oznaczonym symbolem KDGP, 

d) dopuszcza siň lokalizacjň reklam wielko-
formatowych: 

- o powierzchni powyŐej 1,5 m2 wyłņcznie na 
terenach oznaczonych symbolem U, P/U, 
MN/U, KP, 

- o powierzchni do 1,5 m2 wyłņcznie na tere-
nach oznaczonych symbolem MN, KDD, 

e) szyldy nie mogņ przekroczyń łņcznej po-
wierzchni 1,0 m2; 

5) ustala siň warunki lokalizacji ogrodzeŊ: 
a) zakaz budowy ogrodzeŊ frontowych 

z betonowych elementów prefabrykowa-
nych, 

b) dla działek od strony terenów dróg pu-
blicznych ustala siň wysokoŌń ogrodzenia: 
do 1,5 m, w tym powyŐej wysokoŌci 0,5 m 
wyłņcznie ogrodzenia aŐurowe, uzupełnio-
ne pnņczami lub Őywopłotem, 

c) w stosunku do pozostałych ogrodzeŊ wy-
sokoŌń do 1,8 m, w tym ogrodzenia w min. 
50% aŐurowe, 

d) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ pełnych 
na granicy działek, w szczególnoŌci pokry-
wajņcych siň z liniami rozgraniczajņcymi 
tereny o róŐnym sposobie uŐytkowania 
i zagospodarowania terenu; 

6) na terenie objňtym planem wszelkie projek-
towane budowle o wysokoŌci równej 
i wiňkszej niŐ 50 m n.p.t. naleŐy kaŐdorazo-
wo uzgadniań z Szefostwem SłuŐby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wyda-
niem pozwolenia na budowň; 

7) na terenie objňtym planem dopuszcza siň 
lokalizacjň inwestycji celu publicznego 
z zakresu łņcznoŌci publicznej w rozumie-
niu ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
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i sieci telekomunikacyjnych pod warun-
kiem zgodnoŌci z obowiņzujņcymi przepi-
sami. 

 
§ 8. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia w zakresie zasad ochrony Ōro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) cały obszar objňty planem znajduje siň 
w obszarze chronionego krajobrazu 
„Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odola-
nowska” – obowiņzuje nakaz przestrzega-
nia regulacji zawartych w obowiņzujņcych 
przepisach; 

2) ustala siň nakaz: 
a) przestrzegania ustaleŊ zawartych w Rozpo-

rzņdzeniu nr 10/2006 Dyrektora Regional-
nego Zarzņdu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujňcia wody z utworów czwarto-
rzňdowych w Ostrzeszowie, powiat Ostrze-
szowski w Województwie Wielkopolskim 
(Dz.U. Województwa Wielkopolskiego nr 
154 poz. 3689), 

b) nakaz termoizolacji nowo wybudowanych 
budynków, 

c) pokrycia zieleniņ wszelkich powierzchni 
niezabudowanych i nieutwardzonych, re-
alizacji zieleni izolacyjnej wysoko 
i niskopiennej oraz rozwiņzaŊ technicznych 
np. ekranów akustycznych, przegród 
o wysokiej izolacyjnoŌci i innych od tere-
nów dróg oraz terenów oznaczonych sym-
bolem P/U, KP neutralizujņcych ich nega-
tywny wpływ na przyległy teren, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi i ustaleniami ni-
niejszej uchwały, 

d) w przypadku wystņpienia przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu na tere-
nach oznaczonych symbolami MN i MN/U, 
w szczególnoŌci sņsiadujņcych z istniejņ-
cymi ulicami oraz terenami oznaczonymi 
P/U, KP naleŐy zastosowań Ōrodki technicz-
ne i technologiczne, które zapewniņ obni-
Őenie poziomu hałasu do poziomów do-
puszczalnych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi (np. ekrany i obudowy dŎwiňko-
chłonne, Ōciany zieleni o ww. przeznacze-
niu, montaŐ okien o podwyŐszonej izola-
cyjnoŌci akustycznej szczególnie 
w Ōcianach frontowych budynków), 

e) zastosowania do celów grzewczych 
i technologicznych technologii niskoemi-
syjnych, w oparciu o paliwa charakteryzu-
jņce siň najniŐszymi wskaŎnikami emisyj-
nymi oraz urzņdzenia do ich spalania cha-
rakteryzujņce siň wysokim stopniem 
sprawnoŌci albo wykorzystanie alterna-
tywnych Ŏródeł energii np. energia sło-
neczna itp., 

f) rozplantowania mas ziemnych, w szczegól-
noŌci odłoŐonej warstwy humusu, dla 
ukształtowania terenów zieleni lub ich wy-

wóz na miejsce wskazane przez słuŐby 
miejskie i zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

g) ograniczenia wycinki drzew do niezbňdne-
go minimum, wynikajņcego z racjonalnego 
zagospodarowania terenu, w szczególnoŌci 
na terenach oznaczonych symbolem ZP, 
MN, MN/U; 

3) ustala siň zakaz: 
a) lokalizacji nowych obiektów i budynków 

tymczasowych (z wyjņtkiem obiektów za-
plecza budów na czas ich realizacji oraz 
niezbňdnych elementów infrastruktury 
technicznej, w tym dot. inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi), 

b) lokalizacji obiektów skupu odpadów 
i złomu, skupu Őywych zwierzņt, 

c) odprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do gruntu i wód gruntowych, 

d) składowania na wolnym powietrzu mate-
riałów mogņcych przenikań do gleb i wód 
gruntowych/materiałów pylņcych i emitu-
jņcych odór; 

4) preferuje siň w budynkach zlokalizowanych 
wzdłuŐ ulic montaŐ okien o podwyŐszonej 
izolacyjnoŌci akustycznej szczególnie w 
Ōcianach frontowych budynków; 

5) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) gromadzenie i zagospodarowanie odpa-

dów komunalnych musi byń prowadzone 
w sposób zgodny z miejskim planem go-
spodarki odpadami oraz przepisami odrňb-
nymi, z uwzglňdnieniem segregacji odpa-
dów, 

b) zagospodarowanie odpadów innych niŐ 
komunalne na zasadach okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych, 

c) sposób magazynowania odpadów winien 
zabezpieczań Ōrodowisko przed zanieczysz-
czeniem; 

6) w zakresie ochrony przed polem elektro-
magnetycznym zwiņzanym z obiektami 
elektroenergetycznymi 
i telekomunikacyjnymi obowiņzujņ zasady 
dotyczņce lokalizacji i budowy urzņdzeŊ 
i sieci infrastruktury okreŌlone w przepi-
sach odrňbnych, w szczególnoŌci w Rozpo-
rzņdzeniu Ministra ŋrodowiska z dnia 30 
paŎdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych 
w Ōrodowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 
nr 192 poz. 1883); 

7) uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska wynikajņce 
z prowadzonej działalnoŌci nie mogņ wy-
kraczań poza granice terenu, do którego 
inwestor ma tytuł prawny, co powinno wy-
nikań z przyjňtej technologii realizacji 
i eksploatacji inwestycji, za wyjņtkiem in-
westycji celu publicznego z zakresu łņczno-
Ōci publicznej w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych. 
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§ 9. W granicach planu ustala siň nastňpujņcņ 
zasadň ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: pod-
czas prac ziemnych w strefie ochrony archeolo-
gicznej ustala siň nadzór archeologiczny na zasa-
dach i w zakresie zgodnym z ustawņ o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
§ 10. Na obszarze planu obowiņzuje nastňpujņce 
ustalenie dotyczņce wymagaŊ wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
w pasie dróg /ulic/ publicznych dopuszcza siň loka-
lizacjň obiektów małej architektury, noŌników 
reklamowych, pod warunkiem, Őe nie bňdņ koli-
dowały z funkcjņ komunikacyjnņ i sieciami infra-
struktury technicznej, spełniały warunki techniczne 
oraz wymogi bezpieczeŊstwa - przy uwzglňdnieniu 
innych regulacji niniejszej uchwały i przepisów 
odrňbnych. 
 
§ 11. Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce 
zasady kształtowania zabudowy oraz ustalenia 
w zakresie wskaŎników kształtowania zabudowy, 
w tym wskaŎników intensywnoŌci zabudowy linii 
zabudowy, wskaŎnik powierzchni biologicznie 
czynnej, maksymalnņ wysokoŌń zabudowy, mini-
malnņ liczbň miejsc do parkowania i ich sposób 
realizacji i gabaryty obiektów : 

1) ustala siň ogólne zasady kształtowania za-
budowy: 

a) dostosowanie nowych budynków do aktu-
alnego zagospodarowania terenu w celu 
stworzenia urbanistycznej i funkcjonalnej 
ciņgłoŌci przestrzeni, 

b) obowiņzek jednorodnego kształtowania ar-
chitektury budynków mieszkalnych 
w danym kwartale oraz zharmonizowania 
z istniejņcymi budynkami, 

c) realizacjň budynków mieszkalnych jako 
wolnostojņce i bliŎniacze zgodnie z pozo-
stałymi ustaleniami niniejszej uchwały, 

d) przy modernizacjach i realizacji nowego za-
inwestowania ustala siň stosowanie roz-
wiņzaŊ przyjaznych dla osób niepełno-
sprawnych, 

e) naleŐy stosowań ustalenia zawarte w §7 
oraz zgodnie z pozostałymi ustaleniami ni-
niejszej uchwały; 

2) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla nowych budynków zgodnie z przepisa-
mi szczegółowymi niniejszej uchwały: 

a) od linii rozgraniczajņcej drogň oznaczonņ 
symbolem KDGP w odległoŌci 10,0 m dla 
terenu oznaczonego symbolem U, z za-
strzeŐeniem § 21 pkt 4, 

b) od linii rozgraniczajņcej drogň oznaczonņ 
symbolem KDD w odległoŌci 6,0 m dla te-
renu oznaczonego symbolem U oraz 1.MN, 
z zastrzeŐeniem § 18 pkt 5 i § 21 pkt 4, 

c) w stosunku do ulicy LeŌnej: 
- od zewnňtrznej krawňdzi jezdni 

w odległoŌci 10,0 m dla terenu oznaczone-
go symbolem U z zastrzeŐeniem § 21 pkt 4, 

- od linii rozgraniczajņcej ulicň w odległoŌci 
10,0 m dla terenów oznaczonych symbo-
lem 1. MN, z zastrzeŐeniem § 18 pkt 5, 

- od linii rozgraniczajņcej ulicň w odległoŌci 
15,0 m dla terenów oznaczonych symbo-
lem P/U, 2.MN, 1.MN/U, 3.MN, 

d) od linii rozgraniczajņcej ulicň 1 Maja 
w odległoŌci 5,0 m dla terenów oznaczo-
nych symbolem 3. MN, 2.MN/U, 

e) w stosunku do ulicy Zamkowej: 
- od linii rozgraniczajņcej ulicň w odległoŌci 

10,0 m dla terenów oznaczonych symbo-
lem U, 1.MN, KP, z zastrzeŐeniem § 18 pkt 
5 i § 21 pkt 4, 

- od linii rozgraniczajņcej ulicň w odległoŌci 
30,0 m dla terenów oznaczonych symbo-
lem P/U; 

3) okreŌlone w pkt 2 odległoŌci uzupełniajņ 
inne ograniczenia w lokalizacji obiektów, 
wynikajņce z przepisów odrňbnych i pozo-
stałych regulacji niniejszej uchwały; 

4) ustala siň maksymalny wskaŎnik po-
wierzchni zabudowy, dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

a) ZP – 10% powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

b) MN – 40% powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

c) MN/U – 60% powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

d) KP – 70 % powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

e) U i P/U – 80 % powierzchni kaŐdej działki 
budowlanej w granicach ewidencyjnych; 

5) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzchni 
biologicznie czynnej, dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

a) ZP – 80% powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

b) MN – 50% powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

c) MN/U – 30% powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

d) KP – 20 % powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej w granicach ewidencyjnych, 

e) U i P/U – 10 % powierzchni kaŐdej działki 
budowlanej w granicach ewidencyjnych; 

6) obowiņzujņ maksymalne wysokoŌci zabu-
dowy i gabaryty obiektów zawarte 
w rozdziale 3 - ustalenia szczegółowe dla 
terenów w liniach rozgraniczajņcych oraz 
minimalna liczba miejsc postojowych i ich 
sposób realizacji zgodnie z §15 pkt 5. 

 
§ 12. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych 
na podstawie odrňbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a takŐe obszarów szczególnego 
zagroŐenia powodziņ oraz obszarów osuwania siň 
mas ziemnych: 
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1) ustala siň nakaz zastosowania Ōrodków 
technicznych i technologicznych dla zabez-
pieczenia Ōrodowiska gruntowo-wodnego 
przed zanieczyszczeniami i właŌciwych 
rozwiņzaŊ technicznych gospodarowania 
wodami; 

2) wydziela siň pasy terenu ochronnego 
wzdłuŐ napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15 kV – 5 m od skrajnego przewodu 
linii w obie strony. W pasie ochronnym linii 
nie dopuszcza siň lokalizacji obiektów prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi; 

3) w przypadku przebudowy napowietrznych 
linii elektroenergetycznej na kablowe, prze-
stajņ obowiņzywań ograniczenia wynikajņ-
ce z ustaleŊ dla pasa ochronnego linii; 
skutkuje to dopuszczeniem zabudowy 
zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu 
i przepisami odrňbnymi; 

4) ustala siň bezwzglňdny nakaz przestrzega-
nia ustaleŊ dla strefy ochronnej ujňcia wo-
dy z utworów czwartorzňdowych w Ostrze-
szowie zgodnie z § 8 pkt 2 lit. a); 

5) na obszarze objňtym niniejszym planem 
nie wystňpujņ tereny górnicze, obszary 
szczególnego zagroŐenia powodziņ oraz 
obszary osuwania siň mas ziemnych. 

 
§ 13. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomoŌci wymienione poniŐej: 

1) dopuszcza siň wydzielenie nowych granic 
działek dla obiektów komunikacji 
i infrastruktury technicznej; 

2) jeŐeli ustalenia szczegółowe nie stanowiņ 
inaczej, na obszarze objňtym niniejszym 
planem dopuszcza siň wydzielenie takŐe 
innych (niŐ okreŌlono w pkt 1), nowych 
granic nieruchomoŌci przy zastosowaniu 
nastňpujņcych zasad: 

a) nowy układ granic umoŐliwi obsługň kaŐdej 
nieruchomoŌci w zakresie infrastruktury 
technicznej i dostňpu do drogi publicznej, 
przy czym granice działek powinny byń po-
łoŐone pod kņtem prostym w stosunku do 
przyległych ulic z tolerancjņ do 20%, 

b) dopuszcza siň realizowanie obsługi 
i dostňpu, do nieruchomoŌci, o których 
mowa w lit. a poprzez: 

- drogi wewnňtrzne nie wyznaczone na ry-
sunku planu, na zasadach zgodnie 
z pozostałymi ustaleniami niniejszej 
uchwały, 

- ciņgi pieszo-jezdne o szerokoŌci min. 4,0 m 
oraz słuŐebnoŌci gruntowe (nie wyznaczo-
ne na rysunku planu), 

c) minimalna powierzchnia, z tolerancjņ do 
10%, nowo wydzielonej działki dla zabu-
dowy: 

- mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņ-
cej 1000 m2, 

- mieszkaniowej jednorodzinnej bliŎniaczej 
500 m2, 

- usługowej i obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów 1000 m2; 

3) w przypadku dokonywania podziału działki 
na inne cele niŐ zwiņzane z wydzielaniem 
terenów dla dróg/ulic publicznych lub ele-
mentów infrastruktury technicznej, po-
wierzchnia okreŌlona w lit. c dotyczy takŐe 
minimalnej powierzchni działki z istniejņ-
cym zagospodarowaniem, którņ siň za-
chowuje; 

4) minimalna szerokoŌń frontu działki, z tole-
rancjņ do 10%, dla nowej zabudowy: 

- mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņ-
cej 20 m, 

- mieszkaniowej jednorodzinnej bliŎniaczej 
10 m; 

5) dopuszcza siň dokonywanie scaleŊ i po-
działów gruntów w granicach terenów 
oznaczonych na rysunku planu tym samym 
symbolem literowym oraz w obrňbie ulic 
oraz pod warunkiem, Őe nie spowoduje to 
dysfunkcyjnoŌci terenów sņsiednich, tzn. 
uniemoŐliwi ich zabudowň zgodnie 
z ustaleniami niniejszego planu albo ogra-
niczy prawidłowy dostňp do nich. 

 
§ 14. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy, okreŌlone w innych regu-
lacjach niniejszej uchwały i przepisach odrňbnych. 
 
§ 15. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej wymienione poniŐej: 

1) dla terenu drogi publicznej klasy głównej 
przyspieszonej, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDGP – okreŌla siň na-
stňpujņce ustalenia: 

a) nakazuje siň zachowanie szerokoŌci pasa 
drogowego w liniach rozgraniczajņcych, jak 
na rysunku planu, 

b) zakazuje siň lokalizacji nowych zjazdów, 
c) dopuszcza siň modernizacjň istniejņcej 

drogi; 
2) dla terenu drogi publicznej klasy dojazdo-

wej, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KDD okreŌla siň nastňpujņce ustale-
nia: 

a) nakazuje siň: 
- zachowanie istniejņcej szerokoŌci pasa 

drogowego w liniach rozgraniczajņcych, 
- utwardzenie nawierzchni zjazdów w obrň-

bie pasa drogowego oraz utwardzenie po-
boczy, 

- lokalizacjň zjazdów w sposób nie kolidujņcy 
z innymi ustaleniami niniejszej uchwały 
oraz spełniajņce warunki techniczne oraz 
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wymogi bezpieczeŊstwa - przy uwzglňd-
nieniu przepisów odrňbnych, 

b) zakazuje siň lokalizacji reklam wielkoforma-
towych, 

c) dopuszcza siň modernizacjň istniejņcej 
drogi; 

3) w przypadku realizacji dróg wewnňtrznych, 
o których mowa w §13 obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia: 

a) szerokoŌń pasa drogowego 10,0 m lub do-
stosowana do wymagaŊ wynikajņcych 
z przewidywanego ruchu pojazdów, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi, 

b) zakazuje siň stosowania do utwardzenia 
drogi materiałów pylņcych, 

c) nakazuje siň realizacjň jezdni o szerokoŌci 
min. 5 m, 

d) dopuszcza siň: 
- realizacjň niezbňdnej infrastruktury tech-

nicznej, 
- budowň i utwardzenie dróg wyłņcznie 

z jednoczesnņ budowņ odwodnienia drogi; 
- lokalizacjň małej architektury, infrastruktu-

ry technicznej w pasie drogi, pod warun-
kiem, Őe bňdņ spełniały warunki techniczne 
oraz wymogi bezpieczeŊstwa - przy 
uwzglňdnieniu innych regulacji niniejszej 
uchwały i przepisów odrňbnych; 

4) obowiņzujņ pozostałe zasady zagospoda-
rowania zawarte w pozostałych regulacjach 
niniejszej uchwały oraz przepisach odrňb-
nych; 

5) w granicach poszczególnych nieruchomo-
Ōci nakazuje siň lokalizacjň niezbňdnej iloŌci 
miejsc postojowych. Obowiņzujņ nastňpu-
jņce, minimalne iloŌci miejsc postojowych 
oraz ustalenia dotyczņce miejsc postojo-
wych: 

a) w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej 
- 2 miejsca postojowe dla 1 mieszkania, 
segmentu, budynku mieszkalnego, 

b) w odniesieniu do lokali (w obiektach) 
i obiektów produkcyjnych – min. 1 miejsce 
postojowe na 2 zatrudnionych oraz min. 
1 miejsce postojowe plus 5% wyliczonej 
liczby miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych naleŐy przeznaczyń dla 
niepełnosprawnych, 

c) w odniesieniu do powierzchni lokali (w 
obiektach) i obiektów handlowych lub 
usługowych – min. 3 miejsca postojowe na 
50 m2 powierzchni uŐytkowej (w tym min. 
1 miejsce postojowe plus 10% wyliczonej 
liczby miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych naleŐy przeznaczyń dla 
niepełnosprawnych) oraz dodatkowo po 
1 miejscu postojowym na kaŐde nastňpne 
rozpoczňte 50 m2 powierzchni uŐytkowej, 

d) przy obiektach działalnoŌci gospodarczych 
naleŐy przewidzień miejsca postojowe dla 
rowerów w liczbie nie mniejszej niŐ 10% 
wyliczonej liczby miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, 

e) dopuszcza siň realizacjň miejsc postojo-
wych jako: 

- jednopoziomowe, w tym jako wybrane 
kondygnacje lub ich fragmenty w innych 
obiektach na terenach MN, MN/U, U, 

- jednopoziomowe jako budynki garaŐowe 
na terenie KP, 

- jedno- i dwupoziomowe na terenie P/U; 
6) w zakresie lokalizacji sieci, obiektów 

i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 

a) docelowo naleŐy wyposaŐyń teren w sieci 
infrastruktury technicznej powiņzanych 
z istniejņcym systemem miejskim oraz 
podłņczenia do niej terenów zabudowa-
nych w zakresie: 

- sieci wodociņgowej, 
- sieci kanalizacji sanitarnej, 
- sieci kanalizacji deszczowej, 
- sieci energetycznej – skablowanej, 
- sieci gazowej, podziemnej w zaleŐnoŌci od 

potrzeb, 
b) ustala siň, Őe nowe elementy sieci infra-

struktury technicznej bňdņ prowadzone 
pod ziemiņ, równieŐ w pasach zlokalizowa-
nych przy drogach, na których nie dopusz-
cza siň zabudowy (ograniczonych nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy), 

c) dopuszcza siň realizacjň nowych, liniowych 
elementów infrastruktury technicznej, 
w pasach dróg/ulic publicznych pod wa-
runkiem, Őe nie bňdņ kolidowały z ich funk-
cjņ komunikacyjnņ, spełniały warunki tech-
niczne oraz wymogi bezpieczeŊstwa - przy 
uwzglňdnieniu przepisów odrňbnych, 

d) dopuszcza siň, za zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, lokalizacjň w pasie drogowym 
urzņdzeŊ towarzyszņcych sieciom infra-
struktury technicznej, 

e) dopuszcza siň: 
- przeprowadzenie/usytuowanie wybranych 

nowych elementów sieci i lokalizacjň urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej na innych 
niŐ wymienione w lit. b) terenach, o ile nie 
zostanņ zakłócone podstawowe funkcje 
tych terenów i nie zostanie zajňte wiňcej niŐ 
10% powierzchni jednostki terenowej; 
urzņdzenia infrastruktury technicznej towa-
rzyszņce elementom liniowym bňdņ lokali-
zowane zarówno jako podziemne, jak 
i nadziemne, w tym - w zaleŐnoŌci od uwa-
runkowaŊ technicznych – jako wolnostojņ-
ce lub wbudowane w inne obiekty, 

- organizowanie przyłņczy z istniejņcych na-
powietrznych linii: energetycznych 
i telekomunikacyjnych dopuszcza siň cza-
sowo, tj. zanim linie zostanņ skablowane 
i ułoŐone pod ziemiņ, 

f) ustala siň, przy projektowaniu nowych in-
westycji, nakaz – w miarň moŐliwoŌci – 
unikania kolizji z istniejņcymi elementami 
infrastruktury technicznej, a w przypadku 
nieuniknionej kolizji projektowanego zago-
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spodarowania z tymi elementami, przenie-
sienie lub odpowiednie zmodyfikowanie, 
przy uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ wynika-
jņcych z przepisów odrňbnych oraz 
w uzgodnieniu z operatorem sieci. Obo-
wiņzuje nakaz takiego sposobu zagospoda-
rowania terenu, aby umoŐliwiń odpowied-
nim słuŐbom dostňp do sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej. 

7) Obsługň obszaru objňtego planem 
w zakresie infrastruktury technicznej ustala 
siň nastňpujņco: 

a) zaopatrzenie w wodň poprzez podłņczenie 
do istniejņcej sieci wodociņgowej po jej 
rozbudowie, zgodnie ze zbilansowanym 
zapotrzebowaniem, 

b) odprowadzenie Ōcieków do istniejņcego 
systemu kanalizacji po jego rozbudowie. 
Na terenach, które zostanņ wyposaŐone 
w system kanalizacji, ustala siň nakaz pod-
łņczenia wszystkich obiektów, w których 
mogņ powstań Ōcieki, do tej kanalizacji, 

c) nakaz odprowadzenia do kanalizacji, 
o której mowa w lit. b), Ōcieków przemy-
słowych, po odpowiednim oczyszczeniu 
i na warunkach uzgodnionych z operato-
rem sieci oraz spełnieniu wymagaŊ prze-
widzianych przepisami prawa, 

d) nakaz wyposaŐenia w systemy odprowa-
dzania wód opadowych z wszelkich ulic, 
placów, parkingów, dojazdów o utwardzo-
nej nawierzchni, a w przypadku zastoso-
wania nawierzchni czňŌciowo utwardzo-
nych („aŐurowych”) nakaz odpowiedniego 
zabezpieczenia Ōrodowiska gruntowo-
wodnego przed przenikaniem zanieczysz-
czeŊ, 

e) ustala siň nakaz odpowiedniego oczyszcze-
nia wód opadowych, o których mowa w lit. 
d) oraz w pozostałych przypadkach przewi-
dzianych przepisami prawa i odprowadze-
nia ich do odpowiedniej kanalizacji, 

f) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z istniejņcej sieci elektroenerge-
tycznej po jej rozbudowie. W przypadku 
wystņpienia zwiňkszonego zapotrzebowa-
nia na energiň elektrycznņ dopuszcza siň 
budowň sieci zasilajņcych Ōredniego 
i niskiego napiňcia odpowiednio do zbilan-
sowanych potrzeb. Obowiņzuje nakaz za-
chowania odległoŌci, wymaganych przepi-
sami odrňbnymi oraz ustaleniami niniejszej 
uchwały, od istniejņcych i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych i stacji trans-
formatorowych, 

g) docelowo naleŐy skablowań istniejņcņ na-
powietrznņ liniň elektroenergetycznņ 15 kV, 

h) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transforma-
torowych wbudowanych w obiekty kubatu-
rowe lub jako obiekty wolnostojņce, 

i) ustala siň zaopatrzenie w gaz sieciņ gazo-
ciņgów, odpowiednio do zapotrzebowania, 
poprzez podłņczenie do istniejņcej sieci ga-

zowej po jej rozbudowie. Obowiņzuje nakaz 
zachowania odległoŌci, wymaganych prze-
pisami odrňbnymi od istniejņcych 
i projektowanych sieci gazowych, 

j) telefonizacja – poprzez podłņczenie do do-
stňpnych sieci, dopuszcza siň rozbudowň 
istniejņcych sieci zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, 

k) w zakresie opcjonalnego rozwoju sieci te-
lekomunikacyjnej naleŐy wykorzystań naj-
nowsze technologie systemów telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych przewo-
dowych i bezprzewodowych stosownie do 
zapotrzebowania, 

l) gromadzenie i wywóz odpadów zgodnie 
z obowiņzujņcymi regulacjami prawnymi, 
powszechnymi i miejscowymi oraz ustale-
niami zawartymi w § 8 pkt 5, 

m) ustalenia planu nie precyzujņ rozwiņzaŊ 
technicznych poszczególnych elementów 
systemów uzbrojenia; warunki techniczne 
ich realizacji okreŌlņ właŌciwi zarzņdcy me-
diów odpowiednio do zbilansowanych po-
trzeb. 

 
§ 16. Na obszarze planu obowiņzuje nastňpujņce 
ustalenie dotyczņce sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytko-
wania terenów: dopuszcza siň zachowanie istnie-
jņcego zagospodarowania, zainwestowania i uŐyt-
kowania terenu do czasu zagospodarowania go 
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały. 
 
§ 17. Na obszarze niniejszego planu obowiņzuje 
stawka procentowa stanowiņca podstawň do okre-
Ōlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 
r. nr 80, poz. 717 ze zm.), w wysokoŌci:  

1) 30% dla terenów oznaczonych w planie U; 
P/U; KP; 

2) 20% dla terenów oznaczonych w planie 
MN; MN/U; 

3) 1% dla terenów oznaczonych w planie ZP; 
KDD; KDGP. 

 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających 

§ 18. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1.MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna reali-
zowana jako budynki wolnostojņce; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – nie-
uciņŐliwe funkcje działalnoŌci gospodar-
czej, budynki gospodarcze i garaŐowe, wia-
ty, drogi/ulice wewnňtrzne i ciņgi pieszo - 
jezdne, miejsca postojowe, obiekty 
i urzņdzenia infrastruktury technicznej ob-
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sługujņce funkcje podstawowe, urzņdzenia 
terenowe i obiekty małej architektury, ka-
meralne urzņdzenia sportowo-rekreacyjne, 
zieleŊ izolacyjna i towarzyszņca; 

3) realizacjň: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

jako budynki wolnostojņce, 
b) pozostałej zabudowy jako budynki wolno-

stojņce lub jako funkcje wbudowane 
c) budynków jako jedno- i wielofunkcyjne; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

5) lokalizacjň nowych budynków z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
w strefie uciņŐliwoŌci drogi KDGP dopusz-
cza siň pod warunkiem wykonania przez 
inwestorów zabezpieczeŊ, o których mowa 
w § 8 pkt 2 lit d; 

6) dopuszcza siň zachowanie istniejņcego 
przeznaczenia i zagospodarowania terenu, 
modernizacje, przebudowy, rozbudowy 
i zmiany przeznaczenia istniejņcych obiek-
tów, pod warunkiem zgodnoŌci z przezna-
czeniem podstawowym i uzupełniajņcym 
niniejszego terenu; 

7) dopuszcza siň rozbudowň, w tym nadbu-
dowň istniejņcych oraz budowň nowych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
o wysokoŌci do 2 kondygnacji nadziem-
nych; 

8) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 
wyŐszych niŐ 10,0 m, liczņc od poziomu te-
renu do najwyŐszego punktu kalenicy da-
chu; 

9) wysokoŌń pozostałych budynków – 
1 kondygnacja nadziemna, nie wyŐszych 
niŐ 5 m, liczņc od poziomu terenu do naj-
wyŐszego punktu kalenicy dachu; 

10) zakaz lokalizacji wolnostojņcych kominów 
oraz innych budowli o podobnym charak-
terze (obiektów nie bňdņcych budynkami), 
za wyjņtkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu łņcznoŌci publicznej w rozumie-
niu ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 

11) poziom parteru nowych budynków nie 
wyŐszy niŐ 0,5 metra nad terenem; 

12) dachy budynków mieszkalnych dwu- i wie-
lospadowe, o jednakowych spadkach 
i długoŌci połaci dachowych, o pochyleniu 
połaci w przedziale od 200 do 450, dopusz-
cza siň przekrycie do 20% powierzchni da-
chu, w inny sposób; 

13) dachy pozostałych budynków płaskie, jed-
nospadowe o pochyleniu połaci 
w przedziale od 50 do 150 lub dwuspadowe 
o pochyleniu połaci w przedziale od 200 do 
450; o jednakowych spadkach i długoŌci po-
łaci dachowych, dopuszcza siň przekrycie 
do 20% powierzchni dachu, w inny sposób; 

14) obowiņzuje: 

a) organizowanie miejsc postojowych zgod-
nie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały, 

b) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej, lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ to-
warzyszņcych tym sieciom zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2 niniejszej uchwały, 

c) realizacja reklam i szyldów zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły, 

d) zachowanie bezpiecznych odległoŌci od 
istniejņcej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
a lokalizacje wszelkich obiektów w pasie 
ochronnym linii elektroenergetycznej 
zgodnie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały, 

e) podział terenu i przeprowadzenie ulic we-
wnňtrznych, w zaleŐnoŌci od potrzeb, 
zgodnie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały. 

 
§ 19. Na obszarach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2.MN oraz 3.MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna reali-
zowana jako budynki wolnostojņce lub 
bliŎniacze; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – nie-
uciņŐliwe funkcje działalnoŌci gospodar-
czej, budynki gospodarcze i garaŐowe, wia-
ty, drogi/ulice wewnňtrzne i ciņgi pieszo - 
jezdne, miejsca postojowe, obiekty 
i urzņdzenia infrastruktury technicznej ob-
sługujņce funkcje podstawowe, urzņdzenia 
terenowe i obiekty małej architektury, ka-
meralne urzņdzenia sportowo-rekreacyjne, 
zieleŊ izolacyjna i towarzyszņca; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

4) realizacjň: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

jako budynki wolnostojņce i bliŎniacze, 
b) zabudowy bliŎniaczej wyłņcznie od strony 

ulicy 1-go Maja, 
c) pozostałej zabudowy jako budynki wolno-

stojņce lub jako funkcje wbudowane, 
d) budynków jako jedno- i wielofunkcyjne, 
5) dopuszcza siň zachowanie istniejņcego 

przeznaczenia i zagospodarowania terenu, 
modernizacje, przebudowy, rozbudowy 
i zmiany przeznaczenia istniejņcych obiek-
tów, pod warunkiem zgodnoŌci z przezna-
czeniem podstawowym i uzupełniajņcym 
niniejszego terenu nakaz, aby zabudowň 
bliŎniaczņ tworzyły wyłņcznie budynki 
o jednolitej formie zewnňtrznej, o jedna-
kowej wysokoŌci, formie dachu, zastoso-
wanych materiałach wykoŊczeniowych 
i kolorystyce, 

6) dopuszcza siň rozbudowň, w tym nadbu-
dowň istniejņcych oraz budowň nowych 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 326 – 32261 – Poz. 5434 
 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
o wysokoŌci do 2 kondygnacji nadziem-
nych; 

7) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 
wyŐszych niŐ 10,0 m, liczņc od poziomu te-
renu do najwyŐszego punktu kalenicy da-
chu; 

8) wysokoŌń pozostałych budynków w tym 
budynków garaŐowo – gospodarczych – 
1 kondygnacja nadziemna, nie wiňcej niŐ 
5 m, liczņc od poziomu terenu do najwyŐ-
szego punktu kalenicy dachu; 

9) zakaz lokalizacji wolnostojņcych kominów 
oraz innych budowli o podobnym charak-
terze (obiektów nie bňdņcych budynkami), 
za wyjņtkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu łņcznoŌci publicznej w rozumie-
niu ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych; 

10) poziom parteru nowych budynków nie 
wyŐszy niŐ 0,5 metra nad terenem; 

11) dachy budynków mieszkalnych płaskie, 
jednospadowe o pochyleniu połaci 
w przedziale od 100 do 200 oraz dwu- 
i wielospadowe o pochyleniu połaci w 
przedziale od 200 do 450, o jednakowych 
spadkach i długoŌci połaci dachowych, do-
puszcza siň przekrycie do 20% powierzchni 
dachu, w inny sposób; 

12) dachy pozostałych budynków płaskie, jed-
nospadowe o pochyleniu połaci w prze-
dziale od 50 do 150 lub dwuspadowe o po-
chyleniu połaci w przedziale od 200 do 450; 
o jednakowych spadkach i długoŌci połaci 
dachowych, dopuszcza siň przekrycie do 
20% powierzchni dachu, w inny sposób; 

13) obowiņzuje: 
a) organizowanie miejsc postojowych zgod-

nie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały, 

b) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej, lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ to-
warzyszņcych tym sieciom zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2 niniejszej uchwały, 

c) realizacja reklam i szyldów zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły, 

d) podział terenu i przeprowadzenie ulic we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami rozdziału 
2 niniejszej uchwały. 

 
§ 20. Na obszarach oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1.MN/U oraz 2.MN/U – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami usta-
la siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-
gami, usługi (w tym handel detaliczny do 
2000 m2 powierzchni sprzedaŐy); 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – nie-
uciņŐliwe funkcje działalnoŌci gospodar-

czej, budynki gospodarcze i garaŐowe, wia-
ty, drogi/ulice wewnňtrzne i ciņgi pieszo - 
jezdne, miejsca postojowe, obiekty 
i urzņdzenia infrastruktury technicznej ob-
sługujņce funkcje podstawowe, urzņdzenia 
terenowe i obiekty małej architektury, ka-
meralne urzņdzenia sportowo-rekreacyjne, 
zieleŊ izolacyjna i towarzyszņca; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

4) realizacjň: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

jako budynki wolnostojņce, 
b) pozostałej zabudowy jako budynki wolno-

stojņce lub jako funkcje wbudowane, 
c) budynków jako jedno- i wielofunkcyjne, 
5) dopuszcza siň zachowanie istniejņcego 

przeznaczenia i zagospodarowania terenu, 
modernizacje, przebudowy, rozbudowy 
i zmiany przeznaczenia istniejņcych obiek-
tów, pod warunkiem zgodnoŌci z przezna-
czeniem podstawowym i uzupełniajņcym 
niniejszego terenu; 

6) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów ustawy 
o udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeŊstwa 
w ochronie Ōrodowiska oraz ocenach od-
działywania na Ōrodowisko, za wyjņtkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łņcz-
noŌci publicznej w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych; 

7) preferuje siň wyeksponowanie głównych 
obszarów wejŌciowych do obiektów usłu-
gowych poprzez staranne ułoŐenie posadz-
ki, elementy małej architektury, odpowied-
nie oŌwietlenie i zieleŊ urzņdzonņ, 

8) dopuszcza siň rozbudowň, w tym nadbu-
dowň istniejņcych oraz budowň nowych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
o wysokoŌci do 2 kondygnacji nadziem-
nych; 

9) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 
wyŐszych niŐ 10,0 m, liczņc od poziomu te-
renu do najwyŐszego punktu kalenicy da-
chu; 

10) wysokoŌń pozostałych budynków – 
1 kondygnacja nadziemna, nie wiňcej niŐ 
5 m, liczņc od poziomu terenu do najwyŐ-
szego punktu kalenicy dachu; 

11) zasada, o której mowa w pkt 10 nie dotyczy 
wolnostojņcych kominów oraz innych bu-
dowli o podobnym charakterze (obiektów 
nie bňdņcych budynkami) – dla tych obiek-
tów dopuszcza siň wysokoŌń maks. 10,0 m 
od poziomu terenu do najwyŐszego punktu; 

12) ustalenia pkt 11 nie dotyczņ inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej 
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w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych; 

13) poziom parteru nowych budynków nie 
wyŐszy niŐ 0,5 metra nad terenem; 

14) dachy budynków mieszkalnych dwu- i wie-
lospadowe, o jednakowych spadkach 
i długoŌci połaci dachowych, o pochyleniu 
połaci w przedziale od 200 do 450, dopusz-
cza siň przekrycie do 20% powierzchni da-
chu, w inny sposób; 

15) dachy pozostałych budynków płaskie, jed-
nospadowe o pochyleniu połaci w prze-
dziale od 50 do 150 lub dwuspadowe 
o pochyleniu połaci w przedziale od 200 do 
450; o jednakowych spadkach i długoŌci po-
łaci dachowych, dopuszcza siň przekrycie 
do 20% powierzchni dachu, w inny sposób; 

16) obowiņzuje: 
a) organizowanie miejsc postojowych zgod-

nie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały, 

b) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej, lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ to-
warzyszņcych tym sieciom, zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2 niniejszej uchwały, 

c) realizacja reklam i szyldów zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2 niniejszej uchwały, 

d) podział terenu i przeprowadzenie ulic we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami rozdziału 
2 niniejszej uchwały; 

 
§ 21. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U – tereny zabudowy usługowej ustala 
siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – usługi; 
2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – nie-

uciņŐliwe funkcje działalnoŌci gospodar-
czej, obiekty zaplecza administracyjno – 
socjalnego, zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna dla właŌcicieli lub zarzņdców 
terenu, drogi/ulice wewnňtrzne i ciņgi pie-
szo - jezdne, ciņgi rowerowe, parkingi, 
miejsca postojowe, obiekty i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej obsługujņce funk-
cje podstawowe, urzņdzenia terenowe 
i obiekty małej architektury, zieleŊ izolacyj-
na i towarzyszņca; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

4) lokalizacjň nowych budynków z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
w strefie uciņŐliwoŌci drogi KDGP dopusz-
cza siň pod warunkiem wykonania przez 
inwestorów zabezpieczeŊ, o których mowa 
w § 8 pkt 2 lit. d; 

5) dopuszcza siň zachowanie istniejņcego 
przeznaczenia i zagospodarowania terenu, 
modernizacje, przebudowy, rozbudowy 
i zmiany przeznaczenia istniejņcych obiek-
tów, pod warunkiem zgodnoŌci z przezna-

czeniem podstawowym i uzupełniajņcym 
niniejszego terenu; 

6) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów ustawy 
o udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeŊstwa 
w ochronie Ōrodowiska oraz ocenach od-
działywania na Ōrodowisko, za wyjņtkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łņcz-
noŌci publicznej w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych; 

7) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej o wysokoŌci do 
2 kondygnacji nadziemnych, nie przekra-
czajņcej całkowitej wysokoŌci 10,0 m, liczņc 
od poziomu terenu do najwyŐszego punktu 
kalenicy dachu; 

8) maksymalnņ wysokoŌń pozostałej zabudo-
wy na 9,0 m, liczņc od poziomu terenu do 
najwyŐszego punktu kalenicy dachu; 

9) zasada, o której mowa w pkt 7 i 8 nie doty-
czy wolnostojņcych kominów oraz innych 
budowli o podobnym charakterze (obiek-
tów nie bňdņcych budynkami) – dla tych 
obiektów dopuszcza siň wysokoŌń maks. 
10,0 m od poziomu terenu do najwyŐszego 
punktu; 

10) ustalenia pkt 9 nie dotyczņ inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej 
w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych; 

11) preferuje siň wyeksponowanie głównych 
obszarów wejŌciowych do obiektów usłu-
gowych poprzez staranne ułoŐenie posadz-
ki, elementy małej architektury, odpowied-
nie oŌwietlenie i zieleŊ urzņdzonņ; 

12) dachy nowych budynków płaskie, jedno-
spadowe o pochyleniu połaci w przedziale 
od 50 do 150 lub dwuspadowe o pochyleniu 
połaci w przedziale od 200 do 450; o jedna-
kowych spadkach i długoŌci połaci dacho-
wych, dopuszcza siň przekrycie do 20% 
powierzchni dachu, w inny sposób; 

13) obowiņzuje: 
a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaŐy powyŐej 2000 m2, 
b) zakaz, o którym mowa w lit. a) dotyczy kaŐ-

dego istniejņcego i projektowanego obiek-
tu na terenie U, 

c) organizowanie miejsc postojowych zgod-
nie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały, 

d) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej, lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ to-
warzyszņcych tym sieciom, zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły, 

e) realizacja reklam i szyldów zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2 niniejszej uchwały, 
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f) podział terenu i przeprowadzenie ulic we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami rozdziału 
2 niniejszej uchwały. 

 
§ 22. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem P/U – tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów i tereny zabudowy usługo-
wej ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – dzia-
łalnoŌń gospodarcza (handel hurtowy, pro-
dukcja, przetwórstwo, naprawy, magazyny, 
składy, bazy, stacje obsługi pojazdów i tym 
podobne przeznaczenia terenu), obiekty 
administracyjne i techniczne, usługi, 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – 
obiekty zaplecza administracyjno – socjal-
nego, zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna dla właŌcicieli lub zarzņdców tere-
nu, drogi/ulice wewnňtrzne i ciņgi pieszo - 
jezdne, ciņgi rowerowe, parkingi, miejsca 
postojowe, obiekty i urzņdzenia infrastruk-
tury technicznej obsługujņce funkcje pod-
stawowe, urzņdzenia terenowe i obiekty 
małej architektury, zieleŊ izolacyjna 
i towarzyszņca, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

4) dopuszcza siň zachowanie istniejņcego 
przeznaczenia i zagospodarowania terenu, 
modernizacje, przebudowy, rozbudowy 
i zmiany przeznaczenia istniejņcych obiek-
tów, pod warunkiem zgodnoŌci z przezna-
czeniem podstawowym i uzupełniajņcym 
niniejszego terenu; 

5) od strony ulicy Zamkowej preferuje siň lo-
kalizacjň chodników oraz miejsc postojo-
wych zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) na długich elewacjach w zabudowie pro-
dukcyjnej wprowadzenie podziałów po-
przez np. zróŐnicowanie materiałów lub ko-
lorystyki elewacji; 

7) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów ustawy 
o udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeŊstwa 
w ochronie Ōrodowiska oraz ocenach od-
działywania na Ōrodowisko, za wyjņtkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łņcz-
noŌci publicznej w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych; 

8) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej o wysokoŌci do 
2 kondygnacji nadziemnych, nie przekra-
czajņcej całkowitej wysokoŌci 10,0 m, liczņc 
od poziomu terenu do najwyŐszego punktu 
kalenicy dachu; 

9) maksymalnņ wysokoŌń pozostałej zabudo-
wy na 9,0 m, liczņc od poziomu terenu do 
najwyŐszego punktu kalenicy dachu; 

10) zasada, o której mowa w pkt 8 i 9 nie doty-
czy wolnostojņcych kominów oraz innych 
budowli o podobnym charakterze (obiek-
tów nie bňdņcych budynkami) – dla tych 
obiektów dopuszcza siň wysokoŌń maks. 
15,0 m od poziomu terenu do najwyŐszego 
punktu; 

11) ustalenia pkt 10 nie dotyczņ inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej 
w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych; 

12) nakazuje siň realizacjň zieleni izolacyjnej jak 
na rysunku planu w pasie o szerokoŌci min. 
5,0 m; 

13) dachy nowych budynków płaskie, jedno-
spadowe o pochyleniu połaci w przedziale 
od 50 do 150 lub dwuspadowe o pochyleniu 
połaci w przedziale od 200 do 450; o jedna-
kowych spadkach i długoŌci połaci dacho-
wych, dopuszcza siň przekrycie do 20% 
powierzchni dachu, w inny sposób; 

14) obowiņzuje: 
a) zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaŐy powyŐej 2000 m2, 
b) zakaz, o którym mowa w lit. a) dotyczy kaŐ-

dego istniejņcego i projektowanego obiek-
tu na terenie P/U, 

c) organizowanie miejsc postojowych zgod-
nie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały, 

d) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej, lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ to-
warzyszņcych tym sieciom, zgodnie z usta-
leniami rozdziału 2 niniejszej uchwały, 

e) realizacja reklam i szyldów zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły, 

f) zachowanie bezpiecznych odległoŌci od 
istniejņcej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
a lokalizacje wszelkich obiektów w pasie 
ochronnym linii elektroenergetycznej 
zgodnie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej 
uchwały, 

g) podział terenu i przeprowadzenie ulic we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami rozdziału 
2 niniejszej uchwały. 

 
§ 23. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KP ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – teren 
parkingów – jako miejsca postojowe oraz 
budynki garaŐowe wraz z towarzyszņcņ in-
frastrukturņ technicznņ; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – dro-
gi/ulice wewnňtrzne i ciņgi pieszo - jezdne, 
obiekty i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej obsługujņce funkcje podstawowe, 
obiekty małej architektury, w tym oŌwie-
tlenie terenu, zieleŊ; 

3) realizacjň budynków garaŐowych lub 
miejsc postojowych nakazuje siň wykonań 
w sposób umoŐliwiajņcy dostňp do po-
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szczególnych nieruchomoŌci do drogi pu-
blicznej (ul. Zamkowa) poprzez: ciņgi pie-
szo-jezdne, drogi wewnňtrzne, słuŐebnoŌci 
gruntowe (nie wyznaczone na rysunku pla-
nu); 

4) ustala siň obsługň terenu z ulicy Zamkowej 
istniejņcymi zjazdami; 

5) nakazuje siň utwardzenie nawierzchni zjaz-
dów w obrňbie pasa drogowego; 

6) dopuszcza siň lokalizacjň miejsc postojo-
wych oraz chodników od strony ulicy Zam-
kowej; 

7) dopuszcza siň budynki garaŐowe o nastň-
pujņcych gabarytach: 

a) dachy jednospadowe o kņcie pochylenia 
połaci do 15%, 

b) dachy płaskie, 
c) maksymalna wysokoŌń budynku 5,0 m; 
8) dopuszcza siň lokalizacjň budynków wol-

nostojņcych, jak i wiňkszych kompleksów 
garaŐowych; 

9) ustala siň min. szerokoŌń wymienionych 
ciņgów pieszych i dróg wewnňtrznych na 
4,5m; 

10) nakazuje siň realizacjň zieleni izolacyjnej jak 
na rysunku planu w pasie o szerokoŌci min. 
5,0 m. 

 
§ 24. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KDGP ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – tereny 
komunikacji – tereny drogi publicznej klasy 
głównej przyspieszonej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – 
obiekty i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej obsługujņce funkcje podstawowe, 
obiekty małej architektury, w tym oŌwie-
tlenie terenu, zieleŊ urzņdzona i izolacyjna, 
infrastruktury technicznej w pasie drogi 
publicznej, w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi; 

3) lokalizacjň infrastruktury technicznej nie 
zwiņzanej z funkcjonowaniem drogi KDGP 
naleŐy przewidzień poza pasem drogowym 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) zasada o której mowa w pkt 3 nie dotyczy 
inwestycji celu publicznego z zakresu łņcz-
noŌci publicznej w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych; 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 15 pkt 
1 niniejszej uchwały. 

 
§ 25. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KDD ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – tereny 
komunikacji - tereny drogi publicznej klasy 
dojazdowej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – 
obiekty i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej obsługujņce funkcje podstawowe, 
obiekty małej architektury, w tym oŌwie-

tlenie terenu, zieleŊ urzņdzona i izolacyjna, 
infrastruktury technicznej w pasie drogi 
publicznej, w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi; 

3) pozostałe ustalenia zgodnie z § 15 pkt 
2 niniejszej uchwały. 

 

§ 26. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ZP – tereny zieleni urzņdzonej ustala 
siň:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu – tereny 
zieleni urzņdzonej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – ciņgi 
pieszo - jezdne, ciņgi rowerowe, miejsca 
postojowe, obiekty i urzņdzenia infrastruk-
tury technicznej obsługujņce funkcje pod-
stawowe, urzņdzenia terenowe i obiekty 
małej architektury, cieki wodne; 

3) nakaz: 
a) zachowania, w miarň moŐliwoŌci zieleni 

istniejņcej oraz nasadzanie nowej kształtu-
jņcej kompleksy zieleni o wysokich walo-
rach krajobrazowych przeznaczonych na 
potrzeby rekreacji i wypoczynku, 

b) utwardzenia głównych ciņgów pieszych 
i rowerowych, 

c) odtworzenia przerwanych ciņgów drenar-
skich, 

d) zachowania dostňpu do istniejņcych cie-
ków, umoŐliwiajņcego swobodne przepro-
wadzenie robót konserwacyjnych; 

4) dopuszcza siň budowň alejek spacerowych 
wraz z elementami małej architektury 
i oŌwietleniem; 

5) zakaz: 
a) lokalizacji wszelkiego rodzaju noŌników re-

klamowych, 
b) wprowadzania ogrodzeŊ, z wyjņtkiem Őy-

wopłotów, 
c) wycinki drzew powyŐej 20 lat, za wyjņtkiem 

sytuacji zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 27. Traci moc miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu połoŐonego w Ostrze-
szowie w rejonie ulic: 1-go Maja, LeŌnej, Al. Woj-
ska Polskiego i Zamkowej Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 
82, poz. 2115 z dnia 12 czerwca 2002 r. 
 
§ 28. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
 
§ 29. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy  

Rady Miejskiej  
(-) mgr Edward Skrzypek
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Załņcznik nr 1 

do uchwały nr XIV/84/2011 
Rady Miejskiej Ostrzeszów 

z dnia 20 paŎdziernika 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XIV/84/2011 
Rady Miejskiej Ostrzeszów 

z dnia 20 paŎdziernika 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŏONEGO W OSTRZESZOWIE 

W REJONIE ULIC: 1-GO MAJA, LEŋNEJ, AL. WOJSKA POLSKIEGO I ZAMKOWEJ. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póŎ-
niejszymi zmianami), Rada Miasta Ostrzeszów  
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu zmiany planu wniesionych przez: 
firmň „Krokus” sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61-070 
PoznaŊ w nastňpujņcy sposób: 

1. odrzuca siň uwagň wniesionņ przez firmň 
„Krokus” sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61-
070 PoznaŊ dot. zmiany linii zabudowy od 
drogi KDGP o nastňpujņcej treŌci: 
zmiana zapisu §11 pkt 2 lit. a): „…od linii 
rozgraniczajņcej drogň oznaczonņ symbo-
lem KDGP w odległoŌci 10,0m dla terenu 
oznaczonego symbolem U, z zastrzeŐe-
niem §21 pkt 4”  
na zapis nastňpujņcy : „…  od linii rozgra-
niczajņcej drogň oznaczonņ symbolem 
KDGP w odległoŌci 6,0 m dla terenu ozna-
czonego symbolem U, z zastrzeŐeniem § 
21 pkt 4” 
- wprowadzone linie zabudowy m.in. 10,0 
m od drogi KDGP zostały uzgodnione m. 
in. z Generalnņ Dyrekcjņ Dróg Krajowych i 
Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemi-
radzkiego 5a, 60-763 PoznaŊ – wypraco-
wano kompromis w postaci zapisów 
obecnie zawartych w zmianie planu m.in. 
lokalizacji linii zabudowy od drogi krajo-
wej.  
 Zarówno istniejņcy, jak i projek-
towany system komunikacyjny docelowo 
ma stworzyń funkcjonalny układ komuni-
kacyjny, zarówno dla ruchu odbywajņce-
go siň lokalnie, jak i ponadlokalnie ze 
wzglňdu na przebieg drogi krajowej. Prze-
suniňcie ww. linii zabudowy o kolejne 
4,0m bliŐej drogi dopuŌci budowň nowych 
obiektów w odległoŌci 6,0 m od linii roz-
graniczajņcej drogň, a tym samym przy-
bliŐy zabudowň do zarówno do drogi kra-
jowej (ul. Wojska Polskiego) jak i do drogi 
powiatowej (ul. Zamkowa), które wykazu-
jņ duŐņ uciņŐliwoŌń m.in. akustycznņ 
wpływajņca negatywnie na zdrowie ludzi. 
Ponadto zabudowa zbliŐona do skrzyŐo-
wania ul. Wojska Polskiego i ul. Zamkowej 
moŐe utrudniń prawidłowy przebieg ko-
munikacji. Istniejņce budynki na terenie 
oznaczonym w zmianie planu symbolem 
U sņ znacznie oddalone od drogi krajowej 
(ponad 20,0m) , jak i równieŐ od drogi  
 

powiatowej (ponad 20,0 m). W zwiņzku z 
powyŐszym ustalenie linii zabudowy „od 
linii rozgraniczajņcej drogň oznaczonņ 
symbolem KDGP w odległoŌci 10,0m dla 
terenu oznaczonego symbolem U, z za-
strzeŐeniem §21 pkt 4” jest optymalny 
biorņc pod uwagň: oddziaływanie prze-
biegajņcych dróg o znaczeniu ponadlokal-
nym i ogólnopolskim, istniejņce zainwe-
stowanie terenu i lokalizacjň istniejņcej 
zabudowy oraz ład przestrzenny – uwaga 
nieuwzglňdniona 
 

2. uwzglňdnia siň drugņ uwagň złoŐonņ 
przez firmň „Krokus” sp. z o.o. ul. Jani-
kowska 33, 61-070 PoznaŊ o treŌci: 
zmianň zapisu „… przeznaczenie podsta-
wowe terenu – usługi (w tym handel deta-
liczny do 2000 m2 powierzchni sprzedaŐy” 
na nastňpujņcy zapis „przeznaczenie pod-
stawowe terenu – usługi (w tym handel 
detaliczny do 2000 m2 powierzchni sprze-
daŐy dla kaŐdego obiektu na terenie) 

 
wprowadzajņc nastňpujņce ustalenia w uchwale: 
 
„§ 21. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U – tereny zabudowy usługowej ustala 
siň: 

1) przeznaczenie podstawowe  terenu – 
usługi,  
… 

13) obowiņzuje:  
a) zakaz lokalizacji obiektów han-

dlowych o powierzchni sprzedaŐy 
powyŐej 2000 m2, 

b) zakaz, o którym mowa w lit. a) 
dotyczy kaŐdego istniejņcego i 
projektowanego obiektu na tere-
nie U, 

…” 
Uwaga jest uzasadniona, gdyŐ ogranicze-
nie powierzchni sprzedaŐy do 2000 m2 
dot. poszczególnych obiektów handlo-
wych, a nie wszystkich łņcznie w ramach 
terenu oznaczonego w zmianie planu 
symbolem U. 
 

3. Przedmiotowy projekt planu został wyło-
Őony do publicznego wglņdu w terminie 
od 03 czerwca 2011 r. do 05 lipca 2011 r. 
W dniu 28 czerwca 2011 r. odbyła siň dys-
kusja publiczna. 

4. Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z póŎniejszymi zmianami) uwagi były 
przyjmowane do dnia 25 lipca 2011 r. 

5. W dniu 25 lipca 2011 r. wpłynňły pisemnie 
2 uwagi do ww. zmiany planu firmy „Kro-
kus” sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 61-070 
PoznaŊ. 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 326 – 32268 – Poz. 5434,5435 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XIV/84/2011 
Rady Miejskiej Ostrzeszów 

z dnia 20 paŎdziernika 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŏONEGO W OSTRZE-
SZOWIE W REJONIE ULIC: 1-GO MAJA, LEŋNEJ, AL. WOJSKA POLSKIEGO I ZAMKOWEJ, INWESTYCJI Z 

ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASA-
DACH ICH FINANSOWANIA. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) 
Rada Miejska Ostrzeszów rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie infrastruktury tech-
nicznej prowadziń bňdņ właŌciwe przed-
siňbiorstwa, w kompetencji których leŐy 
rozwój sieci: wodociņgowej i kanalizacji, 
energetycznej, gazociņgowej i cieplnej, 
zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrňbnych. 

2. Zadania w zakresie gospodarki odpada-
mi realizowane bňdņ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodar-
ki odpadami oraz na podstawie przepi-
sów odrňbnych. 

3. Za podstawň przyjňcia do realizacji za-
daŊ okreŌlonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, któ-
re naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, sta-
nowiń bňdņ zapisy Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów. 

4. OkreŌlenie terminów przystņpienia i za-
koŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone 

bňdzie według kryteriów i zasad przyjň-
tych przy konstruowaniu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Ostrzeszów. 

5. Inwestycje mogņ byń realizowane eta-
powo w zaleŐnoŌci od wielkoŌci Ōrodków 
przeznaczonych na inwestycje. 

 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej okreŌlonych w planie 
miejscowym.  
Finansowanie inwestycji bňdzie siň odbywań po-
przez: 

1. wydatki z budŐetu gminy, 
2. udział inwestorów w finansowaniu w ra-

mach porozumieŊ o charakterze cywilno-
prawnym lub w formie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego -  „PPP”, a takŐe wła-
Ōcicieli nieruchomoŌci, 

3. współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrz-
nymi, poprzez budŐet gminy – w ramach 
np.: 

a. dotacji unijnych, 
b. dotacji samorzņdu województwa, 
c. dotacji i poŐyczek z funduszy ce-

lowych, 
d. kredytów i poŐyczek bankowych, 
e. innych Ōrodków zewnňtrznych. 
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UCHWAŁA NR XIV/85/2011 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

 z dnia 20 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Ostrzeszów 
na lata 2012 – 2016 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póŎn. 
zm.) i art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 
nr 31 poz. 266 z póŎn. zm.),Rada Miejska Ostrze-
szów uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň „Wieloletni Program Gospoda-
rowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy 
Ostrzeszów na lata 2012 – 2016”, którego treŌń 
stanowi załņcznik do uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
 
 
 
 


