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UCHWAIA NR LI/303/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 

 z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Drawskiej i KoszaliLskiej w Kaliszu Pomorskim. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 zm.: 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237; Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim 

uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXII/206/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 

2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Drawskiej i KoszaliLs—ie– w Kaliszu Pomorskim, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL ninie–sze– 
uchwaJy z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Kalisz 

Pomors—i, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej ｭplanemｬ, dla te-

renów zabudowy miesz—aniowe–, terenów zabudowy usJugowe– oraz terenów le`nych, wraz z infrastruk-

turą techniczną niezbędną dla ”rawidJowego fun—c–onowaniaŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 29,09 ha. 

3. Granice planu przedstawione zostaJy na rysun—u ”lanu w s—ali 1:1000 stanowiącym zaJączni— nr 1 

do ninie–sze– uchwaJyŁ 

4. Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”u–ące zaJączni—i do uchwaJy: 1) zaJączni— nr 1 - rysunek 

planu w s—ali 1:1000, 2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Kalisz Pomors—i, 3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finanso-

wania, 4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag zJowonych do wyJowonego do ”u-

blicznego wglądu ”ro–e—tu ”lanuŁ 

5. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 1) ｭnieprzekraczalnej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć li-
nię regulacy–ną, ”oza —tórą niedo”uszczalne –est sytuowanie budyn—ów oraz budowli naziemnych nie bę-
dących liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbro–enia terenu oraz ciągami komunikacyjnymi, 2) ｭobowiązu–ące– 
linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię regulacy–ną, wzdJuw —tóre– nalewy sytuować zewnętrzne 
`ciany budyn—ów oraz budowle naziemne nie będące liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia terenu 

oraz ciągami komunikacyjnymi. 

6. Nie zdefiniowane ”o–ęcia nalewy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, —sztaJtowania ”rze-

strzeni ”ublicznych oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i odbudowa budyn—ów musi być do—onywana zgodnie 
z ustaleniami planu; 

2) zabudowę nalewy lo—alizować zgodnie z liniami zabudowy o—re`lonymi na rysunku planu; linie zabu-

dowy nie dotyczą obie—tów maJe– archite—tury, ”odziemnych czę`ci budyn—ów, zna–du–ących się caJ-



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 35 ｦ 4449 ｦ Poz. 735 

 

—owicie ”oniwe– ”oziomu terenu oraz elementów o—re`lonych w ustaleniach szczegóJowych; w przy-

”ad—u wystę”owania na dziaJce budowlane– więce– niw –edne– obowiązu–ące– linii zabudowy, zabudo-

wę nalewy sytuować ”rzyna–mnie– wzdJuw –edne– z nich; 

3) wymagania geometrii dachu zawarte w ustaleniach szczegóJowych nie dotyczą ”oJaci dachowych 
nad lukarnami, wykuszami, tarasami oraz we–`ciami; 

4) do”uszcza się budowę —ondygnac–i ”odziemnych; 

5) za—azu–e się stosowania ogrodzeL z betonowych elementów ”refabry—owanych; 

6) za—azu–e się lo—alizac–i ogrodzeL i jakichkolwiek barier, uniemowliwia–ących ”rze–azd, w odlegJo`ci 
mnie–sze– niw 6 m od terenów oznaczonych symbolem ZL. 

2. W granicach ”lanu nie ustala się terenów stanowiących ”rzestrzenie publiczne. 

3. W za—resie Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJ—i, z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach 

szczegóJowych; 

2) nowy u—Jad granic musi umowliwiać obsJugę —awde– dziaJ—i w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ubliczne– lub wewnętrzne–; 
3) —ąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJe— budowlanych w stosun—u do osi bez”o`rednio ”rzy-

lega–ącego ”asa drogowego musi wynosić 90° (+ł-15°)Ł 

4. W granicach planu nie wyznacza się terenów ”rzeznaczonych do scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ”lanem do”uszcza się dotychczasowe uwyt—owanie terenuŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowis—a i przyrody. 

1. Nalewy zastosować rozwiązania techniczne wy—lucza–ące mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczyszczeL 
do ”odJowa gruntowego oraz wód ”odziemnych i powierzchniowych. 

2. Uciąwliwo`ć inwestyc–i musi się zam—nąć w granicach wJasne– dziaJ—iŁ 

3. Na —awde– dziaJce budowlane– nalewy za”ewnić mie–sce do czasowego gromadzenia od”adów bytowychŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ówŁ 

1. Osoba ”rowadząca ”race budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, —tóry ”osiada cechy 
zabyt—u, zobowiązana –est niezwJocznie zawiadomić o tym Burmistrza Kalisza Pomorskiego i wJa`ciwego 
Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ówŁ 

2. Osoba, o —tóre– mowa w ust. 1 zobowiązana –est zabez”ieczyć od—ryty ”rzedmiot i wstrzymać 
wszelkie roboty mogące go usz—odzić lub zniszczyć, do czasu wydania ”rzez wJa`ciwego Wo–ewódz—iego 
Konserwatora źabyt—ów od”owiednich zarządzeLŁ 

§ 5. źasady realizac–i ”lanu wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnychŁ 

1. Ustala się obowiąze— ustanowienia alternatywnego systemu zaopatrzenia w wodę na wy”ade— 
awarii zasilania systemu sieci magistralnych. 

2. Ustala się obowiąze— wJączenia obszaru ob–ętego ”lanem w system wykrywania i alarmowania 

oraz system wczesnego ostrzegania o zagroweniachŁ 

3. źabudowę i zagos”odarowanie terenu nalewy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, chyba we 
plan ustala inaczej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące u—Jadu —omunikacyjnego. 

1. W granicach ogólnodostę”nych terenów —omunikacji, oznaczonych symbolem KŚW, do”uszcza się 
lo—alizac–ę –ezdni, `ciewe— rowerowych, chodni—ów, ”rzyulicznych ”asów postojowych, zatok parkingo-

wych dla samochodów, zieleni ”rzyuliczne– i izolacyjnej, sieci i urządzeL technicznego uzbro–enia terenu, 
urządzeL organizac–i ruchu, o`wietlenia ulic oraz ”ozostaJych elementów wy”osawenia ulicŁ 

2. Na —awde– z dziaJe— nalewy za”ewnić od”owiednią, ze względu na fun—c–ę i wiel—o`ć obie—tów, ilo`ć 
miejsc postojowych, jednak nie mnie–szą niw: 

1) 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego na 1 budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 

2) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na —awde 30 m2 ”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów 
usJugowychŁ 
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§ 7. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–Ł 

1. Śo”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury techniczne– w terenach KDW. 

2. Ustala się zao”atrzenie w wodę ”itną z sieci wodociągowe– o minimalnej DN50, zlokalizowanej po-

za granicami planu w ulicy Śraws—ie– lub KoszaliLs—ie–, i dalej w terenach KDW. 

3. Ustala się zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z sieci wodociągowe– za ”o`rednic-

twem hydrantów ”rzeciw”owarowychŁ 

4. Ustalenia w za—resie od”rowadzania `cie—ów sanitarnych: 

1) ustala się od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych w u—Jadzie grawitacy–nym lub ci`nieniowym do sieci 

kanalizacji sanitarnej o minimalnej DN90, zlokalizowanej w terenach KDW, i docelowo do oczyszczalni 

`cie—ów; 

2) do”uszcza się od”rowadzanie `cie—ów sanitarnych do szczelnych zbiorni—ów bezod”Jywowych, do 
chwili oddania do uwyt—u sieci —analizac–i sanitarne–; 

3) ustala się lo—alizac–ę ”rze”om”owni `cie—ów sanitarnych w terenach KDW. 

5. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych: 

1) ustala się od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych w u—Jadzie grawitacy–nym lub ci`nienio-

wym do sieci kanalizacji deszczowej, o minimalnej DN150, zlokalizowanej w terenach KDW, i dalej do 

sieci zlokalizowanej w ulicy Śraws—ie– lub KoszaliLs—ie–; 
2) ustala się lo—alizac–ę ”rze”om”owni wód deszczowych i roztopowych w terenach KDW; 

3) do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu w granicach wJasne– dziaJ—iŁ 

6. Ustala się zao”atrzenie w gaz z gazociągu, o minimalnej DN25, zlokalizowanego poza granicami 

planu w ulicy Śraws—ie– lub KoszaliLs—ie–, i dalej w terenach KDW. 

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię ele—tryczną: 

1) ustala się zao”atrzenie w energię ele—tryczną z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transfor-

matorowych 15/0,4 kV, zlokalizowanych poza granicami planu, a ta—we z sieci elektroenergetycznej 

zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej w terenie E; 

2) ustala się ”rzebieg linii ele—troenergetycznych `redniego i nis—iego na”ięcia w terenach KDW; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę —ablowych szaf rozdzielczych w dowolnym miejscu poza terenami KDW; 

4) nowe linie `redniego i nis—iego na”ięcia nalewy ”ro–e—tować –a—o linie —ablowe; 

5) w obrębie ”lanu wyznacza się —orytarz techniczny dla linii na”owietrzne– `redniego na”ięcia 15 kV; 

6) zasady zagospodarowania w granicach korytarza technicznego muszą być ustalane z zarządcą sieci; 
7) do”uszcza się s—ablowanie linii na”owietrzne– 15 kV. 

8. Ustala się zao”atrzenie w energię cie”lną z indywidualnych —otJowni i uródeJ alternatywnych zlo—a-

lizowanych na terenie wJasne– dziaJ—iŁ 

9. Ustala się ”rzebieg linii tele—omunikacyjnych w terenach KDW. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne–, wolnosto–ące–, oznaczone na 
rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7 i MN8. 

2. Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 20% powierzchni dziaJ—i; 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 70% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) linie zabudowy wedJug rysun—u ”lanu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 

tarasy lub schody zewnętrzne, mogą być wysunięte ”oza linię zabudowy nie więce– niw 1,2 m, pod 

warunkiem zachowania odlegJo`ci od granicy dziaJ—i sąsiednie– wyznaczone– ”rze”isami odrębnymi; 

4) wyso—o`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m; 

5) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy o równym pochyleniu ”oJaci, w ”rzedziale od 38° do 
48°, —ryty materiaJem w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach szaro`ci; 

6) ogrodzenie dziaJ—i - awurowe z ”rze`witem na powierzchni minimalnie 60% w rzucie ”rosto”adJym 

i maksymalne– wyso—o`ci 1,8 m; 
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7) w granicach —awde– dziaJ—i w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 20 m od –e– frontu do”uszcza się lo—alizac–ę nie 

więce– niw 1 wolnosto–ącego budyn—u garawowego lub gos”odarczego lub garawowo-gospodarczego 

o maksymalne– wyso—o`ci 5 m i —ącie nachylenia ”oJaci dachowych w przedziale od 20° do 45° oraz 
pokryciu dachu materiaJem w —olorze towsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego. 

3. Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJ—i o powierzchni minimalnej 1000 m2; 

2) minimalna szero—o`ć frontu nowo wydzielanych dziaJe— wynosi 22 m, za wy–ąt—iem dziaJe— obsJugi-

wanych komunikacyjnie z terenów KŚW10, KŚW11, KŚW12, KŚW13 i KŚW14, dla —tórych wyzna-

cza się minimalną szero—o`ć frontu na 5 m. 

4. Ustalenia dotyczące —omunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z ”rzylegJe– drogi ”ubliczne– lub ”rzylegJego terenu KŚW; 

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowe– zlo—alizowane– w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– lub ”rzyle-

gJym terenie KDW; 

3) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w przyle-

gJe– drodze ”ubliczne– lub ”rzylegJym terenie KŚW; do”uszcza się, do momentu wybudowania sieci 

—analizac–i sanitarne–, uwyt—owanie szczelnych zbiorni—ów bezod”Jywowych lub ”rzydomowych 

oczyszczalni `cie—ów; 

4) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– lub ”rzylegJym terenie KŚW; do”uszcza się od”rowadzenie 
wód deszczowych i roztopowych do gruntu w granicach wJasne– dziaJ—i; 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– lub ”rzylegJym tere-

nie KDW; 

6) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– 
lub ”rzylegJym terenie KDW; 

7) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych; 

8) zaopatrzenie w usJugi tele—omunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ”rzylegJe– dro-

dze ”ubliczne– lub ”rzylegJym terenie KDW. 

§ 9. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowe– oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem U, dla —tórego 
ustala się: 

2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: 

1) do”uszcza się zabudowę usJugową w zakresie sportu i re—reac–i, o`wiaty, ochrony zdrowia, hotelar-

stwa, gastronomii, obsJugi finansowe–, doradztwa i badaL nau—owych; 

2) do”uszcza się zabudowę usJugową w zakresie handlu w lokalach o maksymalne– ”owierzchni uwyt-

kowej 200 m2; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów lub lo—ali miesz—aniowych towarzyszących zabudowie usJugowe–, 
sJuwących wJa`cicielom lub administratorom obie—tów usJugowychŁ 

3. Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 20% ”owierzchni dziaJ—i; 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) linie zabudowy wedJug rysun—u ”lanu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 

tarasy lub schody zewnętrzne, mogą być wysunięte ”oza linię zabudowy nie więce– niw 1,2 m, pod 

warunkiem zachowania odlegJo`ci od granicy dziaJ—i sąsiednie– wyznaczone– ”rze”isami odrębnymi; 

4) wyso—o`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m; 

5) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy o równym ”ochyleniu ”oJaci, w ”rzedziale od 38° do 

48°, —ryty materiaJem w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach szaro`ci; 
6) ogrodzenie dziaJ—i - awurowe z ”rze`witem na powierzchni minimalnie 60% w rzucie ”rosto”adJym 

i maksymalne– wyso—o`ci 1,8 m; 

7) w granicach —awde– dziaJ—i w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 20 m od –e– frontu do”uszcza się lo—alizac–ę nie 

więce– niw 1 wolnosto–ącego budyn—u garawowego lub gos”odarczego lub garawowo-gospodarczego 

o maksymalne– wyso—o`ci 5 m i —ącie nachylenia ”oJaci dachowych w ”rzedziale od 20° do 45° oraz 
pokryciu dachu materiaJem w —olorze towsamym jak w ”rzy”ad—u budyn—u usJugowegoŁ 
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4. Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJ—i o powierzchni minimalnej 1000 m2; 

2) minimalna szero—o`ć frontu nowo wydzielanych dziaJe— wynosi 22 m. 

5. Ustalenia dotyczące —omunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z ”rzylegJe– drogi ”ubliczne– lub ”rzylegJego terenu KŚW; 

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowe– zlo—alizowane– w ”rzylegJe– drodze ”ublicznej lub przyle-

gJym terenie KDW; 

3) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych grawitacy–nie do sieci —analizac–i sanitarne– zlo—alizowane– 
w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– lub ”rzylegJym terenie KDW; 

4) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– lub ”rzylegJym terenie KŚW; do”uszcza się od”rowadzenie 
wód deszczowych i roztopowych do gruntu w granicach wJasne– dziaJ—i; 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– lub ”rzylegJym tere-

nie KDW; 

6) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ”rzylegJe– drodze ”ubliczne– 
lub ”rzylegJym terenie KDW; 

7) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych; 

8) zaopatrzenie w usJugi tele—omunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ”rzylegJe– dro-

dze ”ubliczne– lub ”rzylegJym terenie KDW. 

§ 10. 1Ł Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysun—u ”lanu symbolami KDW1, 

KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8 i KŚW9, dla —tórych ustala się: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - 10 m; za wy–ąt—iem drogi KŚW1, dla —tóre– szero—o`ć ustala 
się na 14 m, drogi KŚW2, dla —tóre– szero—o`ć ustala się na 12 m oraz drogi KŚW9, dla —tóre– szero-

—o`ć ustala się na 6 m; 

2) szero—o`ć –ezdni o nawierzchni twardej - minimalnie 6 m, za wy–ąt—iem drogi KŚW9, dla —tóre– mini-

malna szero—o`ć –ezdni o nawierzchni twardej wynosi 4 m; dla drogi KŚW9 do”uszcza się nawierzch-

nię nieutwardzoną; 

3) obowiąze— w”rowadzenia chodni—ów –ednostronnie lub dwustronnie, za wy–ąt—iem drogi KDW9, dla 

—tóre– nie ustala się obowiąz—u w”rowadzenia chodni—ów; 

4) od”rowadzanie wód deszczowych i rozto”owych grawitacy–nie lub ci`nieniowo do sieci —analizac–i 
deszczowej zlokalizowanej w terenach; 

5) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym ”oza –ezdniąŁ 

2. Śla dróg KŚW1 i KŚW2 do”uszcza się ”rze—sztaJcenie w drogi publiczne. 

§ 11. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, sJuwących –a—o ”lace manewrowe, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami KDW10, KDW11, KDW12, KDW13 i KŚW14, dla —tórych ustala się: 

1) wymiary terenu - 14x14 m, 

2) ”o—rycie nawierzchnią twardą - minimalnie 50% powierzchni terenu, 

3) od”rowadzanie wód deszczowych i rozto”owych grawitacy–nie iłlub ci`nieniowo do sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w terenach. 

§ 12. Wyznacza się teren ciągu ”ieszego oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem KP, dla —tórego 
ustala się: 

1) za—az ”odziaJu terenu, 
2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - 5 m, 

3)  szero—o`ć gJównego ciągu pieszego - minimalnie 2 m, 

4) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% ”owierzchni dziaJ—i 
5) o`wietlenie ty”u ”ar—owego o wyso—o`ci maksymalnie 3,5 m, 

6) od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu, 

7) dopuszczenie prowadzenia infrastruktury technicznej. 

§ 13. Wyznacza się teren infrastru—tury ele—troenergetyczne–, oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem ś, 
dla —tórego ustala się: 

1) powierzchnia zabudowy - do 100% w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy, 

2) linie zabudowy wedJug rysun—u ”lanu, 
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3) do”uszczenie zabudowy na granicy dziaJ—i w granicach wyznaczonych liniami zabudowy 

4) wyso—o`ć zabudowy - maksymalnie 5 m, 

5) dach dwuspadowy o —ącie nachylenia ”oJaci od 30 do 48°, 
6) wjazd i wyjazd z terenu KDW1 lub KDW8, 

7) od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu. 

§ 14. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysun—u ”lanu symbolami ZL1, ZL2, ZL3 i ZL4, dla 

—tórych ustala się: 

1) za—az w”rowadzania zabudowy za wy–ąt—iem obie—tów maJe– archite—tury związanych z fun—c–ą terenu, 
2) za—az w”rowadzania wszel—ich ogrodzeL w granicach terenów, 
3) do”uszcza się w”rowadzanie wewnętrznych nieutwardzonych ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowychŁ 
4) wjazd i wyjazd z ”rzylegJych terenów KŚW, 
5) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnej infrastruktury technicznej. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 15. 1. W granicach obszaru ob–ętego ”lanem zmienia się ”rzeznaczenie wszyst—ich gruntów rolnych 

na funkcje pozarolnicze. 

2. Grunty rolne, o —tórych mowa w ust. 1 nie wymaga–ą uzys—ania zgody na zmianę ”rzeznaczenia 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 16. O—re`la się staw—ę ”rocentową w wyso—o`ci 20% dla wszyst—ich terenów w granicach planu, 

dla ustalenia wyso—o`ci –ednorazowe– o”Jaty w związ—u ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwyt—owni—a 
wieczystego nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa w związ—u z uchwaleniem planu. 

§ 17. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady: 

Halina Ginalska 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 

Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

Gminy Kalisz Pomorski 

(studium ”rzy–ęte uchwaJą Nr XXXIV/245/2002 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 

2002 r. oraz zmienione uchwaJą Nr V/42/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 lutego 

2007 r., a nastę”nie zmienione uchwaJą Nr XLIX/301/2010 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 

24 lutego 2010 r.) 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i KoszaliLskiej w Kaliszu Pomorskim 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óunie–szymi zmianami) Rada Mie–s—a w Kaliszu Pomorskim 

rozstrzyga, co nastę”u–e: 

1. Wystą”ienie inwestyc–i z za—resu zadaL wJasnych gminy –est uzalewnione od ”ode–`cia, –a—ie zosta-

nie ”rzy–ęte w stosun—u do dziaJ—i nr 21, —tóra –est wJasno`cią gminyŁ ŚziaJ—a ta ob–ęta zostaJa w planie 

fun—c–ą drogi wewnętrzne–, oznaczone– symbolem KDW2. 

2. W ”rzy”ad—u s”rzedawy dziaJ—i nr 21 inwestorowi, —tóry ”oniesie —oszty uzbro–enia lo—alizowanego 
w ciągu caJe– drogi KŚW2, nie ”rzewidu–e się inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą 
do zadaL wJasnych gminy. 

3. W ”rzy”ad—u zachowania dziaJ—i nr 21 we wJadaniu gminy, ”rzewidu–e się inwestyc–e z zakresu in-

frastru—tury techniczne– sJuwące zas”o—o–eniu zbiorowych ”otrzeb miesz—aLców stanowiące zadania wJa-

sne gminy, na gminnym odcinku drogi KDW2: budowa nawierzchni drogi oraz chodnika, budowa sieci 

wodociągowe–, budowa —analizac–i sanitarne–, budowa —analizac–i deszczowe–Ł 

4. S”osób realizac–i za”isanych w planie inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą 
do zadaL wJasnych gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami, z terminem realizacji 

uzalewnionym od ”ozys—ania tych `rod—ów ze uródeJ o—re`lonych w pkt 5. 

5. O—re`la się zasady finansowania wymienionych inwestyc–i nalewących do zadaL wJasnych gminy 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych z mowliwo`cią wy—orzystania nastę”u–ących uródeJ: `rod—i 
pomocowe, kredyty i ”owycz—i, obligac–e —omunalne, udziaJ inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne 

porozumienia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LI/303/10 

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 

z dnia 24 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i KoszaliLskiej w Kaliszu Pomorskim 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óunie–szymi zmianami) Rada Mie–s—a w Kaliszu Pomorskim rozstrzyga, 

co nastę”u–e: 

Wobec bra—u uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”ro–ektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i KoszaliLs—ie– w Kaliszu Pomorskim, nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 
735 

 

  


