
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 53 ｠ 5747 ｠ Poz. 1210

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, 
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 02, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 
r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 
130, 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Nr 199, 
poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413) 
uchwala się, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia Ogólne

§1. 1. ｧMiejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla dzia-
Eek Nr 48/4,49,50, 52, 58, 59/2, 60 i 61 poEoro-
nych w obrębie geodezyjnym Karski oraz dziaEek Nr 
398, 399, 400, 401, 402 poEoronych w obrębie 
geodezyjnym Czekanówｦ - zwany dalej planem - to 
ustalenia niniejszej uchwaEy oraz rysunku planu wy-
konanego na mapie sytuacyjno - wysoko[ciowej w 
skali 1:1000, będący integralną czę[cią planu - sta-
nowiącego zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

2. Zgodnie z uchwaEą Nr XXXV/312/2006 Rady 
Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25.10.2006 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia ｧMiejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Ostrów Wielkopolski - dla dziaEek Nr 48/4,49,50, 
52, 58, 59/2, 60 i 61 poEoronych w obrębie geo-
dezyjnym Karski oraz dziaEek Nr 398, 399, 400, 
401, 402 poEoronych w obrębie geodezyjnym Cze-
kanówｦ - plan obejmuje obszar okre[lony w tytule 
uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem pokrywają się 
z granicami ustalonymi w uchwale, o której mowa 
w ust. 2 i przedstawione zostaEy graficznie na ry-
sunku planu.

§2. Ilekroć w dalszej czę[ci niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę, o ile z przepisów niniejszej uchwaEy nie 
wynika inaczej,

2) obszarze - nalery przez to rozumieć obszar ob-
jęty niniejszym planem, przedstawiony na rysunku 
planu, w granicach okre[lonych w §1 ust. 2,

3) planie - nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego będący 
przedmiotem niniejszej uchwaEy,

4) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu wykonany na mapie sytuacyjno - wyso-
ko[ciowej w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 
1 do niniejszej uchwaEy,

5) terenie - nalery przez to rozumieć teren o usta-
lonym w planie rodzaju przeznaczenia, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem literowym,

6) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

7) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przeznacze-
nia, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe wg proporcji ustalonych w dalszych 
przepisach niniejszej uchwaEy,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, któ-
ra wyznacza maksymalne zblirenie budynku do gra-
nicy pasa drogowego,

10) linii rozgraniczającej - nalery przez to rozumieć 
obowiązującą linię rozgraniczającą tereny o rórnym 
przeznaczeniu i rórnych zasadach zagospodarowa-
nia, której przebieg okre[lony na rysunku planu ma 
charakter wiąrący,

11) po wierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
lery przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie dziaEki budowlanej, a takre 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej nir 10 m2 urządzonych 
jako trawniki i kwietniki na podEoru zapewniającym 
im naturalną wegetację,

12) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zja-
wiska o negatywnym wpEywie na warunki rycia 
mieszkaGców, stan [rodowiska przyrodniczego, 
w tym między innymi zanieczyszczenia powietrza, 
wód i gleby, haEas, wibracje i inne.

§3. 1. Przedmiotem ustaleG planu są:
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- oznaczone na rysunku planu symbolem MW

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz usEugowej nieuciąrliwej - oznaczone na rysun-
ku planu symbolem MN/U,

3) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedary powyrej 2000 m2 - oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem UC.

4) tereny zielem urządzonej - oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZP,

5) tereny dróg publicznych dojazdowych - ozna-
czone na rysunku planu symbolem KD,

6) tereny drogi dojazdowej wewnętrznej - ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KDw,

7) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,

8) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

9) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej,

11) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych,

12) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensyw-
no[ci zabudowy,

13) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, sposób tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów, stawki 
procentowe, na podstawie których ustala się opEa-
tę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2. Plan nie ustala granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, jak równier szczegóEo-
wych zasad i warunków scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci objętych planem miejscowym z uwagi na 
brak ww. zagadnieG na obszarze będącym przed-
miotem planu.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 zo-
staEy wyznaczone na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rór-
nych zasadach zagospodarowania.

§4. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
następujące zakazy:

1) lokalizacji obiektów i urządzeG oraz prowadze-
nia dziaEalno[ci produkcyjnej i usEugowej powodu-
jącej uciąrliwo[ci wykraczające poza granice nieru-
chomo[ci nalerących do wEa[cicieli tych obiektów i 
urządzeG,

2) lokalizacji przedsięwzięć kwalifikowanych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako mogą-

ce znacząco oddziaEywać na [rodowisko i na które 
sporządzenie raportu oddziaEywania na [rodowisko 
jest obligatoryjne,

3) okre[lone w Rozporządzeniu Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 
dnia 18 lutego 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopol-
skiego Nr 26 z dnia 4 marca 2004 roku poz. 708) z 
racji poEorenia terenu w strefie ochrony po[redniej 
komunalnego ujęcia wody podziemnej w dolinie OEo-
boku dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

4) skEadowania i gospodarczego wykorzystania 
oraz unieszkodliwiania odpadów,

5) lokalizacji obiektów budowlanych o wysoko[ci 
50 m ponad poziom terenu i wyrszych.

§5. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
następujące obowiązki:

1) uzyskania pozwolenia na prace ziemne od wEa-
[ciwego organu do spraw ochrony zabytków przed 
przystąpieniem do tych prac,

2) niezwEocznego zawiadomienia wEa[ciwego or-
ganu do spraw ochrony zabytków w przypadku na-
trafienia podczas robót ziemnych na obiekt mający 
charakter zabytku, o dokonanym odkryciu,

3) uzgodnienia lokalizacji projektowanych obiek-
tów budowlanych w pobliru istniejących sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej z ich zarządcami,

4) rozwiązania występujących kolizji projektowa-
nych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami 
i urządzeniami infrastruktury technicznej, na zasa-
dach okre[lonych w obowiązujących przepisach od-
rębnych i w uzgodnieniu z zarządcami infrastruktury 
technicznej,

5) ochrony terenów zagroronych wodami powo-
dziowymi 1%,

6) zdjęcia warstwy próchniczej gleby z czę[ci 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie 
jej zagospodarowanie,

7) usunięcia nadmiaru mas ziemnych pozyska-
nych podczas prac budowlanych i wywiezienia ich 
na miejsce wskazane przez Urząd Gminy,

8) prowadzenia prac budowlanych w sposób nie 
powodujący naruszenia stosunków wodnych na 
gruncie; w przypadku naruszenia sieci drenarskiej 
nalery niezwEocznie dokonać naprawy, zapewniając 
wEa[ciwy odpEyw,

9) gromadzenia odpadów w obrębie kardej nieru-
chomo[ci w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia, z zastosowaniem zbiórki selektywnej i 
utrzymaniem urządzeG w stanie zgodnym z obowią-
zującymi wymogami sanitarnymi,

10) gromadzenia odpadów niebezpiecznych w 
szczelnych pojemnikach i przekazywania ich do wy-
korzystania lub unieszkodliwiania w specjalistycz-
nych instalacjach,

11) zapewnienia odpowiednich warunków dla 
osób z dysfunkcją ruchu we wszystkich obiektach 
usEugowych i w ich otoczeniu, zgodnie z odrębnymi 
przepisami,

12) zapewnienia w granicach terenów wystar-
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czającej powierzchni manewrowej, miejsc parkin-
gowych oraz miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych i cięrarowych,

13) obowiązek stosowania ekologicznych pródeE 
energii,

14) zapewnienie na terenach podlegających 
ochronie akustycznej dopuszczalnych poziomów 
haEasu okre[lonych w przepisach odrębnych.

§6. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
się:

1) adaptację wszystkich istniejących sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej, nie kolidujących z 
projektowanym zainwestowaniem, uzasadnioną ich 
stanem technicznym,

2) morliwo[ć scalania nieruchomo[ci i przeprowa-
dzania wtórnych podziaEów terenu - w przypadku 
ich przeprowadzenia - wydzielenia dróg wewnętrz-
nych o parametrach umorliwiających wEa[ciwą ob-
sEugę terenu.

2. Do czasu zainwestowania terenu, o którym 
mowa w § 3 ust. l pkt 1-6, wedEug zasad usta-
lonych w niniejszej uchwale, ustala się morliwo[ć 
jego tymczasowego urytkowania w dotychczasowy 
sposób.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§7. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się:

1) jako przeznaczenie podstawowe terenu - zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną,

2) jako przeznaczenie dopuszczalne terenu - mor-
liwo[ć lokalizacji tylko i wyEącznie obiektów bu-
dowlanych o funkcji uzupeEniającej przeznaczenie 
podstawowe (budynki gospodarcze, garare), terenu 
oraz sieci i urządzeG infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. l ustala się 
następujące warunki dotyczące zabudowy i zago-
spodarowania terenu:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszystkich 
budynków, wyznaczoną na rysunku planu,

2) zabudowę maksymalnie trzykondygnacyjną 
nadziemną (w tym poddasze urytkowe), zgodnie z 
wyznaczoną nieprzekraczalną linia zabudowy,

3) maksymalną wysoko[ć projektowanych budyn-
ków liczoną od poziomu terenu do kalenicy budynku 
lub najwyrszego punktu dachu, która nie powinna 
przekraczać 12 m,

4) dachy strome, o równym nachyleniu poEaci od 
22° do 45°; pokrycia dachowe - dachówka cera-
miczna lub elementy dachówkopodobne,

5) projektowane obiekty budowlane winny mieć 
wysokie walory estetyczne i architektoniczne,

6) wskapnik intensywno[ci zabudowy dziaEki bu-
dowlanej max 0,35,

7) obowiązek zachowania powierzchni biologicz-

nie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 45% po-
wierzchni terenu,

8) obsEugę komunikacyjną poprzez istniejącą dro-
gę lokalną i projektowaną drogę dojazdową oraz 
drogi wewnętrzne.

§8. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz usEugowej nieuciąrliwej - ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1MN/U i 2MN/U.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustaEa 
się:

1) morliwo[ć lokalizacji - w ramach przeznaczenia 
podstawowego terenu - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz nieuciąrliwej zabudowy usEu-
gowej z wyEączeniem usEug, które zaliczane są do 
usEug mogących znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko, z zastrzereniem, ir zabudowa usEugowa nie 
more występować samodzielnie na dziaEce budow-
lanej,

2) morliwo[ć lokalizacji - w ramach przeznaczenia 
dopuszczalnego terenu - tylko i wyEącznie obiektów 
budowlanych o funkcji uzupeEniającej przeznaczenie 
podstawowe terenu (budynki gospodarcze, garare) 
oraz sieci i urządzeG infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zabudowy i zago-
spodarowania terenu:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszystkich 
budynków, wyznaczoną na rysunku planu,

2) nowo wydzielone dziaEki o powierzchni min. 
1200 m2, z frontami min. 30 m,

3) zabudowę maksymalnie trzykondygnacyjną 
nadziemną (w tym poddasze urytkowe), zgodnie z 
wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy,

4) maksymalną wysoko[ć projektowanych budyn-
ków do 12 m liczoną od poziomu terenu do kalenicy 
budynku lub najwyrszego punktu dachu,

5) dachy strome, o równym nachyleniu poEaci od 
22o do 45o; pokrycia dachowe - dachówka cera-
miczna lub elementy dachówkopodobne,

6) projektowane obiekty budowlane winny mieć 
wysokie walory estetyczne i architektoniczne,

7) wskapnik intensywno[ci zabudowy dziaEki bu-
dowlanej max 0,35,

8) obowiązek zachowania powierzchni biologicz-
nie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 35% po-
wierzchni terenu,

9) obsEugę komunikacyjną poprzez istniejącą dro-
gę lokalną i projektowaną drogę dojazdową oraz 
drogi wewnętrzne.

§9. 1. Ustala się tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedary powyrej 2000 
m2 - oznaczone na rysunku planu symbolem UC.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich 
obiektów:

a) od drogi gEównej krajowej nr 25 oraz drogi do-
jazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KD,

b) w stosunku do strefy bezpieczeGstwa od ga-
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zociągów wysokiego ci[nienia liczoną od gazociągu 
DN 400 - 31 m dla zakEadów przemysEowych i usEu-
gowych, 30 m dla parkingów samochodowych, 25 
m dla lekkich wiat, 15 m dla dróg wewnętrznych i 
dojazdowych, po kardorazowym uzgodnieniu z za-
rządcą tej sieci,

wyznaczone na rysunku planu,
2) obowiązek zachowania powierzchni biologicz-

nie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 15% po-
wierzchni terenu,

3) maksymalną wysoko[ć obiektów do 25 m od 
poziomu terenu z morliwo[cią wprowadzenia ak-
centu architektonicznego w postaci dominanty wy-
soko[ciowej na zamknięciu perspektywy widokowej 
projektowanych dróg wewnętrznych,

4) obsEugę komunikacyjną od drogi krajowej nr 
25 za po[rednictwem projektowanej drogi dojazdo-
wej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD 
(na wysoko[ci dziaEki nr 398/1 poprzez dziaEkę nr 
398/2), z wEączeniem do drogi krajowej nr 25 wy-
Eącznie na istniejącym skrzyrowaniu w miejscowo-
[ci Czekanów,

5) morliwo[ć lokalizacji - w ramach przeznaczenia 
dopuszczalnego terenu - obiektów budowlanych o 
funkcji skEadowej i magazynowej oraz sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej.

6) dachy pEaskie, ale dopuszcza się stosowanie 
dachów stromych, bądp innych opracowanych wg 
indywidualnej koncepcji architektonicznej, dla pod-
niesienia walorów architektonicznych poszczegól-
nych czę[ci obiektów, obiektów lub ich zespoEów,

7) wskapnik intensywno[ci zabudowy dziaEki bu-
dowlanej max. 0,6,

8) morliwo[ć wyznaczenia dróg wewnętrznych 
dla obsEugi terenu,

9) morliwo[ć sytuowania no[ników reklamowych 
i informacyjnych,

10) w projektach budowlanych inwestycji wymóg 
uwzględnienia:

a) retencjonowania i oczyszczania wód opado-
wych,

b) opracowania projektu zieleni (w ramach po-
wierzchni biologicznie czynnej) dostosowanego 
do lokalnych warunków gruntowo-wodnych, z 
uwzględnieniem uksztaEtowania i rozplanowania zie-
lem wysokiej i niskiej,

c) sytuowania atrakcyjnych elementów zagospo-
darowania na zamknięciach osi dróg wewnętrznych,

11) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatoro-
wych o parametrach do ustalenia, w zalerno[ci od 
potrzeb.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje 
się:

1) budowy wolnostojących budynków i tymczaso-
wych obiektów budowlanych o powierzchni zabu-
dowy mniejszej nir 1500 m2, z wyjątkiem obiektów 
mniejszych, stanowiących elementy caEo[ci tech-
niczno-urytkowej inwestycji,

2) budowy magazynów produktów ropopochod-
nych i substancji chemicznych,

3) lokalizacji usEug z obróbką surowców i póEpro-
duktów stanowiących niedopuszczalne uciąrliwo[ci 
dla rórnych komponentów [rodowiska.

§10. 1. Ustala się teren zieleni urządzonej - ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1ZP i 2ZP.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. l ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) teren nalery zagospodarować zgodnie ze sztu-
ką urządzania zieleni,

2) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-
nych za wyjątkiem obiektów maEej architektury oraz 
w uzasadnionych przypadkach ciągów pieszych i 
dojazdów,

3) ochronę terenów zagroronych wodami powo-
dziowymi 1%.

§11.1. Ustala się teren drogi publicznej dojazdo-
wej - oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) projektowana droga dojazdowa, jednojezdnio-
wa, dwupasmowa.

2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - jak na 
rysunku planu.

3) lokalizacja sieci i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej w projektowanym pasie drogowym,

4) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z 
sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z 
zarządcami sieci.

4. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
drogi i parametry techniczne nalery rozwiązać na 
etapie opracowania projektu budowlanego branry 
drogowej.

§12. 1. Ustala się teren drogi publicznej dojazdo-
wej - oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) projektowana droga dojazdowa, jednojezdnio-
wa, dwupasmowa (w dalszym przebiegu - jednopa-
smowa).

2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - jak na 
rysunku planu.

3) lokalizacja sieci i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej w projektowanym pasie drogowym,

4) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z 
sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z 
zarządcami sieci.

3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
drogi i parametry techniczne nalery rozwiązać na 
etapie opracowania projektu budowlanego branry 
drogowej.

§13. 1. Ustala się teren drogi dojazdowej we-
wnętrznej - oznaczony na rysunku planu symbolem 
3KDw.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) projektowana droga dojazdowa, jednojezdnio-
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wa, dwupasmowa,
2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających -jak na 

rysunku planu,
3) lokalizacja sieci i urządzeG infrastruktury tech-

nicznej w projektowanym pasie drogowym,
4) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z 

sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z 
zarządcami sieci.

3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
drogi i parametry techniczne nalery rozwiązać na 
etapie opracowania projektu budowlanego branry 
drogowej.

§14. Ustala się obowiązek zapewnienia, w gra-
nicach poszczególnych nieruchomo[ci, ilo[ci miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, zapew-
niających wEa[ciwą obsEugę urytkowników i osób 
zatrudnionych.

§15. Ustala się obsEugę obszaru objętego planem 
w zakresie sieci, obiektów i urządzeG infrastruktury 
technicznej:

1) dopuszcza się, jereli uzasadnia to stan tech-
niczny, adaptację wszystkich istniejących sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej, nie kolidują-
cych z projektowanym zainwestowaniem,

2) przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
ry w miarę morliwo[ci unikać kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem. W przypadku kolizji nalery przenie[ć 
lub odpowiednio zmodyfikować istniejące uzbroje-
nie staraniem i na koszt podmiotu wchodzącego w 
kolizję, przy uwzględnieniu uwarunkowaG wynikają-
cych z przepisów odrębnych oraz w uzgodnieniu z 
zarządcą sieci,

3) sposób zagospodarowania terenu winien umor-
liwiać odpowiednim sEurbom dostęp do sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej,

4) projektowane zainwestowanie winno być ob-
sEugiwane z istniejących i projektowanych sieci 
wedEug technicznych warunków zasilania wydawa-
nych przez zarządców infrastruktury technicznej,

5) nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej 
prowadzone w liniach rozgraniczających dróg, jako 
podziemne,

6) zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodocią-
gowej poprzez jej rozbudowę na warunkach okre[lo-
nych przez zarządcę sieci wodociągowej,

7) odprowadzenie [cieków bytowych docelowo 
do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, poprzez przy-
Eącza na warunkach okre[lonych przez zarządcę sie-
ci kanalizacyjnej,

8) [cieki wytwarzane w związku z prowadzoną 
dziaEalno[cią gospodarczą, przed odprowadzeniem 
do kanalizacji sanitarnej, w uzasadnionych wypad-
kach, winny być stosownie podczyszczone,

9) dopuszcza się, do czasu wybudowania gminnej 
kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie [cieków do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych z zapew-
nieniem wywozu do oczyszczalni,

10) odprowadzenie [cieków deszczowych do ka-
nalizacji deszczowej poprzez przyEącze na warun-
kach okre[lonych przez zarządcę sieci kanalizacyj-

nej bądp do odbiornika naturalnego po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleG; wody deszczowe, 
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, z 
terenów większych placów parkingowych i placów 
manewrowych - przed odprowadzeniem do kanali-
zacji - winny być oczyszczone w stosownych sepa-
ratorach,

11) projektowane kolektory kanalizacji deszczo-
wej muszą być zaopatrzone w urządzenia umorli-
wiające retencję sieciową,

12) dopuszcza się rozprowadzenie wód opado-
wych po terenie dziaEki budowlanej na terenie ozna-
czonym symbolem MN, 1MN/U i 2MN/U, pod wa-
runkiem, ir wody opadowe nie będą zalewaEy lub 
podtapiaEy terenów sąsiednich,

13) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyEącza 
energetyczne, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci,

14) dopuszcza się skablowanie linii 15 KV na tere-
nie jednostki MN, 1MN/U i 2MN/U,

15) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatoro-
wych w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-
trzebowania na energię elektryczną,

16) wytwarzanie energii cieplnej do celów grzew-
czych - docelowo na bazie ekologicznych pródeE cie-
pEa tj. energii elektrycznej, paliw pEynnych lub gazo-
wych itp.

17) zaopatrzenie w gaz z przesyEowej sieci wyso-
kiego ci[nienia poprzez jej rozbudowę na warunkach 
technicznych i ekonomicznych okre[lonych przez 
zarządcę sieci galowej,

18) usuwanie odpadów - w sposób zorganizowa-
ny (gromadzenie w pojemnikach i wywóz przez wy-
specjalizowane jednostki na skEadowisko gminne).

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§16. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu, stanowiący zaEącznik nr l do 

uchwaEy,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, stanowiące zaEącznik 
nr 2 do niniejszej uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowiące zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§17. Ustala się jednorazową opEatę od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci w związku z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, w przypadku zbycia nieruchomo[ci będących 
przedmiotem opracowania niniejszego planu, w wy-
soko[ciach:

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN -  5%
2) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U i 

2MN/U - 5%
3) dla terenu oznaczonego symbolem UC -  8%
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4) dla terenu oznaczonego symbolem ZP - 0%
5) dla terenu oznaczonego symbolem KD - 0%
6) dla terenu oznaczonego symbolem KDw - 0%
§18. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 

grunty rolne objęte planem 27,9941 ha.
§19. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 

Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.
§20. Uchyla się uchwaEę Nr XXXV/312/2009 

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 pap-
dziernika 2009 r. w sprawie ｧMiejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów 
Wielkopolski - dla dziaEek Nr 48/4, 49, 50, 52, 58, 
59/2, 60 i 61 poEoronych w obrębie geodezyjnym 
Karski oraz dziaEek Nr 398, 399, 400, 401, 402 po-
Eoronych w obrębie geodezyjnym Czekanówｦ.

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Piotr Zniegowski
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