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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 
2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. 
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413) Rada Miasta PiEy stwierdza zgod-
no[ć miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy w rejonie ul. Ksiąręcej z 
ustaleniami zmiany studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy 
(uchwaEa Nr XLIV/546/06 Rady Miasta PiEy z dnia 
24 stycznia 2006 r. ).

UZASADNIENIE
Obszar objęty miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego okre[lony zostaE w studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy, jako teren przeznaczony pod 
zabudowę. W strukturze przestrzennej miasta jest 
to rejon przewarającej zabudowy mieszkaniowej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Ksiąręcej 
jest zgodny z ustaleniami zmiany studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta w zakresie: przeznaczenia obszaru, 
zasad ochrony [rodowiska, kierunków rozwoju in-
frastruktury technicznej oraz polityki przestrzennej.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XLVI/566/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 30 marca 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA PIDY W REJONIE UL. KSIĄqĘCEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 
167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 
r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 
2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. 
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 
130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 
225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, 
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta 
PiEy uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Dą-
browskiego i ul. 500 Lecia PiEy, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linie roz-

graniczające rzeki Gwdy, pasa drogowego ul. 500 
Lecia PiEy (obwodnica [ródmiejska) i ul. Dąbrowskie-
go oraz terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone graficznie na rysunku planu.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy;

2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego m. PiEy w rejonie 
ul. Dąbrowskiego i ul. 500 Lecia PiEy z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta PiEy, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa 
w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) zabytki i dobra kultury wspóEczesnej.
2. Na obszarze objętym planem występuje:
1) obszar ochrony wód podziemnych;
2) obszar bezpo[redniego zagrorenia powodzią;
3) udokumentowane stanowiska archeologiczne.
3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich po-
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UCHWADA Nr XLVI/567/10 RADY MIASTA PIDY

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Dąbrowskiego i 
ul. 500 Lecia PiEy
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nownym podziaEem;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów.

§3. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) teren istniejących garary, oznaczenie na rysun-
ku ｠ KG;

2) teren istniejącego parkingu, oznaczenie na ry-
sunku ｠ KP;

3) teren zieleni naturalnej, izolacyjnej, oznaczenie 
na rysunku ｠ Z;

4) teren istniejących urządzeG zbiorowego odpro-
wadzenia [cieków opadowych i roztopowych, ozna-
czenie na rysunku ｠ Kd;

5) tereny dróg publicznych, oznaczenie na rysun-
ku KD, obejmujące:

a) czę[ć pasa drogowego drogi gEównej, oznacze-
nie na rysunku ｠ KD-G (ul. 500 Lecia PiEy),

b) czę[ć pasa drogowego drogi lokalnej, ozna-
czenie na rysunku ｠ KD-L (ul. Dąbrowskiego) ｠ do 
skrzyrowania z drogą gEówną oraz zjazd do ulic Dą-
browskiego i Bema, w klasie technicznej dróg dojaz-
dowych, oznaczenie na rysunku ｠ KD-D;

6) teren drogi wewnętrznej, zapewniającej do-
jazd do istniejących garary i urządzeG infrastruktury 
technicznej, oznaczenie na rysunku ｠ KDW.

2. Na obszarach zieleni naturalnej Z, drogi gEów-
nej KD-G oraz urządzeG zbiorowego odprowadzenia 
[cieków opadowych i roztopowych ｠ Kd, wystę-
puje obszar bezpo[redniego zagrorenia powodzią, 
oznaczony na rysunku graficznie i symbolem ｧzzｦ.

§4. 1. Dla wyznaczonych terenów, o których 
mowa w §3, ustala się następujące warunki zago-
spodarowania:

1) teren istniejących garary (KG), z zakazem roz-
budowy i nadbudowy istniejących obiektów, z wy-
Eączeniem dziaEki nr ewid. 309, dla której dopuszcza 
się rozbudowę budynku w liniach rozgraniczających 
dziaEkę, z zachowaniem istniejącej wysoko[ci obiek-
tu; dziaEka nr ewid. 320 stanowi drogę wewnętrzną 
i zapewnia dostęp do drogi publicznej poprzez drogę 
wewnętrzną KDW;

2) teren istniejącego parkingu (KP) z morliwo[cią 
modernizacji i budowy miejsc postojowych o na-
wierzchni utwardzonej, w tym zjazdów z drogi we-
wnętrznej ｠ KDW;

3) teren zieleni naturalnej (Z) o przewarającej 
funkcji zieleni izolacyjnej i przestrzeni biologicznie 
czynnej, z uwzględnieniem:

a) przebiegu samodzielnej [cierki rowerowej lub 
pieszo-rowerowej, Eączącej ul. (centrum), stanowią-
cej czę[ć ogólnomiejskiej rekreacyjnej trasy rowe-
rowej,

b) dopuszczalnej realizacji nieuszczelnionych 
przej[ć pieszych i zieleni urządzonej,

c) wymaganych nasadzeG zieleni szpalerowej, sEu-
rącej ochronie akustycznej terenów zabudowy wie-
lorodzinnej;

4) teren istniejących urządzeG zbiorowego odpro-
wadzenia [cieków opadowych i roztopowych (Kd), 
stanowiący element systemu ogólnomiejskiego, z 
dopuszczalną budową, rozbudową i modernizacją 
obiektów i urządzeG związanych z funkcją terenu;

5) teren istniejących i planowanych dróg (KD), 
stanowiący czę[ć podstawowego ukEadu komunika-
cyjnego miasta, sEurący realizacji ukEadu ulicznego, 
w tym [cierek rowerowych w pasie komunikacyj-
nym obwodnicy [ródmiejskiej;

6) teren drogi wewnętrznej (KDW) zapewniającej 
dostęp komunikacyjny do wyznaczonych terenów 
oraz eksploatacyjny do sieci ogólnomiejskich, z obo-
wiązkowym nasadzeniem zieleni szpalerowej. 

2. Dla realizacji drogi gEównej (KD-G), jednojez-
dniowej, z obiektem mostowym, obowiązują wa-
runki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, rozwiązania zgodne z 
decyzją o pozwoleniu na budowę (obiekt w realiza-
cji) oraz zakaz zjazdu na tereny sąsiadujące z drogą. 
Dla ochrony [rodowiska przed haEasem i wibracjami 
wymagane jest nieprzekraczanie warto[ci dopusz-
czalnych okre[lonych w przepisach odrębnych, a 
w przypadku ich przekroczenia zastosowanie osEon 
akustycznych, w tym zieleni dpwiękoizolacyjnej 
sEurącej ochronie akustycznej terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej (obszar poza planem).

3. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
zakaz realizacji nowych budynków oraz wolno sto-
jących obiektów, w tym instalacji, reklam, masztów 
itp. elementów.

4. Dla obszarów bezpo[redniego zagrorenia po-
wodzią, o których mowa w §3 ust. 2, obowiązują 
zapisy Prawa wodnego, odnoszące się do zakazów 
i ograniczeG w ich zagospodarowaniu.

§5. 1. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez 
okre[lone w uchwale:

1) techniczne uzbrojenie terenu, zapewniające 
ochronę [rodowiska wodnego;

2) selektywny system zbierania odpadów;
3) wyEączenie z zabudowy obszarów nararonych 

na niebezpieczeGstwo powodzi.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

zabronione jest wykonywanie robót utrudniających 
ochronę przed powodzią w szczególno[ci zmian w 
uksztaEtowaniu terenu oraz sadzenia drzew i krze-
wów.

§6. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
prowadzenie prac ziemnych związanych z zago-
spodarowaniem terenu objętego planem wymaga 
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, w celu ustalenia obowiązują-
cego inwestora zakresu badaG archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7. 1. Istniejące uzbrojenie obszaru objętego pla-
nem zapewnia obsEugę wyznaczonych terenów w 
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zakresie:
1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę ｠ z miejskich 

sieci wodociągowych;
2) zbiorowego odprowadzenia [cieków komunal-

nych ｠ do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej;
3) zbiorowego odprowadzenia [cieków opado-

wych i roztopowych ｠ do miejskich sieci kanalizacji 
deszczowej, ze zrzutem do rz. Gwdy poprzez urzą-
dzenia oczyszczające na wyznaczonym terenie Kd;

4) zasilania w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu energetycznego;

5) zasilania w gaz ziemny ｠ z istniejącego syste-
mu gazociągowego;

6) zaopatrzenia w ciepEo ｠ zdalaczynnego, z ko-
tEowni rejonowej KR ｧKoszyceｦ.

2. W związku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga 
się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§8. Gospodarowanie odpadami powstającymi 
na obszarze objętym planem, w tym równier prze-
mieszczanie mas ziemnych powstaEych w procesie 
inwestycyjnym, nastąpi poprzez komunalny system 
odbioru odpadów oraz postępowanie zgodne z Pla-
nem gospodarki odpadami dla Gminy PiEa oraz prze-
pisami szczególnymi w tym zakresie.

§9. Dla wszystkich terenów objętych planem 
ustala się stawkę 30%, stanowiącą podstawę do 

okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§10. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta PiEy.

§11. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, na obszarze objętym planem, tracą 
moc ustalenia następujących uchwaE:

1) Nr XLVII/478/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 
29 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy 
w rejonie ul. Dąbrowskiego-Bema (Dz. Urz. Woj. Pil. 
Nr 7 poz. 41 z 07.04.1998 r.);

2) Nr XIII/161/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 
papdziernika 2003 r. w sprawie zmiany miejscowe-
go planu szczegóEowego zagospodarowania prze-
strzennego PiEa ｠ dolina rzeki Gwdy (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Nr 216 poz. 4689 z 30.12.2003 r.).

§12. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta PiEy
(-) PaweE Jarczak
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, 
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta 
PiEy stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie 
ul. Dąbrowskiego i ul. 500 Lecia PiEy w zakresie 
zasad ochrony i ksztaEtowania [rodowiska oraz re-
alizacji podstawowego ukEadu komunikacyjnego z 
ustaleniami zmiany studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy 
(uchwaEa Nr XLIV/546/06 Rady Miasta PiEy z dnia 
24 stycznia 2006 r.).

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XLVI/567/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 30 marca 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIA-
STA PIDY W REJONIE UL. DĄBROWSKIEGO I UL. 500 LECIA PIDY Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUN-

KOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami) i art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala, co na-
stępuje.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Drawsko -wie[ Mary 
lin, zwany dalej ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 
zatwierdzonego uchwaEą nr XX/138/2000 z dnia 
26.04.2000 r. 

2. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 - czę[ć graficzna planu, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ;
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu;
3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) zaEącznik nr 4 - spis obiektów zabytkowych 
objętych ochroną konserwatorską w miejscowo[ci 
Marylin.

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek.

§2. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny podlegające ochronie ustalone na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, nara-
rone na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagrorone 
osuwaniem się mas ziemnych.

§3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich po-

nownym podziaEem;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów.

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) symbole oznaczające przeznaczenie terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu;
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-

wy.
2. PozostaEe, niewymienione w ust. l elementy ry-

sunku planu, mają charakter informacyjny i nie są 
obowiązującymi ustaleniami planu.

§5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odle-
gEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku od 
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UCHWADA Nr XLIII/260/2010 RADA GMINY DRAWSKO

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko - wie[ Marylin


