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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:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic 
WaEeckiej i Podle[nej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są linie 
rozgraniczające ulic Zamiejskiej i WaEeckiej, cieku 
wodnego, dziaEek nr ewid. 277/1 i 277/2 oraz ul. 
Podle[nej, 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 
zagospodarowania przestrzennego m. PiEy w rejo-
nie ulic WaEeckiej i Podle[nej z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy, stanowiące zaEącznik nr 2 
do uchwaEy.

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic WaEeckiej 
i Podle[nej ｠ zadaG z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 
3 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) tereny górnicze, zagrorone osuwaniem się mas 
ziemnych oraz nararone na niebezpieczeGstwo po-
wodzi.

2. Na obszarze objętym planem występują:
1) obszary ochrony wód podziemnych;
2) zabytki;
3) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.
3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
2) szczególnych warunków zagospodarowania 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zaka-
zów zabudowy;

3) obszarów objętych scalaniem oraz szczegóEo-
wych zasad i warunków scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci. 

§3. Na obszarze objętym planem obowiązują na-
stępujące oznaczenia graficzne, okre[lone na rysun-
ku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodne z ewidencją gruntów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
niewystępujące w ewidencji gruntów;

3) obowiązujące linie zabudowy;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) wymagany kierunek przewarającej kalenicy;
6) integralne czę[ci nieruchomo[ci;
7) zasada podziaEu na dziaEki budowlane;
8) wymagana obsEuga komunikacyjna dziaEki, jako 

nakaz zjazdu z wyznaczonej drogi.

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

1) teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, oznaczenie na rysunku ｠ MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, w tym istniejącej i przewidzianej do zabudowy, 
oznaczenie na rysunku ｠ MN;

3) teren administracji, oznaczenie na rysunku - A;
4) tereny infrastruktury technicznej ｠ urządzenia, 

budynki i budowle:
a) elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku ｠ E,
b) kanalizacji [cieków komunalnych, oznaczenie 
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na rysunku ｠ Ks,
c) kanalizacji [cieków opadowych, oznaczenie na 

rysunku ｠ Kd;
5) tereny zieleni, stanowiące integralne czę[ci nie-

ruchomo[ci mieszkaniowych, w tym ogrodów przy-
domowych, zieleni urządzonej i zieleni naturalnej, 
ksztaEtującej ekosystemy terenów otwartych, ozna-
czenie na rysunku ｠ Z;

6) tereny komunikacji, obejmujące:
a) tereny dróg publicznych, w klasie technicznej:
- dróg lokalnych (ul. WaEecka), oznaczenie na ry-

sunku ｠ KD-L,
- dróg dojazdowych (ulice Podle[na i Zamiejska), 

oznaczenie na rysunku KD-D,
b) tereny dróg wewnętrznych, oznaczenie na ry-

sunku ｠ KDW,
c) teren przej[cia pieszego, Eączącego pętlę auto-

busową przy ul. WaEeckiej z ul. Zamiejską, oznacze-
nie na rysunku ｠ KDWx.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz 
rórnych zasadach zagospodarowania, oznaczone 
zostaEy dodatkowym symbolem cyfrowym, a wy-
rórnione w ustaleniach dziaEki zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej symbolem ｧmnｦ i cyfrą.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym tereny 
zieleni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 5, 
stanowią odpowiednio tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, dla których w przepisach o 
[rodowisku ustalone zostaEy dopuszczalne poziomy 
haEasu.

4. Na obszarze objętym planem nie dopuszcza się 
realizacji bazowych stacji telefonii komórkowej oraz 
obiektów o wysoko[ci 50,0 m od poziomu terenu 
i wyrszych, wymagających zgód, wynikających z 
przepisów Prawa lotniczego.

RozdziaE II
Zasady ochrony [rodowiska, krajobrazu kulturo-

wego i ksztaEtowania Eadu przestrzennego.

§5. Ochronę [rodowiska zapewnia się poprzez:
1) peEne techniczne uzbrojenie terenu, w tym 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowy od-
biór [cieków komunalnych i opadowych, z zacho-
waniem przepisów odrębnych;

2) selektywny system zbierania odpadów oraz po-
stępowanie zgodne z przepisami odrębnymi;

3) ksztaEtowanie terenów zieleni tworzących wiel-
koprzestrzenny system terenów otwartych, wyEą-
czonych z zabudowy;

4) ustalenia dotyczące standardów zabudowy, w 
tym wskapników powierzchni terenów biologicznie 
czynnych.

§6. 1. Dla ochrony dziedzictwa archeologiczne-
go, prowadzenie prac ziemnych związanych z za-

gospodarowaniem terenu objętego planem wymaga 
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, w celu ustalenia obowiązują-
cego inwestora zakresu badaG archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Budynki mieszkalne przy ul. WaEeckiej 13 i 17, 
oznaczone graficznie na rysunku, stanowią obiekty 
objęte formą ochrony zabytków, zgodnie z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Dla wymienionych budynków mają za-
stosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz Prawa budowlanego.

§7. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej (MW) ustala się:

1) zakaz nadbudowy istniejących budynków oraz 
zmiany formy dachów;

2) ochronę istniejącego budynku mieszkalnego, o 
której mowa w §6 ust. 2;

3) zakaz rozbudowy budynku mieszkalnego, z 
wyEączeniem docieplenia [cian zewnętrznych oraz 
obudowanych jednokondygnacyjnych partii wej-
[ciowych do budynku;

4) nakaz zachowania form elewacji, w tym detalu 
i otworów okiennych;

5) dopuszczalną rozbudowę budynku gospodar-
czego, z zachowaniem istniejącej wysoko[ci, formy 
dachu dwuspadowego i nachylenia poEaci dacho-
wych jak w budynku istniejącym;

6) wskapnik zabudowy nieprzekraczający 18% 
powierzchni dziaEki;

7) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszą nir 40% powierzchni dziaEki.

§8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala się następujące warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenów:

1) teren MN1 ｠ obejmujący jedną zabudowaną 
dziaEkę, z dopuszczalną rozbudową:

a) budynku mieszkalnego w obowiązującej linii za-
budowy, ksztaEtującej pierzeję ul. Podle[nej, z za-
stosowaniem:

- wysoko[ci jak w budynku istniejącym,
- nachylenia poEaci dachowych jak w budynku ist-

niejącym,
- formy dachu symetrycznego,
- zakazu formy dachu pEaskiego,
b) budynku gospodarczego o wysoko[ci I kondy-

gnacji, powierzchni nieprzekraczającej 60,0 m2, na-
chyleniu poEaci dachowych nie mniejszym nir 20o i 
formy dachu dwuspadowego,

c) o Eącznej powierzchni zabudowy nieprzekra-
czającej 20% powierzchni dziaEki i wymaganej po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego nie mniej-
szej nir 45% powierzchni dziaEki;

2) teren MN2 ｠ przewidziany do zabudowy i zago-
spodarowania na trzech dziaEkach budowlanych; na 
kardej dziaEce dopuszcza się:

a) zabudowę jednym budynkiem mieszkalnym 
wolno stojącym, o wysoko[ci II kondygnacji nad-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 ｠ 14196 ｠ Poz. 2461

ziemnych, w tym poddasze urytkowe o nachyleniu 
poEaci dachowych nie mniejszym nir 35o lub I kondy-
gnacji nadziemnej, z nachyleniem poEaci dachowych 
35o (poddasze nieurytkowe), z wyEączeniem dziaEki 
oznaczonej symbolem ｧmn1ｦ, dla której dopuszcza 
się zabudowę budynkiem jednokondygnacyjnym lub 
dwukondygnacyjnym o dachu wielospadowym i na-
chyleniu poEaci nie mniejszym nir 30o,

b) zabudowę jednym jednokondygnacyjnym bu-
dynkiem gospodarczym nieprzekraczającym 40,0 
m2 powierzchni zabudowy i wysoko[ci 4,0 m od 
poziomu terenu przy wej[ciu do budynku i geometrii 
dachów dwu lub wielospadowych, w nawiązaniu do 
formy dachu w budynku mieszkalnym,

c) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczają-
cą 30% powierzchni dziaEki,

d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 50% powierzchni dziaEek lub powierzchni wy-
znaczonego terenu ｧmn1ｦ;

3) teren MN3 ｠ przewidziany do zabudowy i za-
gospodarowania na trzech dziaEkach budowlanych; 
na kardej dziaEce dopuszcza się realizację dwóch 
budynków, w tym:

a) jeden budynek mieszkalny wolno stojący, o 
wysoko[ci II kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze urytkowe o nachyleniu poEaci nie mniejszym 
nir 35o lub I kondygnacji nadziemnej, z nachyleniem 
poEaci 35o (poddasze nieurytkowe), z zastosowa-
niem:

- symetrycznego nachylenia poEaci dachowych,
- kalenicowego usytuowania budynków wzdEur 

drogi wewnętrznej,
b) jeden budynek gospodarczy o wysoko[ci nie-

przekraczającej 4,0 m od poziomu terenu przy wej-
[ciu do budynku, z zastosowaniem:

- symetrycznego dachu dwuspadowego,
- nachylenia poEaci dachowych nie mniejszego nir 

20o,
- zakazu lokalizowania budynku przy granicy dziaE-

ki sąsiedniej, z dopuszczeniem odlegEo[ci od granic 
dziaEek ｠ 1,5 m oraz od linii rozgraniczających drogi 
wewnętrzne: KDW1 ｠ co najmniej ｠ 5,0 m; KDW2 
｠ co najmniej ｠ 10,0 m,

- powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25,0 
m2,

c) Eączna powierzchnia zabudowy nieprzekracza-
jąca 40% powierzchni dziaEki oraz powierzchnia 
terenu biologicznie czynnego nie mniejsza nir 25% 
powierzchni dziaEki;

4) teren MN4 ｠ przewidziany do zabudowy na 
dwóch dziaEkach budowlanych, z zastosowaniem 
ustaleG dla budynków okre[lonych w pkt 3 lit. a 
i b, z wyEączeniem wymaganej odlegEo[ci od drogi 
wewnętrznej KDW1 dla budynków gospodarczych 
oraz następujących wskapników:

a) Eącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczają-
cej:

- dla dziaEki ｧmn1ｦ ｠ 25% powierzchni dziaEki,
- dla dziaEki ｧmn2ｦ ｠ 22% powierzchni dziaEki,
b) powierzchni terenu biologicznie czynnego nie 

mniejszej nir 25% powierzchni dziaEki,
5) teren MN5 ｠ teren przewidziany do zabudowy 

i zagospodarowania na sze[ciu dziaEkach, wydzielo-
nych zgodnie z okre[loną zasadą podziaEu na dziaEki 
budowlane, w tym integralnych czę[ci nieruchomo-
[ci (Z) zaliczanych do powierzchni dziaEki, odnoszą-
cej się do wskapników powierzchni zabudowy oraz 
terenu biologicznie czynnego; dla wyznaczonych 
dziaEek warunki zabudowy i zagospodarowania 
ustala się następująco:

a) dziaEka ｧmn1ｦ:
- jeden budynek mieszkalny wolno stojący o wy-

soko[ci do II kondygnacji nadziemnych i wysoko[ci 
kalenicy od poziomu terenu wzdEur obowiązującej 
linii zabudowy nieprzekraczającej wysoko[ci istnie-
jącego budynku nr 15; forma dachu symetrycznego 
dwuspadowego o nachyleniu poEaci dachowych nie 
mniejszym nir 35o,

- jeden budynek gospodarczy lub gospodarczo-
gararowy wolno stojący, o wysoko[ci nieprzekra-
czającej 4,0 m od poziomu terenu przy wej[ciu do 
budynku, z dachem dwuspadowym,

- powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 40% 
powierzchni terenu ograniczonego obowiązującą i 
maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
mniejsza nir 40% powierzchni dziaEki,

b) dziaEka ｧmn2ｦ:
- jeden budynek mieszkalny wolno stojący, o wy-

soko[ci II kondygnacji nadziemnych, w tym podda-
sze urytkowe o nachyleniu poEaci dachowych nie 
mniejszym nir 35o lub I kondygnacji nadziemnej, z 
nachyleniem poEaci dachowych nie mniejszym nir 
30o,

- jeden budynek gospodarczy lub gospodarczo-
gararowy wolno stojący, o wysoko[ci nieprzekra-
czającej 4,0 m od poziomu terenu przy wej[ciu do 
budynku, z dachem dwuspadowym,

- powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 30% 
powierzchni terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
mniejsza nir 50% powierzchni dziaEki,

c) dziaEka ｧmn3ｦ, dla której dopuszcza się budowę 
drugiego budynku w formie okre[lonej w pkt 5 lit. 
b, z zakazem realizacji nowej zabudowy gospodar-
czej oraz nakazem zachowania formy budynku ist-
niejącego, ksztaEtującego pierzeję ul. WaEeckiej a w 
przypadku rozbiórki istniejących budynków obowią-
zują ustalenia jak dla dziaEki ｧmn1ｦ; dla caEej dziaEki 
obowiązuje:

- powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 30% 
powierzchni terenu ograniczonego obowiązującą 
oraz maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
mniejsza nir 50% powierzchni dziaEki,

d) dziaEka ｧmn4ｦ: zastosowanie warunków okre-
[lonych w pkt 5 lit. a,

e) dla dziaEki zabudowanej nr ewid. 280/1 po-
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wierzchnia zabudowy nie more przekraczać 150% 
powierzchni zabudowanej w dniu podjęcia uchwaEy 
i obejmuje istniejący budynek mieszkalny i dopusz-
czalną realizację jednego budynku gospodarczego w 
formie okre[lonej jak na terenie ｧmn1ｦ, 

f) dla dziaEki zabudowanej nr ewid. 280/3 obowią-
zuje nakaz zachowania formy zabytkowego budyn-
ku nr 13, ksztaEtującego pierzeję ul. WaEeckiej, w 
tym gabarytów, nachylenia poEaci dachowych, ele-
wacji i otworów okiennych oraz powierzchni terenu 
biologicznie czynnego nie mniejszej nir powierzch-
nia wyznaczonego terenu ｠ Z (integralna czę[ć nie-
ruchomo[ci); ustalenia zachowania formy budynku 
dotyczą równier w przypadku rozbiórki i nowej za-
budowy;

6) teren MN6 ｠ jedna dziaEka zabudowana, z mor-
liwo[cią jej powiększenia wzdEur przej[cia pieszego 
KDWx, dla której ustala się:

a) zakaz nowej zabudowy, 
b) zakaz nadbudowy istniejących budynków,
c) dopuszczalną rozbudowę istniejących budyn-

ków nieprzekraczającą 120% powierzchni zabudo-
wy w dniu podjęcia uchwaEy,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszą nir 25% powierzchni wyznaczonego tere-
nu.

2. Grodzenie terenów zieleni (Z), stanowiących 
integralne czę[ci nieruchomo[ci mieszkaniowych 
more być zrealizowane w odlegEo[ci nie mniejszej 
nir 1,5 m od linii brzegu wód powierzchniowych 
(obszar poza planem).

3. Na terenie zieleni (Z), stanowiącym integralną 
czę[ć nieruchomo[ci MN2 ｠ ｧmn1ｦ nalery zapew-
nić dostęp eksploatacyjny do istniejącej sieci kana-
lizacji deszczowej.

§9. Na terenie administracji (A), o którym mowa 
w §4 ust. 1 pkt 3, zachowuje się istniejący obiekt 
administracyjny Lasów PaGstwowych; w przypadku 
likwidacji wyznaczonej funkcji ｠ teren winien stano-
wić integralną czę[ć sąsiedniej dziaEki budowlanej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wyzna-
czonym terenie MN3.

§10. 1. Dla wyznaczonych terenów infrastruktury 
technicznej, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 4, 
ustala się zabudowę obiektami, zgodnie z wyzna-
czoną funkcją.

2. Na terenie elektroenergetyki (E) dopuszcza się 
zachowanie istniejącej sEupowej trafostacji, z zaka-
zem wyprowadzania napowietrznych linii elektro-
energetycznych niskiego napięcia, sEurących obsEu-
dze wyznaczonych terenów mieszkaniowych.

RozdziaE III
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§11. 1. Zewnętrzną obsEugę komunikacyjną ob-
szaru zapewnia droga lokalna (ul. WaEecka), w 

powiązaniu z podstawowym ukEadem komunika-
cyjnym miasta, w tym dróg dojazdowych (ul. Za-
miejska i Podle[na).

2. W pasie drogowym ul. WaEeckiej zachowuje się 
istniejącą pętlę autobusową, sEurącą obsEudze rejo-
nu ulic: Zamiejskiej, Pogodnej i WaEeckiej.

§12. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza 
się drogi wewnętrzne KDW1 i KDW2, sEurące ob-
sEudze wyznaczonych terenów oraz urządzeG infra-
struktury technicznej.

2. Wyznaczone drogi wewnętrzne, o których 
mowa w ust. 1, sEurą obsEudze dziaEek, dla których 
zapewniają dostęp, z obowiązkiem zapewnienia sEu-
rebno[ci drogowej, sEurącej realizacji oraz eksplo-
atacji planowanych sieci i wyznaczonych terenów 
kanalizacji [cieków komunalnych (Ks) i kanalizacji 
[cieków opadowych (Kd).

3. Wyznaczone drogi wewnętrzne mogą stanowić 
drogi pieszo-jezdne, bez wyodrębniania chodnika.

§13. 1. Dla terenów przeznaczonych do zabudo-
wy ustala się następujące zasady budowy, rozbu-
dowy i modernizacji systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę ｠ z miejskich 
sieci wodociągowych;

2) zbiorowe odprowadzenie [cieków komunal-
nych ｠ do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej;

3) zbiorowe odprowadzenie [cieków opadowych 
i roztopowych ｠ do miejskich sieci kanalizacji desz-
czowej, poprzez urządzenia oczyszczające do istnie-
jących rowów (lokalny system hydrograficzny);

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

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

6) zaopatrzenia w energię cieplną ｠ z lokalnych 
systemów grzewczych, z zastosowaniem paliw 
charakteryzujących się niską emisyjno[cią do [rodo-
wiska, w szczególno[ci gazu, speEniających wyma-
gania programu ochrony powietrza dla strefy powiat 
pilski.

2. Tereny zabudowane przy ul. WaEeckiej i Podle-
[nej oraz wyznaczone dziaEki do zabudowy w pierzei 
ul. WaEeckiej posiadają peEne uzbrojenie techniczne.

3. Dla terenu MN2 oraz dziaEek na terenach MN3 
i MN5, wymagających odprowadzenia [cieków do 
planowanej przepompowni Ks ｠ do czasu realizacji 
zbiorowego odbioru [cieków komunalnych dopusz-
cza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpEy-
wowych, z wywozem do punktów zlewnych miej-
skiej oczyszczalni [cieków komunalnych.

4. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni [cie-
ków.

§14. Gospodarowanie odpadami wytworzonymi 
na obszarze objętym planem, obejmującymi równier 
przemieszczanie mas ziemnych powstaEych w pro-
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cesie inwestycyjnym, nastąpi poprzez komunalny 
system odbioru odpadów oraz postępowanie zgod-
ne w Planem gospodarki odpadami dla Gminy PiEa 
oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§15. 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.

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

§17. 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 XXXVII/353/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 
18 marca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta PiEy w rejonie ul. Podle[nej ｠ Brukowej (Dz. 
Urz. Woj. Pil. Nr 10 poz. 38 z 14.04.1997 r.);

2) Nr VII/50/07 Rady Miasta PiEy z dnia 6 marca 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Za-
miejskiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 51 poz. 1275 z 
10.04.2007 r.).

§18. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
daty 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 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 ulic WaEeckiej i 
Podle[nej z ustaleniami zmiany studium uwarunko-
waG i kierunków 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 stanowi teren ekstensywnej 

zabudowy mieszkaniowej przy ul. WaEeckiej (rejon 
pętli autobusowej), w znacznej czę[ci nieobjęty 
ustaleniami planu. W studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
PiEy jest to teren przeznaczony jest pod zabudowę 
na cele mieszkalnictwa, z uwzględnieniem powią-
zaG ekologicznych obszaru. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ulic WaEeckiej i 
Podle[nej jest zgodny z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy w zakresie przeznaczenia 
terenu, zasad ochrony [rodowiska, kierunków roz-
woju komunikacji i infrastruktury technicznej oraz 
polityki przestrzennej.

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 rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie 
ulic WaEeckiej i Podle[nej, obejmują realizację nastę-
pujących inwestycji:

1) sieci wodociągowej o [rednicy Ø100 mm i dEu-
go[ci L = 165,0 m w drogach KDW1 i KDW2;

2) sieci kanalizacji deszczowej
a) w ulicy Zamiejskiej i WaEeckiej ｠ o [rednicy 

Ø500 mm i dEugo[ci L = 290,0 m,

b) w drodze KDW2 ｠ o [rednicy Ø300 mm i dEu-
go[ci L = 70,0 m z podczyszczalnią [cieków opa-
dowych Kd;

3) sieci kanalizacji sanitarnej o [rednicy Ø200 mm 
i dEugo[ci L = 120,0 m ｠ w drogach KDW1 i KDW2;

4) lokalnej przepompowni [cieków komunalnych 
Ks ｠ kpl.1;

5) rurociągu tEocznego o [rednicy Ø90 mm i dEu-
go[ci L = 50,0 m.

§2. 1. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasa-
dami okre[lonymi w wieloletnich planach rozwoju 
i modernizacji sieci infrastruktury technicznej oraz 
strategią rozwoju miasta PiEy.

2. Zadania inwestycyjne wymienione w §1, pkt 
3, 4 i 5 mogą być realizowane na zasadach partner-
stwa publiczno-prywatnego.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XLVI/564/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 30 marca 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIA-
STA PIDY W REJONIE ULIC WADECKIEJ I PODLEZNEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XLVI/564/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 30 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY W REJONIE ULIC WADECKIEJ I PODLEZNEJ, INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA


