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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zmianami) w związku uchwaEą Nr XLI/321/2009 
Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2009 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
KoEa w rejonie ulicy PCK oraz w rejonie ulicy ks. 
Serafina OpaEki, Rada Miejska w Kole uchwala, co 
następuje:

DZIAD I
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
KoEa w rejonie ulicy PCK oraz w rejonie ulicy ks. Se-
rafina OpaEki z ustaleniami Studium UwarunkowaG i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta KoEa uchwalonego uchwaEą nr XVI/100/99 Rady 
Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 1999 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta KoEa w rejonie ulicy PCK 
oraz w rejonie ulicy ks. Serafina OpaEki, zwany dalej 
planem.

§2. ZaEącznikami do planu są:
1) rysunki planu w skali 1:500, stanowiące za-

Eączniki nr 1 i nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 3;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 4.

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

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

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice obszarów biegnące na rysunku planu wzdEur 
linii podziaEów geodezyjnych lub linii rozgraniczają-
cych nalery traktować, jako oznaczenia biegnące po 
tych liniach.

§4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane;

2) urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
sEurący reklamie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
przed którą nie wolno wprowadzać nowej zabudo-
wy, dopuszcza się przed linią zabudowy wysunięcie 
elementów budynków w szczególno[ci takich jak: 
schody wej[ciowe, pochylnie dla niepeEnospraw-
nych, zadaszenia;

4) obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, któ-
ra w szczególno[ci sEury odprowadzaniu [cieków, 
dostarczaniu wody, ciepEa, energii elektrycznej, 
gazu, podziemną infrastrukturę teletechniczną a 
takre stacje transformatorowe, obiekty przepom-
powni [cieków, stacje gazowe, urządzenia meliora-
cji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych 
odpadów komunalnych;

5) przeznaczeniu podstawowym, dominującym - 
nalery przez to rozumieć dominujący (gEówny) spo-
sób zagospodarowania terenu;

6) symbol przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć oznaczenie poszczególnych terenów, okre[la-
jące ich przeznaczenie;

7) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ nale-
ry przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicz-
nie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie;

8) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem i numerem;

9) urządzeniu pomocniczym - nalery przez to ro-
zumieć wyposarenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a takre oznakowanie sEurące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwporarowej i obrony cywilnej, urzą-
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dzenia sEurące informacji o terenie, a takre wiaty 
przystankowe oraz ogólnodostępne stacje telefo-
niczne.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad 

urytkowania, zagospodarowania i zabudowy ob-
szaru objętego ustaleniami planu

§5. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, ustala 
się następujące przeznaczenia terenów, przyporząd-
kowując im wskazany obok symbol przeznaczenia:

U1 - tereny zabudowy usEugowej
U2 ｠ tereny zabudowy usEugowej

§6. Cele publiczne takie jak: obiekty obsEugi tech-
nicznej wymienione w §4 pkt 4, urządzenia pomoc-
nicze wymienione w §4 pkt 9, oraz place, zieleG, 
tereny komunikacji wewnętrznej jezdnej, pieszo-
jezdnej i pieszej, miejsca postojowe, drogi rowe-
rowe, podziemną infrastrukturę techniczną, morna 
realizować na terenach U1 i U2 w sposób zgodny 
przepisami szczególnymi i zasadami wspóErycia 
spoEecznego.

§7. Zagospodarowanie i zabudowę nalery wyko-
nywać w sposób zapewniający prawidEową eksplo-
atację obiektów zaliczanych do celów publicznych, 
w szczególno[ci: obiektów obsEugi technicznej, oraz 
obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpie-
czeGstwa paGstwa.

§8. Plan nie wyznacza terenów przeznaczonych 
wyEącznie na cele publiczne.

RozdziaE III
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze 

względu na wymagania ochrony [rodowiska i zdro-
wia ludzi oraz w zakresie ochrony przyrodniczej, 
ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć 
wody, ochrony zbiorników wód otwartych, zagro-
reG związanych z osuwaniem się mas ziemnych, 

terenów górniczych

§9. 1. Obszary objęte planem nie podlegają ochro-
nie przyrodniczej, znajdują się poza obszarami ochro-
ny przeciwpowodziowej. Tereny objęte planem nie 
są terenami górniczymi, nie są zagrorone osuwa-
niem się mas ziemnych, nie znajdują się w strefach 
ochronnych wód powierzchniowych, nie znajdują 
się z strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej, stąd 
w tym względzie nie ustala się wymagaG.

2. Obszary objęte planem znajdują się na terenie 
gEównego zbiornika wód podziemnych nr 150 Pra-
dolina Warszawsko-BerliGska, który jest zbiornikiem 
wód czwartorzędowych objętym rerimem wysokiej 
ochrony, a takre na terenie gEównego zbiornika wód 
podziemnych nr 151 górnokredowego zbiornika 
szczelinowo-porowego Turek - Konin ｠ KoEo objęte-
go rerimem najwyrszej ochrony. W celu ochrony ob-

szarów GZWP nakazuje się prowadzenie wszelkich 
inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszcze-
niu wód podziemnych, przestrzeganie zasad zago-
spodarowania okre[lonych w przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony wód podziemnych.

§10. 1. Posiadający do dziaEki budowlanej tytuE 
prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od dziaEaG, które by zakEóca-
Ey korzystanie z nieruchomo[ci sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze spoEeczno-gospo-
darczego przeznaczenia nieruchomo[ci i stosunków 
miejscowych.

2. Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielo-
rodzinnej.

3. Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji obiek-
tów telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatro-
wych.

§11. Ustala się następujące warunki postępowa-
nia z odpadami:

1. wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich se-
lektywnej zbiórki, umorliwiającej pópniejszy odzysk 
lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochro-
ny [rodowiska;

2. ustala się obowiązek gromadzenia segregowa-
nych odpadów w przystosowanych do tego pojem-
nikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach 
na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie 
zgodne z planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi;

3. odpady niebezpieczne, w szczególno[ci: oleje 
odpadowe, zuryte baterie i akumulatory winny być 
gromadzone w hermetycznych pojemnikach i prze-
kazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich od-
zysku lub unieszkodliwienia;

4. zakazuje się na terenie planu tworzenia skEado-
wisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów;

5. w celu realizacji selektywnej zbiórki, karda 
dziaEka budowlana powinna być wyposarona w od-
dzielne oznaczone pojemniki przeznaczone do gro-
madzenia zmieszanych, odpadów ulegających bio-
degradacji oraz surowców wtórnych;

6. masy ziemne powstaEe podczas realizacji inwe-
stycji budowlanych nalery zagospodarować w ra-
mach wEasnej nieruchomo[ci lub w miejscu wskaza-
nym przez miasto lub w sposób zgodny z przepisami 
prawa.

RozdziaE IV
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlega-

jących ochronie ze względu na wymagania ochrony 
zabytków i dóbr kultury wspóEczesnej

§12. Na obszarze objętym planem nie znajdu-
ją się obiekty objęte ochroną konserwatorską, nie 
stwierdzono występowania zewidencjonowanych 
stanowisk archeologicznych. W przypadku odkrycia 
w trakcie robót budowlanych przedmiotów, co do 
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których istnieje przypuszczenie, ir są one zabytka-
mi, nalery postępować zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

RozdziaE V
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy oraz obsEugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji

§13. Na terenach objętych planem dopuszcza się 
przebudowę istniejących podziemnych sieci infra-
struktury technicznej. Dopuszcza się takre realiza-
cję nowych podziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej. Zakazuje się realizacji napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych.

§14. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury:

1) budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki;

2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się 
będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej; na te-
renie, gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w 
zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie 
z istniejącej sieci nie będzie morliwe, dopuszcza się 
budowę stacji transformatorowych i sieci zasilają-
cych [redniego i niskiego napięcia odpowiednio do 
zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wy-
danymi przez przedsiębiorstwo energetyczne;

3) sieci elektroenergetyczne nalery realizować 
jako kablowe;

4) dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) wymagane 
jest zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci 
gazociągów [redniego ci[nienia zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa;

6) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej;

7) ustala się obowiązek odprowadzenia [cieków 
bytowych do kanalizacji sanitarnej;

8) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych 
placów i parkingów do kanalizacji deszczowej, na 
zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;

9) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych w dachów budynków do 
kanalizacji deszczowej na zasadach uzgodnionych 
z zarządcą sieci lub poprzez ich rozprowadzenie 
na powierzchni biologicznie czynnej nieruchomo[ci 
wEasnej na zasadach zgodnych z przepisami odręb-
nymi;

10) zakazuje się odprowadzania [cieków do zbior-
ników bezodpEywowych;

11) ustala się zaopatrzenie w ciepEo z miejskiej 
sieci cieplnej, dopuszcza się takre ogrzewanie gazo-
we, pompami ciepEa, ogrzewanie energią elektrycz-
ną, ogrzewania solarne.

§15. Na terenach objętym planem, ustala się na-
stępujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych:

§16. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się tere-
nów dróg publicznych.

2. Zjazdy na teren U1 nalery wykonać z ulicy PCK 
oraz istniejących dróg wewnętrznych.

3. Zjazdy na teren U2 nalery wykonać z ulicy 
powiatowej ｠ ks. Serafina OpaEki i ulicy miejskiej - 
Przesmyk.

4. Niepubliczne tereny komunikacji wewnętrznej 
jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi ko-
munikacji pieszej, morna realizować na kardym te-
renie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i 
zasadami wspóErycia spoEecznego.

5. Przy budowie ogrodzeG od strony ulic w obrę-
bie Euków i skrzyrowaG nalery uwzględnić ogrodze-
nia arurowe i pozostawienie trójkątów widoczno[ci 
min. 5x5 m.

6. Lokalizację nowych zjazdów z dróg jak i prze-
budowę istniejących nalery uzgadniać z zarządcami 
dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.

RozdziaE VI
Ogólne zasady i warunki scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci

§17. Nie przewiduje się podziaEu poszczególnych 
terenów funkcjonalnych poza wydzieleniem dziaEek 
w liniach rozgraniczających tereny. Dla dziaEek lub 
zespoEów dziaEek, których ksztaEt, wielko[ć, struk-
tura wEasno[ciowa, dostępno[ć do dróg publicz-
nych i infrastruktury, uksztaEtowanie i istniejące po-
krycie szatą ro[linną utrudniają ich wykorzystanie 
oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu 
dopuszcza się ich poEączenie lub podzielenie w opar-
ciu o przepisy odrębne z zakresu gospodarki nieru-
chomo[ciami.
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§13. Na terenach objętych planem dopuszcza się przebudowę istniejących podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 
Dopuszcza się także realizację nowych podziemnych sieci infrastruktury technicznej. Zakazuje się realizacji napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych. 
§14. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
1) budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, umożliwiające pobór 
energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki; 
2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej; na terenie, gdzie wystąpi 
zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza 
się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego i niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i 
zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne; 
3) sieci elektroenergetyczne należy realizować jako kablowe; 
4) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) wymagane jest zachowanie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
5) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci gazociągów średniego ciśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
6) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 
7) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej; 
8) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych placów i parkingów do 
kanalizacji deszczowej, na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci; 
9) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w dachów budynków do kanalizacji deszczowej na 
zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci lub poprzez ich rozprowadzenie na powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości własnej 
na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi; 
10) zakazuje się odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych; 
11) ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci cieplnej, dopuszcza się także ogrzewanie gazowe, pompami ciepła, 
ogrzewanie energią elektryczną, ogrzewania solarne. 
§15. Na terenach objętym planem, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 
 

Lp. Rodzaj obiektu jednostka odniesienia Minimalna liczba miejsc 
postojowych (szt.) 

1 Usługi (poza handlem) 30 m2 pow. użytkowej 1 
2 Usługi handlu 20 m2 pow. sprzedaży 1 

 
§16. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się terenów dróg publicznych. 
2. Zjazdy na teren U1 należy wykonać z ulicy PCK oraz istniejących dróg wewnętrznych. 
3. Zjazdy na teren U2 należy wykonać z ulicy powiatowej – ks. Serafina Opałki i ulicy miejskiej - Przesmyk. 
4. Niepubliczne tereny komunikacji wewnętrznej jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi komunikacji pieszej, można 
realizować na każdym terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego. 
5. Przy budowie ogrodzeń od strony ulic w obrębie łuków i skrzyżowań należy uwzględnić ogrodzenia ażurowe i pozostawienie 
trójkątów widoczności min. 5x5 m. 
6. Lokalizację nowych zjazdów z dróg jak i przebudowę istniejących należy uzgadniać z zarządcami dróg zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
 
Rozdział VI 
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
 
§17. Nie przewiduje się podziału poszczególnych terenów funkcjonalnych poza wydzieleniem działek w liniach 
rozgraniczających tereny. Dla działek lub zespołów działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg 
publicznych i infrastruktury, ukształtowanie i istniejące pokrycie szatą roślinną utrudniają ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie 
zgodne z ustaleniami planu dopuszcza się ich połączenie lub podzielenie w oparciu o przepisy odrębne z zakresu gospodarki 
nieruchomościami. 
 
Rozdział VII 
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli służących reklamie 
 
§18. Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować na terenach U1 oraz U2. Budowle i urządzenia służące reklamie 
nie mogą przekroczyć gabarytów dopuszczonych dla budowli. Zakazuje się umieszczania budowli i urządzeń reklamowych w liniach 
rozgraniczających tereny z drogami, ciągami pieszymi oraz na ogrodzeniach. 
 
Rozdział VIII 
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, kształtowania zabudowy i krajobrazu 
 
§19. 1. Na terenach objętych planem zakazuje się wykonywania od strony publicznej ogrodzeń terenów z gotowych przęseł 
z prefabrykowanego betonu i żelbetu. 
2. Na terenach objętych planem nie przewiduje się lokalizacji dominant przestrzennych, zabudowa na terenach objętych planem 
nie może przekroczyć wysokości określonych w ustaleniach szczegółowych. 
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RozdziaE VII
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli 

sEurących reklamie

§18. Budowle i urządzenia sEurące reklamie mor-
na lokalizować na terenach U1 oraz U2. Budowle i 
urządzenia sEurące reklamie nie mogą przekroczyć 
gabarytów dopuszczonych dla budowli. Zakazuje 
się umieszczania budowli i urządzeG reklamowych 
w liniach rozgraniczających tereny z drogami, ciąga-
mi pieszymi oraz na ogrodzeniach.

RozdziaE VIII
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, 

ksztaEtowania zabudowy i krajobrazu

§19. 1. Na terenach objętych planem zakazuje się 
wykonywania od strony publicznej ogrodzeG tere-
nów z gotowych przęseE z prefabrykowanego beto-
nu i relbetu.

2. Na terenach objętych planem nie przewiduje się 
lokalizacji dominant przestrzennych, zabudowa na 
terenach objętych planem nie more przekroczyć wy-
soko[ci okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych.

3. Budynki nalery lokalizować zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, w szczególno[ci:

- na terenie U1 wyznaczono nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: od strony póEnocnej i zachodniej w 
czę[ci bezpo[rednio przy linii rozgraniczającej teren 
oraz nie blirej nir 8m od krawędzi jezdni oraz od 
strony poEudniowej 6m od linii rozgraniczającej,

- na terenie U2 dopuszcza się lokalizację zabudo-
wy bezpo[rednio przy wschodniej granicy terenu, 
ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
dróg publicznych: w odlegEo[ciach minimum 6m od 
krawędzi ulicy miejskiej Przesmyk - w najblirszym 
punkcie oraz w odlegEo[ci 13,5 m od krawędzi jezd-
ni ulicy ks. Serafina OpaEki;

§20. Brak innych szczegóEowych ustaleG, zasad, 
wymagaG, parametrów, wskapników, gabarytów 

oznacza dowolno[ć w tym względzie z koniecz-
no[cią stosowania przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE IX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu zabudowy usEugowej oznaczonego symbolem 
U1 przy ulicy PCK

§21. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
U1 przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugo-
wa.

§22. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U1 obowiązuje zakaz:

1) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczaso-
wego zagospodarowania terenu, poza ogródkami 
letnimi towarzyszącymi usEugom gastronomii oraz 
letnimi straganami sytuowanymi przed budynkami 
usEug handlu oraz urządzeniami reklamowymi,

2) realizacji inwestycji w sposób powodujący 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuE prawny,

3) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-
Eywać na [rodowisko w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale spo-
EeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o ocenach 
oddziaEywania na [rodowisko, poza podziemnymi 
sieciami infrastruktury technicznej.

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U1 ustala się następujące ogólne warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) dla terenu obowiązuje:

2) nalery zapewnić ustaloną w §15 wymaganą 
ilo[ć miejsc postojowych;

3) zabudowę nalery lokalizować o odpowiednich, 
zgodnych z przepisami odrębnymi, odlegEo[ciach od 
istniejącego zagospodarowania i zabudowy na tere-
nach sąsiednich;

4) ustala się dachy zabudowy pEaskie;
5) dla ogródków towarzyszących usEugom ga-

stronomii, tymczasowych straganów oraz urządzeG 
i budowli reklamowych nie obowiązują nieprzekra-
czalne linie zabudowy;

6) sposób zagospodarowania terenu w odlegEo[ci 
mniejszej nir 10 m od KanaEu Lubiny (kd 1000) kar-
dorazowo nalery uzgadniać z zarządcą sieci;

7) zabudowę nalery lokalizować o odpowiednich, 
zgodnych z przepisami odrębnymi, odlegEo[ciach od 
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3. Budynki należy lokalizować zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, w 
szczególności: 
- na terenie U1 wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony północnej i zachodniej w części bezpośrednio przy 
linii rozgraniczającej teren oraz nie bliżej niż 8m od krawędzi jezdni oraz od strony południowej 6m od linii rozgraniczającej, 
- na terenie U2 dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy wschodniej granicy terenu, ustala się nieprzekraczalne 
linie zabudowy od strony dróg publicznych: w odległościach minimum 6m od krawędzi ulicy miejskiej Przesmyk - w najbliższym 
punkcie oraz w odległości 13,5 m od krawędzi jezdni ulicy ks. Serafina Opałki; 
§20. Brak innych szczegółowych ustaleń, zasad, wymagań, parametrów, wskaźników, gabarytów oznacza dowolność w tym 
względzie z koniecznością stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 
 
DZIAŁ II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
Rozdział IX 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem U1 przy ulicy PCK 
 
§21. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U1 przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa. 
§22. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U1 obowiązuje zakaz: 
1) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczasowego zagospodarowania terenu, poza ogródkami letnimi towarzyszącymi 
usługom gastronomii oraz letnimi straganami sytuowanymi przed budynkami usług handlu oraz urządzeniami reklamowymi, 
2) realizacji inwestycji w sposób powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 
3) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poza 
podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej. 
§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U1 ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ 
LICZBOWA 

A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni terenu) 10 
2 Maksymalna wysokość budynków (m) 9 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 10 
4 Maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki (%) 60 
 
2) należy zapewnić ustaloną w §15 wymaganą ilość miejsc postojowych; 
3) zabudowę należy lokalizować o odpowiednich, zgodnych z przepisami odrębnymi, odległościach od istniejącego 
zagospodarowania i zabudowy na terenach sąsiednich; 
4) ustala się dachy zabudowy płaskie; 
5) dla ogródków towarzyszących usługom gastronomii, tymczasowych straganów oraz urządzeń i budowli reklamowych nie 
obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) sposób zagospodarowania terenu w odległości mniejszej niż 10 m od Kanału Lubiny (kd 1000) każdorazowo należy 
uzgadniać z zarządcą sieci; 
7) zabudowę należy lokalizować o odpowiednich, zgodnych z przepisami odrębnymi, odległościach od istniejących na 
działkach sieci infrastruktury technicznej, możliwość budowy w zbliżeniu do istniejących sieci infrastruktury technicznej należy 
każdorazowo uzgadniać z zarządcami sieci; 
8) w przypadku konieczności zmiany lokalizacji sieci infrastruktury technicznej należy to wykonać na warunkach i w 
uzgodnieniu z zarządcami sieci. 
 
Rozdział X 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem U2 przy ulicy ks. Serafina Opałki 
 
§24. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U2 przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
§25. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U2 obowiązuje zakaz: 
1) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczasowego zagospodarowania terenu, poza urządzeniami reklamowymi, ogródkami 
letnimi towarzyszącymi usługom gastronomii oraz letnimi straganami sytuowanymi przed budynkami usług handlu oraz urządzeniami 
reklamowymi, 
2) realizacji inwestycji w sposób powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 
3) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, poza podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej. 
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istniejących na dziaEkach sieci infrastruktury tech-
nicznej, morliwo[ć budowy w zblireniu do istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej nalery kardora-
zowo uzgadniać z zarządcami sieci;

8) w przypadku konieczno[ci zmiany lokalizacji 
sieci infrastruktury technicznej nalery to wykonać 
na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

RozdziaE X
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renu zabudowy usEugowej oznaczonego symbolem 
U2 przy ulicy ks. Serafina OpaEki

§24. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
U2 przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugo-
wa

§25. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U2 obowiązuje zakaz:

1) realizacji zabudowy tymczasowej i tymczaso-

wego zagospodarowania terenu, poza urządzeniami 
reklamowymi, ogródkami letnimi towarzyszącymi 
usEugom gastronomii oraz letnimi straganami sytu-
owanymi przed budynkami usEug handlu oraz urzą-
dzeniami reklamowymi,

2) realizacji inwestycji w sposób powodujący 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuE prawny,

3) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, poza 
podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej.

§26. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U2 ustala się następujące ogólne warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) dla terenu obowiązuje:

2) nalery zapewnić ustaloną w §15 wymaganą 
ilo[ć miejsc postojowych;

3) ustala się dachy zabudowy pEaskie;
4) dla urządzeG i budowli reklamowych nie obo-

wiązują nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) zabudowę nalery lokalizować o odpowiednich, 

zgodnych z przepisami odrębnymi, odlegEo[ciach od 
istniejących na dziaEkach sieci infrastruktury tech-
nicznej, morliwo[ć budowy w zblireniu do istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej nalery kardora-
zowo uzgadniać z zarządcami sieci;

6) w przypadku konieczno[ci zmiany lokalizacji 
sieci infrastruktury technicznej nalery to wykonać 
na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami sieci.

DZIAD III
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE

RozdziaE XI
Ustalenia koGcowe

§27. Uchwala się dla terenów objętych ustalenia-
mi planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
wysoko[ci 0%.

§28. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta KoEa.

§29. UchwaEa podlega opublikowaniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Miasta KoEa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole

(-) Robert Cesarz
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§26. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U2 ustala si  następujące ogólne warunki  zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu obowiązuje: 
 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ 
LICZBOWA 

A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna ( % powierzchni terenu) 5 
2 Maksymalna wysokość budynków (m) 9 
3 Maksymalna wysokość budowli (m) 10 
4 Maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

(% powierzchni działki) 
90 

 
2) należy zapewnić ustaloną w §15 wymaganą ilość miejsc postojowych; 
3) ustala się dachy zabudowy płaskie; 
4) dla urządzeń i budowli reklamowych nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) zabudowę należy lokalizować o odpowiednich  zgodnych z przepisami odrębnymi  odległościach od istniejących na 
działkach sieci infrastruktury technicznej  możliwość budowy w zbliżeniu do istniejących sieci infrastruktury technicznej należy 
każdorazowo uzgadniać z zarządcami sieci; 
6) w przypadku konieczności zmiany lokalizacji sieci infrastruktury technicznej należy to wykonać na warunkach i w 
uzgodnieniu z zarządcami sieci. 
 
DZIAŁ III 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
Rozdział XI 
Ustalenia końcowe 
 
§27. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0%. 
§28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 
§29. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz publikacji na stronie 
internetowej Miasta Koła. 
§30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kole 
(-) Robert Cesarz 
 
Załącznik nr 1 (skan mapka) 
do uchwały Nr LVI/421/2010 
Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 26 maja 2010 r. 
 
Załącznik nr 2 (skan mapka) 
do uchwały Nr LVI/421/2010 
Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 26 maja 2010 r. 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały Nr LVI/421/2010 
Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 26 maja 2010 r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
Lista nieuwzględnionych uwag. 
 
Załącznik nr 4 
do uchwały Nr LVI/421/2010 
Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 26 maja 2010 r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 
1240) 
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Województwa Wielkopolskiego Nr 167 ｠ 18101 ｠ Poz. 3155



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167 ｠ 18102 ｠ Poz. 3155



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167 ｠ 18103 ｠ Poz. 3155



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167 ｠ 18104 ｠ Poz. 3155



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167 ｠ 18105 ｠ Poz. 3155, 3156

Lista nieuwzględnionych uwag.

Na terenach objętych planem nie przewiduje się 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LVI/421/2010

Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy Nr LVI/421/2010

Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINAN-
SOWANIA, USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. 2009 R. NR 

157, POZ. 1240)

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
z pópn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kol-
skiego, zalicza się do kategorii dróg gminnych ul. 
Asnyka dotychczasową drogę powiatową nr 3445P 
poEoroną na dziaEkach o nr ewidencyjnych 110/1 i 
110/2 ark. 30 (zaEącznik do uchwaEy mapa ewiden-
cyjna).

§2. Zaliczenie drogi, o której mowa w §1 do kate-
gorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 
2011 roku, pod warunkiem pozbawienia tej drogi 
kategorii drogi powiatowej.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta KoEa.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole

(-) Robert Cesarz

3156

UCHWADA Nr LVI/424// 2010 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych


