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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
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, Dz. 
U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 
106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w Krzyru Wlkp. 
stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dokacz 
Wielki dla dziaEki nr ewid. 81/2 z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Krzyr Wlkp. (uchwa-
Ea Nr XVII/134/2000 Rady Miejskiej w Krzyru Wlkp. 
z dnia 30. 03. 2000r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Dokacz Wielki dla 
dziaEki nr 81/2 objęty jest ustaleniami obowiązują-
cego planu pt. ｧMiejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krzyr Wlkp.  (uchwaEa Rady 
Miejskiej w Krzyru Wlkp. Nr XXX/221/2005 z dnia 
03. 06. 2005 r., ogEoszona w Dz. U. Nr 101, poz. 
2849 z dnia 6 lipca 2005 r.), jako teren zabudo-
wy usEugowo-mieszkaniowej z lokalizacją hotelu. 
W  studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Krzyr Wlkp. 
występuje jako teren zabudowany z morliwo[cią 
przeksztaEceG.

Obszar objęty planem przeznaczono pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z ustaleniami studium w 
zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzen-
nej i prowadzonej polityki dla  miasta i gminy Krzyr 
Wlkp.  

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XL/373/2010

Rady Miejskiej w Krzyru Wlkp.
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
FRAGMENTU WSI DOKACZ WIELKI DLA DZIADKI NR 81/2 Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZYq WLKP. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 
17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, 
Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 
106 poz. 675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. 
z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 

2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 
75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 
149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), Rada Miasta PiEy 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. 
Zniadeckich i al. PowstaGców Wlkp., zwany dalej 
planem. 

2. Granicami obszaru objętego planem są: tereny 
Lasów PaGstwowych od strony obwodnicy (odcinek 
drogi krajowej nr 10, 11), linie rozgraniczające pas 
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 z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Zniadeckich i 
al. PowstaGców Wlkp.
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drogowy al. PowstaGców Wlkp., teren bazy woj-
skowej i kotEowni od strony poEudniowo-zachodniej 
oraz tereny zadrzewione wzdEur rzeki Gwdy, ozna-
czone graficznie na rysunku planu. 

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

kiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy,
b) na mapie w skali 1:5000, zwany dalej rysun-

kiem, stanowiący zaEącznik nr 2 do uchwaEy;
2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w 
rejonie ul. Zniadeckich i al. PowstaGców Wlkp. z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta PiEy, stano-
wiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy w rejonie ul. Zniadeckich i al. 
PowstaGców Wlkp., inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowią-
ce zaEącznik nr 4 do uchwaEy.

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Zniadeckich 
i al. PowstaGców Wlkp., stanowiące zaEącznik nr 5 
do uchwaEy.

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

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym tereny górnicze, a takre nararone na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagrorone osuwaniem 
się mas ziemnych;

2) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) zabytki, dobra kultury wspóEczesnej i zewiden-
cjonowane stanowiska archeologiczne.

2. Na obszarze objętym planem występuje obszar 
ochrony wód podziemnych. 

3. Na obszarze objętym planem nie ustala się: 
1) szczególnych zasad i warunków scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
3) szczegóEowych warunków zagospodarowania 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu.

§3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia gra-
ficzne, okre[lone na rysunku: 

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) zasady podziaEu na dziaEki budowlane;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) obowiązujące linie zabudowy ｠ dla budynków 

mieszkalnych; 
6) wymagany kierunek kalenicy dachu;
7) kierunek obsEugi komunikacyjnej terenów; 
8) istniejący drzewostan do zachowania ｠ teren z 

zakazem sytuowania budynków;
9) zieleG szpalerowa ｠ wysoka; 
10) elewacja frontowa (wej[ciowa); 
11) miejsce warne dla kompozycji bryEy budynku; 
12) pasy terenów z obowiązkiem zapewnienia sEu-

rebno[ci dla budowli infrastruktury technicznej.
2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linię zabu-

dowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nalery rozu-
mieć linię ograniczającą sytuowanie wszystkich ele-
mentów zaliczanych do kubatury brutto budynku, 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3. Przez obowiązującą linię zabudowy, o której 
mowa w ust. 1 pkt 5, nalery rozumieć linię uksztaE-
towaną poprzez frontową ｠ wej[ciową elewację 
budynku, obejmującą nie mniej nir 50% szeroko-
[ci elewacji. W przestrzeni pomiędzy linią rozgrani-
czającą komunikację a obowiązującą linią zabudo-
wy mogą znajdować się okapy, wykusze, ryzality, 
schody oraz zadaszone lub obudowane partie wej-
[ciowe do budynku itp., wysunięte poza tę linię nie 
więcej nir 1,5 m.

4. Przez wymagany kierunek kalenicy, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 6, nalery rozumieć ksztaEtowa-
nie w budynku poEaci dachowej i kalenicy w stosun-
ku do obowiązującej linii zabudowy, oznaczonej na 
rysunku. 

5. Okre[lone graficznie zasady podziaEu na dziaEki 
budowlane odnoszą się do geometrii podziaEu oraz 
ilo[ci wyznaczonych dziaEek budowlanych.

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku ｠ MN;

2) teren sportu i rekreacji, oznaczenie na rysunku 
｠ US; 

3) teren zabudowy usEugowej ｠ usEug turystyki, 
oznaczenie na rysunku ｠ UT;

4) tereny komunikacji obejmujące:
a) drogi publiczne:
- droga lokalna, oznaczenie na rysunku ｠ KD-L, 
- drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku ｠ KD-D,
b) pozostaEe tereny komunikacyjne: 
- tereny dróg wewnętrznych, oznaczenie na ry-

sunku ｠ KDW, 
- tereny przej[ć pieszych, oznaczenie na rysunku 

｠ KDWx, 
- tereny dróg pieszo-rowerowych, oznaczenie na 

rysunku ｠ KDWx1;
5) tereny infrastruktury technicznej ｠ urządzenia, 

budynki i budowle:
a) kanalizacji [cieków komunalnych ｠ przepom-

pownia ｠ oznaczenie na rysunku ｠ Ks, 
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b) elektroenergetyki ｠ stacja transformatorowa ｠ 
oznaczenie na rysunku ｠ E,

c) teren pasa infrastruktury technicznej, oznacze-
nie na rysunku ｠ Ki;

6) tereny zieleni wyEączone z zabudowy, obejmu-
jące:

a) tereny zieleni naturalnej, oznaczenie na rysun-
ku ｠ Z, 

b) tereny zieleni urządzonej, oznaczenie na rysun-
ku ｠ ZP,

c) teren lasów, oznaczenie na rysunku ｠ ZL1, 
d) teren do zalesienia, oznaczenie na rysunku ｠ 

ZL2.
2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz rór-

nych warunkach zabudowy i zagospodarowania, 
oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym, a 
wyznaczone dziaEki budowlane ｠ cyfrą, stanowiącą 
numer dziaEki w kardym z wyznaczonych terenów. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (MN), są terenami przeznaczonymi pod zabu-
dowę, podlegającymi ochronie akustycznej, dla 
których zgodnie z przepisami odrębnymi ustalono 
dopuszczalne poziomy haEasu, odnoszące się odpo-
wiednio do terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 

4. Na obszarze objętym planem, z wyEączeniem 
terenu pasa infrastruktury technicznej Ki, nie lokali-
zuje się obiektów o wysoko[ci równej i przekracza-
jącej 50,0 m od poziomu terenu i ustala się zakaz lo-
kalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. 1. Dla okre[lenia zasad ochrony i ksztaEtowa-
nia Eadu przestrzennego, na obszarze terenów eks-
tensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wyznacza się jednostki struktury przestrzennej, 
oznaczone symbolami A, B i C, D, E. 

2. ObsEuga komunikacyjna wyznaczonych tere-
nów nalerących do jednostki A i B następuje bez-
po[rednio z publicznych dróg dojazdowych, a po-
zostaEych terenów objętych jednostkami C, D, E 
｠ poprzez drogi wewnętrzne, powiązane z drogami 
publicznymi.

JEDNOSTKA A

§6. Jednostka strukturalna oznaczona symbolem 
A obejmuje jeden teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dostępem od strony drogi gminnej, 
z placem zieleni parkowej i miejscami postojowymi.

§7. Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej ｠ MN, ustala się następujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) podziaE terenu, wg zasad podziaEu oznaczonych 
na rysunku ｠ na cztery dziaEki budowlane; 

2) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce budow-

lanej, jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego wolno stojącego z gararem lub bez i jednego 
budynku gospodarczo-gararowego oraz obiektów 
maEej architektury;

3) na kardej dziaEce budowlanej powierzchnia za-
budowy budynku mieszkalnego, o którym mowa w 
pkt 2, ograniczona liniami zabudowy ｠ nie mniejsza 
nir 120,0 m2 i nie większa nir 450,0 m2;

4) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-
gararowego, o którym mowa w pkt 2, ograniczona 
liniami zabudowy ｠ nie większa nir 60,0 m2; 

5) zakaz sytuowania budynków poza terenem 
ograniczonym liniami zabudowy;

6) obowiązkowe zachowanie istniejącego drzewo-
stanu ｠ co najmniej w pasie terenu oznaczonego na 
rysunku, z zakazem sytuowania budynków; 

7) wysoko[ć budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego ｠ 8,5 m do 9,0 m, II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze urytkowe lub I kondygnacja nad-
ziemna z dachem stromym;

8) wysoko[ć budynku gospodarczo-gararowego ｠ 
do 7,0 m, I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
mym;

9) dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
｠ stromy, nie mniej nir czterospadowy o równym 
nachyleniu poEaci dachowych, minimalnej dEugo[ci 
gEównej kalenicy dachu ｠ 2,0 m i nachyleniu poEaci 
dachowych od 35o do 40o; maksymalna wysoko[ć 
[cianek kolankowych na poziomie poddasza ｠ 0,6 
m;

10) wymagany kierunek sytuowania gEównej kale-
nicy dachu, oznaczony na rysunku, dotyczy dachu 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dachu bu-
dynku gospodarczo-gararowego; 

11) nachylenie poEaci dachowych budynku gospo-
darczo-gararowego nie mniejsze nir 20o;

12) pokrycie dachów budynku mieszkalnego i go-
spodarczo-gararowego dachówką ceramiczną w ko-
lorze naturalnej czerwonej cegEy; 

13) poziom rzędnej podEogi parteru budynku:
a) mieszkalnego nie wyrszy nir 0,6 m i nie nirszy 

nir 0,4 m, od poziomu terenu przed gEównym wej-
[ciem do budynku, 

b) gospodarczo-gararowego nie wyrszy nir 0,3 
m, od poziomu terenu przed wjazdem lub wej[ciem 
do budynku;

14) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ 
obejmująca wyznaczony pas istniejącego drzewo-
stanu do zachowania i nie mniej nir 25% pozostaEej 
czę[ci dziaEki budowlanej;

15) obowiązkowe sytuowanie elewacji frontowej 
(wej[ciowej) budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go od strony drogi, wg rysunku; 

16) obowiązkowe zapewnienie miejsc postojo-
wych, wg ustaleG §22 ust. 2 pkt 1.

JEDNOSTKA B

§8. Jednostka strukturalna oznaczona symbolem 
B obejmuje jeden teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej z dostępem od strony publicznej dro-
gi miejskiej stanowiącej przedEurenie ul. Zniadec-
kich, z wyodrębnionym placem zieleni parkowej i 
miejscami postojowymi.

§9. Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej ｠ MN, ustala się następujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) podziaE terenu, wg zasad podziaEu oznaczonych 
na rysunku ｠ na pięć dziaEek budowlanych;

2) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce budow-
lanej, jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego wolno stojącego z gararem lub bez i jednego 
budynku gospodarczo-gararowego oraz obiektów 
maEej architektury;

3) na kardej dziaEce budowlanej powierzchnia za-
budowy budynku mieszkalnego, o którym mowa w 
pkt 2, ograniczona liniami zabudowy ｠ nie mniejsza 
nir 120,0 m2 i nie większa nir 450,0 m2;

4) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-
gararowego, o którym mowa w pkt 2, ograniczona 
liniami zabudowy ｠ nie większa nir 60,0 m2; 

5) zakaz sytuowania budynków poza terenem 
ograniczonym liniami zabudowy;

6) obowiązkowe zachowanie istniejącego drzewo-
stanu ｠ co najmniej w pasie terenu oznaczonego 
na rysunku, z zakazem sytuowania budynków; dla 
dziaEki nr 2 ustalony wjazd na dziaEkę poprzez teren 
zadrzewiony ｠ zgodnie z oznaczeniem na rysunku; 

7) wysoko[ć budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego ｠ 8,5 m do 9,0 m, II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze urytkowe lub I kondygnacja nad-
ziemna z dachem stromym; 

8) wysoko[ć budynku gospodarczo-gararowego ｠ 
do 7,0 m, I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
mym;

9) dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
｠ stromy, nie mniej nir czterospadowy o równym 
nachyleniu poEaci dachowych, minimalnej dEugo[ci 
przewarającej kalenicy dachu ｠ 2,0 m i nachyleniu 
poEaci dachowych od 35o do 40o; maksymalna wy-
soko[ć [cianek kolankowych na poziomie poddasza 
｠ 0,6 m;

10) wymagany kierunek sytuowania gEównej kale-
nicy dachu, oznaczony na rysunku, dotyczy dachu 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dachu bu-
dynku gospodarczo-gararowego; 

11) nachylenie poEaci dachowych budynku gospo-
darczo-gararowego nie mniejsze nir 20o;

12) pokrycie dachów budynku mieszkalnego i go-
spodarczo-gararowego dachówką ceramiczną w ko-
lorze naturalnej czerwonej cegEy; 

13) poziom rzędnej podEogi parteru budynku:
a) mieszkalnego nie wyrszy nir 0,6 m i nie nirszy 

nir 0,4 m, od poziomu terenu przed gEównym wej-
[ciem do budynku, 

b) gospodarczo-gararowego nie wyrszy nir 0,3 
m, od poziomu terenu przed wjazdem lub wej[ciem 
do budynku;

14) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ 

obejmująca wyznaczony pas istniejącego drzewo-
stanu do zachowania i nie mniej nir 25% pozostaEej 
czę[ci dziaEki budowlanej;

15) obowiązkowe sytuowanie elewacji frontowej 
(wej[ciowej) budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go od strony drogi, wg rysunku; 

16) obowiązkowe zapewnienie miejsc postojo-
wych, wg ustaleG §22 ust. 2 pkt 1.

JEDNOSTKA C

§10. Jednostka strukturalna oznaczona symbo-
lem C stanowi zespóE zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wyznaczony wzdEur drogi wewnętrznej, 
Eączącej się z miejską drogą publiczną stanowiącą 
przedEurenie ul. Zniadeckich oraz drogą pieszo-ro-
werową od al. PowstaGców Wlkp. Integralną czę[ć 
jednostki stanowią tereny komunikacji wewnętrz-
nej, o których mowa w §11 ust. 2.

§11. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 i MN2, ustala 
się następujące warunki zabudowy i zagospodaro-
wania:

1) podziaE terenu, wg zasad podziaEu oznaczonych 
na rysunku:

a) MN1 ｠ na dziewięć dziaEek budowlanych, 
b) MN2 ｠ na trzy dziaEki budowlane;
2) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce budow-

lanej, jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego wolno stojącego z gararem lub bez i jednego 
budynku gospodarczo-gararowego oraz obiektów 
maEej architektury;

3) na kardej dziaEce budowlanej powierzchnia za-
budowy budynku mieszkalnego, o którym mowa w 
pkt 2, ograniczona liniami zabudowy ｠ nie mniejsza 
nir 120,0 m2 i nie większa nir 450,0 m2; 

4) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-
gararowego, o którym mowa w pkt 2, ograniczona 
liniami zabudowy ｠ nie większa nir 60,0 m2;

5) zakaz sytuowania budynków poza terenem 
ograniczonym liniami zabudowy; 

6) obowiązkowe zachowanie istniejącego drzewo-
stanu ｠ w pasie terenu oznaczonego na rysunku, z 
zakazem sytuowania budynków; dla dziaEki nr 1 na 
terenie MN1 i nr 2 na terenie MN2 ustalony wjazd 
na dziaEkę poprzez teren zadrzewiony ｠ zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku;

7) obsEuga w zakresie sieci infrastruktury tech-
nicznej dziaEki nr 2, na terenie MN2 ｠ od strony dro-
gi wewnętrznej KDW2, poprzez pas infrastruktury 
technicznej wyznaczony na dziaEce nr 3, wg rysun-
ku, z wymaganą sEurebno[cią dostępu eksploatacyj-
nego; 

8) wysoko[ć budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego ｠ 8,5 m do 9,0 m, II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze urytkowe lub I kondygnacja nad-
ziemna z dachem stromym; 

9) wysoko[ć budynku gospodarczo-gararowego ｠ 
do 7,0 m, I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
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mym;
10) dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

｠ stromy, nie mniej nir czterospadowy o równym 
nachyleniu poEaci dachowych, minimalnej dEugo[ci 
przewarającej kalenicy dachu ｠ 2,0 m i nachyleniu 
poEaci dachowych od 35o do 40o; maksymalna wy-
soko[ć [cianek kolankowych na poziomie poddasza 
｠ 0,6 m;

11) wymagany kierunek sytuowania gEównej kale-
nicy dachu, oznaczony na rysunku, dotyczy dachu 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dachu bu-
dynku gospodarczo-gararowego; 

12) nachylenie poEaci dachowych budynku gospo-
darczo-gararowego nie mniejsze nir 20o;

13) pokrycie dachów budynku mieszkalnego i go-
spodarczo-gararowego dachówką ceramiczną w ko-
lorze naturalnej czerwonej cegEy; 

14) poziom rzędnej podEogi parteru budynku:
a) mieszkalnego ｠ nie wyrszy nir 0,6 m i nie nir-

szy nir 0,4 m, od poziomu terenu przed wej[ciem 
gEównym do budynku, 

b) gospodarczo-gararowego ｠ nie wyrszy nir 0,3 
m, od poziomu terenu przed wjazdem lub wej[ciem 
do budynku;

15) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ 
obejmująca wyznaczony pas istniejącego drzewo-
stanu do zachowania i nie mniej nir 25% pozostaEej 
czę[ci dziaEki budowlanej;

16) obowiązkowe sytuowanie elewacji frontowej 
(wej[ciowej) budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go od strony drogi, wg rysunku; 

17) obowiązkowe zapewnienie miejsc postojo-
wych, wg ustaleG §22 ust. 2 pkt 1.

2. Dla wyznaczonych terenów komunikacji we-
wnętrznej obejmujących publicznie dostępne dro-
gi wewnętrzne, oznaczone na rysunku ｠ KDW1, 
KDW2 i KDW3 oraz przej[cie piesze ｠ KDWx, ustala 
się morliwo[ć realizacji dróg i parkingów (z wyEą-
czeniem terenu KDW3), zieleni oraz sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej.

JEDNOSTKA D

§12. Jednostka strukturalna oznaczona symbolem 
D stanowi zespóE zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej uksztaEtowany wokóE drogi wewnętrznej 
stanowiącej poEączenie miejskich dróg publicznych 
KD-D i KD-D1. Integralną czę[ć jednostki stanowią 
tereny komunikacji wewnętrznej, o których mowa 
w §13 ust. 2.

§13. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2, MN3 i 
MN4, ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania:

1) podziaE kardego terenu: MN1, MN2, MN3 i 
MN4, wg zasad podziaEu oznaczonych na rysunku, 
na trzy dziaEki budowlane; 

2) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce budow-
lanej, jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego wolno stojącego z gararem lub bez i jednego 
budynku gospodarczo-gararowego oraz obiektów 
maEej architektury;

3) na kardej dziaEce budowlanej powierzchnia za-
budowy budynku mieszkalnego, o którym mowa w 
pkt 2, ograniczona liniami zabudowy ｠ nie mniejsza 
nir 120,0 m2 i nie większa nir 450,0 m2;

4) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-
gararowego, o którym mowa w pkt 2, ograniczona 
liniami zabudowy ｠ nie większa nir 60,0 m2; 

5) zakaz sytuowania budynków poza terenem 
ograniczonym liniami zabudowy; 

6) obowiązkowe zachowanie istniejącego drzewo-
stanu ｠ w pasie terenu oznaczonego na rysunku, z 
zakazem sytuowania budynków; 

7) wysoko[ć budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego ｠ 8,5 m do 9,0 m, II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze urytkowe lub I kondygnacja nad-
ziemna z dachem stromym; 

8) wysoko[ć budynku gospodarczo-gararowego ｠ 
do 7,0 m, I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
mym;

9) dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
｠ stromy, nie mniej nir czterospadowy o równym 
nachyleniu poEaci dachowych, minimalnej dEugo[ci 
przewarającej kalenicy dachu ｠ 2,0 m i nachyleniu 
poEaci dachowych od 30o do 40o; maksymalna wy-
soko[ć [cianek kolankowych na poziomie poddasza 
do 0,6 m; 

10) wymagany kierunek sytuowania gEównej kale-
nicy dachu, oznaczony na rysunku, dotyczy dachu 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dachu bu-
dynku gospodarczo-gararowego; 

11) nachylenie poEaci dachowych budynku gospo-
darczo-gararowego nie mniejsze nir 20o;

12) pokrycie dachów budynku mieszkalnego i go-
spodarczo-gararowego dachówką ceramiczną w ko-
lorze naturalnej czerwonej cegEy; 

13) poziom rzędnej podEogi parteru budynku:
a) mieszkalnego nie wyrszy nir 0,6 m i nie nirszy 

nir 0,4 m, od poziomu terenu przed gEównym wej-
[ciem do budynku, 

b) gospodarczo-gararowego nie wyrszy nir 0,3 
m, od poziomu terenu przed wjazdem lub wej[ciem 
do budynku;

14) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ 
obejmująca wyznaczony pas istniejącego drzewo-
stanu do zachowania i nie mniej nir 25% pozostaEej 
czę[ci dziaEki budowlanej;

15) obowiązkowe sytuowanie elewacji frontowej 
(wej[ciowej) budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go od strony drogi, wg rysunku; 

16) obowiązkowe zapewnienie miejsc postojo-
wych, wg ustaleG §22 ust. 2 pkt 1. 2.

2. Dla terenów komunikacji wewnętrznej obej-
mujących publicznie dostępną drogę wewnętrzną 
KDW, drogę pieszo-rowerową KDWx1 i przej[cie 
piesze KDWx, ustala się morliwo[ć realizacji dróg 
i zieleni, sieci i urządzeG infrastruktury technicznej 
oraz parkingów na terenie KDW.
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JEDNOSTKA E

§14. Jednostka strukturalna oznaczona symbolem 
E stanowi zespóE zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, uksztaEtowany wokóE drogi wewnętrznej Eą-
czącej się z miejską drogą publiczną ｠ przedEurenie 
ul. Zniadeckich. Integralną czę[ć jednostki stanowią 
tereny komunikacji wewnętrznej, o których mowa 
w §15 ust. 2.

§15. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2 i MN3, 
ustala się następujące warunki zabudowy i zago-
spodarowania:

1) podziaE terenów, wg zasad podziaEu oznaczo-
nych na rysunku:

a) MN1 ｠ na siedem dziaEek budowlanych, 
b) MN2 ｠ na jedną dziaEkę budowlaną, 
c) MN3 ｠ na pięć dziaEek budowlanych;
2) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce budow-

lanej, jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego wolno stojącego z gararem lub bez i jednego 
budynku gospodarczo-gararowego oraz obiektów 
maEej architektury;

3) na kardej dziaEce budowlanej powierzchnia za-
budowy budynku mieszkalnego, o którym mowa w 
pkt 2, ograniczoną liniami zabudowy ｠ nie mniejsza 
nir 120,0 m2 i nie większa nir 450,0 m2;

4) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-
gararowego, o którym mowa w pkt 2, ograniczoną 
liniami zabudowy ｠ nie większa nir 60,0 m2; 

5) zakaz sytuowania budynków poza terenem 
ograniczonym liniami zabudowy;

6) obowiązkowe zachowanie istniejącego drzewo-
stanu ｠ w pasie terenu oznaczonym na rysunku, z 
zakazem sytuowania budynków; 

7) wysoko[ć budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego ｠ 8,5 m do 9,0 m, II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze urytkowe lub I kondygnacja nad-
ziemna z dachem stromym; 

8) wysoko[ć budynku gospodarczo-gararowego ｠ 
do 7,0 m, I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
mym;

9) dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
｠ stromy, nie mniej nir czterospadowy o równym 
nachyleniu poEaci dachowych, minimalnej dEugo[ci 
przewarającej kalenicy dachu ｠ 2,0 m i nachyleniu 
poEaci dachowych od 30o do 40o; maksymalna wy-
soko[ć [cianek kolankowych na poziomie poddasza 
do 0,6 m;

10) wymagany kierunek sytuowania gEównej kale-
nicy dachu, oznaczony na rysunku, dotyczy dachu 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dachu bu-
dynku gospodarczo-gararowego; 

11) nachylenie poEaci dachowych budynku gospo-
darczo-gararowego nie mniejsze nir 20o;

12) pokrycie dachów budynku mieszkalnego i go-
spodarczo-gararowego dachówką ceramiczną w ko-
lorze naturalnej czerwonej cegEy; 

13) poziom rzędnej podEogi parteru budynku:

a) mieszkalnego nie wyrszy nir 0,6 m i nie nirszy 
nir 0,4 m, od poziomu terenu przed wej[ciem gEów-
nym do budynku, 

b) gospodarczo-gararowego nie wyrszy nir 0,3 
m, od poziomu terenu przed wjazdem lub wej[ciem 
do budynku;

14) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ 
obejmująca wyznaczony pas istniejącego drzewo-
stanu do zachowania i nie mniej nir 25% pozostaEej 
czę[ci dziaEki budowlanej;

15) obowiązkowe sytuowanie elewacji frontowej 
(wej[ciowej) budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go od strony drogi, wg rysunku; 

16) obowiązkowe zapewnienie miejsc postojo-
wych, wg ustaleG §22 ust. 2 pkt 1.

2. Dla terenów komunikacji wewnętrznej obej-
mujących publicznie dostępną drogę wewnętrzną 
KDW, drogę pieszo-rowerową KDWx1 i przej[cie 
piesze KDWx, ustala się morliwo[ć realizacji dróg 
i zieleni, sieci i urządzeG infrastruktury technicznej 
oraz parkingów na terenie KDW.

§16. Dla terenu sportu i rekreacji US, o którym 
mowa w §4 ust. 1 pkt 2, ustala się:

1) przeznaczenie w szczególno[ci dla lokalizacji 
zespoEu budowli strzelnicy sportowej, o znaczeniu 
ponadlokalnym oraz zieleni urządzonej, budynków 
zaplecza biurowo-socjalnego, obiektów maEej archi-
tektury, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych;

2) funkcje uzupeEniające: usEugi gastronomii, usEu-
gi kultury, usEugi krótkotrwaEego zakwaterowania, 
usEugi handlu detalicznego, o Eącznej powierzchni 
sprzedary nie większej nir 200,0 m2;

3) zachowanie istniejącej zabudowy z dopuszczal-
ną rozbudową i nadbudową oraz morliwo[ć rozbiór-
ki i nowej zabudowy;

4) zasięg oddziaEywania strzelnic nie większy nir 
oznaczona na rysunku ｠ strefa bezpieczeGstwa;

5) morliwo[ć sytuowania: zespoEu obiektów zwią-
zanych z wyznaczoną funkcją, o której mowa w pkt 
1 i 2, komunikacji wewnętrznej, miejsc postojo-
wych, zieleni, sieci uzbrojenia terenu, urządzeG in-
frastruktury technicznej;

6) wysoko[ć budynków ｠ do II kondygnacji nad-
ziemnych, zgodnych z wymaganiami technicz-
no-funkcjonalnymi o dowolnej formie dachu; w 
przypadku zastosowania dachów stromych dopusz-
czalną drugą kondygnację w poddaszu urytkowym;

7) powierzchnię terenu biologicznie czynnego ｠ 
nie mniejszą nir 50% terenu o wyznaczonej funkcji;

8) Eączną maksymalną powierzchnię zabudowy 
budynkami ｠ nie większą nir 10% terenu, ograni-
czonego liniami zabudowy;

9) obowiązkowe zapewnienie niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir 10 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni uryt-
kowej obiektów;

10) kierunek obsEugi komunikacyjnej z al. Po-
wstaGców Wlkp. z zapewnieniem sEurebno[ci dojaz-
du do terenu usEug turystyki (UT) oraz terenu pasa 
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infrastruktury technicznej (Ki).

§17. Dla terenu zabudowy usEug turystyki (UT), 
o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3, ustala się pod-
stawowe przeznaczenie na cele usEug turystyki, z 
zastosowaniem:

1) sytuowania zabudowy usEugowej: hotelu, re-
stauracji, baru, pola kempingowego, dróg we-
wnętrznych, parkingów, sieci i urządzeG infrastruk-
tury technicznej, itp.; 

2) zakazu lokalizacji wolno stojących obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedary większej nir 
100,0 m2, stacji paliw i innych obiektów usEugo-
wych niezwiązanych z wyznaczoną funkcją terenu;

3) zachowania i rozbudowy istniejącej zabudowy 
lub realizacji nowej zabudowy; 

4) w przypadku rozbiórki i lokalizacji nowych 
obiektów, wysoko[ć budynków ｠ do II kondygnacji 
nadziemnych z dachem stromym lub II kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze urytkowe;

5) Eącznej powierzchni zabudowy budynkami ｠ nie 
większej nir 20% terenu o wyznaczonej funkcji, 
ograniczonej liniami zabudowy; 

6) minimalnej powierzchni terenu biologicznie 
czynnego ｠ nie mniejszej nir 40% terenu o wyzna-
czonej funkcji;

7) obowiązkowe zapewnienie niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych; 

8) kierunek obsEugi komunikacyjnej ｠ poprzez 
ustaloną obowiązkową sEurebno[ć przejazdu na te-
renie sportu i rekreacji (US), o którym mowa w §16 
pkt 10.

§18. Tereny zieleni, wyEączone z zabudowy, obej-
mują:

1) tereny zieleni naturalnej Z, dla których ustala 
się zachowanie istniejącego drzewostanu oraz zakaz 
zabudowy budynkami, z dopuszczeniem realizacji 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej sEurących 
obsEudze terenów objętych planem, z wyodrębnie-
niem terenów: 

a) Z1 ｠ stanowiącego, w czę[ci, strefę bezpie-
czeGstwa strzelnicy sportowej,

b) Z2 ｠ stanowiącego pas izolacyjny wokóE ko-
tEowni rejonowej;

2) teren zieleni urządzonej ZP, dla którego ustala 
się:

a) zachowanie istniejącego drzewostanu, 
b) sytuowanie obiektów maEej architektury sEurą-

cych rekreacji, przej[ć pieszych oraz sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej sEurących obsEudze tere-
nów objętych planem, 

c) zakaz zabudowy budynkami;
3) tereny lasów, oznaczonych na zaEączniku nr 2 

do uchwaEy:
a) istniejących ｠ ZL1, 
b) do zalesienia ｠ ZL2, 
dla których ustala się zakaz realizacji obiektów bu-

dowlanych.

§19. Dla wyznaczonych terenów infrastruktury 
technicznej, urządzeG, budynków i budowli, o któ-
rych mowa w §4 ust. 1 pkt 5 lit. a-c, ustala się:

1) morliwo[ć zachowania, przebudowy i rozbudo-
wy istniejących sieci i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacji nowych, zgodnie z wyzna-
czoną funkcją; 

2) morliwo[ć lokalizacji stacji bazowej telefonii 
komórkowej na terenie pasa infrastruktury technicz-
nej Ki, w sąsiedztwie istniejącej kotEowni rejonowej, 
o wysoko[ci równej i przekraczającej 50,0 m, pod 
warunkiem zgEoszenia do wEa[ciwych organów, 
zgodnie z przepisami Prawa lotniczego; 

3) zakaz nasadzeG zieleni wysokiej.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§20. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) peEne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbio-

rowe zaopatrzenie w wodę, odbiór wód opadowych 
i roztopowych oraz [cieków komunalnych, z zacho-
waniem przepisów odrębnych;

2) ograniczenie lokalizacji, na obszarze objętym 
planem, przedsięwzięć mogących zawsze lub poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko oprócz 
realizacji publicznych dróg gminnych (KD-L i KD-D), 
strzelnicy sportowej, urządzeG infrastruktury tech-
nicznej wyznaczonych do obsEugi zabudowy objętej 
planem;

3) komunalny system gospodarki odpadami oraz 
postępowanie zgodne z planem gospodarki odpada-
mi dla Gminy PiEa i przepisami odrębnymi; 

4) wyEączenie z zabudowy budynkami terenów 
zieleni le[nej, tworzących ekosystem zieleni; 

5) ustalenia dotyczące zasad ksztaEtowania zabu-
dowy, w tym wskapników powierzchni biologicznie 
czynnej;

6) ochronę terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej przed haEasem;

7) ochronę wód podziemnych poprzez nakaz zbio-
rowego odbioru [cieków.

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

§21. 1. Zewnętrzną obsEugę komunikacyjną ob-
szaru objętego planem, zapewniają istniejące prze-
biegi ul. Zniadeckich i al. PowstaGców Wlkp., w 
powiązaniu z podstawowym ukEadem komunikacyj-
nym miasta.

2. Na obszarze objętym planem ustala się przebie-
gi następujących dróg publicznych:

1) drogi lokalnej (KD-L), stanowiącej czę[ć ul. 
Zniadeckich, z pętlą autobusową komunikacji miej-
skiej; 

2) dróg dojazdowych obejmujących:
a) drogę KD-D, Eączącą ul. Zniadeckich z ukEadem 
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dróg wewnętrznych wyznaczonych do obsEugi pro-
jektowanego osiedla;

b) drogę KD-D1, mogącą stanowić docelowe po-
wiązanie wyznaczonego ukEadu komunikacyjnego, 
dróg publicznych i wewnętrznych, z będącą poza 
obszarem planu al. PowstaGców Wlkp., po wybu-
dowaniu w ciągu al. PowstaGców Wlkp. skrzyro-
wania.

3. Wyznaczone, na obszarze jednostek struktu-
ralnych C, D, E drogi wewnętrzne KDW, KDW1 i 
KDW2, zapewniają dojazd do wyznaczonych dziaEek 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. Dla wszystkich dróg wewnętrznych (KDW), w 
tym przej[ć pieszych (KDWx) i dróg pieszo-rowero-
wych (KDWx1) ustala się funkcję publicznie dostęp-
ną, z wyEączeniem terenu KDW1 w jednostce struk-
turalnej C, dla którego more być ustalona funkcja 
zamkniętej drogi wewnętrznej.

§22. 1. Dla realizacji dróg publicznych mają zasto-
sowanie warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Dla obsEugi zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej:

1) wymagana jest realizacja na kardej dziaEce bu-
dowlanej, co najmniej jednego miejsca postojowego 
lub gararowego na jedno mieszkanie; 

2) w pasach drogowych dróg publicznych (KD-L, 
KD-D) oraz dróg wewnętrznych (KDW) dopuszcza 
się realizację czasowych miejsc postojowych, poza 
terenem dziaEki.

3. Dla terenu sportu i rekreacji (US) oraz zabu-
dowy usEugowej ｠ usEug turystyki (UT) nalery za-
pewnić nie mniej nir 10 miejsc postojowych na 100 
urytkowników.

§23. Dla obsEugi ruchu rowerowego wyodrębnia 
się:

1) ogólnomiejską drogę rowerową, oznaczoną na 
rysunku, przebiegającą wzdEur pasa drogowego pu-
blicznej drogi dojazdowej KD-D1, drogi wewnętrz-
nej (KDW), wyznaczonej w jednostce strukturalnej 
C i dróg pieszo-rowerowych KDWx1, umorliwiającą 
powiązanie turystyczne dróg rowerowych od al. Po-
wstaGców Wlkp. do rzeki Gwdy;

2) odcinek drogi pieszo-rowerowej KDWx1 od ul. 
Zniadeckich do terenów lasów, poEoronych w póE-
nocnej czę[ci miasta, powiązany z ogólnomiejską 
drogą rowerową i projektowanymi terenami zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) odcinki dróg pieszo-rowerowych KDWx1, na 
terenie jednostek E i D ｠ Eączące przebiegi dróg we-
wnętrznych.

§24. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się 
następujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę ｠ z miejskiej 
sieci wodociągowej;

2) zbiorowe odprowadzenie [cieków komunal-

nych ｠ przez budowę osiedlowego systemu grawi-
tacyjno-pompowego z przetEoczeniem [cieków do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) zbiorowe odprowadzenie [cieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych: 

a) z nawierzchni utwardzonych ｠ do istniejącego 
kolektora deszczowego, poprzez urządzenia pod-
czyszczające, z odprowadzeniem do rzeki Gwdy, 

b) z terenów zabudowy mieszkaniowej ｠ poprzez 
odprowadzenie ich na teren, z wykorzystaniem re-
tencji powierzchniowej i infiltracji, w obrębie dziaEki 
inwestora;

4) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego;

5) zaopatrzenie w gaz ziemny ｠ z istniejącego sys-
temu gazociągowego;

6) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidual-
nych systemów grzewczych, z zastosowaniem pa-
liw charakteryzujących się niską emisyjno[cią do 
[rodowiska, speEniających wymagania programu 
ochrony powietrza dla strefy powiat pilski lub z sieci 
zdalaczynnych, z kotEowni rejonowej KR-Koszyce; 

7) obsEuga telekomunikacyjna ｠ poprzez istniejące 
systemy Eączno[ci.

2. Gospodarowanie odpadami, powstającymi na 
obszarze objętym planem, nastąpi poprzez komunal-
ny system odbioru odpadów i postępowanie zgodne 
z planem gospodarki odpadami dla Gminy PiEa, z za-
stosowaniem przepisów odrębnych w tym zakresie.

3. Zadania wEasne Gminy w zakresie infrastruk-
tury technicznej okre[la zaEącznik nr 4 do uchwaEy.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§25. 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.

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

§27. 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 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. 
U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, 
Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 
poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), 
Rada Miasta PiEy stwierdza zgodno[ć miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy 
w rejonie ul. Zniadeckich i al. PowstaGców Wlkp. z 
ustaleniami zmiany studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy 
(uchwaEa Nr XLIV/546/06 Rady Miasta PiEy z dnia 
24 stycznia 2006r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Zniadec-

kich i al. PowstaGców Wlkp., okre[lony w studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy jako gEówne obszary prze-
ksztaEceG przestrzennych przyszEego zainwestowa-
nia miejskiego, sEury lokalnym celom rozwojowym. 
W rejonie ul. Zniadeckich i al. PowstaGców Wlkp. 
wyodrębniono tereny:

a) R5.1. ｠ zainwestowane o funkcji sportu i rekre-
acji, ujęte w lokalnym programie rewitalizacji obsza-
rów powojskowych na terenie miasta PiEy,

b) R5.2. ｠ dopuszczalnej funkcji rekreacyjnej oraz 
ekstensywnej zabudowy mieszkalnictwa jednoro-
dzinnego,

c) przeznaczone do zalesienia w obszarze [ródle-
[nym terenów L.P.

Rozwiązania przestrzenne przyjęte w projekcie 
planu miejscowego są zgodne z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta PiEy w zakresie zmian w struk-
turze przestrzennej miasta, zasad ochrony [rodowi-
ska, kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury 
technicznej oraz polityki przestrzennej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. 
U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, 
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, 
Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), 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 
ul. Zniadeckich i al. PowstaGców Wlkp., obejmują 
realizację następujących sieci w drogach publicz-
nych:

1) na obszarze planu:
d) sieci wodociągowej Ø 110 mm ｠ L ≈ 1.140,0 

m,
e) sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm ｠ L ≈ 

300,0 m, Ø 200 mm ｠ L ≈ 220,0 m,
f) rurociągu tEocznego Ø 110 mm ｠ L ≈ 60,0 m,
g) przepompowni [cieków komunalnych ｠ kpl. 1,
h) sieci kanalizacji deszczowej Ø 300 mm ｠ L ≈ 

220,0 m, Ø 500 mm ｠ L ≈ 380,0 m;
2) poza obszarem planu, zapewniające powiązanie 

sieci planowanych i istniejących systemów:
a) sieci wodociągowej Ø 110 mm ｠ L ≈ 45,0 m,
b) rurociągu tEocznego Ø 110 mm ｠ L ≈ 430,0 m,
c) sieci kanalizacji deszczowej Ø 500 mm ｠ L ≈ 

410,0 m.

§2.1. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasa-

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LII/631/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIA-
STA PIDY W REJONIE UL. ZNIADECKICH I AL. POWSTAFCÓW WLKP. Z USTALENIAMI STUDIUM UWA-

RUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr LII/631/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY W REJONIE UL. ZNIADECKICH I AL. POWSTAFCÓW WLKP., 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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dami okre[lonymi w wieloletnich planach rozwoju 
i modernizacji sieci infrastruktury technicznej oraz 
strategii rozwoju miasta PiEy.

2. Zadania inwestycyjne wymienione w §1 mogą 
być realizowane na zasadach partnerstwa publicz-
no-prywatnego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. 
U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, 
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, 
Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), Rada Miasta 
PiEy po rozpatrzeniu przedstawionej przez Prezyden-
ta Miasta PiEy nieuwzględnionej uwagi do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta PiEy w rejonie ul. Zniadeckich i al. Po-
wstaGców Wlkp. odnoszącej się do ustalenia wy-
soko[ci stawki procentowej, stanowiącej podstawę 
do okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym ｠ 0% oraz argumentów 
zawartych we wniesionej uwadze, postanawia, co 
następuje:

§1. Nie uwzględnić uwagi w zakresie wysoko[ci 
stawki.

§2. Ustalić stawkę 30%. 

UZASADNIENIE

W porozumieniu zawartym w dniu 16.09.2002 r. 
między Agencją Mienia Wojskowego, a Gminą PiEa 
przyjęto ustalenie dotyczące wysoko[ci stawki 0% 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, wynika-
jącą z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z 
interpretacją zapisów art. 10 ust. 3 ww. ustawy, 
w brzmieniu ｧw miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego okre[la się równier staw-
kę procentową sEurącą naliczeniu opEaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 3ｦ ｠ dopuszczalne byEo stoso-
wanie równier stawki 0%.

Art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym stanowi: ｧW planie miejscowym okre[la 
się obowiązkowo: stawki procentowe, na podsta-
wie których ustala się opEatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4ｦ. W tej tre[ci zapis ustawy nie pozwala 
na zastosowanie stawki 0%, co jest potwierdzone 
w orzecznictwie.

ZaEącznik nr 5
do uchwaEy nr LII/631/10

Rady Miasta PiEy
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIDY W REJONIE UL. ZNIADECKICH I AL. POWSTAF-

CÓW WLKP.


