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Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópniejszymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.), a 
takre w związku z uchwaEą nr XIII/162/2007 Rady 
Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 wrze-
[nia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu 
w rejonie ulicy Cichej po stwierdzeniu zgodno[ci po-
nirszych ustaleG z ustaleniami studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze zmianą uchwala 
się, co następuje: 

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1.1. Zgodnie z uchwaEą Nr XIII/162/2007 Rady 
Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 wrze-
[nia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu 
w rejonie ulicy Cichej, uchwala się ｧmiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostro-
wa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Cichejｦ, 
zwany dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Cichejｦ opra-
cowany w skali 1:1000 stanowiący zaEącznik nr 1 
do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowiące zaEącznik 
nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych stanowiące zaEącznik nr 3 do 
uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone zo-
staEy na rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię, oznaczającą najmniejszą odlegEo[ć 
sytuowania [ciany projektowanego budynku od li-

nii rozgraniczającej zgodnie z rysunkiem planu, przy 
czym do 2,0 m przed tę linię wysunąć morna ta-
kie elementy architektoniczne budynku jak: balkon, 
wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, 
wiatroEap oraz inne detale wystroju architektonicz-
nego; 

2) szeroko[ć dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć 
szeroko[ć frontową dziaEki mierzoną od strony dro-
gi;

3) usEugi komercyjne ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEalno[ć w zakresie handlu detalicznego, gastro-
nomii, sportu, turystyki, rozrywki, rekreacji, usEug 
zdrowia, usEugi dla ludno[ci w zakresie napraw 
sprzętu AGD, krawiectwa, szewstwa, zegarmi-
strzostwa, jubilerstwa, poligrafii, obsEugi finanso-
wej, telekomunikacyjnej, pocztowej, turystycznej, 
prawnej, ubezpieczeniowej, notarialnej, obsEugi ad-
ministracyjnej, biura;

4) dach pEaski ｠ nalery przez to rozumieć, dach o 
kącie nachylenia poEaci dachowych nie przekracza-
jących 10º;

5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu ｠ nalery przez to rozumieć parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu;

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu;
5) projektowane pasy zieleni izolacyjnej;
6) projektowane szpalery drzew. 

§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1. pkt 1 na tereny okre[lone na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi 
symbolami: 1P/U, 2WS, 3P/U, 4P/U, 5MN/U, 6MN, 
7WS, 8MN, 9MN, 10MN, 11ZP, 12WS, 13ZP, 
14E, 15MN, 16MN, 17ZP, 18WS, 19ZP, 20MN, 
21MN/U, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN/U, 
27U, 28E, 29US/ZP, 30WS, 31US/ZP, 32US/ZP, 
33WS, 34US/ZP, 35MN/U, 36MN/U, 37E, 38MN/U, 
39MN/U, 40MN/U, 41RM/MN/U, 42MN/U, 43RM/
MN/U, 44MN, 45MN, 46RM/MN/U, 47K, 48MN/U, 
49MN, 50MN/U, 51MN, 52MN, 53MN, 54MN, 
55MW, 56MN, 57MN, 58ZP, 59WS, 60ZP, 61E, 
62MN, 63MN, 64MN/U, 65MN/U, 66WS, 67US/
ZP, 68MN/U, 69WS, 70MN, 71E, 72MN, 73WS, 
74MN/U, 75MN, 76WS, 77MN, 78MNr, 79MNr, 
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80MN/U, 81MN/MW/U, 82MN/MW/U, 83MN/
MW/U, 84E, 85MN/MW/U, 86MN/U, 87KDd, 
88KDd, 89KDd, 90KDd, 91KDw, 92KDw, 93KDd, 
94KDw, 95KDd, 96KDx, 97KDw, 98KDz, 99KDd, 
100KDd, 101KDw, 102KDx, 103KDd, 104KDd, 
105KDd, 106KDd, 107KDd, 108KDd, 109KDd, 
110KDd, 111KDd, 112KDd, 113KDd, 114KDd, 
115KDd, 116KDd, 117KDd, 118KDd, 119KDx, 
120KDd, 121KDd, 122KDd, 123KDw, 124KDx, 
125KDd, 126KDz, 127KDw, 128KDg, 129KDw, 
130KDd, 131KDw, 132KDd, 133KDd, 134KDw, 
135KDl, 136KDz.

§5. Okre[la się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie uchwa-
Ey symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- rezydencjonalnej, oznaczone na rysunku planu i w 
tek[cie uchwaEy symbolem MNr;

3) tereny zabudowy zagrodowej, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usEug, oznaczone na 
rysunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem RM/
MN/U;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usEug, 
oznaczone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy 
symbolem MN/MW/U;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie uchwa-
Ey symbolem MW;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z towarzyszącymi usEugami, oznaczone na rysunku 
planu i w tek[cie uchwaEy symbolem MN/U;

7) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem U;

8) tereny usEug sportu i rekreacji w zieleni urzą-
dzonej, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie 
uchwaEy symbolem US/ZP;

9) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem ZP;

10) tereny wód powierzchniowych [ródlądowych, 
oznaczone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy 
symbolem WS;

11) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów, 
magazynów i usEug, oznaczone na rysunku planu i 
w tek[cie uchwaEy symbolem P/U;

12) tereny obiektów i urządzeG kanalizacyjnych, 
oznaczone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy 
symbolem K;

13) tereny obiektów i urządzeG elektroenerge-
tycznych, oznaczone na rysunku planu i w tek[cie 
uchwaEy symbolem E;

14) tereny dróg publicznych - gEównych, oznaczo-
ne na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem 
KDg;

15) tereny dróg publicznych - zbiorczych, ozna-
czone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy sym-
bolem KDz;

16) tereny dróg publicznych - lokalnych, oznaczo-
ne na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem 
KDl;

17) tereny dróg publicznych - dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy sym-
bolem KDd;

18) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem KDw;

19) tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczo-
ne na rysunku planu i w tek[cie uchwaEy symbolem 
KDx.

§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1) nowe budynki lub ich rozbudowywane czę[ci 
nalery lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy okre[lonymi na rysunku planu;

2) na terenie objętym opracowaniem planu zaka-
zuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedary przekra-
czającej powierzchnię, o której mowa w przepisach 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz przepisach odrębnych; 

3) ustala się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się na lokalizację budynków gararo-
wych i gospodarczych w granicy sąsiednich dziaEek 
budowlanych; 

5) zezwala się na lokalizację garary wbudowa-
nych lub przybudowanych w gEówną bryEę budynku;

6) budynki gararowe i gospodarcze realizowane 
na rórnych dziaEkach przy ich wspólnych granicach 
winny mieć jednakowe parametry zabudowy w 
szczególno[ci tj. wysoko[ć górnej krawędzi elewa-
cji, ksztaEt i wysoko[ć dachów, rozwiązania mate-
riaEowe;

7) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza się, w obrębie budynku mieszkal-
nego, lokalizację funkcji usEugowej zgodnie z prze-
pisami odrębnymi, z następującymi zastrzereniami: 
zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć w 
zakresie gastronomii, handlu hurtowego, piekarni, 
skupu i skEadowania surowców wtórnych, obsEugi 
pojazdów, w tym warsztatów samochodowych, 
lakierni, myjni oraz wszelkich obiektów produkcyj-
nych;

§7. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym 
nalery chronić powierzchnię biologicznie czynną; w 
miarę morliwo[ci nalery ograniczać jej przykrycia, 
w szczególno[ci betonem i asfaltem;

2) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery zagospodarować w grani-
cach wEasnej dziaEki lub zgodnie z planem gospo-
darki odpadami dla miasta, stosownie do przepisów 
odrębnych;

3) zakazuje się prowadzenia dziaEalno[ci związa-
nej z unieszkodliwianiem odpadów, w tym skEado-
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wisk odpadów; magazynowanie i odzysk odpadów 
innych nir komunalne more odbywać się jedynie na 
zasadach okre[lonych w przepisach o odpadach; 

4) do celów grzewczych nalery stosować paliwa 
charakteryzujące się najnirszymi wskapnikami emi-
sji, takie jak: paliwa staEe, pEynne i gazowe lub alter-
natywne pródEa energii;

5) selektywne gromadzenie odpadów komunal-
nych i innych nir komunalne w przystosowanych do 
tego celu miejscach i ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami 
dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz przepisa-
mi odrębnymi; 

6) zakazuje się lokalizacji wier i anten telefonii ko-
mórkowej; 

7) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla któ-
rych przepisy prawa ochrony [rodowiska nakEadają 
obowiązek sporządzania raportu oddziaEywania na 
[rodowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publiczne-
go z zastrzereniem §7 pkt 6), oraz dróg wewnętrz-
nych; 

8) wszelkie oddziaEywania związane z planowa-
nym przedsięwzięciem nie mogą powodować prze-
kroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

9) dla terenów objętych opracowaniem planu na-
lery zachować następujące dopuszczalne poziomy 
haEasu w [rodowisku wynikające z przepisów od-
rębnych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
｠ rezydencjonalnej (MNr) jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usEugowej (MN/U), zabudowy zagro-
dowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEug (RM/MN/U) oraz zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usEug (MN/MW/U) jak dla terenów miesz-
kaniowo ｠ usEugowych,

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(MW) jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego,

d) dla usEug sportu i rekreacji w zieleni urządzonej 
(US/ZP) jak dla terenów rekreacyjno ｠ wypoczyn-
kowych;

10) na terenach przeznaczonych do dziaEalno[ci 
produkcyjnej, skEadowania i magazynowania oraz 
dziaEalno[ci usEugowej nalery zapewnić ochronę 
istniejącej w granicach i poza granicami opracowa-
nia planu zabudowy mieszkaniowej przed haEasem, 
stosując rozwiązania techniczne zapewniające wEa-
[ciwe warunki akustyczne w budynkach mieszkal-
nych, wynikające z przepisów odrębnych.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: w razie natrafienia w trak-
cie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalery 

niezwEocznie powiadomić odpowiedni organ sEurby 
ochrony zabytków.

§9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów od-
rębnych: 

1) nalery uwzględnić przepisy i ograniczenia wy-
nikające z przepisów odrębnych ze względu na 
sąsiedztwo obszarów szczególnej ochrony wód 
powierzchniowych oraz obszary o znacznych zaso-
bach wód podziemnych w obrębie piętra czwarto-
rzędowego zlokalizowanych w pobliru obszaru ob-
jętego planem;

2) do czasu przeEorenia istniejących linii elektro-
energetycznych oraz sieci uzbrojenia podziemnego 
nalery zachować odlegEo[ci dla nowej zabudowy, 
wynikające z przepisów odrębnych.

§10. Ustalenia dotyczące szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu:

1) na terenie planu znajdują się sEupowe stacje 
transformatorowe SN/nn oraz linie napowietrzne 
wysokiego napięcia WN 110 kV, linie napowietrz-
ne i kablowe [redniego napięcia sN 15kV oraz linie 
napowietrzne i kablowe niskiego napięcia nn 0,4 
kv, wraz z pasem terenu ochronnego o szeroko[ci 
wynikającej z przepisów odrębnych, które wynoszą 
odpowiednio dla linii:

｠ 110 kV wynosi 15 m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu linii;

｠ 15 kV wynosi 5 m od rzutu poziomego skrajne-
go przewodu linii;

｠ 0,4 kV wynosi 3 m od rzutu poziomego skrajne-
go przewodu linii. 

Lokalizacja zabudowy w obrębie terenu pasa 
ochronnego wymaga uzgodnienia z wEa[ciwym za-
rządcą sieci z uwzględnieniem zachowania standar-
dów jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach 
odrębnych; 

2) przez teren opracowania planu przebiega sieć 
gazowa wysokiego ci[nienia DN200, DN400 i 
DN500, wraz z pasem terenu ochronnego o szero-
ko[ci wynikającej z przepisów odrębnych; Wobec 
powyrszych gazociągów DN500 i DN400 obowią-
zują strefy podstawowe, stosownie do ustalonych 
na wniosek zarządcy sieci szeroko[ci, które wyno-
szą odpowiednio:

- dla gazociągu DN200 relacji Antonin ｠ Ostrów 
Wielkopolski 20,0 m na stronę od jego osi;

- dla gazociągu DN500 relacji Odolanów ｠ Ada-
mów 16,25 m na stronę od jego osi;

- dla gazociągu DN400 relacji Garki-Odolanów-A-
damów 31,0 m na stronę od jego osi;

Lokalizacja wszelkich obiektów w obrębie pasa 
terenu ochronnego, wymaga uzgodnienia z wEa[ci-
wym zarządcą sieci; W strefie ochronnej morliwe 
jest nasadzenie drzew w odlegEo[ci nie mniejszej nir 
3m na stronę od jego osi. Dopuszcza się przebudo-
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wę i modernizację gazociągu wysokiego ci[nienia. 
Lokalizacja planowanych dróg oraz węzEów komu-
nikacyjnych krzyrujących się z gazociągami wyso-
kiego ci[nienia DN500 Odolanów- Adamów oraz 
DN400 Garki- Odolanów ｠ Adamów wymaga wy-
stąpienia inwestora do Operatora Gazociągów Prze-
syEowych Gaz ｠ System S.A. OddziaE w Poznaniu o 
wydanie uzgodnienia inwestycji w zakresie jej kolizji 
z istniejącą siecią gazową w/c.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji:

1) powiązania komunikacyjne z zewnętrznym 
ukEadem komunikacyjnym miejskim i ponadlokal-
nym zapewniają w szczególno[ci drogi publiczne 
zlokalizowane poza granicami obszaru objętego 
planem (ulice WrocEawska i PoEudniowa) oraz dro-
gi gEówne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe okre[lo-
ne na rysunku planu symbolami: 128KDg, 98KDz, 
126KDz, 136KDz, 135KDl, 87KDd, 88KDd, 89KDd, 
90KDd, 93KDd, 95KDd, 99KDd, 100KDd, 103KDd, 
104KDd, 105KDd, 106KDd, 107KDd, 108KDd, 
109KDd, 110KDd, 111KDd, 112KDd, 113KDd, 
114KDd, 115KDd, 116KDd, 117KDd, 118KDd, 
119KDd, 121KDd, 122KDd, 123KDd, 132KDd, 
130KDd, 132KDd, 133KDd;

2) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację innych nir wy-
znaczone w planie dróg wewnętrznych, w ramach 
zagospodarowania terenu, pod warunkiem zacho-
wania minimalnej szeroko[ci 10,0 m, a zabudowę 
nalery lokalizować w odlegEo[ci nie mniejszej nir 
6,0 m od pasa drogowego tych dróg;

3) w obrębie poszczególnych terenów nalery za-
pewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz 
gararowych zaspokajającą potrzeby w zakresie par-
kowania i postoju samochodów z uwzględnieniem 
warunków technicznych okre[lonych w przepisach 
odrębnych, jednak nie mniej nir:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ｠ 
min. 2 stanowiska dla kardego budynku,

b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych ｠ 
min. 1,5 stanowiska na 1 lokal mieszkalny,

c) dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i 
skEadowych ｠ min. 1 stanowisko na 2-ch zatrud-
nionych,

d) dla obiektów i lokali usEugowych ｠ min. 1 sta-
nowisko na karde rozpoczęte 50 m2 powierzchni 
urytkowej,

4) tereny objęte planem będą obsEugiwane pod 
względem komunikacji z przylegEych dróg publicz-
nych i wewnętrznych, na zasadach okre[lonych w 
Rozdziale 2 i w uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą 
drogi.

§12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) docelowo nalery zapewnić wykonanie peEnego 
uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury tech-

nicznej oraz podEączenia do niej terenu objętego pla-
nem;

2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbroje-
nia technicznego nalery lokalizować na terenie dróg 
publicznych i wewnętrznych, a w uzasadnionych 
przypadkach równier na terenach o innym przezna-
czeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia 
technicznego nalery realizować zgodnie z opraco-
waniami dotyczącymi rozwoju sieci, na warunkach 
okre[lonych z zarządcą sieci;

4) zezwala się na lokalizację na obszarze planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej nie zwią-
zanych z obsEugą terenu objętego planem;

5) dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powiąza-
nie terenu objętego planem z istniejącym i projekto-
wanym ukEadem sieci wodociągowej; przebudowę, 
rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci 
wodociągowej;

6) dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cieków 
plan ustala powiązanie terenu objętego planem z 
istniejącym i projektowanym systemem kanalizacji 
sanitarnej; do czasu budowy sieci dopuszcza się 
tymczasowe odprowadzanie [cieków do szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych oraz ich wywóz do 
oczyszczalni [cieków;

7) odprowadzenie [cieków z obiektów produkcyj-
nych more nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej 
po speEnieniu wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych, w tym ewentualnej konieczno[ci pod-
czyszczenia [cieków do odpowiednich parametrów, 
w uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą tej sieci;

8) dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan 
ustala powiązanie terenu objętego planem z syste-
mem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii 
napowietrznych (preferowana przebudowa na linie 
kablowe) lub kablowych [redniego i niskiego napię-
cia oraz stacji transformatorowych; plan docelowo 
przewiduje linie kablowe, podziemne.

9) dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powiązanie 
terenu objętego planem z istniejącym i projektowa-
nym ukEadem sieci gazowej; przebudowę, rozbudo-
wę, wymianę, modernizację istniejącej sieci gazo-
wej;

10) dla zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 
a) powiązanie terenu objętego planem z miejskim 

systemem sieci cieplnej lub wykorzystanie indywi-
dualnych sposobów ogrzewania,

b) dopuszcza się stosowanie paliw staEych, pEyn-
nych i gazowych pod warunkiem speEnienia wyma-
gaG okre[lonych w przepisach prawa w zakresie 
ochrony powietrza i standardów jako[ci [rodowiska,

c) dopuszcza się stosowanie systemów wykorzy-
stujących pródEa czystej energii, w szczególno[ci ta-
kich jak: pompy cieplne, kolektory sEoneczne, ener-
gia elektryczna;

11) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

12) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia 
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technicznego, kolidujących z projektowanym zain-
westowaniem; 

13) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-
tury technicznej, w szczególno[ci urządzeG elek-
troenergetycznych (stacji transformatorowych) o 
wysoko[ci nie wyrszej nir 4,0 m, na terenach MN, 
MNr, MN/U, MN/MW/U, MW, U, US/ZP, ZP, P/U, o 
ile warunki techniczne nie pozwalają na prowadze-
nie jej w pasach drogowych; 

14) ustala się obowiązek gospodarowania odpa-
dami zgodnie z obowiązującym gminnym planem 
gospodarki odpadami oraz z przepisami o odpadach; 

15) w przypadku konieczno[ci naruszenia syste-
mu melioracyjnego nalery zastosować rozwiązanie 
zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

§13. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci: 

1. sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono w 
ustaleniach szczegóEowych w Rozdziale 2, z za-
strzereniem §13 pkt 2);

2. dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod lokaliza-
cję dróg wewnętrznych oraz urządzeG infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb;

3. nie przewiduje się scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

§14. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów ｠ nie ustala się.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§15. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 6MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
15MN, 16MN, 20MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 
49MN, 51MN, 52MN, 53MN, 54MN, 56MN, 57MN, 
63MN, 70MN, 75MN, 77MN:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) istniejące i proponowane granice dziaEek bu-

dowlanych przedstawiono na rysunku planu, 
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 800,0 m2 
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 20,0 m;
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) nową zabudowę mieszkaniową nalery realizo-

wać jako wolno stojącą,
b) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny wol-
no stojący;

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 
gospodarcze i gararowe,

d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-

wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
300,0 m²;

e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30º - 45º, dla 20% powierzchni dachu do-
puszcza się nachylenie poEaci pod innym kątem; do-
puszcza się dachy pEaskie;

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe oraz dwuspadowe i wielospadowe o 
równym nachyleniu poEaci dachowych do 45° lub 
dachy pEaskie;

h) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pochyEych o parametrach innych nir wskaza-
ne w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się ich zacho-
wanie przy rozbudowie gEównej bryEy budynku; 

i) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pEaskich ｠ dopuszcza się ich rozbudowę z da-
chem pEaskim;

j) ustala się obowiązek realizacji pasów zieleni izo-
lacyjnej o szeroko[ci min. 3,0 m zgodnie z rysun-
kiem planu; 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ do-
jazd z drogi publicznej-gEównej 128KDg, z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 126KDz, z dróg publicznych 
- dojazdowych 87KDd, 88KDd, 89KDd, 90KDd, 
93KDd, 95KDd, 99KDd, 100KDd, 103KDd, 
104KDd, 105KDd, 112KDd, 113KDd, 115KDd, 
116KDd, 117KDd, 118KDd, 120KDd, 121KDd, 
122KDd, 125KDd, 130KDd, oraz z dróg wewnętrz-
nych 91KDw, 92KDw, 94KDw, 97KDw, 101KDw, 
123KDw, 127KDw, 129KDw, 131KDw; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§16. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 44MN, 45MN, 62MN, 72MN:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) proponowane granice dziaEek budowlanych 

przedstawiono na rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1000,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 25,0 m;
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) nową zabudowę mieszkaniową nalery realizo-

wać jako wolno stojącą,
b) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny wol-
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no stojący;
c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 

gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-

wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
350,0 m² ,

e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 50% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30º - 45º, dla 20% powierzchni dachu do-
puszcza się nachylenie poEaci pod innym kątem; do-
puszcza się dachy pEaskie;

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o 
równym nachyleniu poEaci dachowych do 45º lub 
dachy pEaskie; 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 
z dróg publicznych-dojazdowych 106KDd, 111KDd, 
112KDd; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 78MNr, 79MNr:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej - rezydencjonalnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się podziaE terenu pod warunkiem 

zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1500,0 m2;
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 25,0 m;
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) nową zabudowę mieszkaniową nalery realizo-

wać jako wolno stojącą,
b) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny wol-
no stojący;

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 
gospodarcze i gararowe,

d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30º - 45º, dla 20% powierzchni dachu do-

puszcza się nachylenie poEaci pod innym kątem; do-
puszcza się dachy pEaskie;

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe oraz dwuspadowe i wielospadowe o 
równym nachyleniu poEaci dachowych do 45º lub 
dachy pEaskie;

h) ustala się obowiązek realizacji pasów zieleni 
izolacyjnej o szeroko[ci min. 3,0 m zgodnie z rysun-
kiem planu; 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ do-
jazd z drogi publicznej-gEównej 128KDg, z drogi pu-
blicznej-zbiorczej 136KDz, z drogi publicznej-lokal-
nej 135KDl oraz z dróg wewnętrznych 131KDw i 
134KDw; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§18. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 41RM/MN/U, 43RM/MN/U, 
46RM/MN/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy za-
grodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nalery wydzielić dziaEki geodezyjne zgodnie z 

liniami rozgraniczającymi tereny,
b) dopuszcza się podziaE terenu pod warunkiem 

zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1000,0 m2 
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 25,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) nową zabudowę mieszkaniową nalery realizo-

wać jako wolno stojącą,
b) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny wol-
no stojący;

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 
gospodarcze i inwentarskie związane z obsEugą rol-
nictwa i gararowe,

d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego, usEugowego: maks. 10,0 

m,
- budynku gospodarczego i inwentarskiego zwią-

zanego z obsEugą rolnictwa: maks. 10,0 m,
- budynku gararowego: maks. 6,0 m;
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30º - 45º, dopuszcza się do 20% powierzchni 
dachu nachylenie poEaci pod innym kątem, dopusz-
cza się dachy pEaskie;

- budynku gospodarczego i inwentarskiego zwią-
zanego z rolnictwem oraz budynku gararowego: da-
chy jednospadowe oraz dwuspadowe i wielospado-
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we o równym nachyleniu poEaci dachowych do 30º, 
lub dachy pEaskie; 

h) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pochyEych o parametrach innych nir wskaza-
ne w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się ich zacho-
wanie przy rozbudowie gEównej bryEy budynku; 

i) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pEaskich ｠ dopuszcza się ich rozbudowę z da-
chem pEaskim;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 
z dróg publicznych-dojazdowych 106KDd, 107KDd, 
111KDd i 112KDd; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§19. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 5MN/U, 21MN/U, 26MN/U, 
35MN/U, 48MN/U, 50MN/U, 64MN/U, 65MN/U, 
68MN/U, 74MN/U, 80MN/U, 86MN/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 
usEugami;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) proponowane granice dziaEek budowlanych 

przedstawiono na rysunku planu, 
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej:1000,0 m2 
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 22,0 m;
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) nową zabudowę mieszkaniową nalery realizo-

wać jako wolno stojącą,
b) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny wol-
no stojący;

c) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-
dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek wol-
no stojący,

d) usEugi nalery traktować jako komercyjne w ro-
zumieniu zapisu zawartego §2 pkt 3); 

e) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 
gospodarcze i gararowe,

f) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 35% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

g) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

h) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego lub usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
i) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30º - 45º, dla 20% powierzchni dachu do-
puszcza się nachylenie poEaci pod innym kątem; do-
puszcza się dachy pEaskie;

- budynku usEugowego: dopuszcza się wszelkie 
rozwiązania, 

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe oraz dwuspadowe i wielospadowe o 
równym nachyleniu poEaci dachowych do 45º lub 
dachy pEaskie; 

j) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pochyEych o parametrach innych nir wskaza-
ne w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się ich zacho-
wanie przy rozbudowie gEównej bryEy budynku; 

k) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pEaskich ｠ dopuszcza się ich rozbudowę z da-
chem pEaskim;

l) ustala się obowiązek realizacji pasów zieleni izo-
lacyjnej o szeroko[ci min. 3,0 m zgodnie z rysun-
kiem planu; 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ do-
jazd z ulicy PoEudniowej zlokalizowanej poza tere-
nem opracowania planu, z drogi publicznej-gEów-
nej 128KDg oraz z dróg publicznych-dojazdowych 
89KDd, 99KDd, 103KDd, 105KDd, 112KDd, 
113KDd, 114KDd, 115KDd, 117KDd, 118KDd, 
120KDd, 130KDd, 132KDd, 133KDd, oraz z drogi 
wewnętrznej 131KDw; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 36MN/U, 38MN/U, 39MN/U, 
40MN/U, 42MN/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 
usEugami;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) proponowane granice dziaEek budowlanych 

przedstawiono na rysunku planu, 
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1000,0 m2 
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 22,0 m;
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) nową zabudowę mieszkaniową nalery realizo-

wać jako wolno stojącą,
b) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny wol-
no stojący;

c) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-
dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek wol-
no stojący,

d) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 
gospodarcze i gararowe,

e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 35% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

g) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego lub usEugowego: maks. 
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10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
h) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30º - 45º, dla 20% powierzchni dachu do-
puszcza się nachylenie poEaci pod innym kątem; do-
puszcza się dachy pEaskie;

- budynku usEugowego: dopuszcza się wszelkie 
rozwiązania,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe oraz dwuspadowe i wielospadowe o 
równym nachyleniu poEaci dachowych do 45º lub 
dachy pEaskie; 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 
z dróg publicznych-dojazdowych 106KDd, 107KDd, 
108KDd, 109KDd, 110KDd, 112KDd; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§21. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 81MN/MW/U, 82MN/MW/U, 
83MN/MW/U, 85MN/MW/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowo wydzielanych dziaEek:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej: 1000,0 m²,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
blipniaczej: 600,0 m²,

c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej: 
300, 0 m² ,
d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

1500,0 m²,
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

nalery realizować jako wolno stojącą, blipniaczą lub 
szeregową,

b) na terenie jednej dziaEki budowlanej more być 
zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny;

c) dopuszcza się lokalizację budynków wieloro-
dzinnych o maksymalnie 10 lokalach mieszkalnych;

d) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-
dynku mieszkalnego;

e) usEugi nalery traktować jako komercyjne w ro-
zumieniu zapisu zawartego §2 pkt 3); 

f) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 
gospodarcze i gararowe,

g) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

h) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej, 

i) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego: maks. 

10,0 m,

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: maks. 
11,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 
6,0 m,

j) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o równym nachy-
leniu poEaci dachowych 30º - 45º, dla 20% po-
wierzchni dachu dopuszcza się nachylenie poEaci 
pod innym kątem; dopuszcza się dachy pEaskie; 

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: dopusz-
cza się wszelkie rozwiązania, 

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe oraz dwuspadowe i wielospadowe o 
równym nachyleniu poEaci dachowych do 45º lub 
dachy pEaskie; 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 
z ulicy PoEudniowej zlokalizowanej poza granicami 
opracowania planu, z drogi publicznej ｠ lokalnej 
135KDl, z dróg publicznych-dojazdowych 132KDd, 
133KDd oraz z drogi wewnętrznej 134KDw; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 55MW:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni nowo wydzielanych dziaEek ｠ 
1100,0 m2,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się lokalizację budynków wieloro-
dzinnych o maksymalnie 10 lokalach mieszkalnych,

b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

d) wysoko[ć zabudowy: maks 11,0 m,
e) geometria dachów: dopuszcza się wszelkie roz-

wiązania;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 

z dróg publicznych-dojazdowych 116KDd, 122KDd 
oraz z drogi wewnętrznej 123KDw; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 27U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-
gowej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: 
a) dopuszcza się podziaE terenu pod warunkiem 

zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzie-
lanych dziaEek ｠ 1000,0 m2,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
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a) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

c) wysoko[ć zabudowy: maks. 12,0 m,
d) geometria dachów: dopuszcza się wszelkie roz-

wiązania;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 

z dróg publicznych-dojazdowych 104KDd, 112KDd, 
99KDd,;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 29US/ZP, 31US/ZP, 32US/
ZP, 34US/ZP, 67US/ZP:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny usEug sportu i 
rekreacji w zieleni urządzonej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni nowo wydzielanych dziaEek ｠ 
1500,0 m2,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia zabudowy: maks. 25% po-
wierzchni terenu;

b) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% 
powierzchni terenu;

c) wysoko[ć zabudowy: maks. 12,0 m,
d) geometria dachów: dopuszcza się wszelkie roz-

wiązania;
e) dopuszczalne obiekty towarzyszące: ciąg pie-

szo ｠ rowerowy, urządzenia infrastruktury technicz-
nej, obiekty maEej architektury, place zabaw;

4) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych 
sEurących retencji wód opadowych z terenu objęte-
go opracowaniem planu;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 
z dróg publicznych-dojazdowych 89KDd, 99KDd, 
105KDd, 112KDd, 120KDd; 

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 11ZP, 13ZP, 17ZP, 19ZP, 
58ZP, 60ZP:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-
nej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni nowo wydzielanych dziaEek ｠ 
1500,0 m2,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące: ciąg pie-
szo ｠ rowerowy, obiekty maEej architektury, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, place zabaw;

b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 60% 
powierzchni terenu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 

z dróg publicznych-dojazdowych 87KDd, 89KDd, 
90KDd, 112KDd, 116KDd, 118KDd, 119KDd, 
120KDd, 123KDd;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§26. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2WS, 7WS, 12WS, 18WS, 
30WS, 33WS, 59WS, 66WS, 69WS, 73WS, 76WS:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny wód powierzch-
niowych [ródlądowych;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: nalery wydzie-
lić dziaEki geodezyjne zgodnie z liniami rozgranicza-
jącymi tereny;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu: 

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące: kEadki i 
urządzenia hydrotechniczne zabezpieczające brzegi 
wód,

b) nalery umocnić i zabezpieczyć skarpy nie naru-
szając naturalnych warunków [rodowiskowych;

c) nalery zabezpieczyć wody przed niekontrolo-
wanym napEywem zanieczyszczonych wód z tere-
nów sąsiednich;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 
z drogi publicznej-gEównej 128KDg, z drogi publicz-
nej-lokalnej 135KDl, z dróg publicznych - dojazdo-
wych 122KDd, 120KDd, 112KDd, 99KDd, 90KDd, 
89KDd, 87KDd oraz z drogi wewnętrznej 123KDw 
oraz z publicznych ciągów pieszych 119KDx, 
124KDx; 

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§27. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1P/U, 3P/U, 4P/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów, magazynów i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni nowo wydzielanych dziaEek ｠ 
3000,0 m2,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące: urządzenia 
i obiekty infrastruktury technicznej,

b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 60% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 15% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania;
f) ustala się obowiązek realizacji pasów zieleni izo-

lacyjnej o szeroko[ci min. 6,0 m zgodnie z rysun-
kiem planu; 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ do-
jazd z ulicy PoEudniowej zlokalizowanej poza tere-
nem opracowania planu, z drogi publicznej ｠ zbior-
czej 98KDz oraz z dróg publicznych ｠ dojazdowych 
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87KDd,106KDd;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §12.

§28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 47K:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny obiektów i urzą-
dzeG kanalizacyjnych;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci - teren stanowi 
wydzieloną dziaEkę geodezyjną;

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 
z drogi publicznej-dojazdowej 112KDd; 

4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§29. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 14E, 28E, 378E, 61E, 71E, 84E:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny obiektów i urzą-
dzeG elektroenergetycznych;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ nalery wy-
dzielić dziaEki geodezyjne zgodnie z liniami rozgrani-
czającymi tereny;

3) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 4,0 m;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 

z dróg publicznych-dojazdowych 99KDd, 107KDd, 
118KDd, 122KDd, 132KDd;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§30. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 87KDd, 88KDd, 
89KDd, 90KDd, 91KDw, 92KDw, 93KDd, 94KDw, 
95KDd, 96KDx, 97KDw, 98KDz, 99KDd, 100KDd, 
101KDw, 102KDx, 103KDd, 104KDd, 105KDd, 
106KDd, 107KDd, 108KDd, 109KDd, 110KDd, 
111KDd, 112KDd, 113KDd, 114KDd, 115KDd, 
116KDd, 117KDd, 118KDd, 119KDx, 120KDd, 
121KDd, 122KDd, 123KDw, 124KDx, 125KDd, 
126KDz, 127KDw, 128KDg, 129KDw, 130KDd, 
131KDw, 132KDd, 133KDd, 134KDw, 135KDl, 
136KDz:

1) przeznaczenie terenu:
a) 87KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
b) 88KDd  ｠ droga publiczna-dojazdowa
c) 89KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
d) 90KDd  ｠ droga publiczna-dojazdowa
e) 91KDw ｠ droga wewnętrzna
f) 92KDw  ｠ droga wewnętrzna
g) 93KDd  ｠ droga publiczna-dojazdowa
h) 94KDw ｠ droga wewnętrzna
i) 95KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
j) 96KDx ｠ publiczny ciąg pieszy
k) 97KDw ｠ droga wewnętrzna
l) 98KDz ｠ droga publiczna-zbiorcza
m) 99KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
n) 100KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
o) 101KDw ｠ droga wewnętrzna
p) 102KDx ｠ publiczny ciąg pieszy
q) 103KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
r) 104KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa

s) 105KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
t) 106KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
u) 107KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
v) 108KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
w) 109KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
x) 110KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
y) 111KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
z) 112KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
aa) 113KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
bb) 114KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
cc) 115KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
dd) 116KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
ee) 117KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
ff) 118KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
gg) 119KDx ｠ publiczny ciąg pieszy
hh) 120KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
ii) 121KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
jj) 122KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
kk) 123KDw ｠ droga wewnętrzna
ll) 124KDx ｠ publiczny ciąg pieszy
mm) 125KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
nn) 126KDz ｠ droga publiczna-zbiorcza
oo) 127KDw ｠ droga wewnętrzna
pp) 128KDg ｠ droga publiczna-gEówna
qq) 129KDw ｠ droga wewnętrzna
rr) 130KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
ss) 131KDw ｠ droga wewnętrzna
tt) 132KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
uu) 133KDd ｠ droga publiczna-dojazdowa
vv) 134KDw ｠ droga wewnętrzna
ww) 135KDl ｠ droga publiczna-lokalna
xx) 136KDz ｠ droga publiczna-zbiorcza
2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu;
b) przestrzeG dróg more sEuryć do prowadzenia 

sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiek-
tów i urządzeG infrastruktury technicznej.

§31. 1. Ustala się stawki procentowe, na podsta-
wie, których ustala się opEatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy w wysoko[ci 30%. 

2. Dla gruntów zbywanych na rzecz Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski opEata jednorazowa w przy-
padku zbycia nieruchomo[ci nie będzie pobierana.

RozdziaE IV
Ustalenia koGcowe

§32. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§33. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak
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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 
ze zm., Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego roz-
strzyga, co następuje: 

1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ul. 
Cichej wyEorony zostaE do publicznego wglądu w 
dniach od 9.12.2009 r. do 5.01.2010 r.

2. Zgodnie z terminem okre[lonym na podstawie 
art. 17 pkt 11 ustawy termin skEadania uwag upEy-
nąE w dniu 19.01.2010 r. i w tym terminie wpEynęEy 
2 uwagi do ustaleG planu, które w trybie art. 17 pkt 
12 ustawy rozpatrzone zostaEy negatywnie przez 
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

3. Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy po speEnieniu wy-
magaG procedury sporządzenia planu okre[lonej w 
art. 17 ustawy przedstawia Radzie Miejskiej Ostro-
wa Wielkopolskiego projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego w rejonie ul. Cichej wraz z listą nie-
uwzględnionych uwag, o których mowa w art. 17 
pkt 11 ustawy.

4. Pierwsza nieuwzględniona uwaga zEorona zo-
staEa w dniu 22.12.2009 r. i dotyczyEa nie wyra-
renia zgody na przebieg ulicy (121KDd) po czę[ci 
dziaEki zainteresowanych. Druga nieuwzględniona 
uwaga zostaEa zEorona w dniu 19.01.2010 r. i do-
tyczyEa nie wyrarenia zgody na oddanie 10 m pod 
drogę. 

5. Uwagi te nie zostaEy uwzględnione, poniewar 
kwestionowane odcinki dróg stanowią czę[ć spój-
nego ukEadu komunikacyjnego dla caEego obszaru 
planu. W przypadku uwzględnienia wniesionych 
uwag nastąpiEoby nieporądane przerwanie zapro-
ponowanej sieci drogowej. Jednocze[nie, nalery 
podkre[lić, re zaproponowany ukEad komunikacyjny 
pozwala na racjonalne zagospodarowanie poszcze-
gólnych nieruchomo[ci, w tym takre tych przez któ-
re przebiegają kwestionowane odcinki dróg.

Rada Miejska Ostrowa przychyla się do rozstrzy-
gnięcia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
rozstrzygając ostatecznie o nieuwzględnieniu uwag.

Wobec powyrszego podjęcie uchwaEy jest zasad-
ne.

1. Zakup gruntów przeznaczonych dla wykonania 
inwestycji celu publicznego nalerących do zadaG 
wEasnych gminy (gEównie terenów pod ulice publicz-
ne) oraz realizacja magistralnych instalacji wodnych 
i kanalizacyjnych nastąpi z budretu Gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski.

2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 
1, nastąpi po ujęciu wiąrących się z nimi inwestycji 
w budrecie miasta.

3. Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2, ze [rodków 
pochodzących z funduszy unijnych.

ZaEącznik nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

ZaEącznik nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gmi-

ny Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasadach ich finansowania


