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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miasta 
Puszczykowa uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w Puszczykowie dla tere-
nu poEoronego w centrum miasta w rejonie ulic: 
Ko[cielnej, PoznaGskiej, SEonecznej ｠ etap B, po 
stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Puszczykowaｦ (UchwaEa Rady Miasta Puszczy-
kowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r.), zwa-
ny dalej ｧplanemｦ. 

2. Granicę obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu. 

3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią: 
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 
1:1000 i zatytuEowany: ･Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego w Puszczykowie dla te-
renu poEoronego w centrum miasta w rejonie ulic 
Ko[cielnej, PoznaGskiej, SEonecznej ｠ etap B･; 

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu; 

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) boiskach i urządzeniach do gier ｠ nalery przez 

to rozumieć boiska plenerowe sEurące rekreacji na 
wolnym powietrzu oraz urządzenia do gier zespoEo-
wych i ćwiczeG indywidualnych; 

2) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach: dwuspadowy lub wielospadowy o kącie po-
chylenia poEaci od 30° do 45° oraz mansardowy; 

3) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

4) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
od linii rozgraniczającej terenu, w jakiej morna sytu-
ować budynki; 

6) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, zgodnie z którą nalery sytuować 
[cianę frontową budynku; 

7) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 60 % powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia; 

8) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp terenu do drogi publicznej; 

9) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę rzutów powierzchni wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na dziaEce budowlanej, mie-
rzoną po obrysie [cian zewnętrznych, bez schodów, 
ramp, tarasów; 

10) Rynku ｠ nalery przez to rozumieć zespóE bu-
dynków wraz z placem, usytuowany na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U; 

11) systemu informacji miejskiej ｠ nalery przez 
to rozumieć zaprojektowany dla miasta Puszczyko-
wa system tablic informacyjnych, opisujących i uEa-
twiających orientację, w tym tablicę z nazwą ulicy, 
numerem posesji, tablicę informującą o obiektach 
uryteczno[ci publicznej; 

12) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci, o po-
wierzchni nie większej nir 1m2 ; 

13) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wyznaczoną na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi; 

14) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to 
rozumieć no[nik informacji i promocji wizualnej w 
jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

15) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi nie zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych 
oraz nie powodujące uciąrliwo[ci prowadzących do 
przekroczeG standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, a takre usEugi nie 
powodujące przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska okre[lonych w przepisach odrębnych poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuE prawny; 

16) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
drzewa i krzewy, gEównie gatunków zimozielonych, 
ksztaEtowane jako pasy, szpalery w formie zwartej.
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§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) tereny zabudowy: 
a) mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem MW, 
b) mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 

usEugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN/U, 

c) usEugowej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1U, 2U, 

d) usEugowej ｠ usEug sportu i rekreacji, oznaczony 
na rysunku planu symbolem US; 

2) teren lasu, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem ZL; 

3) tereny komunikacji: 
a) dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: KD-Z ul. PoznaGska, 1KD-L, 2KD-L ul. 
Ko[cielna, KD-D projektowana, 

b) teren parkingu publicznego, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KDP.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego: 

1) ustala się nakaz sytuowania wszystkich budyn-
ków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na 
rysunku planu; 

2) zakazuje się lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) obiektów handlu hurtowego, 
c) budynków na terenach dróg publicznych, z wy-

jątkiem kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty 
przystankowe komunikacji zbiorowej, 

d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, 
e) urządzeG reklamowych i szyldów na terenach 

dróg publicznych, z wyjątkiem wbudowanych w 
wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej, 

f) wolnostojących urządzeG reklamowych, 
g) urządzeG reklamowych i szyldów w sposób 

przesEaniający elementy i detale architektoniczne, 
h) na terenach dróg publicznych: ramp, schodów i 

pochylni obsEugujących obiekty poEorone poza tere-
nami publicznymi, 

i) ogrodzeG z zastrzereniem §9, pkt 2 lit.e, §12, 
pkt 2 lit.b i lit. c oraz §14, pkt 2 lit.c; 

3) dopuszcza się lokalizację: 
a) elementów systemu informacji miejskiej, 
b) urządzeG reklamowych o powierzchni reklamy 

nie większej nir 1,50 m2 , na elewacjach budynków 
na terenach zabudowy usEugowej oraz usEug sportu 
i rekreacji, 

c) sieci i urządzeG infrastruktury technicznej oraz 
przyEączy, 

d) wiat przystankowych komunikacji zbiorowej, 
e) drogowych obiektów inrynierskich, 
f) obiektów maEej architektury.

§5. W zakresie okre[lenia zasad ochrony [rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ksztaE-
towania komfortu akustycznego w [rodowisku 
ustala się: 

1) nakaz: 
a) zachowania, z zastrzereniem §18, okre[lonych 

przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku: 

- dla terenu MW, jak dla terenu zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, 

- dla terenu MN/U, jak dla terenu zabudowy miesz-
kaniowo-usEugowej, 

- dla terenu US, jak dla terenu rekreacyjno - wy-
poczynkowego; 

b) zapewnienia wEa[ciwego klimatu akustycznego 
poprzez zastosowanie przegród o odpowiedniej izo-
lacyjno[ci w pomieszczeniach przeznaczonych na 
staEy pobyt ludzi, w związku z poEoreniem terenów 
objętych planem w granicach obszaru ograniczone-
go urytkowania o którym mowa w §18, 

c) odprowadzania [cieków komunalnych i byto-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej, 

d) zagospodarowania wód opadowych i roztopo-
wych w granicach dziaEki oraz odprowadzenie do 
studzienki chEonnej na terenie dziaEki, 

e) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni utwardzonych terenów 
komunikacyjnych, przed odprowadzeniem do od-
biorników, w odpowiednich urządzeniach jak sepa-
ratory substancji olejowych, osadniki, piaskowniki, 
minimalizujących morliwo[ć przedostania się zanie-
czyszczeG do gruntu, gleby i wód, 

f) gromadzenia, segregacji i zagospodarowania 
odpadów, zgodnie z miejskim planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi, 

g) zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych 
podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub 
usuwanie ich, z uwzględnieniem przepisów odręb-
nych, 

h) rekultywacji terenu, w przypadku zanieczysz-
czenia gleby lub ziemi, z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych, 

i) ochrony istniejących drzew, a w przypadku ich 
kolizji z infrastrukturą lub planowaną zabudową, 
przesadzanie lub wprowadzenie nowych nasadzeG 
na terenach objętych planem, 

j) zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnie-
niem przepisów odrębnych; 

2) zakaz: 
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 

potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem in-
westycji celu publicznego, 

b) stosowania w nowej zabudowie: kotEów, pie-
ców i trzonów kuchennych na paliwo staEe z wyjąt-
kiem paliw odnawialnych z biomasy; 

3) dopuszczenie stosowania do celów grzew-
czych technologii nisko emisyjnych, w oparciu o 
paliwa charakteryzujące się najnirszymi wskapni-
kami emisyjnymi, takimi jak: paliwa gazowe, staEe 
np. drewno, biomasa lub pEynne oraz urządzenia do 
ich spalania charakteryzujące się wysokim stopniem 
sprawno[ci.
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§6. W zakresie okre[lenia zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej ustala się nakaz: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na terenie niezabudowanych dzia-
Eek przeznaczonych pod zabudowę, podczas prac 
ziemnych, prowadzenia badaG archeologicznych, na 
które nalery uzyskać pozwolenie konserwatorskie 
przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę; 

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, na terenie US, podczas prac ziemnych 
związanych z budową obiektów kubaturowych, 
prowadzenia badaG archeologicznych, na które na-
lery uzyskać pozwolenie konserwatorskie przed wy-
daniem decyzji pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie okre[lenia zasad ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych: 

1) ustala się nakaz zapewnienia ogólnego dostę-
pu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

2) dopuszcza się nowe nasadzenia drzew.

§8. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania na terenie oznaczonym symbolem MW: 

1) ustala się: 
a) lokalizację na terenie, dwóch wolnostojących 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o ilo[ci 
mieszkaG nie większej nir 5 w kardym budynku, 

b) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 30 % powierzchni dziaEki, 

c) powierzchnię zabudowy nie większą nir: 
- 30 % powierzchni dziaEki, 
- 250,0 m² powierzchni zabudowy kardego bu-

dynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
d) dostosowanie wzajemne elewacji budynków w 

obrębie terenu, poprzez kontynuację: linii gzymsów, 
podziaEu elewacji otworami okiennymi, kątów na-
chylenia poEaci dachowych, kierunku kalenic a takre 
podobnych detali architektonicznych, 

e) dachy strome, 
f) wysoko[ć budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych nie mniejsza nir dwie kondygnacje nadziemne 
i nie wyrej nir 12,0 m, 

g) szeroko[ć nowo wydzielanej dziaEki nie mniej-
sza nir 25,0 m, 

h) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki nie 
mniejszą nir 1000,0 m2, z wyjątkiem dziaEek wy-
dzielanych pod infrastrukturę techniczną, 

i) zakaz lokalizacji budynków na dziaEkach budow-
lanych mniejszych nir 1000,0 m2, 

j) zakaz lokalizacji budynków w granicach dziaEek, 
k) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i ga-

rary, 
l) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na 

dziaEce budowlanej, zgodnie z §19, pkt 6, 
E) obsEugę komunikacyjną z przylegEej drogi pu-

blicznej KD-D; 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) usEug nieuciąrliwych w parterach budynków, 
b) kondygnacji podziemnych, 
c) garary wbudowanych, 
d) doj[ć, dojazdów, naziemnych miejsc postojo-

wych.

§9. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania na terenie oznaczonym symbolem MN/U: 

1) ustala się: 
a) lokalizację na terenie, nie więcej nir trzech 

wolnostojących budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub budynków usEugowych lub budynków 
mieszkalno-usEugowych, 

b) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego wol-
nostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go lub budynku usEugowego lub budynku mieszkal-
no-usEugowego, 

c) lokalizację usEug nieuciąrliwych w zakresie: 
handlu, zdrowia, kultury, sztuki, gastronomii, hote-
larstwa oraz biura, 

d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 50 % powierzchni dziaEki budowlanej, 

e) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30 % 
powierzchni dziaEki budowlanej, 

f) dachy strome budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, usEugowych, mieszkalno-usEugowych, 

g) wysoko[ć budynku do 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze urytkowe, nie większa nir 
12,0 m, 

h) usytuowanie kalenicy budynku równolegle do 
ulicy KD-Z, 

i) szeroko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 
nie mniejszą nir 20,0 m, 

j) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki budowla-
nej nie mniejszą nir 600,0 m2 , 

k) zakaz lokalizacji budynków na dziaEkach bu-
dowlanych mniejszych nir 600,0 m2 z wyjątkiem 
dziaEek istniejących przed uchwaleniem planu, 

l) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych i usEugowych na granicy dziaEek, 

E) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na 
dziaEce budowlanej, zgodnie z §19, pkt 6, 

m) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-
blicznych KD-Z oraz KD-D, z uwzględnieniem prze-
pisów odrębnych; 

2) dopuszcza się: 
a) lokalizację budynków gararowych i gospodar-

czych o wysoko[ci: 1 kondygnacja nadziemna, nie 
większej nir: 5,50 m dla budynków z dachem stro-
mym oraz 3,50 m dla budynków z dachem pEaskim, 

b) lokalizację kondygnacji podziemnych, 
c) lokalizację garary wbudowanych w budynek, 

dobudowanych oraz wolnostojących, 
d) lokalizację budynków gospodarczych i garary 

na granicy dziaEek budowlanych, 
e) lokalizację ogrodzeG arurowych, 
f) lokalizację doj[ć i dojazdów.

§10. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
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wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania na terenie oznaczonym symbolem 1U: 

1) ustala się: 
a) lokalizację budynków usEugowych, 
b) lokalizację usEug nieuciąrliwych w zakresie: 

handlu, zdrowia, kultury, sztuki, gastronomii oraz 
biura, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 10 % powierzchni terenu, 

d) powierzchnię zabudowy w liniach zabudowy 
okre[lonych na rysunku planu, 

e) zabudowę zwartą, w obszarach wyznaczonych 
liniami zabudowy z zastrzereniem lit.f, 

f) lokalizację dwóch wolnostojących budynków ｠ 
jednego budynku usytuowanego u zbiegu terenów 
KD-Z i 1KD-L oraz jednego budynku usytuowanego 
wewnątrz Rynku, 

g) wysoko[ć budynków: 
- usytuowanych w póEnocnej czę[ci Rynku, wzdEur 

ulicy KD-D: 3 kondygnacje nadziemne w tym pod-
dasze urytkowe, nie wyrej nir 11,0 m, kąt nachyle-
nia poEaci dachowych 450, 

- usytuowanych w zachodniej czę[ci Rynku, 
wzdEur ulicy KD-Z: 2 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze urytkowe, nie wyrej nir 9,40 m, kąt 
nachylenia poEaci dachowych 45o oraz 3 kondygna-
cje nadziemne w tym poddasze urytkowe dla seg-
mentów skrajnych od strony gEównego wej[cia na 
Rynek, nie wyrszych nir 10,50 m i kącie nachylenia 
poEaci dachowych 500, 

- usytuowanego u zbiegu terenów KD-Z i 1KD-L: 3 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze urytkowe, 
nie wyrej nir 11,0 m, kąt nachylenia poEaci dacho-
wych 45o, 

- usytuowanych w poEudniowej i wschodniej czę-
[ci Rynku, wzdEur ulicy 1KD-L oraz 1 KD-D: 3 kon-
dygnacje nadziemne w tym poddasze urytkowe, nie 
wyrej nir 11,0 m, kąt nachylenia poEaci dachowych 
45o, 

- usytuowanego wewnątrz Rynku: 3 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze urytkowe, nie wyrej 
nir 11,80 m, kąt nachylenia poEaci dachowych od 
45o do 50o, 

h) wygląd budynków: 
- kalenice gEównych czę[ci wszystkich budynków 

w zabudowie zwartej nalery sytuować równolegle 
do przylegających ulic, ze szczytowym usytuowa-
niem skrajnych segmentów, budynków zlokalizowa-
nych w zachodniej czę[ci Rynku, wzdEur ulicy KD-Z, 

- kalenice budynku usytuowanego u zbiegu tere-
nów KD-Z i 1KD-L nalery sytuować równolegle do 
terenu 1KD-L, 

- kalenica budynku usytuowanego w Rynku sytu-
owana dowolnie, 

- cokoEy: kamieG naturalny, beton surowy, tynk 
malowany, cegEa klinkierowa barwiona matowa, 

- [ciany: tynk cementowo ｠ wapienny lub struk-
turalny z dopuszczeniem na fragmentach cegEy 
klinkierowej czerwonej, matowej lub drewna, malo-
wanie [cian zewnętrznych w jednym kolorze z do-

puszczeniem gradacji odcieni, 
- gzymsy malowane w kolorach ja[niejszych od 

[cian lub biaEe z dodatkiem ugru lub popielu, 
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub inna 

z wykoGczeniem drewnopochodnym, 
- dachy strome, kaferki, wykusze, daszki nad wej-

[ciami kryte dachówką ceramiczną karpiówką czer-
woną, gEadką, 

- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z bla-
chy miedzianej, cynkowej, stalowej cynkowanej lub 
cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym, 

- [ciany attyki i murki ogniowe tynkowane kryte 
blachą, 

- kominy: tynkowane malowane w kolorze gzym-
sów, kryte czapami betonowymi grubo[ci 10 cm, 

- raluzje zewnętrzne drewniane, 
- wykusze wykoGczone drewnem lub tynkowane, 
- wykoGczenie pól konstrukcji szachulcowej tyn-

kiem cementowo ｠ wapiennym lub strukturalnym 
gEadkim, cegEą klinkierową w naturalnej czerwieni, 
matową, czę[ciowo drewnem lub szkEem, 

i) nakaz zapewnienia ogólnego dostępu do caEego 
terenu, 

j) nakaz zagospodarowania powierzchni terenu 
poza terenami wyznaczonymi liniami zabudowy, w 
formie placu z elementami: zieleni urządzonej, maEej 
architektury, posadzki z kostki granitowej lub kostki 
betonowej i odmiennym rodzajem nawierzchni dla 
wydzielonych miejsc postojowych, 

k) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych oraz 
garary wolnostojących, 

l) lokalizację naziemnych miejsc postojowych wy-
Eącznie w strefach oznaczonych szrafem na rysunku 
planu, w ilo[ci nie mniejszej nir 30 i nie większej 
nir 50, 

E) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-
blicznych KD-Z, 1KD-L, 2KD-L oraz KD-D, 

m) zakaz wydzielania nowych dziaEek z wyjątkiem 
dziaEek przeznaczonych pod infrastrukturę; 

2) dopuszcza się: 
a) podcienia, 
b) mieszkania wyEącznie na kondygnacjach powy-

rej parteru z wyjątkiem budynku usytuowanego we-
wnątrz Rynku, 

c) kondygnacje podziemne, 
d) pokrycia zadaszeG i wykuszy blachą miedzianą, 
e) zrórnicowanie uksztaEtowania poziomów po-

sadzki Rynku, 
f) w zagospodarowaniu placu: krawęrniki, murki, 

wokóE trawników, zbiorniki wodne, koryta odwad-
niające posadzkę, pomniki, 

g) doj[cia i dojazdy.

§11. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania na terenie oznaczonym symbolem 2U: 

1) ustala się: 
a) lokalizację jednego budynku, 
b) lokalizację usEug nieuciąrliwych w zakresie: 

handlu, zdrowia, kultury, sztuki, gastronomii, hote-
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larstwa oraz biura, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

nir 10 % powierzchni terenu, 
d) powierzchnię zabudowy nie większą nir 50 % 

powierzchni terenu, 
e) wysoko[ć budynku: 
- w czę[ci gEównej, od strony zachodniej terenu 

｠ 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uryt-
kowe, nie wyrej nir 9,40 m do spodu gzymsu i nie 
wyrej nir 15,0 m do kalenicy, 

- w czę[ci tylnej, od strony wschodniej terenu ｠ 3 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze urytkowe, 
nie wyrej nir 6,80 m do góry gzymsu i nie wyrej nir 
13,0 m do kalenicy, 

f) wygląd budynku: 
- kalenica czę[ci gEównej budynku usytuowana 

równolegle do ulicy KD-Z, 
- poziom posadzki parteru nie wyrej nir 20 cm 

ponad poziom terenu, 
- cokoEy gEówne wystawione przed lico [cian par-

teru z betonu surowego, tynku cementowego malo-
wanego, kamienia naturalnego lub cegEy ceramicz-
nej w kolorze naturalnym matowym, 

- [ciany korpusu gEównego: tynk cementowo ｠ 
wapienny lub strukturalny gEadki z dopuszczeniem 
fragmentów z cegEy ceramicznej w kolorze natural-
nym czerwonym matowym, 

- wykusze wykoGczone drewnem lub panelami 
aluminiowymi, 

- raluzje zewnętrzne drewniane lub aluminiowe, 
- gzymsy na [cianach tynkowanych malowane w 

kolorach ja[niejszych nir [ciany lub biaEe z dodat-
kiem ugru lub popielu, 

- elementy stalowe lub aluminiowe widoczne na 
elewacji w kolorze naturalnym, 

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub inna 
o wykoGczeniu drewnopodobnym, 

- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w natu-
ralnym kolorze czerwonym, 

- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe: bla-
cha miedziana, cynkowa, stalowa cynkowa lub cyn-
kowo-tytanowa w kolorze naturalnym, 

- kominy: tynkowane, malowane w kolorze gzym-
sów, kryte czapami betonowymi, 

g) dachy strome, dwuspadowe lub wielospado-
we, o kącie nachylenia poEaci dachowych od 40o 
do 45o, 

h) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie 
z §19, pkt 6, 

i) zapewnienie 75 % stanowisk postojowych w 
budynku, 

j) wjazd na parking podziemny budynku od strony 
póEnocno ｠ wschodniej terenu, 

k) obsEugę komunikacyjną z przylegEej drogi pu-
blicznej KD-D, 

l) zakaz podziaEu terenu, 
E) nakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych; 
2) dopuszcza się: 
a) mieszkania wyEącznie na dwóch ostatnich kon-

dygnacjach budynku, w ilo[ci nie większej nir 16, 

b) lokalizację fragmentów budynku jedno lub dwu-
kondygnacyjnych z dachami pEaskimi, okalającymi 
czę[ć tylną budynku, 

c) lokalizację balkonów, logii i wykuszy, 
d) lokalizację tarasów, 
e) wycofanie kafrów względem lica [ciany ze-

wnętrznej o minimum 0,5 m, 
f) lokalizację doj[ć, dojazdów oraz naziemnych 

miejsc postojowych, 
g) lokalizację garary wbudowanych.

§12. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania na terenie oznaczonym symbolem US: 

1) ustala się: 
a) lokalizację budynków, kortów tenisowych i 

trybun związanych z obiektami sportu i rekreacji 
wyEącznie na obszarze wyznaczonym liniami zabu-
dowy, w odlegEo[ci od lasu zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 50% powierzchni terenu, 

c) powierzchnię zabudowy nie większą nir 35% 
powierzchni terenu, 

d) wysoko[ci: 
- budynku u zbiegu ulic KD-P i KD-D, do 3 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe, nie 
większa nir 13,0 m, 

- pozostaEych budynków do 11,0 m, 
e) ksztaEt dachów dowolny, 
f) szeroko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 

nie mniejsza nir 50,0 m, 
g) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki budow-

lanej nie mniejszą nir 4000,0 m2, z wyjątkiem dzia-
Eek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, 

h) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i ga-
rary wolnostojących, 

i) strefę zieleni izolacyjnej o szeroko[ci nie mniej-
sza nir 10,0 m, w miejscu wskazanym na rysunku 
planu, 

j) zapewnienie miejsc postojowych, zgodnie z 
§19, pkt 6, 

k) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-
blicznych KD-D, 2KD-L oraz ulicy Ko[cielnej poza 
granicami planu; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) usEug turystycznych, 
b) ogrodzeG arurowych do wysoko[ci 1,80 m, 
c) ogrodzeG z siatki dla zabezpieczenia boisk spor-

towych o wysoko[ci powyrej 1, 80 m, 
d) doj[ć i dojazdów, 
e) miejsc postojowych w szczególno[ci w stre-

fach lokalizacji miejsc postojowych oznaczonych 
szrafem na rysunku planu, 

f) kondygnacji podziemnych, 
g) plenerowych urządzeG sportowo ｠ rekreacyj-

nych, boisk sportowych i urządzeG do gier, urządzeG 
sEurących utrzymaniu porządku, placów zabaw, ma-
Eej architektury, scen do występów plenerowych, 
[cian wspinaczkowych, tablic z wynikami, placów 
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zabaw, pomników, 
h) przekryć kortów tenisowych o wysoko[ci nie 

większej nir 11,0 m, 
i) wolnostojącej maEogabarytowej stacji transfor-

matorowej poza wyznaczonymi liniami zabudowy 
oraz innych elementów sieci infrastruktury.

§13. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania na terenach ZL ustala się: 

1) nakaz zachowania zieleni naturalnej; 
2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
3) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-

blicznych, znajdujących się poza granicami planu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§14. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania na terenie oznaczonym symbolem KDP: 

1) ustala się: 
a) zakaz lokalizowania budynków, 
b) nakaz lokalizowania naziemnych miejsc posto-

jowych, 
c) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-

blicznych KD-D oraz 2KD-L, 
d) zakaz podziaEu terenu; 
2) dopuszcza się lokalizowanie: 
a) dróg wewnętrznych, doj[ć i dojazdów, 
b) elementów maEej architektury, 
c) ogrodzeG arurowych.

§15. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania na terenach dróg publicznych: 

1) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla terenu KD-Z, ulica PoznaGska, ustala się: 
a) przekrój jedno jezdniowy, z dwoma pasami ru-

chu, 
b) dwustronne chodniki, 
c) przystosowanie drogi do prowadzenia komu-

nikacji autobusowej poprzez zabezpieczenie odpo-
wiednich parametrów jezdni na szlaku i skrzyrowa-
niach, 

d) dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w 
strefach skrzyrowaG, o ile nie koliduje to z pozosta-
Eymi ustaleniami planu, 

e) dopuszczenie lokalizacji ronda, 
f) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych, 
g) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej; 
3) dla terenu 1KD-L, ulica Ko[cielna, ustala się: 
a) przekrój jedno jezdniowy, z dwoma pasami ru-

chu, 
b) dwustronny chodnik, z dopuszczeniem rezy-

gnacji z chodnika po stronie terenów niezabudowa-
nych, 

c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 
d) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej; 
4) dla terenu 2KD-L, fragment ulicy Ko[cielnej, 

ustala się: 

a) przekrój jedno jezdniowy, z dwoma pasami ru-
chu, 

b) dwustronny chodnik, z dopuszczeniem rezy-
gnacji z chodnika po stronie terenów niezabudowa-
nych, 

c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 
d) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej; 
5) dla terenu KD-D ustala się: 
a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ru-

chu, 
b) chodnik co najmniej jednostronny, 
c) nakaz lokalizacji miejsc postojowych po 

wschodniej stronie ulicy, 
d) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej.

§16. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie na podstawie przepisów odrębnych okre[la się: 

1) granicę Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
oznaczoną na rysunku planu; 

2) granicę obszaru Natura 2000; 
3) obszar o znaczących zasobach wód podziem-

nych w obrębie piętra czwartorzędowego, objęty 
wysoką ochroną OWO, który obejmuje caEy obszar 
objęty planem.

§17. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG.

§18. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeG w ich urytko-
waniu, ustala się dla terenów: MW , MN/U, 1U, 
2U oraz czę[ci terenów US oraz ZL, uwzględnie-
nie przepisów odrębnych odnoszących się do strefy 
III obszaru ograniczonego urytkowania dla lotniska 
wojskowego PoznaG ｠ Krzesiny.

§19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) klasę drogi: 
a) na terenie KD-Z zbiorczą, 
b) na terenach 1KD-L, 2KD-L lokalną, 
c) na terenach KD-D dojazdową; 
2) parametry ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 

klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie 
definiowanym planem; 

3) spójne powiązanie elementów ukEadu drogo-
wego poprzez skrzyrowania, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

4) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, [cierek 
rowerowych, chodników w granicach obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) utrzymanie istniejących zjazdów i lokalizację 
nowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) wymogi parkingowe dla terenów zabudowy dla 
samochodów osobowych, w zalerno[ci od funkcji 
dla nowych i rozbudowywanych obiektów na dziaE-
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ce, w Eącznej liczbie nie mniejszej nir: 
a) na karde mieszkanie ｠ 1,5 stanowiska posto-

jowego, 
b) na kardych 10 zatrudnionych ｠ 2 stanowiska 

postojowe, 
c) na karde 100 m² powierzchni urytkowej lokali 

handlowych ｠ 2 stanowiska postojowe, w tym dla 
pojazdów osób niepeEnosprawnych, 

d) na karde 10 miejsc w obiektach gastronomicz-
nych ｠ 3 stanowiska postojowe w tym dla pojaz-
dów osób niepeEnosprawnych, 

e) na karde 10 miejsc w obiekcie hotelowym ｠ 
3 stanowiska postojowe w tym dla pojazdów osób 
niepeEnosprawnych, 

f) na kardych 10 korzystających jednocze[nie z 
terenu sportu i rekreacji ｠ 2 stanowiska postojowe, 

g) na karde 10 miejsc w salach konferencyjnych, 
widowiskowych, teatrach i kinach ｠ 3,5 stanowisk 
postojowych w tym dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych.

§20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się: 

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 
2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

3) zachowanie istniejących sieci, z morliwo[cią 
ich modernizacji lub rozbudowy; 

4) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni 
[cieków i zbiorników bezodpEywowych dla groma-
dzenia i oczyszczania [cieków bytowych i komunal-

nych; 
5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 

sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu 
monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ratowni-
czych i bezpieczeGstwa publicznego; 

6) dopuszczenie wydzielania dziaEek pod obiekty 
infrastruktury technicznej.

§21. W zakresie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzenia i urytkowania te-
renów nie podejmuje się ustaleG.

§22. Dla terenu objętego planem, okre[la się 
stawkę sEurącą naliczeniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, w wysoko[ci 30%.

§23. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

(-) Marek BEajecki
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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 
zmianami) oraz w związku z uwzględnieniem w ca-
Eo[ci uwagi, która wpEynęEa do wyEoronego do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla 

terenu poEoronego w centrum miasta w rejonie ulic: 
Ko[cielnej, PoznaGskiej, SEonecznej ｠ etap B Rada 
Miasta Puszczykowa odstępuje od rozstrzygnięcia 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie 
dla terenu poEoronego w centrum miasta w rejonie 
ulic: Ko[cielnej, PoznaGskiej, SEonecznej ｠ etap B.

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 
zmianami) Rada Miasta Puszczykowa rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji:
｠ dróg publicznych przewidzianych w planie oraz 

związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić 
będą wEa[ciwe jednostki miejskie,

｠ infrastruktury technicznej prowadzić będą wEa-
[ciwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których lery 
rozwój sieci: wodociągowej

i kanalizacyjnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego oraz na podstawie przepi-
sów odrębnych,

｠ gospodarki odpadami realizowane będą zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy wieloletnich progra-
mów inwestycyjnych Miasta Puszczykowa, w któ-
rych okre[lone zostaną kryteria, zasady i terminy 
realizacji tych zadaG. Inwestycje realizowane mogą 
być etapowo w zalerno[ci od wielko[ci [rodków 
przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1. Wydatki z budretu gminy.
2. WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
dotacji unijnych, dotacji samorządu wojewódz-

twa, dotacji i poryczek z funduszy celowych, kre-
dytów i poryczek bankowych, innych [rodków ze-
wnętrznych.

3. UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr 323/10/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 6 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PUSZCZYKOWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIO-
NYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W PUSZCZY-
KOWIE DLA TERENU PODOqONEGO W CENTRUM MIASTA W REJONIE ULIC: KOZCIELNEJ, POZNAF-

SKIEJ, SDONECZNEJ ｠ ETAP B.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr 323/10/V

Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 6 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PUSZCZYKOWA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W PUSZCZYKOWIE DLA TERENU PODO-
qONEGO W CENTRUM MIASTA W REJONIE ULIC: KOZCIELNEJ, POZNAFSKIEJ, SDONECZNEJ ｠ ETAP 

B INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASADNOZCI ICH FINANSOWANIA


