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Na podstawie: art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 
dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w 
związku uchwaEą nr XXXI/423/2009 Rady Miejskiej 
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.01.2009 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie 
ul. Przeskok, po stwierdzeniu jego zgodno[ci z usta-
leniami studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ostrów Wiel-
kopolski, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia ogólne

§1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
terenu w rejonie ul. Przeskok - zwana dalej planem 
- to ustalenia niniejszej uchwaEy oraz rysunek planu 
wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko[ciowej w 
skali 1:1000, będący integralną czę[cią planu ｠ sta-
nowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

2. Zgodnie z uchwaEą Nr XXXI/423/2009 Rady 
Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycz-
nia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany 
ｧmiejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w re-
jonie ul. Przeskokｦ - plan obejmuje obszar okre[lony 
w zaEączniku graficznym do uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem pokrywają się 
z granicami ustalonymi w uchwale, o której mowa 
w ust. 2 i przedstawione zostaEy graficznie na ry-
sunku planu.

§2. Ilekroć w dalszej czę[ci niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1. Uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę, o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej.

2. Obszarze - nalery przez to rozumieć obszar ob-
jęty niniejszym planem, przedstawiony na rysunku 
planu, w granicach okre[lonych w §1.

3. Planie - nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego będący 
przedmiotem niniejszej uchwaEy.

4. Rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu, wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko-

[ciowej w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 
do niniejszej uchwaEy.

5. Terenie ｠ nalery przez to rozumieć teren o usta-
lonym planem rodzaju przeznaczenia, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony numerem i symbolem literowym.

6. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-
ry przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający naturalną wege-
tację, a takre 50% powierzchni tarasów i stropoda-
chów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak nir 10 
m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,

7. Przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nale-
ry przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego),

8. Przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi,

9. Przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przeznacze-
nia, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe,

10. Nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć budynku od linii rozgrani-
czającej dróg lub innych terenów, w stosunku do 
których linia zabudowy zostaEa okre[lona,

11. UsEugach - nalery przez to rozumieć wszel-
kie budynki lub budowle, które w caEo[ci lub czę[ci 
sEurą do dziaEalno[ci, której celem jest zaspokajanie 
potrzeb ludno[ci, a nie wytwarzanie bezpo[rednio 
metodami przemysEowymi dóbr materialnych,

12. UsEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi, które nie są zaliczane do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko,

13. Produkcji uciąrliwej - nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko,

14. Odpadach niebezpiecznych - nalery przez to 
rozumieć te odpady, które ze względu na swoje po-
chodzenie, skEad chemiczny, biologiczny, inne wEa-
[ciwo[ci i okoliczno[ci stanowią zagrorenie dla ry-
cia lub zdrowia ludzi albo dla [rodowiska,

15. Istniejących elementach lub stanie zagospo-
darowania przestrzennego (np. funkcjach terenu, 
obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych) 
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- nalery przez to rozumieć stan w/w w dniu wej[cia 
w rycie planu.

§3. 1. Przedmiotem ustaleG planu są:
1)  tereny rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedary powyrej 2 000 m² - ozna-
czone na rysunku planu symbolem UC,

2) tereny zabudowy usEugowej ｠ oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U,

3) tereny drogi publicznej lokalnej ｠ oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDL,

4) tereny drogi publicznej zbiorczej ｠ oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDZ,

5) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,

6) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

7) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej,

9) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych,

10) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensyw-
no[ci zabudowy,

11) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obszarów podlegających ochronie ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych,

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

13) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów oraz 
granice obszarów wymagających przeksztaEceG lub 
rekultywacji,

14) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
a takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych, z 
uwagi na nie występowanie ww. zagadnieG na ob-
szarze będącym przedmiotem planu.

3. Plan nie ustala sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów oraz granic obszarów wymagających prze-
ksztaEceG lub rekultywacji.

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 zo-
staEy wyznaczone na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi tereny o rórnym przeznaczeniu lub rór-
nych zasadach zagospodarowania.

§4. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 

następujące zakazy:
1. Lokalizacji obiektów i urządzeG, których funk-

cjonowanie powoduje przekroczenie standardów 
jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach od-
rębnych poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny.

2. Stosowania w nowych kotEowniach lokalnych 
nieekologicznych paliw staEych, powodujących prze-
kroczenia standardów jako[ci [rodowiska ze wzglę-
dów na wprowadzenie gazów i pyEów do powietrza.

§5. Na caEym obszarze objętym planem ustala się 
następujące obowiązki:

1) niezwEocznego zawiadomienia wEa[ciwego or-
ganu do spraw ochrony zabytków w przypadku na-
trafienia podczas robót ziemnych na obiekt mający 
charakter zabytku, o dokonanym odkryciu,

2) wkomponowanie wszystkich, występujących 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w projek-
towane zagospodarowanie terenu, zachowując bez-
pieczne odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi nor-
mami i przepisami,

3) uzgodnienia lokalizacji projektowanych obiek-
tów budowlanych w pobliru istniejących sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej z ich zarządcami,

4) rozwiązania występujących kolizji projektowa-
nych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami 
i urządzeniami infrastruktury technicznej, na zasa-
dach okre[lonych w obowiązujących przepisach od-
rębnych i w uzgodnieniu z zarządcami infrastruktury 
technicznej,

5) zdjęcia warstwy próchniczej gleby z czę[ci 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej 
zagospodarowanie okre[lone w decyzji o pozwole-
niu na budowę wydanej przez wEa[ciwy organ,

6) prowadzenia prac budowlanych w sposób nie 
powodujący naruszenia stosunków wodnych na 
gruncie; w przypadku naruszenia sieci drenarskiej 
nalery niezwEocznie dokonać naprawy, zapewniając 
wEa[ciwy odpEyw,

7) gromadzenia odpadów w obrębie kardej nieru-
chomo[ci w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia, z zastosowaniem zbiórki selektywnej i 
utrzymaniem urządzeG w stanie zgodnym z obowią-
zującymi wymogami sanitarnymi,

8) gromadzenia odpadów niebezpiecznych w 
szczelnych pojemnikach i przekazywania ich do wy-
korzystania lub unieszkodliwiania w specjalistycz-
nych instalacjach,

9) zapewnienia w granicach terenów wystarczają-
cej powierzchni manewrowej, miejsc parkingowych 
oraz miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych i cięrarowych,

10) obowiązek stosowania ekologicznych pródeE 
energii.

§6. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
się:

1) adaptację istniejących sieci i urządzeG infra-
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struktury technicznej, nie kolidujących z projekto-
wanym zainwestowaniem, uzasadnioną ich stanem 
technicznym,

2) morliwo[ć scalania nieruchomo[ci i przeprowa-
dzania wtórnych podziaEów terenu.

2. Do czasu zainwestowania terenu, o którym 
mowa w §3 ust. 1 pkt 1-4, wedEug zasad ustalo-
nych w niniejszej uchwale, ustala się morliwo[ć 
jego tymczasowego urytkowania w dotychczasowy 
sposób.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§7. 1. Ustala się tereny lokalizacji obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedary powyrej 2 000 
m² - oznaczonych na rysunku planu symbolem UC.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się:

1) jako przeznaczenie podstawowe terenu ｠ roz-
mieszczenie obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedary powyrej 2 000 m²,

2) jako przeznaczenie dopuszczalne terenu - mor-
liwo[ć lokalizacji usEug innych nir przeznaczenie 
podstawowe, w tym salony samochodowe wraz ze 
stacją obsEugi [rodków transportu, myjnią samocho-
dową itp. a takre obiektów budowlanych o funkcji 
uzupeEniającej przeznaczenie podstawowe terenu 
(budynki gospodarcze, parkingi, magazyny) oraz 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zabudowy i zago-
spodarowania terenu:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszystkich 
budynków, wyznaczoną na rysunku planu; dla drogi 
zbiorczej KDZ - 12 m, dla drogi lokalnej KDL - 10 m,

2) wjazd na teren z drogi zbiorczej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDZ oraz drogi lokalnej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL,

3) maksymalną wysoko[ć projektowanych obiek-
tów usEugowych do 12 m. Dopuszcza się wyrsze 
elementy związane z technologią i reklamą (maszty, 
kominy itp. - do 18 m)

4) dachy pEaskie w granicach 5-10%, Dopusz-
cza się stosowanie dachów stromych, bądp innych 
opracowanych wg indywidualnej koncepcji archi-
tektonicznej,

5) ksztaEtowanie elewacji projektowanych obiek-
tów ze szczególną dbaEo[cią o rozwiązania architek-
toniczne,

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
7) obowiązek zachowania powierzchni biologicz-

nie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 15% po-
wierzchni terenu,

8) morliwo[ć sytuowania no[ników reklamowych 
i informacyjnych,

9) morliwo[ć wyznaczenia dróg wewnętrznych 
dla obsEugi terenu,

10) w projektach budowlanych inwestycji wymóg 

uwzględnienia:
a) retencjonowania i oczyszczania wód opado-

wych i roztopowych,
b) opracowania projektu zieleni (w ramach po-

wierzchni biologicznie czynnej) dostosowanego 
do lokalnych warunków gruntowo - wodnych, z 
uwzględnieniem uksztaEtowania i rozplanowania zie-
leni wysokiej i niskiej,

c) sytuowania atrakcyjnych elementów zagospo-
darowania na zamknięciach osi dróg wewnętrznych,

11) nawierzchnię miejsc parkingowych nalery 
urządzić jako nieprzepuszczalną, wyposaroną w 
system odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych z odpowiednimi urządzeniami oczyszczający-
mi, zapobiegającymi zanieczyszczeniu [rodowiska 
wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi,

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje 
się:

1) budowy magazynów produktów ropopochod-
nych i substancji chemicznych z wyEączeniem ma-
gazynu stanowiącego zaplecze stacji obsEugi [rod-
ków transportu, o której mowa w ust. 2 pkt 2,

2) budowy wolnostojących budynków i tymczaso-
wych obiektów budowlanych o powierzchni zabu-
dowy mniejszej nir 1000 m², z wyjątkiem obiektów 
mniejszych, stanowiących elementy caEo[ci tech-
niczno-urytkowej inwestycji,

3) lokalizacji usEug z obróbką surowców i póEpro-
duktów, których oddziaEywanie powoduje przekro-
czenie standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych 
w przepisach odrębnych poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuE prawny.

§8. 1. Ustala się tereny lokalizacji obiektów usEu-
gowych - oznaczonych na rysunku planu symbolem 
U.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się:

1) jako przeznaczenie podstawowe terenu ｠ zabu-
dowę usEugową,

2) jako przeznaczenie dopuszczalne terenu - mor-
liwo[ć lokalizacji tylko i wyEącznie obiektów bu-
dowlanych o funkcji uzupeEniającej przeznaczenie 
podstawowe (budynki gospodarcze, parkingi, ma-
gazyny) terenu oraz sieci i urządzeG infrastruktury 
technicznej.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zabudowy i zago-
spodarowania terenu:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszystkich 
budynków, wyznaczoną na rysunku planu; dla drogi 
KDZ - 12 m,

2) wjazd na teren z drogi zbiorczej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDZ,

3) maksymalną wysoko[ć projektowanych obiek-
tów usEugowych do 12 m. Dopuszcza się wyrsze 
elementy związane z technologią i reklamą (maszty, 
kominy itp. do 18 m),

4) dachy pEaskie w granicach 5-10%, Dopusz-
cza się stosowanie dachów stromych, bądp innych 
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opracowanych wg indywidualnej koncepcji archi-
tektonicznej,

5) ksztaEtowanie elewacji projektowanych obiek-
tów ze szczególną dbaEo[cią o rozwiązania architek-
toniczne,

6) powierzchnia zabudowy 60%,
7) obowiązek zachowania powierzchni biologicz-

nie czynnej o wielko[ci nie mniejszej nir 15% po-
wierzchni terenu,

8) morliwo[ć sytuowania no[ników reklamowych 
i informacyjnych,

9) morliwo[ć wyznaczenia dróg wewnętrznych 
dla obsEugi terenu,

10) minimalną ilo[ć miejsc parkingowych ｠ nie 
mniejszą nir [rednia warto[ć wynikająca z jednego 
z następujących wskapników:

a) 30 miejsc postojowych na 1000 m² powierzch-
ni urytkowej dla handlu i usEug,

b) 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyj-
ne dla lokali gastronomiczny,

c) 1 miejsce postojowych na 2 Eórka dla hoteli.
11) nawierzchnię miejsc parkingowych nalery 

urządzić jako nieprzepuszczalną, wyposaroną w 
system odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych z odpowiednimi urządzeniami oczyszczający-
mi, zapobiegającymi zanieczyszczeniu [rodowiska 
wodno-gruntowego substancjami ropo-pochodny-
mi.

12) w projektach budowlanych inwestycji wymóg 
uwzględnienia:

a) retencjonowania i oczyszczania wód opado-
wych i roztopowych,

b) opracowania projektu zieleni (w ramach po-
wierzchni biologicznie czynnej) dostosowanego 
do lokalnych warunków gruntowo - wodnych, z 
uwzględnieniem uksztaEtowania i rozplanowania zie-
leni wysokiej i niskiej,

c) sytuowania atrakcyjnych elementów zagospo-
darowania na zamknięciach osi dróg wewnętrznych,

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazu-
je się: budowy magazynów produktów ropopochod-
nych i substancji chemicznych

§9. 1. Ustala się teren drogi publicznej lokalnej - 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 24 m,
2) zaleca się lokalizację sieci i urządzeG infrastruk-

tury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem 
drogi - poza pasem drogowym,

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej w istniejącym pasie drogowym celem przej-
[cia poprzecznego, a w pasie drogowym w celu wy-
konania przyEącza do istniejących urządzeG,

4) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z 
sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z 
zarządcami sieci.

§10. 1. Ustala się teren drogi publicznej zbiorczej - 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące warunki dotyczące zagospodarowania 
terenu:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 12 m,
2) zaleca się lokalizację sieci i urządzeG infrastruk-

tury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem 
drogi - poza pasem drogowym,

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej w istniejącym pasie drogowym celem przej-
[cia poprzecznego, a w pasie drogowym w celu wy-
konania przyEącza do istniejących urządzeG,

4) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z 
sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z 
zarządcami sieci.

§11. Ustala się obowiązek zapewnienia, w gra-
nicach poszczególnych nieruchomo[ci, ilo[ci miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, zapew-
niających wEa[ciwą obsEugę urytkowników i osób 
zatrudnionych w projektowanych obiektach.

§12. Ustala się obsEugę obszaru objętego planem 
w zakresie sieci, obiektów i urządzeG infrastruktury 
technicznej:

1) dopuszcza się, jereli uzasadnia to stan tech-
niczny, adaptację wszystkich istniejących sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej, nie kolidują-
cych z projektowanym zainwestowaniem,

2) przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
ry w miarę morliwo[ci unikać kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem. W przypadku kolizji nalery przenie[ć 
lub odpowiednio zmodyfikować istniejące uzbroje-
nie staraniem i na koszt podmiotu wchodzącego w 
kolizję, przy uwzględnieniu uwarunkowaG wynikają-
cych z przepisów odrębnych oraz w uzgodnieniu z 
zarządcą sieci,

3) sposób zagospodarowania terenu winien umor-
liwiać odpowiednim sEurbom dostęp do sieci i urzą-
dzeG infrastruktury technicznej,

4) projektowane zainwestowanie winno być ob-
sEugiwane z istniejących i projektowanych sieci 
wedEug technicznych warunków zasilania wydawa-
nych przez zarządców infrastruktury technicznej,

5) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodo-
ciągowej poprzez jej rozbudowę na warunkach okre-
[lonych przez zarządcę sieci wodociągowej,

6) odprowadzenie [cieków bytowych do sieci 
miejskiej kanalizacji sanitarnej, poprzez przyEącza na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci kanali-
zacyjnej,

7) [cieki wytwarzane w związku z prowadzoną 
dziaEalno[cią gospodarczą, przed odprowadzeniem 
do kanalizacji sanitarnej, w uzasadnionych wypad-
kach, winny być stosownie podczyszczone,

8) dopuszcza się, do czasu wybudowania miej-
skiej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie [cieków 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych z za-
pewnieniem wywozu do oczyszczalni,
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9) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do kanalizacji deszczowej poprzez przyEącze 
na warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci ka-
nalizacyjnej; wody opadowe, zanieczyszczone sub-
stancjami ropopochodnymi, z terenów większych 
placów parkingowych i placów manewrowych - 
przed odprowadzeniem do kanalizacji - winny być 
oczyszczone w stosownych separatorach,

10) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej, poprzez przyEącza 
energetyczne, na warunkach okre[lonych przez za-
rządcę sieci,

11) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatoro-
wych w przypadku zaistnienia zwiększonego zapo-
trzebowania na energię elektryczną,

12) wytwarzanie energii cieplnej do celów grzew-
czych - docelowo na bazie ekologicznych pródeE cie-
pEa tj. energii elektrycznej, paliw pEynnych lub gazo-
wych itp.

13) zaopatrzenie w gaz z przesyEowej sieci wyso-
kiego ci[nienia poprzez jej rozbudowę na warunkach 
technicznych i ekonomicznych okre[lonych przez 
zarządcę sieci gazowej,

14) zagospodarowanie odpadów - gromadzenie 
odpadów w przystosowanych do tego celu pojem-
nikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach i 
ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami oraz Gminnym Planem Gospodarki 
Odpadami dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§13. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu, stanowiący zaEącznik nr 1 do 

uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, stanowiące zaEącznik 
nr 2 do niniejszej uchwaEy,

§14. 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.

§15. W czę[ci terenu objętego niniejszym opra-
cowaniem traci moc uchwaEa nr XXVII/377/2005 
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 
15.02.2005 roku w sprawie uchwalenia ｧMiejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy 
Przeskokｦ (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 4.04.2005 roku Nr 41, poz. 1233).

§16. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak
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1. 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
do UchwaEy nr XLVIII/627/2010

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2010 r.

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

ny Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z pópn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 
pópn. zm.), w związku uchwaEą nr XXXI/425/2009 
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 
stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
terenu w rejonie ul. qymirskiego, po stwierdzeniu 
jego zgodno[ci z ustaleniami studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostrów Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu w rejonie ul. qymirskiego.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego jest obszar poEorony 
pomiędzy ulicami: KEosową, GEowackiego, Ponia-
towskiego, ChEapowskiego, Korsaka oraz terenami 
poEoronymi wzdEur ul. Topolowej, którego szcze-
góEowe granice okre[lono na rysunku planu w skali 
1:1000.

3. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu, będący integralną czę[cią 

uchwaEy, stanowiący zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy sta-
nowiące zaEącznik nr 2.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale powoEane są ar-
tykuEy bez blirszego okre[lenia, nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem lite-
rowym lub literowym wraz z numerem wyrórniają-
cym go spo[ród innych terenów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. PozostaEe oznaczenia graficzne posiadają zna-

czenie informacyjne i sugerujące okre[lone rozwią-
zania przestrzenne i regulacyjne.

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru okre[lonego w §1 niniejszej uchwa-
Ey, o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

2) przepisach odrębnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwaEy przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branrowe oraz ograniczenia w dyspo-
nowaniu terenem wynikające z ostatecznych decy-
zji administracyjnych;

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję wraz z urządzeniami i obiektami 
towarzyszącymi, której ustalenia obowiązują w ra-
mach danego terenu wydzielonego liniami rozgrani-
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu w rejonie ul. qymirskiego


