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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591; z pórn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogEaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z pópn. zm.) oraz 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opEatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z pópn. zm.) oraz Ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opEat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, 
poz. 755) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co 
następuje: 

§1. Okre[la się wysoko[ć rocznych stawek po-
datku od nieruchomo[ci na rok podatkowy 2011 na 
terenie Gminy i Miasta Tuliszków: 

1. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem dziaEalno[ci go-

spodarczej bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 po-
wierzchni) 0,56 zE 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha po-
wierzchni) 4,15 zE 

c) pozostaEych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpEatnej statutowej dziaEalno[ci porytku publiczne-
go przez organizacje porytku publicznego (od 1m2 
powierzchni) 0,17zE 

2. Od budynków lub ich czę[ci: 

a) mieszkalnych (od 1 m2 powierzchni urytkowej) 
0,49zE 

b) związanych z prowadzeniem dziaEalno[ci go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czę[ci zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospo-
darczej (od 1 m2 powierzchni urytkowej) 17,44 zE 

c) zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaEem 
siewny (od 1 m2 powierzchni urytkowej) 9,82 zE 

d) zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospodar-
czej w zakresie udzielania [wiadczeG zdrowotnych 
(od 1 m2 powierzchni urytkowej) 4,27 zE 

e) od pozostaEych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpEatnej statutowej dziaEalno[ci porytku publiczne-
go przez organizacje porytku publicznego (od 1 m2 
powierzchni urytkowej) 3,69 zE 

3. Od budowli (% ich warto[ci okre[lonej w art.4 
ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opEatach 
lokalnych) 2% 

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Tuliszków

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie 
do wymiaru podatku od nieruchomo[ci od 1 styczna 
2011 roku 

 
Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Tuliszkowie
 (-) Piotr Hryniuk 

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. 159 z pópn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z pópn. zm.), Rada Miejska w Mosinie 
uchwala, co następuje: 

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwa-

runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina, uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
pomiędzy ul. Kolejową, Zremską, Wawrzyniaka i 
Dworcową w Mosinie, zwany dalej planem.

§2. Plan obejmuje obszar, którego granice okre-
[lono na rysunku planu.
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UCHWADA NR XXXIX/268/2010 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 27 wrze[nia 2010 r.

w sprawie okre[lenia wysoko[ci stawek podatku od nieruchomo[ci na 2011 rok
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UCHWADA NR LXIV/440/10 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 29 wrze[nia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Zrem-
ską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie
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§3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów pomię-
dzy ul. Kolejową, Zremską, Wawrzyniaka i Dwor-
cową w Mosinie, opracowany w skali 1 : 1000, 
stanowiący zaEącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEorone-
go do publicznego wglądu projektu planu, stanowią-
ce zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące za-
Eącznik nr 3.

DZIAD I
Przepisy ogólne

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) akcencie przestrzennym ｠ nalery przez to rozu-

mieć obiekty wyrórniające się w otoczeniu formą, 
w tym pomniki, podkre[lające kompozycję urbani-
styczną;

2) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o spadku do 10º ze [cianami attykowymi ze 
wszystkich stron budynku, wyprowadzonymi ponad 
najwyrszy punkt poEaci dachu;

3) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o symetrycznym kącie nachylenia poEaci da-
chowych 35º do 45º;

4) dachu mansardowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć dach Eamany zbudowany z dwóch oddzielo-
nych od siebie poEaci dachowych o kątach nachyle-
nia: poEaci dolnej 58°-62°, poEaci górnej 28°-32°;

5) dominancie urbanistycznej ｠ nalery przez to ro-
zumieć budynek, bądp czę[ć budynku, wyrórniający 
się w otoczeniu formą i wysoko[cią, podkre[lający 
kompozycję urbanistyczną i uEatwiający orientację 
w terenie;

6) tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji miejskiej, tu-
rystycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, nu-
merem posesji, z oznaczeniem przyEączy urządzeG 
technicznych;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

8) obiektach infrastruktury technicznej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekty i sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne 
oraz elektroenergetyczne;

9) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na 
której muszą się znajdować [ciany frontowe budyn-
ków; przy czym dla budynków gospodarczych i ga-
rary obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprze-
kraczalną linię zabudowy;

10) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-

mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi nie więcej nir 30 %;

11) pierzei ｠ nalery przez to rozumieć zabudowę 
zwartą, w miejscu oznaczonym na rysunku sym-
bolem, wzdEur obowiązującej linii zabudowy, gdzie 
muszą się znajdować [ciany frontowe budynków;

12) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy nadziemnych zewnętrznych [cian budyn-
ków w stanie wykoGczonym;

13) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, z wyEączeniem 
elementów o powierzchni do 1 m2 niezwiązanych 
trwale z gruntem lub budynkiem;

14) rysunku ｠ nalery przez to rozumieć rysunek 
planu, o którym mowa w §3 pkt 1;

15) szyldach ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębior-
ców, ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno-
[ci, w formie pEaskich elementów takie jak tablice i 
panele [wietlne, przylegających do elewacji, niebę-
dące urządzeniami reklamowymi ani tablicami infor-
macyjnymi;

16) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczony na rysunku liniami rozgranicza-
jącymi;

17) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Mosinie;

18) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.).

DZIAD II
Przepisy szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§5. Granica obszaru objętego planem miejscowym 
stanowi jednocze[nie linię rozgraniczającą tereny o 
rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania.

§6. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, oznaczone na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN i 4MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 
3MW i 4MW;

3) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1U, 2U, 3U i 4U;

4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
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symbolem ZP;
5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 

symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D;
6) tereny dróg wewnętrznych, placów i parkin-

gów, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 
2KDW i 3KDW.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§7. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków i budowli o okre[lonych w planie pa-
rametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy;

2) urządzeG budowlanych, związanych z obiekta-
mi budowlanymi, sytuowanymi na terenie;

3) placów i miejsc postojowych, doj[ć i dojazdów;
4) obiektów maEej architektury;
5) [cierek pieszych i rowerowych;
6) urządzeG sportowych i rekreacyjnych;
7) placów zabaw;
8) szyldów i tablic informacyjnych, wyEącznie w 

kondygnacji parteru;
9) ogrodzeG arurowych.
2. Dopuszcza się zachowanie istniejących w chwi-

li uchwalenia niniejszego planu budynków, ich funk-
cji, lokalizacji względem linii zabudowy, wysoko[ci 
oraz geometrii i rodzajów dachów. W przypadku 
rozbudowy oraz przebudowy dopuszcza się:

1) zachowanie funkcji, wysoko[ci, geometrii i ro-
dzajów dachów lub zmianę, zgodnie z ustaleniami 
niniejszego planu;

2) rozbudowę istniejących poza liniami zabudowy 
budynków, zgodnie z tymi liniami oraz z pozostaEy-
mi ustaleniami niniejszego planu.

3. Zakazuje się lokalizowania:
1) bram gararowych wzdEur obowiązującej linii za-

budowy w parterach budynków, na terenach 1MW, 
2MW, 3MW i 4MW; przy czym nie dotyczy to zjaz-
dów do garary podziemnych;

2) ogrodzeG z peEnych i arurowych prefabrykowa-
nych elementów betonowych;

3) reklam za wyjątkiem terenu 4U;
4) obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów 

niezbędnych przy budowie budynków i budowli, 
zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszo-
nych na czas budowy.

4. Okapy i gzymsy mogą wykraczać poza obo-
wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy o nie 
więcej nir 0,8 m, natomiast czę[ci budynku, takie 
jak balkony, galerie, wykusze, tarasy, wyEącznie na 
kondygnacjach wyrszych nir parter - o nie więcej 
nir 1,3 m.

§8. 1. Na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN do-
puszcza się lokalizowanie:

1) budynków mieszkalnych wolnostojących i bu-
dynków gararowych;

2) wyEącznie jednego budynku mieszkalnego na 
dziaEce budowlanej;

3) jednego wjazdu na dziaEkę budowlaną.
2. Dopuszcza się adaptację:
1) istniejących poza liniami zabudowy budynków 

mieszkalnych, oznaczonych symbolem na rysunku, 
ich remonty i rozbudowę pod warunkiem speEnienia 
pozostaEych ustaleG planu;

2) istniejących obiektów budowlanych i lokali 
usEugowych; dopuszcza się ich rozbudowę zgodnie 
z §7 ust. 2.

§9. 1. Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW 
dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
2) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 

usEugami w parterach lub na dwóch pierwszych 
kondygnacjach;

3) budynków lub budowli bezpo[rednio przy gra-
nicy dziaEki budowlanej, pod warunkiem uwzględ-
nienia przepisów odrębnych oraz zgodnie z obowią-
zującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i 
innymi ustaleniami niniejszej uchwaEy;

4) przejazdów bramnych w pierzejach;
5) więcej nir jednego budynku na dziaEce budow-

lanej;
6) podcieni w parterach budynków.
2. Ustala się lokalizowanie:
1) pasa zieleni izolacyjnej o szeroko[ci co najmniej 

5,0 m wzdEur granicy z terenami zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej;

2) poziomu posadzki parteru do 15 cm ponad po-
ziomem chodnika;

3) pierzei, zgodnie z rysunkiem;
4) dominanty w miejscu oznaczonym symbolem 

na rysunku;
5) podcieni w parterach budynków na terenie 

3MW wzdEur dEurszych pierzei;
6) [cięcia narornego w kondygnacji parteru, zgod-

nie z rysunkiem, na terenie 1MW.

§10. Na terenach 1U, 2U i 3U dopuszcza się:
1) lokalizowanie budynków uryteczno[ci publicz-

nej;
2) zachowanie i lokalizowanie obiektów strary po-

rarnej;
3) zachowanie istniejących budynków mieszkal-

nych lub mieszkaG w budynkach usEugowych;
4) adaptację istniejących poza liniami zabudowy 

budynków, oznaczonych symbolem na rysunku, ich 
remonty i rozbudowę pod warunkiem speEnienia po-
zostaEych ustaleG planu;

5) rozbudowę, przebudowę istniejących budyn-
ków usEugowych i mieszkalnych, zgodnie z §7 ust. 
2.

§11. 1. Na terenie 4U dopuszcza się lokalizowa-
nie:

1) budynków usEugowych;
2) więcej nir jednego budynku na dziaEce budow-
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lanej;
3) lokalizowanie reklam.
2. Dopuszcza się:
1) zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w 

budynku, oznaczonym symbolem A na rysunku;
2) adaptację budynku lub jego czę[ci, oznaczone-

go symbolem B na rysunku, na funkcje mieszkanio-
wą wielorodzinną lub zamieszkania zbiorowego.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§12. 1. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) segregację i zagospodarowanie odpadów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi ｠ 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zachowanie, okre[lonych w przepisach odręb-
nych, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodo-
wisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;

4) zachowanie, okre[lonych przepisami odrębny-
mi, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku, jak dla terenów mieszkaniowo｠usEugowych na 
terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

5) zachowanie, okre[lonych przepisami odrębny-
mi, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku, jak dla terenów zabudowy związanej ze staEym 
lub czasowym pobytem dzieci i mEodziery na tere-
nach, oznaczonych na rysunku symbolami 2U, jereli 
funkcja lokalizowanych tam budynków uryteczno-
[ci publicznej będzie tego wymagaEa;

6) zachowanie, okre[lonych przepisami odręb-
nymi, dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodo-
wisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub jak terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
w przypadku zachowania lub adaptacji na funkcję 
mieszkaniową, zgodnie z zapisami uchwaEy, budyn-
ków oznaczonych na rysunku symbolami A i B, na 
terenie 4U.

2. Dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas 
ziemnych, pozyskanych podczas robót budowla-
nych na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§13. Ustala się nadzór konserwatorski i archeolo-
giczny nad robotami budowlanymi i ziemnymi, jereli 
jest on wymagany przepisami odrębnymi.

RozdziaE V
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§14. 1. Na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN usta-
la się:

1) powierzchnię zabudowy nie więcej nir 20 % 
powierzchni dziaEki budowlanej i nie więcej nir 250 
m²;

2) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 
mniej nir 50 % powierzchni dziaEki budowlanej;

3) wysoko[ć budynku mieszkalnego i usEugowe-
go:

a) nie większa nir 10,0 m z dachami stromymi;
b) nie większa nir 7,5 m z dachami pEaskimi;
4) wysoko[ć budynku gararowego ｠ nie większa 

nir 4,5 m;
5) dachy pEaskie lub strome na terenach 1MN, 

2MN i 4MN;
6) dachy pEaskie na terenie 3MN;
7) powierzchnię dziaEki budowlanej ｠ nie mniejszą 

nir 500 m2, z zastrzereniem ust. 2 pkt 1;
8) lokalizację miejsc postojowych w ilo[ci nie 

mniejszej nir 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny.
2. Dopuszcza się:
1) wydzielenia dziaEek związanych z realizacją 

obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 
niezbędnej do realizacji inwestycji;

2) adaptację istniejących dachów stromych.
3. Ustala się dostęp z przylegEych dróg publicz-

nych, z zastrzereniem, re zakazuje się lokalizacji no-
wych zjazdów z ul. Wawrzyniaka.

§15. 1. Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW 
ustala się:

1) powierzchnię zabudowy:
a) nie więcej nir 40 % powierzchni dziaEki budow-

lanej na terenach 1MW i 4MW, przy czym na dziaE-
kach ze skrajnymi segmentami pierzei dopuszcza się 
przekroczenie powierzchni zabudowy do 10 %;

b) nie więcej nir 70 % powierzchni dziaEki budow-
lanej na terenie 2MW;

c) 100 % powierzchni terenu pomiędzy liniami za-
budowy na terenie 3MW;

2) powierzchnię zabudowy dominanty nie więcej 
nir 100 m²;

3) gEęboko[ć podcieni na terenie 3MW wzdEur 
dEurszych pierzei nie mniejsza nir 4,0 m;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną:
a) nie mniej nir 20 % powierzchni dziaEki budow-

lanej na terenach 1MW i 4MW;
b) nie mniej nir 10 % powierzchni dziaEki budow-

lanej na terenie 2MW;
5) wysoko[ć budynków w pierzei:
a) 12,0 m do 14,0 m i nie większą nir 4 kondy-

gnacje nadziemne na terenach 1MW, 2MW i 4MW;
b) 3 kondygnacje nadziemne i nie większą nir 

12,0 m na terenie 3MW;
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6) wysoko[ć pozostaEych budynków ｠ do 14,0 m 
i nie większą nir 4 kondygnacje nadziemne;

7) wysoko[ć dominanty ｠ 15,0 m do 17,0 m i nie 
większą nir 5 kondygnacji nadziemnych;

8) dachy pEaskie lub dachy mansardowe dla bu-
dynków 3-kondygnacyjnych i dachy mansardowe 
dla budynków 4-kondygnacyjnych;

9) lokalizację miejsc postojowych w ilo[ci nie 
mniejszej nir:

a) 3 miejsca na 2 lokale mieszkalne i 2 stanowiska 
na karde 100 m² powierzchni urytkowej obiektów i 
lokali usEugowych na terenach 1MW, 2MW i 4MW;

b) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny i 2 stanowiska 
na karde 100 m² powierzchni urytkowej obiektów i 
lokali usEugowych na terenie 3MW.

2. Ustala się dostęp do terenów:
1) z przylegEych dróg publicznych lub wewnętrz-

nych;
2) dla nieruchomo[ci o nr ewid. 1924, z drogi pu-

blicznej 1KD-D poprzez teren 1KDW.
3. Zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. 

Zremskiej.

§16. 1. Na terenach 1U, 2U, 3U i 4U ustala się:
1) powierzchnię zabudowy nie więcej nir 40 % 

powierzchni dziaEki budowlanej;
2) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 

mniej nir 20 % powierzchni dziaEki budowlanej;
3) wysoko[ć budynków ｠ nie większą nir 12,0 m 

i nie większą nir 3 kondygnacje nadziemne;
4) dachy pEaskie; przy czym dopuszcza się ada-

ptację istniejących budynków z dachami stromymi, 
zgodnie z §7 ust. 2;

5) lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie-
zbędnej dla zabezpieczenia wEasnych potrzeb, jed-
nak nie mniejszej nir:

a) 2 stanowiska na karde 100 m2 powierzchni 
urytkowej obiektów i lokali usEugowych na terenie 
1U;

b) 1 stanowisko na karde 100 m2 powierzchni 
urytkowej obiektów i lokali usEugowych na terenie 
2U oraz uzupeEniająco na terenie 1KDW;

c) 2 stanowiska dla wozów strarackich oraz 3 
stanowiska dla samochodów osobowych na terenie 
3U;

d) 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny i 2 sta-
nowiska na karde 100 m2 powierzchni urytkowej 
obiektów usEugowych na terenie 4U.

2. Ustala się dostęp do terenów:
1) z przylegEych dróg publicznych;
2) dla nieruchomo[ci o nr ewid. 1926 z drogi pu-

blicznej 1KD-D poprzez teren 1KDW.
3. Zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. 

Zremskiej.

§17. Na terenach ZP ustala się:
1) powierzchnię utwardzoną ｠ nie więcej nir 10 

% powierzchni terenu;
2) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 

mniej nir 80 % powierzchni terenu;

3) realizację obiektów maEej architektury oraz pla-
ców zabaw.

RozdziaE VI
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§18. Ustala się uwzględnienie ograniczeG wynika-
jących z poEorenia caEego obszaru planu na terenie 
strefy zewnętrznej ochrony po[redniej ujęcia wody 
dla miasta Poznania w rejonie Mosina-Krajkowo.

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

§19. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomo[ci, z zastrzereniem pkt 
2 i 3;

2) odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
do kanalizacji deszczowej;

3) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, 
oczyszczanie [cieków w postaci wód opadowych i 
roztopowych, przed wprowadzeniem ich do ziemi 
lub do wód, do jako[ci wymaganej w przepisach 
odrębnych, w przypadkach okre[lonych przepisami 
odrębnymi, w szczególno[ci z zanieczyszczonej po-
wierzchni szczelnej, parkingów o powierzchni po-
wyrej 0,1 ha oraz terenów skEadowych;

4) odprowadzanie [cieków bytowych do kanaliza-
cji sanitarnej;

5) odprowadzenie [cieków przemysEowych do 
kanalizacji sanitarnej, a w przypadku, gdy [cieki te 
przekraczają normatywne warto[ci dla [cieków ko-
munalnych, lokalizację urządzeG podczyszczających 
na terenie dziaEki;

6) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
7) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej;
8) zaopatrzenie w ciepEo w nowoprojektowanych 

obiektach budowlanych z zastosowaniem technolo-
gii niskoemisyjnych, w tym paliw pEynnych, gazo-
wych i staEych oraz alternatywnych pródeE energii;

9) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się:
1) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym w szczególno[ci sieci wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej, ciepEowniczej;

2) lokalizowanie: sieci wodociągowej, gazowej, 
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elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej i innych obiektów 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

§20. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, dla wyznaczonych 
na rysunku liniami rozgraniczającymi terenów ozna-
czonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD D, 1KDW, 
2KDW i 3KDW, ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) klasę terenów dróg 1KD-D, 2KD-D, 3KD D do-
jazdową;

3) zagospodarowanie pasa drogowego:
a) terenu 1KD-D ｠ przekrój jednojezdniowy z dwo-

ma pasami ruchu i dwustronnymi chodnikami oraz 
miejscami postojowymi;

b) terenu 2KD-D ｠ przekrój jednojezdniowy z 
dwoma pasami ruchu i co najmniej jednostronnym 
chodnikiem oraz miejscami postojowymi, z zastrze-
reniem odcinka stanowiącego poszerzenie ul. Kole-
jowej, który nalery zintegrować z przylegEą drogą;

c) terenu 3KD D na zasadzie integracji z przylegEy-
mi drogami publicznymi;

d) terenu 1KDW w formie placu z miejscami po-
stojowymi;

e) terenu 2KDW ｠ przekrój jednojezdniowy z dwo-
ma pasami ruchu i dwustronnymi chodnikami oraz 
miejscami postojowymi;

f) terenu 3KDW ｠ w formie pieszo-jezdni z wy-
dzielonymi miejscami postojowymi, z dopuszcze-
niem podziaEu na jezdnie i chodniki;

4) parametry ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 
klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

5) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni oraz chod-
ników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrz-
nym ukEadem komunikacyjnym, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, z zastrzereniem pkt 6);

6) zakazuje się lokalizacji zjazdu na drogę we-
wnętrzną, oznaczoną symbolem 3KDW z ul. Zrem-
skiej;

7) zagospodarowanie nieutwardzonych po-
wierzchni pasów drogowych zielenią.

2. Dopuszcza się lokalizację:
1) zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi, z za-

strzereniem pozostaEych ustaleG planu;

2) zieleni wysokiej pod warunkiem, re nie koliduje 
to z pozostaEymi ustaleniami planu;

3) dodatkowych, innych nir ustalone planem, ele-
mentów ukEadu komunikacyjnego, w tym związa-
nych z prowadzeniem komunikacji zbiorowej.

3. Zakazuje się lokalizowania:
1) budynków oraz tymczasowych obiektów bu-

dowlanych;
2) urządzeG reklamowych i tablic informacyjnych, 

z wyjątkiem elementów informacji miejskiej;
3) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-

ty zlokalizowane poza terenem drogi.

RozdziaE VIII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§21. Zakazuje się tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenu.

RozdziaE IX
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§22. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jedno-
razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysoko[ci 30 %.

RozdziaE X
Przepisy koGcowe

§23. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Gminy Mosiny.

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

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
(-) Jacek SzeszuEa



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250 ｠ 26942 ｠ Poz. 4607Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 250  – 11 –  Poz. 4606  
  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250 ｠ 26943 ｠ Poz. 4607Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 250  – 13 –  Poz. 4606  



｠ 26944 ｠ Poz. 4607
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 250  – 14 –  Poz. 4606  



｠ 26945 ｠ Poz. 4607
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 250  – 15 –  Poz. 4606  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250 ｠ 26946 ｠ Poz. 4607Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 250  – 16 –  Poz. 4606  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250 ｠ 26947 ｠ Poz. 4607Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 250  – 17 –  Poz. 4606  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250 ｠ 26948 ｠ Poz. 4607Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 250  – 18 –  Poz. 4606  


