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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/438/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y
W REJONIE ULIC LUDOWEJ I WAWELSKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 2659, 2660

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)
Rada Miasta Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic
Ludowej i Wawelskiej z ustaleniami zmiany studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Pi³y (uchwa³a Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24
stycznia 2006 r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pi³y w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej obejmu-
je teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Ustalenia miejscowego planu nie zmieniaj¹ dotychczasowego
przeznaczenia terenów i s¹ zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w zakresie przeznaczenia obszarów wyodrêbnionych w struk-
turze przestrzennej miasta.
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UCHWA£A Nr XXXVII/439/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskiego i Wiatracznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U.
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr
45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta Pi³y uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskiego i Wia-
tracznej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce pasa drogowego ul. ¯eleñskiego oraz rozgraniczenie
dzia³ek nr ewid. 41/10, 41/15, 41/16, oznaczone graficznie
na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskie-
go i Wiatracznej z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
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§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepi-
sach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) tereny górnicze, zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych
oraz nara¿one na niebezpieczeñstwa powodzi;

3) zabytki, dobra kultury wspó³czesnej oraz obszary ochrony
stanowisk archeologicznych.

2. Na obszarze objêtym planem wystêpuje obszar ochro-
ny wód podziemnych, w zwi¹zku z tym tereny wyznaczone do
zabudowy wymagaj¹ uzbrojenia technicznego w zakresie
gospodarki wodno-�ciekowej.

§3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MN;

2) tereny wy³¹czone z zabudowy, stanowi¹ce integralne czê-
�ci nieruchomo�ci mieszkaniowych, obejmuj¹ce:

a) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczenie na rysunku Z/MN;

b) teren zieleni urz¹dzonej, w tym teren lasu, oznaczenie
na rysunku � Z/ZL;

3) teren drogi wewnêtrznej, oznaczenie na rysunku � KDW.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz ró¿nych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, zosta³y oznaczone
dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sta-
nowi¹ tereny, dla których w przepisach o �rodowisku ustalone
zosta³y dopuszczalne poziomy ha³asu.

4. Na obszarze objêtym planem nie lokalizuje siê obiek-
tów o wysoko�ci przekraczaj¹cej 50,0 m od poziomu terenu i
ustala siê zakaz lokalizowania instalacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowej.

§5. 1. Dla realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej obowi¹zuj¹ oznaczone graficznie na rysunku:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) wymagany kierunek kalenicy.

2. Pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê wewnêtrzn¹ a
obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy mog¹ znajdowaæ siê tylko jed-
nokondygnacyjne obudowane partie wej�ciowe do budyn-
ków, ryzality, wykusze, zadaszenia itp. elementy.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, dotycz¹
wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto budyn-
ku, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

4. Przez wymagany kierunek kalenicy nale¿y rozumieæ
kszta³towanie przewa¿aj¹cej w budynku po³aci dachowej i

kalenicy w stosunku do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, ozna-
czonej na rysunku.

§6. Ochronê �rodowiska zapewnia siê poprzez:

1) wymagane zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz odbiór
�cieków komunalnych, z zakazem stosowania:

a) zbiorników bezodp³ywowych,

b) przydomowych oczyszczalni �cieków;

2) komunalny system gospodarki odpadami oraz postêpo-
wanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy
Pi³a i przepisami odrêbnymi;

3) ochronê zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem;

4) ustalenia dotycz¹ce standardów kszta³towania zabudowy,
w tym wska�ników powierzchni biologicznie czynnej;

5) zachowanie terenów zieleni naturalnej, zwartych zadrze-
wieñ oraz stosowanie nasadzeñ zgodnych z warunkami
siedliskowymi.

§7. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej MN1 ustala siê podzia³ na dwie dzia³ki budowlane, wydzie-
lone z terenu MN1 i Z/MN, z zastosowaniem:

1) zabudowy na ka¿dej dzia³ce � na terenie MN1 � budynkami
wolno stoj¹cymi, w tym:

a) budynek mieszkalny o wysoko�ci II kondygnacji nad-
ziemnych, z poddaszem u¿ytkowym o nachyleniu po-
³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 35o lub budynek
o wysoko�ci I kondygnacji z dachem stromym o nachy-
leniu po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 30o (podda-
sze nieu¿ytkowe),

b) budynek gospodarczy nieprzekraczaj¹cy wysoko�ci 3,5
m od poziomu terenu oraz powierzchni zabudowy nie
wiêkszej ni¿ 48,0 m2;

2) powierzchni zabudowy budynkami nieprzekraczajacej 30%
powierzchni terenu MN1;

3) powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿ 20%
powierzchni terenu MN1.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN2 ustala siê podzia³ na dwie dzia³ki budowlane, wydzielone
z terenu MN2 i Z/ZL, z zastosowaniem:

1) warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych jak na
terenie MN1;

2) wysoko�ci budynków gospodarczych nieprzekraczaj¹cej
3,5 m od poziomu terenu oraz powierzchni zabudowy nie
wiêkszej ni¿ 32,0 m2;

3) powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cej 260,0 m2 na
ka¿dej dzia³ce;

4) powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿ 20%
powierzchni terenu MN2.

3. Linie rozgraniczaj¹ce teren MN1 i Z/MN oraz teren
MN2 i Z/ZL nie stanowi¹ podzia³u gruntu na dzia³ki.

4. Dla terenów wy³¹czonych z zabudowy, stanowi¹cych
integralne czê�ci dzia³ek budowlanych, o których mowa w ust.
1 i 2, obowi¹zuje:
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1) dla terenu Z/MN zachowanie na ka¿dej dzia³ce co najmniej
50% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej;

2) dla terenu Z/ZL zachowanie, na ka¿dej dzia³ce � 100%
powierzchni biologicznie czynnej na ewidencyjnym obsza-
rze lasu oraz 20% pozosta³ego terenu.

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN3 ustala siê:

1) podzia³ na trzy dzia³ki budowlane;

2) zabudowê na ka¿dej dzia³ce:

a) jednym budynkiem mieszkalnym spe³niaj¹cym warun-
ki okre�lone dla terenów MN1 i MN2,

b) jednym budynkiem gospodarczym o wysoko�ci nie-
przekraczaj¹cej 3,5 m od poziomu terenu oraz po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 28,0 m2;

3) powierzchniê zabudowy nieprzekraczaj¹c¹ 25% powierzchni
dzia³ki;

4) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki.

6. Dla wszystkich budynków mieszkalnych ustala siê:

1) rzêdn¹ pod³ogi parteru nieprzekraczaj¹c¹ 0,75 m od pozio-
mu terenu;

2) zró¿nicowanie poziomu kalenicy w budynku, w odniesie-
niu do budynku s¹siedniego zlokalizowanego w tej samej
linii zabudowy - nie wiêksze ni¿ 0,60 m;

3) zasadê niepodpiwniczania budynków, ze wzglêdu na po-
ziom wód podziemnych, a w przypadku podpiwniczenia �
zastosowanie w³a�ciwych rozwi¹zañ materia³owo-technicz-
nych oraz zakaz zmiany rzêdnej, o której mowa w pkt 1,
w odniesieniu do partii wej�ciowej do budynku.

7. Teren, oznaczony na rysunku MN4, stanowi integraln¹
czê�æ s¹siedniej nieruchomo�ci zabudowanej na obszarze
poza planem.

§8. Dla podzia³u terenu objêtego planem obowi¹zuje roz-
graniczenie drogi wewnêtrznej KDW oraz zasada podzia³u na
dzia³ki budowlane oznaczona graficznie na rysunku. Ustala siê
zakaz wtórnych podzia³ów rozgraniczonych dzia³ek.

§9. 1. Droga wewnêtrzna, o której mowa w §3 ust. 1 pkt
3, stanowi wspó³w³asno�æ u¿ytkowników wyznaczonych dzia-
³ek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z obowi¹zuj¹c¹
realizacj¹:

1) jednego zjazdu z ul. ¯eleñskiego;

2) czasowych miejsc postojowych;

3) drogi pieszo-jezdnej;

4) sieci wodoci¹gowej;

5) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni �cieków, ru-
roci¹gu t³ocznego oraz dopuszczalnej lokalizacji urz¹-
dzeñ elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych s³u-

¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów zabudowy
mieszkaniowej.

2. Na terenie dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wymagane jest zapewnienie co najmniej dwóch miejsc
postojowych.

§10. 1. Istniej¹ce uzbrojenie w ul. ¯eleñskiego zapewnia
obs³ugê wyznaczonych terenów w zakresie:

1) zaopatrzenie w wodê � z miejskich sieci wodoci¹gowych;

2) odprowadzenia �cieków komunalnych � do miejskich sieci
kanalizacji sanitarnej;

3) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
energetycznego;

4) zasilanie w gaz � z istniej¹cego systemu gazoci¹gowego.

2. Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych
ustala siê zastosowanie retencji powierzchniowej, spe³niaj¹cej
wymagania ochrony �rodowiska wodnego, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

3. Dla zaopatrzenia w ciep³o ustala siê zastosowanie
indywidualnych kot³owni spe³niaj¹cych wymagania progra-
mu ochrony powietrza dla strefy � powiat pilski, z zakazem
stosowania ogrzewania wêglowego.

4. W zwi¹zku z ustaleniami ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §9 ust. 1
pkt 5 nie rozstrzyga siê o sposobie realizacji inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

§11. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi
i budowlanymi, obejmuj¹cymi równie¿ przemieszczenie mas
ziemnych powsta³ych w procesie inwestycyjnym, nast¹pi
poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postêpo-
wanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a,
z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

§12. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê 30%, stanowi¹c¹ podstawê do okre�lenia op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Pi³y.

§14. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na
obszarze objêtym planem trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr XVI/
144/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 wrze�nia 1999 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów wy³¹czonych z zabudowy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr
91 poz. 1646 z dnia 13.12.1999 r.).

§15. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak

Poz. 2660
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/439/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI
STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 2660, 2661

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta
Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ulic ¯eleñskiego i
Wiatracznej z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y (uchwa-
³a Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r.).

UZASADNIENIE

Obszar objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje siê w obszarze przeznaczonym pod
zabudowê, z wy³¹czeniem fragmentu objêtego ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szarów wy³¹czonych z zabudowy. Na obszarze planu wy³¹cza
siê z zabudowy obszary objête ww. planem oraz teren lasów
i obszary nieprzydatne do zabudowy, tworz¹ce ekosystem
wód otwartych, ujête w opracowaniu ekofizjograficznym. Pro-
jekt miejscowego planu w rejonie ulic ¯eleñskiego i Wiatracz-
nej jest zgodny w ustaleniami studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w zakre-
sie: przeznaczenia (jednorodne przeznaczenie na cele miesz-
kaniowe), zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju in-
frastruktury technicznej i polityki przestrzennej
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UCHWA£A Nr XXXVII/440/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie Drogi Kotuñskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.
1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413) Rada Miasta Pi³y uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie Drogi Kotuñskiej, zwany
dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce drogê powiatow¹ nr 1159P (Droga Kotuñska) oraz
tereny lasów pañstwowych, oznaczone graficznie na rysunku
planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, na mapie w skali 1:1000, zwanym dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;


