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�ród³a finansowania - inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie I, objête
realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego bêd¹ finansowane z bud¿etu gmi-
ny, kredytów, funduszy unijnych w oparciu o ustawê z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêd-
nieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ i
sposobu ich realizacji.

Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego planu
inwestycyjnego gminy.

* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKO-
POLSKIEGO Nr WN.I-5.0911-80/09 orzekaj¹ce niewa¿no�æ
czê�ci §7 ust. 6 pkt 4 lit. c i lit. e, §8 ust. 6 pkt 4 lit. b oraz
§9 ust. 6 pkt 5 lit. b uchwa³y NR XXVI/378/2008 Rady
Miejskiej w �rodzie Wielkopolskiej z dnia 30 grudnia

Poz. 903, 904

2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów us³ugowo -
mieszkaniowych w �rodzie Wielkopolskiej, rejon ulicy
Witosa - ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa, tj:

a) §7 ust. 6 pkt 4 lit. c - w zakresie s³ów - �Zrealizowanie
budynku mieszkalnego przy granicy dzia³ki nr ewid.
1053/5 wymaga zgody s¹siada�;

b) §7 ust. 6 pkt 4 lit. e - w zakresie s³ów - �Zrealizowanie
budynku gospodarczego przy granicy bocznej dzia³ki
wymaga zgody s¹siada�;

c) §8 ust. 6 pkt 4 lit. b - w zakresie s³ów - �(...) przy czym
usytuowanie budynku us³ugowego wraz z pomieszcze-
niami gospodarczymi i gara¿ami przy granicy dzia³ki
wymaga zgody s¹siada�;

d) §9 ust. 6 pkt 5 lit. b - w zakresie s³ów - �(...) przy czym
usytuowanie budynku us³ugowego przy granicy dzia³ki
wymaga zgody s¹siada�.

904

UCHWA£A Nr XXVIII/164/2009 RADY MIASTA LUBOÑ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboñ �Luboñ � Centrum�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada
Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu Miasta Luboñ �Luboñ � Cen-
trum�, po stwierdzeniu jej zgodno�ci z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Luboñ (Uchwa³a nr XXIII/129/2008 z dnia Rady Miasta
Luboñ z dnia 25 wrze�nia 2008), zwan¹ dalej planem.

1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na terenie miasta Lu-
boñ na obszarze po³o¿onym na zachód od terenów PKP (linie
kolejowe: Poznañ � Wroc³aw i Luboñ � Grodzisk Wlkp. �
Sulechów), oznaczonym na rysunku planu jako granica uchwa-
lenia planu. Powierzchnia obszaru planu wynosi oko³o 103 ha
i jest ograniczona ulicami: Powstañców Wielkopolskich, Okrzei,
Brzechwy, Konarzewskiego, zachodni¹ granic¹ terenu istnie-

j¹cego przedszkola, ul. Chudzickiego, po³udniow¹ granic¹
terenu baz, ul. Dworcow¹ i Ogrodow¹, pó³nocn¹ granic¹
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ul. Sobie-
skiego, Fabryczn¹, Kopernika, Wschodni¹, ¯abikowska do
Powstañców Wielkopolskich, zgodnie z granic¹ obszaru objê-
tego planem oznaczon¹ na rysunku.

2. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany �Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboñ - �Luboñ
- Centrum�, opracowany w skali 1:1.000, zawieraj¹cy wyrys
ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Luboñ, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Luboñ w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
projektu planu stanowi za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Luboñ o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowi za³¹cznik Nr 3.
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ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) akcenty architektoniczne - nale¿y przez to rozumieæ ele-
ment kompozycji architektonicznej akcentuj¹cy przestrzeñ
w okre�lonym miejscu zmian¹ gabarytów lub detalem
architektonicznym;

2) dachu p³askim � nale¿y przez to rozumieæ dach o nachy-
leniu po³aci nie wiêkszym ni¿ 15o;

3) dachu sko�nym - nale¿y przez to rozumieæ dach o nachy-
leniu po³aci wiêkszym od 15o;

4) dominancie architektonicznej � nale¿y przez to rozumieæ
czê�æ bry³y budynku, wyró¿niaj¹c¹ siê charakterem elewa-
cji lub wysoko�ci¹;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym mo¿na lokalizowaæ
budynki;

6) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê na której musz¹ siê znajdowaæ lica �cian budynków
przeznaczenia podstawowego na odcinku nie mniejszym
ni¿ 60% d³ugo�ci elewacji;

7) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni terenu zajêt¹ przez budynki okre�lon¹ w Pol-
skiej Normie PN-ISO 9836 � �W³a�ciwo�ci u¿ytkowe w
budownictwie�;

8) produkcji nieuci¹¿liwej - nale¿y przez to rozumieæ produk-
cjê, która spe³nia wymogi sanitarne w³a�ciwe dla podsta-
wowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie jest
zaliczana do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych
oraz o uci¹¿liwo�ci ograniczonej do terenu dzia³ki w³asnej;

9) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
prawa;

10) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic, placów, targowisk, parków, skwerów wyznaczone
urbanistycznie i architektonicznie liniami rozgraniczaj¹cy-
mi lub liniami zabudowy, stanowi¹ce spójn¹ funkcjonalnie
i dostêpn¹ publicznie przestrzenn¹ ca³o�æ;

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

12) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

13) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach;

14) stacji bazowej telefonii komórkowej � nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-

dzeñ elektro � przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

15) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ ele-
menty systemu informacji miejskiej, w tym: tablice infor-
muj¹ce o nazwie ulicy, numerze domu oraz tablice z
og³oszeniami;

16) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

17) urz¹dzeniach infrastruktury technicznej � nale¿y przez to
rozumieæ wybudowane pod ziemi¹, na ziemi lub nad ziemi¹
przewody lub urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne, cie-
p³ownicze, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyj-
ne z wy³¹czeniem melioracji szczegó³owych, a tak¿e pod-
ziemne budowle, jak: zbiorniki, tunele, przej�cia itp.;

18) urz¹dzeniach sportowo - rekreacyjnych � nale¿y przez to
rozumieæ urz¹dzenia plenerowe do uprawiania sportu,
przy czym mog¹ to byæ urz¹dzenia wolno stoj¹ce lub
stanowi¹ce wyposa¿enie boisk;

19) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które spe³niaj¹ wymogi sanitarne w³a�ciwe dla podstawo-
wego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie s¹ zalicza-
ne do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych oraz o
uci¹¿liwo�ci ograniczonej do terenu dzia³ki w³asnej.

§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MW;

4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami odpowiednio: administracji - UA, o�wiaty - UO,
turystyki - UT, sportu i rekreacji - US, opieki zdrowotnej,
pomocy spo³ecznej - UZ, komunikacji - UK oraz us³ug
nieuci¹¿liwych, magazynów i biur - UR;

5) tereny infrastruktury technicznej gazownictwo, oznaczone
na rysunku planu symbolem G;

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami: KD G, KD Z, KD L, KD D, KDx;

7) tereny zieleni urz¹dzonej wysokiej i niskiej, oznaczone na
rysunku planu symbolem ZP;

8) teren wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczony
na rysunku planu symbolem WS.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objêtego planem miejscowym;

2) przeznaczenie terenu � oznaczone kolorem i symbolem
literowym lub literowo - cyfrowym;

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
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4) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) symbole oznaczaj¹ce dominanty architektoniczne;

6) podcienia z us³ugami w parterze;

7) lokalizacja szpalerów i alei drzew;

8) strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej;

9) strefy zieleni wysokiej na terenach zabudowy us³ugowej;

10) strefy oddzia³ywania infrastruktury technicznej.

§5. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) lokalizacjê dominant architektonicznych, zgodnie z rysun-
kiem planu;

2) w odniesieniu do linii zabudowy:

a) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu liniami zabudowy przy uwzglêdnieniu
ustaleñ w lit b i c,

b) dla istniej¹cych dzia³ek budowlanych, po³o¿onych we-
wn¹trz kwarta³ów zabudowy, dopuszcza siê lokalizacjê
zabudowy zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) na terenach oznaczonych symbolami MN, UO, UT, US,
UZ, UK oraz UR przed wyznaczonymi na rysunku planu
liniami zabudowy mog¹ byæ sytuowane: schody ze-
wnêtrzne, balkony, tarasy i wykusze o g³êboko�ci nie
przekraczaj¹cej 1,3 m od lica �ciany budynku,

3) zakaz lokalizowania:

a) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy-
¿ej 400,0 m2,

b) wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii komórkowej,

c) kiosków, z wyj¹tkiem zintegrowanych z przystankami
autobusowymi,

d) tymczasowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ, nie-
zwi¹zanych lub koliduj¹cych z planowan¹ funkcj¹ terenu,

e) wolno stoj¹cych reklam,

f) ogrodzeñ na terenach oznaczonych symbolami MW,
UA i ZP,

g) prefabrykowanych p³otów betonowych,

h) nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych,

i) boisk sportowych na terenach oznaczonych symbolem MN.

§6. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cego warto�ciowego drzewostanu, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi oraz zagospodarowanie ziele-
ni¹ ozdobn¹ wszystkich wolnych od utwardzenia fragmen-
tów terenów, z uwzglêdnieniem wymagañ urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej;

2) na terenach US 4, UO 5, UO 7, UR 10 i UR 11 lokalizacjê
zieleni wysokiej o charakterze krajobrazowym i izolacyj-
nym w strefach oznaczonych na rysunku planu;

3) na terenach MN 9, MN 10 i MN 11 lokalizacjê ¿ywop³otów
wzd³u¿ granicy terenów z drog¹ KD G 1 (ul. ¯abikowska),
z zachowaniem doj�æ i dojazdów do nieruchomo�ci;

4) ochronê istniej¹cego stawu po³o¿onego na terenie WS;

5) odprowadzenie �cieków socjalno - bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej;

6) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej, przy czym dopuszcza siê na terenach zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej zagospodarowanie wód opa-
dowych w obszarze w³asnej dzia³ki, z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych;

7) gromadzenie, segregacjê oraz gospodarowanie odpadami
zgodnie z przepisami odrêbnymi i miejskim planem go-
spodarki odpadami;

8) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku, zgodnie z
przepisami odrêbnymi:

a) na terenach oznaczonych symbolem MN - jak dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach oznaczonych symbolem MW i UT - jak dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszka-
nia zbiorowego,

c) na terenach oznaczonych symbolem MW/U - jak dla
zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej,

d) na terenach oznaczonych symbolem UO � jak dla
terenach zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,

e) na terenach oznaczonych symbolem UZ � jak dla
terenów przeznaczonych pod szpitale i domy opieki
spo³ecznej,

9) na terenach oznaczonych symbolem MN dla istniej¹cej i
planowanej funkcji us³ugowej, lokalizowanej poza budyn-
kiem mieszkalnym, nakaz realizacji przy granicach dzia³ek
¿ywop³otu o wysoko�ci nie mniejszej ni¿ 2 m;

10) realizacjê parkingów naziemnych warunkuje siê wprowa-
dzeniem zieleni ozdobnej:

a) w obrêbie pasów drogowych - co 5 stanowisk posto-
jowych nakaz lokalizacji drzewa,

b) na pozosta³ych terenach � na obwodzie zespo³ów
parkingów.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej nakaz
wykonywania wszelkich robót budowlanych po uzyska-
niu pozwolenia w³a�ciwego miejscowo konserwatora
zabytków;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
nakaz prowadzenia inwestycji wymagaj¹cych prac ziem-
nych w uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwa-
torem zabytków w celu ustalenia zakresu prac archeolo-
gicznych.

§8. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:
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1) realizacjê zabudowy, elementów przestrzennych, obiek-
tów ma³ej architektury, nawierzchni ulic, placów i chodni-
ków w obrêbie przestrzeni publicznych przy zastosowaniu
wysokiej jako�ci materia³ów budowlanych i harmonizuj¹-
cych z charakterem otoczenia;

2) tereny oznaczone symbolem ZP jako obszary przestrzeni
publicznych, dla których nakazuje siê ogóln¹ dostêp-
no�æ;

3) dopuszczenie sytuowania reklam, szyldów i tablic informa-
cyjnych o wymiarach nieprzekraczaj¹cych 1 m2 wy³¹cznie
na elewacjach budynków i w linii ogrodzenia;

4) dla terenu US 9 dopuszczenie reklamy na elewacji budyn-
ku o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% powierzchni ca³ko-
witej wszystkich elewacji i wysoko�ci nie wiêkszej ni¿
wysoko�æ budynku.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych ustala siê:

1) objêcie ochron¹ w planie miejscowym obszaru po³o¿one-
go w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uk³adu
urbanistycznego miasta Luboñ;

2) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej sposób zago-
spodarowania zgodny z niniejszym planem oraz z przepi-
sami odrêbnymi.

§10. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

§11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) na terenach oznaczonych symbolami ZP, WS i KD zakaz
lokalizacji budynków;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy pod warunkiem zapew-
nienia w³a�ciwego klimatu akustycznego w pomieszcze-
niach wymagaj¹cych ochrony akustycznej ze wzglêdu na
po³o¿enie:

a) terenów UR 10 i UR 11 w zasiêgu uci¹¿liwo�ci linii
kolejowej PKP relacji Poznañ - Wroc³aw, zlokalizowanej
poza planem,

b) terenów w drugiej i trzeciej strefie obszaru ograniczo-
nego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego Poznañ �
Krzesiny w Poznaniu, z zastrze¿eniem pkt 3;

3) ze wzglêdu na po³o¿enie czê�ci terenów objêtych planem
w drugiej strefie obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla
lotniska wojskowego Poznañ � Krzesiny w Poznaniu zaka-
zuje siê lokalizacji szpitali, domów opieki spo³ecznej i
zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
takich jak internaty, domy dziecka itp. oraz tworzenia
obszarów A ochrony uzdrowiskowej

4) ograniczenie emisji ha³asu w �rodowisku zwi¹zanego z
zabudow¹ us³ugow¹, do poziomów dopuszczalnych w
s¹siaduj¹cej zabudowie wymagaj¹cej komfortu akustycz-
nego na obszarze planu i poza granicami planu, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

5) na drogach oznaczonych symbolami KD G i KD Z stoso-
wanie rozwi¹zañ technicznych, technologicznych i organi-
zacyjnych dla ograniczenia emisji ha³asu do poziomu nie
powoduj¹cego przekroczeñ warto�ci dopuszczalnych na
terenach o okre�lonych standardach akustycznych, w tym
ciche nawierzchnie, organizacja ruchu;

6) na terenach ZP 2 � ZP 5, ZP 7 � ZP 11, ZP 24, MW 8.1, KD
Z 4, KD L 6, KD L 12, KD L 13 zachowanie strefy zgodnie
z rysunkiem dla planowanej magistrali wodoci¹gowej, w
tym zakaz lokalizacji zabudowy i wysokich nasadzeñ;

7) na terenach MN 25, ZP 20, US 9, UR 10 zachowanie
zgodnie z rysunkiem strefy oddzia³ywania istniej¹cej linii
elektroenergetycznej 110 kV, w tym zakaz lokalizacji zabu-
dowy i obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, przy
czym w indywidualnych przypadkach, na podstawie doko-
nanych obliczeñ i pomiarów dopuszcza siê zmniejszenie
zasiêgu strefy oddzia³ywania linii elektroenergetycznej 110
kV w uzgodnieniu z w³a�cicielem linii;

8) na terenach ZP 20 i US 9 zakaz lokalizacji wysokich
nasadzeñ pod istniej¹c¹ lini¹ elektroenergetyczn¹ 110 kV.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) powi¹zanie obszaru planu z podstawowym uk³adem ko-
munikacyjnym miasta Luboñ poprzez drogi publiczne kla-
sy g³ównej i zbiorczej;

2) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów z przyleg³ych dróg pu-
blicznych, z dopuszczeniem przejazdu przez tereny ozna-
czone symbolem ZP;

3) dopuszczenie jednego zjazdu dla ka¿dej dzia³ki budowla-
nej, przy czym dla dzia³ek naro¿nych usytuowanie zjazdów
poza stref¹ skrzy¿owañ;

4) zasady budowy i przebudowy dróg spowodowane inwe-
stycj¹ niedrogow¹ zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) parkowanie w granicach dzia³ki budowlanej w ilo�ci nie
mniejszej ni¿:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej i bli�niaczej � 2 stanowiska na ka¿d¹ dzia³kê
budowlan¹,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej grupowej
i szeregowej � 1 stanowisko na ka¿d¹ dzia³kê budow-
lan¹,

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej � 1,5 sta-
nowiska na ka¿de mieszkanie,

d) dla biur oraz obiektów us³ugowych, z wyj¹tkiem han-
dlowych i o�wiaty � 3 stanowiska postojowe na 100,0
m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska postojowego
na 100,0 m2 powierzchni u¿ytkowej,

f) dla us³ug o�wiaty � 1 stanowisko postojowe na 100,0
m2 powierzchni u¿ytkowej,

g) dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk postojo-
wych na 100 miejsc,
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h) dla obiektów zamieszkania zbiorowego 25 stanowisk
na ka¿de 100 miejsc noclegowych;

i) sumaryczna liczba stanowisk postojowych wynikaj¹ca
z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych, przy czym dla wbudowanych us³ug w parterach
budynków, o których mowa w §15 oraz dla powierzchni
us³ugowych na terenie MW/U 10, dopuszcza siê parko-
wanie na wyznaczonych miejscach postojowych na
terenach okolicznych dróg publicznych,

j) zapewnienie stanowisk postojowych dla osób niepe³no-
sprawnych i rowerów, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

k) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w granicach
w³asnej dzia³ki dla obs³ugi obiektów i terenów samo-
chodami ciê¿arowymi w ilo�ci wynikaj¹cej z potrzeb
planowanej funkcji;

6) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie z §22.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN 1 do MN 26 oraz MN 3.1, MN 6.1, MN 7.1 i MN
10.1 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stoj¹ca
- na terenach od MN 1 do MN 5, od MN 7 do MN 15,
od MN 17 do MN 22 oraz MN 26, MN 3.1 i MN 7.1, przy
czym dopuszcza siê zabudowê bli�niacz¹ wy³¹cznie
jako uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy, tj. budowê
drugiego segmentu bli�niaka;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stoj¹ca,
bli�niacza i szeregowa na terenach MN 6, MN 6.1 i MN 16,

c) zabudowa grupowa, atrialna - na terenach MN 10.1,
MN 23 i MN 24,

d) zabudowa grupowa, atrialna i szeregowa - na terenie
MN 25;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) drogi wewnêtrzne na terenach MN 7, MN 8, MN 10.1,

MN 17, MN 18, MN 23, MN 24 i MN 25,

c) us³ugi nieuci¹¿liwe jako wbudowane lokale u¿ytkowe,
zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó�niejszymi zmianami),
przy czym na terenach MN 17, MN 18 i MN 21 dopusz-
cza siê lokalizacjê wolno stoj¹cego lub dobudowanego
do budynku mieszkalnego obiektu us³ugowego,

d) us³ugi o�wiaty - przedszkola jako wbudowane lokale
u¿ytkowe o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej
70% powierzchni ca³kowitej budynku.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagospodaro-
wania terenu ustala siê:

1) wysoko�æ zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych � do 7,0 m do górnej
krawêdzi �ciany zewnêtrznej, gzymsu lub okapu oraz
do 10,0 m do kalenicy,

b) dla budynków us³ugowych, o których mowa w ust. 1
pkt 2 lit c � jedna kondygnacja naziemna i nie wiêcej
ni¿ 4,5 m odpowiednio do górnej krawêdzi �ciany
zewnêtrznej, gzymsu lub okapu oraz 7,0 m do kalenicy;

c) dla budynków gospodarczo � gara¿owych wy³¹cznie
dla samochodów osobowych � jedna kondygnacja
naziemna i nie wiêcej ni¿ 4,0 m odpowiednio do górnej
krawêdzi �ciany zewnêtrznej, gzymsu lub okapu oraz
7,0 m do kalenicy.

2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczo � gara¿o-
wych, o powierzchni zabudowy nie wiêkszej od 45,0 m2,
w g³êbi dzia³ki budowlanej w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿
3,0 m od granic dzia³ek s¹siednich;

3) dopuszczenie sytuowania budynków przy granicy z dzia³-
kami s¹siednimi � tylko w zabudowie bli�niaczej, szerego-
wej i grupowej; ponadto dla zabudowy istniej¹cej: je�li na
s¹siedniej dzia³ce w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m, lub
bezpo�rednio przy granicy znajduje siê budynek, dopusz-
cza siê zabudowê dzia³ki w odleg³o�ci identycznej jak
s¹siednia, o gabarytach nie wiêkszych od zabudowy s¹-
siedniej, z zachowaniem przepisów odrêbnych;

4) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy:

a) dla zabudowy wolno stoj¹cej� 30% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

b) dla zabudowy bli�niaczej � 40% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

c) dla zabudowy szeregowej � 50% powierzchni dzia³ki
budowlanej,

d) dla zabudowy grupowej, atrialnej - 60% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

5) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla zabudowy wolno stoj¹cej i bli�niaczej � 40% po-
wierzchni dzia³ki budowlanej,

b) dla zabudowy szeregowej i grupowej, atrialnej � 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej;

6) sposób kszta³towania zabudowy:

a) dachy p³askie i sko�ne dwuspadowe lub wielospado-
we, przy czym na terenach MN 6.1, MN 7.1 i MN 10.1
nakaz stosowania dachów p³askich;

b) dla dachów sko�nych zakaz krycia dachu stalowymi
p³ytami wielowarstwowymi i fa³dowymi,

c) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach ¿ó³tym i
niebieskim;

7) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej, z wy³¹cze-
niem dzia³ek istniej¹cych i zmniejszonych na skutek posze-
rzenia pasa drogowego:

a) dla zabudowy wolno stoj¹cej � 700,0 m2,
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b) dla zabudowy bli�niaczej � 500,0 m2,

c) dla zabudowy szeregowej i grupowej, atrialnej � 300,0 m2;

8) dopuszczenie zabudowy dzia³ki wy³¹cznie jednym domem
mieszkalnym;

9) na terenach zabudowy istniej¹cej, oznaczonych symbola-
mi MN 1 do MN 22, nowe obiekty powinny swoimi
gabarytami i geometri¹ dachów nawi¹zywaæ do budyn-
ków w bliskim s¹siedztwie.

§14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MW/U 1 i MW/U 10 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i us³ugowa, w tym:

a) na terenie MW/U 1 - us³ugi handlu i biurowo - admi-
nistracyjne,

b) na terenie MW/U 10 - us³ugi kultury;

2) przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia infrastruktury
technicznej, drogi wewnêtrzne, parkingi naziemne i pod-
ziemne;

3) dopuszczenie lokalizacji wy³¹cznie us³ug nieuci¹¿liwych.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy wielorodzinnej i us³ugowej oraz zagospodarowania
terenu ustala siê:

1) wysoko�æ budynków:

a) na terenie MW/U 1 - od dwóch do czterech kondygnacji
naziemnych i nie wiêcej ni¿ 12,0 m,

b) na terenie MW/U 10 - piêæ kondygnacji naziemnych i
nie wiêcej ni¿ 18,0 m;

2) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy:

a) na terenie MW/U 1 - 30% powierzchni dzia³ki budow-
lanej,

b) na terenie MW/U 10 � 50%;

3) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej:

a) na terenie MW/U 1 - 30% powierzchni dzia³ki budow-
lanej,

b) na terenie MW/U 10 � 25%;

4) sposób kszta³towania zabudowy:

a) na terenie MW/U 10 nakaz lokalizacji us³ug kultury w
I i II kondygnacji naziemnej,

b) na terenie MW/U 10 nakaz lokalizacji podcieni wzd³u¿
dróg KD L 5 i KD L 11,

c) dachy p³askie,

d) materia³y wykoñczeniowe �cian zewnêtrznych: trwa³e
elementy elewacyjne (ceramiczne, kamieñ, itp.) powin-
ny stanowiæ co najmniej 50% powierzchni �cian od
strony przestrzeni publicznych, ponadto tynk a tak¿e
szk³o oraz elementy metalowe; ca³o�æ elewacji utrzy-
mana w dowolnej gamie kolorystycznej z zakazem
stosowania seledynu;

5) dopuszczenie przebudowy i remontu istniej¹cych budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków gospodar-
czo - gara¿owych na terenie MW/U 1.

3. Na terenie MW/U 1 dopuszcza siê lokalizacjê tymcza-
sowego targowiska wraz z obiektami budowlanymi niepo³¹-
czonymi trwale z gruntem i infrastruktur¹ na okres nie d³u¿szy
ni¿ 10 lat od wej�cia w ¿ycie niniejszego planu.

§15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MW 2, MW 2.1, MW 3, MW 3.1, MW 4, MW 5, MW 6,
MW 7, MW 8, MW 8.1, MW 9 i MW 9.1 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna o charakterze �ródmiejskim;

2) przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi nieuci¹¿liwe, w tym
us³ugi handlu i biurowo - administracyjne oraz urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, drogi wewnêtrzne, parkingi na-
ziemne i podziemne;

3) w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako podcienie
z us³ugami w parterach sytuowanie funkcji us³ugowej;

4) dopuszczenie lokalizacji wy³¹cznie us³ug nieuci¹¿liwych.

2.  W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze �ród-
miejskim oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wysoko�æ budynków, liczon¹ do górnej krawêdzi �ciany
zewnêtrznej, gzymsu lub okapu od projektowanego pozio-
mu terenu:

a) na terenach MW 2, MW 3, MW 4, MW 5, MW 6, MW
7, MW 8 i MW 9 - do 4 kondygnacji naziemnych i nie
wiêcej ni¿ 15,0 m,

b) na terenach MW 2.1, MW 3.1, MW 8.1 i MW 9.1 - do
7 kondygnacji naziemnych i nie wiêcej ni¿ 24,0 m;

2) dopuszcza siê zwiêkszenie wysoko�ci okre�lonych w pkt 1
lit. a o 4,0 m dla czê�ci budynków stanowi¹cych akcenty
architektoniczne, przy czym powierzchnia akcentów archi-
tektonicznych nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 20% powierzchni
zabudowy budynku;

3) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy � 50%;

4) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej � 25%
powierzchni dzia³ki;

5) sposób kszta³towania zabudowy:

a) dachy - p³askie, z dopuszczeniem sko�nych i ³ukowych
dla akcentów architektonicznych;

b) materia³y wykoñczeniowe �cian zewnêtrznych: trwa³e
elementy elewacyjne, w tym materia³y ceramiczne,
kamieñ, beton architektoniczny, stanowi¹ce co naj-
mniej 50% powierzchni �cian pe³nych od strony prze-
strzeni publicznych, ponadto tynk, a tak¿e szk³o oraz
elementy metalowe,

c) elewacje utrzymane w dowolnej gamie kolorystycznej
z zakazem stosowania seledynu,

d) materia³y pokrycia dachów sko�nych i ³ukowych: da-
chówka, blacha cynkowa lub miedziana z zakazem
stosowania stalowych p³yt warstwowych i fa³dowych,
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e) w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako pod-
cienie z us³ugami w parterach nakaz lokalizacji podcie-
ni o g³êboko�ci nie mniejszej ni¿ 3,0 m,

f) w obszarze podcieni dopuszczenie lokalizacji wej�æ,
wjazdów i przejazdów.

3. Dla terenów istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej ustala siê dopuszczenie przebudowy budynków i
prace remontowe, w tym termomodernizacyjne realizowane
zgodnie z ust 2 pkt 6.

§16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami UA 1, UO 2, UT 3, US 4, UO 5, UZ 6, UO 7, UK 8, US
9, UR 10 oraz UR 11:

1) przeznaczenie podstawowe � tereny zabudowy us³ugowej,
w tym:

a) UA � administracja, nieuci¹¿liwe us³ugi,

b) UO - o�wiata, przy czym na terenie UO 2 � przedszkole,
a na terenach UO 5 i UO 7 - szko³y,

c) UT � turystyka, w tym zamieszkania zbiorowego i
gastronomii,

d) US � sport i rekreacja,

e) UZ � opieka zdrowotna, pomoc spo³eczna,

f) UR � us³ugi nieuci¹¿liwe, magazyny, biura,

g) UK � komunikacja, w tym stacja paliw;

2) przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej, drogi wewnêtrzne, parkingi naziemne i podziemne
oraz na terenach:

a) US 4 � lokalizowane w budynku o przeznaczeniu pod-
stawowym funkcje towarzysz¹ce - nieuci¹¿liwe us³ugi,
w tym gastronomia, biura, handel oraz mieszkanie
s³u¿bowe; zakaz lokalizacji obiektów i funkcji zamiesz-
kania zbiorowego;

b) UR 10 i UR 11 - nieuci¹¿liwa produkcja.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy us³ugowej oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wysoko�æ budynków:

a) na terenie UA 1 � g³ówna bry³a budynku do 18 m, a
dominanta - wie¿a do 35 m,

b) na terenie UO 2:

- do 7 m do górnej krawêdzi �ciany zewnêtrznej,
gzymsu lub okapu oraz do 10,0 m do kalenicy,

- dopuszcza siê miejscowe zwiêkszenie wysoko�ci
dla czê�ci budynków stanowi¹cych akcenty archi-
tektoniczne o nie wiêcej ni¿ 4,0 m,

c) na terenach UO 5, UO 7:

- do 10 m do górnej krawêdzi �ciany zewnêtrznej,
gzymsu lub okapu oraz do 12 m do kalenicy,

- dopuszcza siê miejscowe zwiêkszenie wysoko�ci
dla czê�ci budynków stanowi¹cych akcenty archi-
tektoniczne o nie wiêcej ni¿ 4,0 m,

- dla sal gimnastycznych - nie wiêcej ni¿ 15 m,

d) na terenie UT 3 � ni¿sza czê�æ obiektu do 9 m, czê�æ
wy¿sza � punktowiec, oznaczony na rysunku planu
wewnêtrzn¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy � do 24 m,

e) na terenie US 4 - do 7 m do górnej krawêdzi �ciany
zewnêtrznej, gzymsu lub okapu oraz do 10 m do
kalenicy,

f) na terenie UZ 6 - do 7 m do górnej krawêdzi �ciany
zewnêtrznej, gzymsu lub okapu oraz do 10 m do
kalenicy,

g) na terenie UK 8 � nie wiêcej ni¿ 7 m,

h) na terenie US 9 � nie wiêcej ni¿ 24 m;

i) na terenach UR 10 i UR 11 - nie wiêcej ni¿ 10 m,

2) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy:

a) dla terenów oznaczonych symbolami UA, UZ, UO, UR,
US i UK � 40%,

b) dla terenów oznaczonych symbolami UT � 50%.

3) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenów oznaczonych symbolami UO, UT, US, UZ,
UR i UK � 40%,

b) dla terenów oznaczonych symbolami UA � 10%.

4) sposób kszta³towania zabudowy:

a) dachy p³askie na terenach UT 3, UZ 6, UR 10 i UR 11,
a na pozosta³ych terenach dachy dowolne,

b) budynek sali widowiskowo - sportowej na terenie US
9 wpisany w ko³o wyznaczone przez nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy, przy czym nakaz zachowania okr¹g³e-
go lub ob³ego rzutu budynku;

5) na terenach oznaczonych symbolem UO 5, US 4, UR 10 i
UR 11 lokalizacjê strefy zieleni wysokiej o szeroko�ci
zgodnie z rysunkiem planu.

3. Na terenie UA1 dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowe-
go targowiska wraz z obiektami budowlanymi niepo³¹czonymi
trwale z gruntem i infrastruktur¹ na okres nie d³u¿szy ni¿ 10
lat od wej�cia w ¿ycie niniejszego planu.

§17. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: G1, G2, ustala siê przeznaczenie podstawowe �istnie-
j¹ce stacje redukcyjne gazu Io.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu dopuszcza siê prze-
budowê, rozbudowê i nadbudowê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.

§18. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: od KD G 1 do KD G 3, KD Z 4, od KD L 5 do KD L 20,
od KD D 21 do KD D 44, KDx 1 i KDx 2, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:

a) drogi publiczne:

- KD G � drogi klasy g³ównej,

- KD Z � droga klasy zbiorczej,
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- KD L � drogi klasy lokalnej,

- KD D � drogi klasy dojazdowej,

- KDx � ci¹gi pieszo - rowerowe,

b) elementy urz¹dzenia ulicy, w tym chodniki, drogi rowe-
rowe, przystanki autobusowe,

c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz wymaganych
parametrów i wyposa¿enia, ustala siê:

1) organizacjê ruchu i rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce sprawne i
najmniej kolizyjne poruszanie siê wszystkich uczestników
ruchu;

2) kszta³towanie przestrzeni z zachowaniem widoczno�ci oraz
zastosowanie trwa³ych i estetycznych elementów urz¹dze-
nia ulic;

3) uwzglêdnienie wymagañ technicznych, wynikaj¹cych z
odwodnienia, o�wietlenia dróg oraz lokalizacji istniej¹cych
i planowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

4) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cych sieci infrastruktury
technicznej, dopuszczaj¹c mo¿liwo�æ ich przebudowy;
lokalizacjê nowych i planowanych do przebudowy sieci
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych
ulic;

5) stosowanie parametrów jezdni chodników, �cie¿ek rowe-
rowych i innych elementów infrastruktury transportowej
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

6) dopuszczenie wyznaczenia miejsc postojowych dla
samochodów na terenach dróg publicznych, przy czym
pojedyncze zgrupowanie nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 5
wydzielonych miejsc postojowych, oddzielonych zie-
leni¹

7) sytuowanie szpalerów drzew w odleg³o�ci 6 m od osi
jezdni w miejscach oznaczonych na rysunku planu;

8) sytuowanie �cie¿ek rowerowych w miejscach oznaczonych
na rysunku planu;

9) na terenach oznaczonych symbolami KD G, KD Z i KD L
dopuszczenie usytuowania przystanków autobusowych w
formie zatok oraz obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ ruchu pasa¿erów w przypadku wyznaczenia trasy
komunikacji zbiorowej;

10) na terenie KD G 1 (ul. ¯abikowska):

a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) usytuowanie dwóch jezdni obs³uguj¹cych albo chodni-
ków i �cie¿ki rowerowej,

c) dopuszczenie usytuowania na po³¹czeniu z drogami
KD L 6 (ul. Pu³askiego) i KD L 7 (ul. Wschodnia)
skrzy¿owania typu rondo;

d) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych,

e) zakaz lokalizacji skrzy¿owania z drog¹ KD D 34 (ul.
Szymanowskiego) oraz dopuszczenie powi¹zania drogi
KD D 34 wy³¹cznie z jezdni¹ serwisow¹ drogi KD G 1,

f) zachowanie strefy ochronnej o szeroko�ci 0,5 m od
osi istniej¹cego wojskowego kabla telekomunikacyj-
nego, w tym zakaz lokalizacji zabudowy trwa³ej oraz
nasadzeñ drzew i krzewów, z zastrze¿eniem §22 ust.
7 pkt 3;

11) na terenie KD G 2 (ul. Jana III Sobieskiego):

a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) usytuowanie chodników i �cie¿ki rowerowej,

c) dopuszczenie usytuowania na po³¹czeniu z drog¹ KD G
3 skrzy¿owania typu rondo;

d) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych,

e) docelowo - po realizacji drogi KD G 3 - ograniczenie
mo¿liwo�æ wyboru kierunku jazdy na skrzy¿owaniu z
drog¹ KD L 17 (ul. Fabryczna) dla poprawy bezpieczeñ-
stwa ruchu,

f) zachowanie strefy ochronnej o szeroko�ci 0,5 m od
osi istniej¹cego wojskowego kabla telekomunikacyj-
nego, w tym zakaz lokalizacji zabudowy trwa³ej oraz
nasadzeñ drzew i krzewów, z zastrze¿eniem §22 ust.
7 pkt 3;

12) na terenach KD G 3:

a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu i chodni-
ków,

b) dopuszczenie usytuowania �cie¿ek rowerowych,

c) dopuszczenie usytuowania na po³¹czeniu z drogami
KD G 2, KD L 5 oraz KD L 15 i KD L 18 skrzy¿owania
typu rondo;

d) przy wschodniej granicy planu prowadzenie drogi KD
G 3 w tunelu pod drog¹ KD L 8 i lini¹ kolejow¹ w
powi¹zaniu z drog¹ wojewódzk¹ nr 430 poza planem,

e) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych;

13) na terenie KD Z4:

a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) usytuowanie �cie¿ek rowerowych i chodników,

c) dopuszczenie wyznaczania stanowisk postojowych na dro-
gach oznaczonych symbolami KD Z 5, KD Z 6 i KD Z 7,

d) na skrzy¿owaniu z drog¹ KD L 5 ograniczenie mo¿li-
wo�æ wyboru kierunku jazdy dla poprawy bezpieczeñ-
stwa ruchu;

14) na terenach KD L 5 do KD L 20 oraz na terenach KD D 21
do KD D 44:

a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) usytuowanie co najmniej jednostronnych chodników,

c) dopuszczenie usytuowania �cie¿ek rowerowych i chod-
ników,

d) dopuszczenie usytuowania na po³¹czeniu KD L 5 z KD
G 3, KD L 5 z KD L 6 i KD L 10, KD L 5 z KD L 7 i KD
L 11, KD L 6 z KD G 1 oraz KD L 7 z KD G 1 skrzy¿owania
typu rondo,
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e) na terenach od KD D 22 do KD D 25, KD D 28, od KD
D 30 do KD D 33, KD D 35, KD D 38 oraz od KD D 41
do KD D 44, dopuszczenie wydzielenia dla ruchu ko³o-
wego i pieszego wspólnej nawierzchni;

15) na terenach KDx 1 i KDx 2:

a) usytuowanie ci¹gu pieszo - rowerowego;

b) w czê�ci zachodniej drogi oznaczonej symbolem KDx
2 dopuszczenie obs³ugi dzia³ek budowlanych na tere-
nach MN7 i MN8 oraz wydzielenia dla ruchu ko³owego
i pieszego wspólnej nawierzchni, zakoñczonej placem
do zawracania pojazdów.

3. Na terenie KD Z 4 dopuszcza siê zachowanie istniej¹-
cego budynku mieszkalnego na dzia³ce nr 17 do czasu reali-
zacji magistrali wodoci¹gowej.

§19. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami KDW 1 i KDW 2, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu � tereny dróg wewnêtrz-
nych;

2) elementy urz¹dzenia ulicy, w tym chodniki, drogi rowero-
we, przystanki autobusowe;

3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz wymaganych
parametrów i wyposa¿enia, ustala siê:

1) organizacjê ruchu i rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce sprawne i
najmniej kolizyjne poruszanie siê wszystkich uczestników
ruchu;

2) kszta³towanie przestrzeni z zachowaniem widoczno�ci oraz
zastosowanie trwa³ych i estetycznych elementów urz¹dze-
nia ulic;

3) uwzglêdnienie wymagañ technicznych, wynikaj¹cych z
odwodnienia, o�wietlenia dróg oraz lokalizacji istniej¹cych
i planowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

4) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cych sieci infrastruktury
technicznej, dopuszczaj¹c mo¿liwo�æ ich przebudowy;
lokalizacjê nowych i planowanych do przebudowy sieci
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych
ulic;

5) stosowanie parametrów jezdni chodników, �cie¿ek rowe-
rowych i innych elementów infrastruktury transportowej
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

6) dopuszczenie wyznaczenia miejsc postojowych dla samo-
chodów na terenach dróg wewnêtrznych pod warunkiem
zapewnienia przej�cia i przejazdu, przy czym pojedyncze
zgrupowanie nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 5 wydzielonych
miejsc postojowych, oddzielonych zieleni¹;

7) wydzielenie dla ruchu ko³owego i pieszego wspólnej na-
wierzchni;

§20. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: ZP1 do ZP25 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � tereny zieleni urz¹dzonej o
charakterze parkowym;

2) zapewnienie dostêpu do wód na terenie WS, pozwalaj¹ce-
go na wykonanie robót zwi¹zanych z ich utrzymaniem,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) na terenie ZP1 nakaz zagospodarowania otoczenia stawu,
oznaczonego symbolem WS ró¿nymi formami zieleni
ozdobnej niskiej i wysokiej, przy zachowaniu istniej¹cego
naturalnego ukszta³towania terenu;

2) nakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów ZP12,
ZP19, ZP20;

3) dopuszczenie lokalizacji �cie¿ek pieszych i rowerowych,
urz¹dzeñ sportowo � rekreacyjnych oraz altan, przy zacho-
waniu nie mniej ni¿ 80% powierzchni biologicznie czynnej;

4) sytuowanie �cie¿ek rowerowych w miejscach oznaczonych
na rysunku planu;

5) sytuowanie szpalerów drzew w miejscach oznaczonych na
rysunku planu.

3. Na terenie ZP 2 dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego
budynku mieszkalnego na dzia³ce nr 17 do czasu realizacji
magistrali wodoci¹gowej.

§21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
WS ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � teren wód powierzchnio-
wych �ródl¹dowych � staw;

2) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ wodnych, k³adek i po-
mostów;

3) zapewnienie dostêpu do wód, pozwalaj¹cego na wykona-
nie robót zwi¹zanych z ich utrzymaniem, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

§22. 1. W zakresie zasad obs³ugi terenów infrastruktur¹
techniczn¹ ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro - energetycznej,
telekomunikacyjnej i ciep³owniczej;

2) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

2. W zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê:

1) zaopatrzenie terenu z istniej¹cych i planowanych przewo-
dów wodoci¹gowych;.

2) budowê przewodów wodoci¹gowych o �rednicach, sto-
sownie do potrzeb oraz lokalizacjê hydrantów przeciw-
po¿arowych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicz-
nych;

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê:

1) odprowadzenie �cieków sanitarnych do sieci kanalizacyj-
nej, w powi¹zaniu z sieci¹ istniej¹c¹,

2) zachowanie istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, z mo¿liwo�ci¹
jej przebudowy, rozbudowy i wymiany;
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3) budowê kana³ów o �rednicach, stosownie do potrzeb,

4) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków oraz
zbiorników bezodp³ywowych na �cieki;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siê:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, w
powi¹zaniu z sieci¹ istniej¹c¹;

2) dopuszcza siê alternatywne odprowadzenia wód opado-
wych poprzez: �cieki przykrawê¿nikowe, studzienki ch³on-
ne oraz zagospodarowanie w granicach terenu,

3) odprowadzenie wód opadowych z dróg i parkingów do
kanalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:

1) pod³¹czenie obszaru do projektowanej sieci gazowej w
nawi¹zaniu do sieci istniej¹cej;

2) budowê przewodów gazowych o �rednicach, stosownie
do potrzeb w liniach rozgraniczaj¹cych ulic;

6. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala
siê:

1) zachowanie istniej¹cej sieci elektroenergetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic z mo¿liwo�ci¹ jej przebudowy;

2) dopuszczenie likwidacji linii elektroenergetycznych, koli-
duj¹cych z planowanym przeznaczeniem terenu;

3) w miejscach wyznaczonych orientacyjnie na rysunku pla-
nu lokalizacjê stacji transformatorowych, jako obiektów
wolno stoj¹cych na wydzielonych dzia³kach o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 50,0 m2 lub wkomponowanych w budyn-
ki, przy czym stacje transformatorowe nale¿y lokalizowaæ
z zapewnieniem dostêpu do drogi publicznej;

4) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych jako
obiektów wolno stoj¹cych na zasadach okre�lonych w pkt
3 w miejscach innych ni¿ zaznaczone na rysunku planu;

5) wysoko�æ stacji transformatorowych wolno stoj¹cych do 2 m;

6) powi¹zanie stacji z istniej¹c¹ sieci¹ SN liniami kablowymi
SN-15 kV.

7. W zakresie telekomunikacji ustala siê:

1) budowê i rozbudowê telekomunikacyjnej sieci kablowej;

2) lokalizacjê wêz³ów telekomunikacyjnych i szafek kablo-
wych w liniach rozgraniczaj¹cych ulic oraz wewn¹trz tere-
nów z dostêpem do drogi publicznej;

3) dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i wymianê sieci;

4) zakaz budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych;

5) dla stacji bazowych telefonii komórkowej:

a) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej wy³¹cznie na budynkach,

b) minimaln¹ wysoko�æ obiektu budowlanego, na którym
mo¿na montowaæ maszt antenowy � 15,0 m,

c) dla obiektów budowlanych o wysoko�ci do 25,0 m
maksymalna wysoko�æ masztu nie mo¿e przekraczaæ
1/3 wysoko�ci obiektu, przy czym ³¹czna wysoko�æ
budynku z masztem nie mo¿e przekraczaæ 40,0 m npt,

d) maszty stacji bazowych telefonii komórkowej nie mog¹
negatywnie wp³ywaæ na zabytkowe otoczenie.

8. W zakresie sieci cieplnej ustala siê:

1) mo¿liwo�æ budowy scentralizowanych �róde³ ciep³a w
obrêbie poszczególnych terenów, zasilanych gazem �red-
niego ci�nienia;

2) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, w tym gazu, energii elektrycznej, oleju opa³owego,
energii s³onecznej oraz energii ziemi, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§23. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy, w wysoko�ci 30%.

§24. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Luboñ.

§25. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Olszewski
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVIII/164/2009

Rady Miasta Luboñ
z dnia 5 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA LUBOÑ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOÑ �LUBOÑ � CENTRUM�.

Poz. 904

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 i z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta
Luboñ rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Rada Miasta Luboñ podejmuje rozstrzygniêcia o spo-
sobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o którym mowa w art.
20 ust. 1 ww. ustawy wniesionych w terminie od 12.08.08 do
16.09.8 r.:

1. Uwaga wniesiona przez Genowefê Urbanek

Tre�æ uwagi:

Wniosek o zmianê przeznaczenia terenów:

1) Dz. 89/4 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej

2) Dz. 1/22 i 1/24 na myjniê samochodow¹, us³ugi z parkin-
gami rozdzielonymi i otoczonymi zieleni¹ nisk¹ i wysok¹

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Nie przewiduje siê zmiany projektu planu wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du w zakresie dopuszczenia lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej w terenach us³ug sportowych oraz loka-
lizacji parkingów i myjni samochodowej na terenach zieleni
urz¹dzonej. Zachowanie terenów sportu i rekreacji oraz zieleni
urz¹dzonej jest konieczne dla w³a�ciwego funkcjonowania
intensywnie zabudowywanego centrum miasta. Tereny te
stanowiæ bêd¹ gwarancjê wysokiej jako�ci przestrzeni i ¿ycia
dla obecnych oraz przysz³ych mieszkañców Lubonia.

2. Uwaga wniesiona przez Wandê Szczechowiak, El¿bie-
tê Kaprykowsk¹, Paw³a Kurasza, Bogdana Molskiego i W³odzi-
mierza B¹czyka

Tre�æ uwagi:

Wnosz¹ uwagê dotycz¹c¹ zawê¿enia planowanej drogi
oznaczonej jako KD D 23 z 10 m do ci¹gu pieszo - jezdnego
o szeroko�ci 5-6 m, utworzonego przez w³a�cicieli dzia³ek 74,
76/3, 76/5, 59, 58, 54, bez konieczno�ci wykupu przez Miasto.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Zachowanie zaplanowanego przebiegu drogi publicznej
oznaczonej symbolem KD D 23 jest uzasadnione dla zagwa-
rantowania w³a�ciwej zabudowy przyleg³ych do drogi tere-
nów, w tym uregulowania dostêpu do drogi. Przyjête parame-
try s¹ parametrami minimalnymi wymaganymi dla dróg pu-
blicznych.

3. Uwaga wniesiona przez Ma³gorzatê Malankowsk¹, Woj-
ciecha Malankowskiego, Macieja Kubiaka i Karola Kubiaka

Tre�æ uwagi:

Wnioskuj¹, jako mieszkañcy budynku przy ul Powstañ-
ców Wlkp. Nr 61 i 63, o zmianê przeznaczenia w taki sposób
aby budynek obecnie przeznaczony do rozbiórki pozosta³
jako budynek mieszkalny. Pozwoli to na unikniêcie kosztów
zwi¹zanych z odszkodowaniami i z zapewnieniem lokali
mieszkalnych.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi i infrastruktury jest celem spo³ecznym i nie
mo¿na z niego zrezygnowaæ pomimo negatywnych skutków
dla pojedynczej zabudowy.

Pomimo poszerzenia pasa drogowego ul. Powstañców
Wlkp., budowa samej drogi nie narusza budynku mieszkalne-
go, a wiêc do czasu realizacji inwestycji wodoci¹gowej (ma-
gistrali   1200) budynek nie musi ulec wyburzeniu.

W planie wprowadzono zmianê zapisów dopuszczaj¹c¹
zachowanie istniej¹cego budynku i dotychczasowego u¿ytko-
wania do czasu realizacji magistrali wodoci¹gowej.

4. Uwaga wniesiona przez Wies³awê Murawsk¹

Tre�æ uwagi:

Brak zgody na lokalizacjê transformatora na dzia³ce.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Uwaga bezprzedmiotowa. Transformator zosta³ zlokalizo-
wany na dzia³ce s¹siedniej nr 10 na terenie o symbolu ZP 25.

5. Uwaga wniesiona przez Andrzeja Mizerkê

Tre�æ uwagi:

Wnioskuje o rozszerzenie przeznaczenia terenu US4 o
us³ugi turystyczne, umo¿liwiaj¹ce lokalizacjê obiektów gastro-
nomicznych i zamieszkania zbiorowego towarzysz¹cego funk-
cji sportowej.

Rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Uwaga zosta³a czê�ciowo uwzglêdniona w zakresie loka-
lizacji obiektów gastronomicznych towarzysz¹cych funkcji spor-
towej oraz zaistnienia pojedynczego lokalu mieszkalnego na
potrzeby obs³ugi terenu. Lokalizacja zabudowy us³ugowej
zwi¹zanej z zamieszkaniem zbiorowym nie zosta³a uwzglêd-
niona.

6. Uwaga wniesiona przez Danutê i Sylwestra Filipowi-
czów

Tre�æ uwagi:
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Uwaga dot. umiejscowienia pasa zieleni ZP 2 w stosunku
do domu jednorodzinnego na dz. 13/23 oraz dojazdu do
dzia³ki. Granica pasa zieleni przebiega na styku �ciany domu
co jest niezgodne z przepisami w sprawie warunków techn.
jakim powinny odpowiadaæ budynki�, Projektowany sposób
dojazdu do domu od ul. ¯abikowskiej (obecnie jest od ul.
Pu³askiego) zak³óci sposób u¿ytkowania domu, znacz¹co ob-
ni¿y jego warto�ci u¿ytkowe i warto�æ nieruchomo�ci. Propo-
nuj¹ odsuniêcie pasa zieleni o 5 m od zewn. �ciany budynku
oraz utrzymanie wjazdu od strony ul. Pu³askiego wzd³u¿
projektowanego pasa zieleni.

Rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Uznaje siê za zasadne utrzymanie wjazdu od ul. Pu³askiego
� poprzez tereny zieleni urz¹dzonej. Uwaga zosta³a czê�ciowo
uwzglêdniona w zakresie dopuszczenia obs³ugi komunikacyj-
nej istniej¹cej zabudowy z ul. Pu³askiego przez teren ZP2.

Natomiast zachowanie wyznaczonej w planie linii rozgra-
niczaj¹cej tereny zieleni jest uzasadnione stref¹ ochronn¹ dla
planowanej magistrali wodoci¹gowej.

7. Uwaga wniesiona przez Piotra Krzy¿añskiego

Tre�æ uwagi:

Protestuje przeciw likwidacji ca³ego ci¹gu handlowego
wzd³u¿ ulicy ¯abikowskiej, rozbudowie ulicy ¯abikowskiej
oraz wnioskuje o budowê obwodnicy zamiast poszerzenia
ulicy.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Pawilony handlowe wzd³u¿ ul. ¯abikowskiej, na odcinku
od ul. Powstañców Wlkp. do ul. Pu³askiego, powsta³y jako
obiekty tymczasowe na okres 10 lat, który min¹³.

Poszerzenie ul. ¯abikowskiej by³o zapisane w miejscowym
planie ogólnym w 1991 r. (wówczas uk³ad dwujezdniowy, w
dwóch kierunkach), a w kolejnych planach by³o powtarzane i
uszczegó³owiane, a wiêc obecny zapis jest tylko kontynuacj¹
dotychczasowej polityki przestrzennej w³adz miasta.

8. Uwaga wniesiona przez Aleksandra Szafrana

Tre�æ uwagi:

Sprzeciw wobec planom poszerzenia ulicy ¯abikowskiej i
wyburzenia domów po wschodniej stronie. Wnioskuje o roz-
wa¿enie mo¿liwo�ci poszerzenia ulicy od strony zachodniej.
Realizacja projektu narazi jego rodzinê na straty materialne,
a konieczno�æ zamieszkania w innym miejscu utrudni³aby
nam prowadzenie dzia³alno�ci gosp. przy ul. ¯abikowskiej

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi i infrastruktury jest celem spo³ecznym i nie
mo¿na z niego zrezygnowaæ pomimo negatywnych skutków
dla pojedynczej zabudowy.

Poszerzenie ul. ¯abikowskiej by³o zapisane w miejscowym
planie ogólnym w 1991 r. (wówczas uk³ad dwujezdniowy, w
dwóch kierunkach), a w kolejnych planach by³o powtarzane i

uszczegó³owiane, a wiêc obecny zapis jest tylko kontynuacj¹
dotychczasowej polityki przestrzennej w³adz miasta.

9. Uwaga wniesiona przez Andrzeja Malepszaka

Tre�æ uwagi:

Wnioskuje o likwidacjê fragmentu projektowanej drogi z
nieruchomo�ci nr 77. Planowana droga nie jest konieczna ze
spo³ecznego punktu widzenia, a jej budowa przyczyni siê do
powstania utrudnieñ na mocno ju¿ przeci¹¿onej ul. Pu³askie-
go. Wnioskuje o zamkniêcie projektowanej drogi jako �lepej
z wjazdem od ul. Okrzei.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi i infrastruktury jest celem spo³ecznym i nie
mo¿na z niego zrezygnowaæ pomimo pewnych negatywnych
skutków w pojedynczych przypadkach.

Planowanie odcinków dróg publicznych jako �lepych jest
rozwi¹zaniem w³a�ciwym tylko w przypadku krótkich odcin-
ków drogi stanowi¹cych dojazd do ma³ej grupy zabudowy. W
niniejszym przypadku rozwi¹zanie to nie jest uzasadnione �
planowana droga powinna byæ powi¹zana z ul. Pu³askiego.

10. Uwaga wniesiona przez W³odzimierza B¹czyka, Paw³a
Kurasza i Bogdana Molskiego

Tre�æ uwagi:

Wnioskuj¹ o zmianê przeznaczenia swoich dzia³ek z terenu
ZP1 na MN. Ma to na celu powiêkszenie obszaru zielonego na
dzia³ce budowlanej, która zamiast parkiem miejskim sta³aby
siê terenem zielonym na dzia³ce mieszkaniowej.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Zapisy planu umo¿liwiaj¹ zabudowê dzia³ek i wyznaczaj¹
na ty³ach tereny zieleni urz¹dzonej. Docelowo plan umo¿liwia
realizacjê np. parku miejskiego � tj. obszaru zieleni ogólno
dostêpnej. Za³o¿enia te uzasadnione s¹ wystêpuj¹cym w
s¹siedztwie zbiornikiem wodnym, bogatym ukszta³towaniem
terenu - zag³êbieniem oraz wystêpuj¹c¹ bogat¹ ro�linno�ci¹.
Wszystkie te walory sprzyjaj¹ pozostawieniu dotychczas za-
planowanej funkcji � zieleni urz¹dzonej.

11. Uwaga wniesiona przez Jana i El¿bietê Graczyków

Tre�æ uwagi:

Wnioskuj¹ o:

1) zmniejszenie szeroko�ci drogi KD D26 z 15 do 12 m

2) na czê�ci dzia³ki przeznaczonej na us³ugi sportu � wyzna-
czenie dzia³ki pod us³ugi nieuci¹¿liwe � handel gastrono-
mia z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej

3) umo¿liwienie realizacji zabudowy szeregowej lub bli�-
niaczej wzd³u¿ ci¹gu pieszo - rowerowego i dojazd
samochodem do obs³ugi posesji zlokalizowanych wzd³u¿
ci¹gu. Wnioskuj¹ o zmniejszenie powierzchni dzia³ek do
200 m2 dla zabudowy szeregowej i 280 m2 dla zabudowy
bli�niaczej

Rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona

Poz. 904
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Uzasadnienie:

Nie uwzglêdniono zmniejszenia szeroko�ci drogi KD D 26,
z 15 m na 12 m, poniewa¿ czê�æ dzia³ek pod tê drogê jest ju¿
wydzielona i wykupiona;

Wprowadzenie zabudowy szeregowej, w obszarze MN7, w
miejsce zabudowy wolnostoj¹cej nie jest uzasadnione z uwagi
na jednorodny charakter zabudowy w ca³ym kwartale i brak
wystêpowania przyk³adów zabudowy szeregowej. Natomiast
wprowadzone zosta³y zmiany umo¿liwiaj¹ce podzia³ czê�ci
dzia³ki po³o¿onej na terenie MN7 na 3 dzia³ki budowlane z
dojazdem poprzez poszerzony teren drogi publicznej, ozna-
czonej symbolem KDx2 i stanowi¹cej ci¹g pieszo - rowerowy.

Wprowadzono zmianê planu w czê�ci dzia³ki dotychczas
po³o¿onej na terenie US4 na MN7.1 - czyli zabudowê jedno-
rodzinn¹.

12. Uwaga wniesiona przez S³awomira Pniewskiego

Tre�æ uwagi:

Wniosek o mo¿liwo�æ zabudowy dzia³ki budynkiem wielo-
rodzinnym cztero - lokalowym o maksymalnej powierzchni
zabudowy 40%. Proponowane rozwi¹zanie zachowa porz¹dek
architektoniczny i stopniowanie zabudowy miêdzy zabudow¹
jedno i wielorodzinn¹.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Z uwagi na ma³e rozmiary oraz po³o¿enie dzia³ki w bezpo-
�rednim s¹siedztwie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wniosek zosta³ odrzucony.

13. Uwaga wniesiona przez Piotra P. Ruszkowskiego

Tre�æ uwagi:

1) Nale¿y wykre�liæ fragment planowanej drogi dochodz¹cej
do ul Pu³askiego, gdy¿ spowoduje ona dodatkowe utrud-
nienie w ruchu. Wniosek o oddalenie po³¹czenia od skrzy-
¿owania np. na koniec drogi KD D 23 lub skierowanie
ruchu do drogi KD D 24.

2) Nale¿y wykre�liæ drogê KD L 11 która jest usankcjonowa-
niem prowizorycznej drogi technologicznej (wybudowanej
na ci¹gu zieleni miejskiej). Jej dziwne i przypadkowe
po³¹czenie ostrym zygzakiem z planowan¹ wcze�niej drog¹
oraz wylot na stacjê Pogotowia jest niebezpieczny i �le
zaplanowany. Na tym w¹skim odcinku ul. Pu³askiego
nale¿y eliminowaæ dodatkowe w³¹czenia a ruch kierowaæ
w stronê niezabudowanej czê�ci w kierunku ul. ¯abikow-
skiej i al. Jana Paw³a II do Powstañców Wlkp.

3) Wniosek o zwiêkszenie ilo�ci miejsc parkingowych dla
zabudowy wielorodzinnej do wspó³czynnika 2 miejsca
na ka¿de mieszkanie oraz stworzenie odpowiedniej licz-
by parkingów buforowych dla klientów sklepów cen-
trum, przysz³ego urzêdu, placówek o�wiatowych i in-
nych s³u¿b.

4) Nale¿y zaplanowaæ du¿o szersz¹ drogê KD x 2 i przesun¹æ
na pó³noc linie zabudowy. Jezdnia powinna byæ kontynu-
acj¹ KD D 26 wpadaj¹c¹ w ul. Okrzei - naturalne przed³u-
¿enie ul. Cieszkowskiego do ul. Dworcowej.
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5) Powierzchnia placu (obszar ronda o niesymetrycznym kszta³-
cie) jest zbyt du¿a w stosunku do g³ównego rynku. Pan
Ruszkowski nie widzi sposobu na dobre zagospodarowanie
przestrzeni pomiêdzy jezdniami a alej¹ drzew z chodnikami.
Jest to zbyt obszerne i kosztowne skrzy¿owanie.

6) Wprowadzono zbyt gêst¹ sieæ dróg publicznych obs³ugu-
j¹cych pojedyncze posesje. Nale¿y wprowadziæ rozwi¹za-
nia o charakterze bardziej urbanistycznym pozwalaj¹cym
na dokonywanie podzia³ów gruntów dla zabudowy jedno-
rodzinnej

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Wprowadzenie proponowanych zmian nie jest uzasadnio-
ne, gdy¿:

- likwidacja lub przesuniêcie wlotu planowanej drogi KD D
23 � stanowi pozorne poprawienie sytuacji poprzez prze-
niesienie przewidywanej drogi na inn¹ nieruchomo�æ z
dodatkowym umniejszeniem terenów zielonych; poprawa
sprawno�ci uk³adu komunikacyjnego nast¹pi poprzez re-
alizacjê wszystkich okre�lonych planem elementów doce-
lowego uk³adu komunikacyjnego; niezbêdne s¹ równie¿
inwestycje drogowe poza obszarem opracowania, w tym
miêdzy innymi rozbudowa ronda ¯abikowskiego i ul.
¯abikowskiej;

- droga KD L 11 � �wpisa³a siê� w uk³ad komunikacyjny tego
rejonu i spe³nia swoj¹ funkcjê;

- na terenach oznaczonych symbolami MW, UA, MW/U, UO
oraz innych � ilo�æ miejsc parkingowych zosta³a zwiêkszo-
na w stosunku do zapisów z 1997 r. , z 1 stanowiska na
lokal do 1,5 na lokal; niestety ustalenia planu maj¹ wp³yw
tylko na zagospodarowanie obszarów jeszcze nie zainwe-
stowanych; parametry dróg tak zosta³y zaproponowane, i¿
daj¹ mo¿liwo�æ zaprojektowania miejsc parkingowych w
liniach rozgraniczaj¹cych;

- przekszta³cenie ci¹gu pieszo � jezdnego KDx2 w drogê
publiczn¹ klasy dojazdowej wi¹za³oby siê z wyprowadze-
niem dodatkowego ruchu na ul. Okrzei oraz z równocze-
snym wykluczeniem mo¿liwo�ci zabudowy (nawet 2 dzia-
³ek) dla w³a�ciciela terenu;

- kszta³t placu (KD L 5) z projektowanym rondem jest
zamierzonym rozwi¹zaniem urbanistyczno � architekto-
nicznym, a wiêc jego zmiana by³aby zburzeniem tej kon-
cepcji;

- ograniczenie gêsto�ci sieci dróg publicznych, w tym wy-
kre�lenie dróg dojazdowych jak np. KD D31 i KDD36 jest
wnioskiem o pozbawienie istniej¹cej zabudowy dostêpu
do drogi publicznej; czê�æ nowych � planowanych dróg
celowo zosta³a zaplanowana w sposób, który nie s³u¿y
obs³udze terenu, tylko usprawnieniu poruszania siê po
mie�cie.

14. Uwaga wniesiona przez Barbarê Latosi - Selwat

Tre�æ uwagi:

Wniosek o zmianê projektu i zachowanie ci¹gu handlowe-
go przy ul. ¯abikowskiej, miejsca pracy od 30 lat.
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Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Pawilony handlowe wzd³u¿ ul. ¯abikowskiej, na odcinku
od ul. Powstañców Wlkp. do ul. Pu³askiego, powsta³y jako
obiekty tymczasowe na okres 10 lat, który min¹³.

Poszerzenie ul. ¯abikowskiej by³o zapisane w miejscowym
planie ogólnym w 1991 r. (wówczas uk³ad dwujezdniowy, w
dwóch kierunkach), a w kolejnych planach by³o powtarzane i
uszczegó³owiane, a wiêc obecny zapis jest tylko kontynuacj¹
dotychczasowej polityki przestrzennej w³adz miasta.

15. Uwaga wniesiona przez Wojciecha Idzikowskiego

Tre�æ uwagi:

Plan jest �le zaprojektowany. Ul. Powstañców Wlkp. jest
ju¿ obecnie nieprzejezdna, a dok³adaj¹c ruch z osiedla przy ul.
Wschodniej zostanie zupe³nie zakorkowana. Projekt bazuje na
starych opracowaniach, nie wnosi poprawek uwzglêdniaj¹-
cych sugestie mieszkañców.

Prowadzony zak³ad fotograficzny funkcjonuje ponad 25 lat.
Zosta³ przebudowany i zmodernizowany, zakupiono nowe
maszyny fotograficzne. Zmiana lokalizacji zak³adu nie wp³ynie
korzystnie na jego funkcjonowanie, powoduj¹c straty finanso-
we. Zak³ad stanowi g³ówne �ród³o utrzymania rodziny. Wnio-
sek o pozostawienie zak³adu na obecnym terenie i uwzglêd-
nienie go w projekcie.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi i infrastruktury jest celem spo³ecznym i nie
mo¿na z niego zrezygnowaæ pomimo negatywnych skutków
w pojedynczych przypadkach.

Powy¿szy fakt � planowana droga - by³ znany od 1997 r.
i zosta³ zapisany w obowi¹zuj¹cym dotychczas planie miejsco-
wym. Zmiany w planie tylko utrzymuj¹ i uszczegó³owiaj¹
dotychczasowy stan rzeczy.

§2. Rada Miasta Luboñ podejmuje rozstrzygniêcia o spo-
sobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o którym mowa w art.
20 ust. 1 ww. ustawy wniesionych w terminie od 8 pa�dzier-
nika 2008 r. do 25 listopada 2008 r.:

1. Uwaga wniesiona przez Wojciecha Idzikowskiego

Tre�æ uwagi:

Obecny projekt nie jest nowoczesnym rozwi¹zaniem urba-
nistycznym. Na tak du¿ym osiedlu pojawi¹ siê za parê lat
nastêpne k³opoty z wytyczaniem ulic spe³niaj¹cych warunki
przejezdno�ci. Poza tym Urz¹d nie potrafi podaæ uczciwej
propozycji zamiany. Nie wyszed³ z ¿adn¹ inicjatyw¹ umo¿li-
wiaj¹c¹ podjêcie mi jakichkolwiek decyzji, która by mnie
satysfakcjonowa³a. Droga nie spe³nia spo³ecznego celu, bê-
dzie uci¹¿liwa dla mieszkañców nowego osiedla i za kilka lat
narazi miasto na kolejne koszty. Ponadto uwa¿am, ¿e mój
zak³ad spe³nia spo³eczne cele �wiadcz¹c us³ugi dla ludno�ci
Lubonia ju¿ od ponad 50-ciu lat.

Uwa¿am ¿e Biuro Projektowe i Urz¹d od 97 r. nie poczynili
¿adnego wysi³ku, by plan opracowaæ tak, by nie by³ krzywdz¹-
cy dla ¿adnej ze stron.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi i infrastruktury jest celem spo³ecznym i nie
mo¿na z niego zrezygnowaæ pomimo negatywnych skutków
w pojedynczych przypadkach.

Powy¿szy fakt � planowana droga - by³ znany od 1997 r.
i zosta³ zapisany w obowi¹zuj¹cym dotychczas planie miejsco-
wym. Zmiany w planie tylko utrzymuj¹ i uszczegó³owiaj¹
dotychczasowy stan rzeczy.

2. Uwaga wniesiona przez Paw³a Kurasza i W³odzimierza
B¹czyka

Tre�æ uwagi:

Wnioskuj¹ o:

1) odst¹pienie od realizacji drogi KD D 23 wzd³u¿ dzia³ki nr
59 na rzecz ci¹gu pieszo - jezdnego;

2) zmianê przeznaczenia swoich dzia³ek z terenu ZP1 na MN.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Zachowanie zaplanowanego przebiegu drogi publicznej
oznaczonej symbolem KD D 23 jest uzasadnione dla zagwa-
rantowania w³a�ciwej zabudowy przyleg³ych do drogi tere-
nów, w tym uregulowania dostêpu do drogi. Przyjête parame-
try s¹ parametrami minimalnymi wymaganymi dla dróg pu-
blicznych.

Zapisy planu umo¿liwiaj¹ zabudowê dzia³ek i wyzna-
czaj¹ na ty³ach tereny zieleni urz¹dzonej. Docelowo plan
umo¿liwia realizacjê np. parku miejskiego � tj. obszaru
zieleni ogólno dostêpnej. Za³o¿enia te uzasadnione s¹
wystêpuj¹cym w s¹siedztwie zbiornikiem wodnym, boga-
tym ukszta³towaniem terenu - zag³êbieniem oraz wystêpu-
j¹c¹ bogat¹ ro�linno�ci¹. Wszystkie te walory sprzyjaj¹
pozostawieniu dotychczas zaplanowanej funkcji � zieleni
urz¹dzonej.

3. Uwaga wniesiona przez Jana i El¿bietê Graczyków

Tre�æ uwagi:

Wnioskuj¹ o:

1) Zmniejszenie szeroko�ci drogi KD D 26 z 15 do 12 m

2) Umo¿liwienie realizacji 3 dzia³ek budowlanych o pow. ok.
600 m2

3) Wniosek o zmianê zapisu na funkcjê mieszkaniow¹ z
dopuszczeniem us³ug i powiêkszenie dzia³ki do szer. 25 m
poprzez inne usytuowanie drogi KD D 26

4) Wniosek o wprowadzenie ci¹gu pieszo � rowerowo -
jezdnego o szer. 5,0-6,0 m bez placu nawrotu z ogranicze-
niem dla obs³ugi zabudowy jednorodzinnej.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Nie uwzglêdniono zmniejszenia szeroko�ci drogi KD D 26,
z 15 m na 12 m, poniewa¿ czê�æ dzia³ek pod tê drogê jest ju¿
wydzielona i wykupiona;
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Minimalne wielko�ci dzia³ek budowlanych na terenie ca³e-
go miasta zosta³y - jako element polityki przestrzennej -
zapisane w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego (min. 700 m2 dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostoj¹cej). Zapisy projektu planu
miejscowego kontynuuj¹ politykê przestrzenn¹ gminy w tym
zakresie.

Lokalizacja us³ug na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej jest dopuszczona w ustaleniach planu w for-
mie us³ug wbudowanych w budynek mieszkalny zgodnie z art.
3 ust 2a prawa budowlanego.

Przewidziane w planie poszerzenie odcinka drogi KDx2 i
zakoñczenie placem do zawracania pojazdów ma na celu
w³a�ciw¹ obs³ugê komunikacyjn¹ przysz³ej zabudowy zlokali-
zowanej na dzia³kach wydzielonych w oparciu o ustalenia
planu. Wnioskowana szeroko�æ 5 m nie jest wystarczaj¹ca
miêdzy innymi dla lokalizacji w pasie drogowym pe³nej infra-
struktury technicznej (strefowanej w oparciu o przepisy odrêb-
ne i normy bran¿owe). Szeroko�æ planowanej drogi winna
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równie¿ gwarantowaæ bezpieczeñstwo i sprawno�æ funkcjo-
nowania na tym odcinku ruchu pieszego i rowerowego, np.
poprzez wydzielenie w nawierzchni strefy pieszo - rowerowej
lub zachowanie odpowiedniej szeroko�ci jezdni.

4. Uwaga wniesiona przez Urszulê Grajczyñsk¹

Tre�æ uwagi:

Wniosek o zmianê projektu planu i przeznaczenie dzia³ki
pod budownictwo mieszkaniowe i dzia³alno�æ gospodarcz¹
(handel, us³ugi)

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

Uzasadnienie:

Plan umo¿liwia realizacjê us³ug wbudowanych w budynek
mieszkalny zgodnie z art. 3 ust 2a prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
nie przestrzennym tereny, tereny których przeznaczenie plan
zmienia mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVIII/164/2009

Rady Miasta Luboñ
z dnia 5 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA LUBOÑ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOÑ �LUBOÑ � CENTRUM� INWESTYCJI Z ZAKRESU

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta
Luboñ rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Okre�la siê sposób realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹cych
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu
drogowego;

2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania �cieków komunalnych, utrzyma-
nia czysto�ci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

3) transportu zbiorowego.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m.in. ustaw¹ prawo
budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, sa-
morz¹dzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochro-
nie �rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w ust. 1,
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

3. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et miasta � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno � prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.


