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UCHWA£A Nr XXIX/173/2009 RADY MIASTA LUBOÑ

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboñ - �Stary Luboñ�.

Poz.1670

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001
r. Nr 142, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 14 ust. 8 i 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, Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr
220, poz. 1413), uchwala siê, co nastêpuje:

DZIA£ I

Ustalenia wstêpne

ROZDZIA£ I

Przedmiot i zakres planu

§1. 1. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr VII/41/2007 Rady Miasta
Luboñ z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Luboñ - �Stary Luboñ�, po stwierdzeniu
zgodno�ci z ustaleniami �Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboñ� uchwala
siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta
Luboñ - �Stary Luboñ�, o powierzchni ok. 135ha, zwany dalej
planem miejscowym.

2. Integralnymi czê�ciami planu miejscowego s¹:

1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3.

§2. Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony od za-
chodu wschodni¹ granic¹ pasa drogowego ul. ¯abikowskiej,

(od granicy z planem �Luboñ Pó³noc� do styku z planem
�Luboñ Centrum�) dalej od po³udnia i zachodu granic¹ opra-
cowania planu �Luboñ Centrum� a¿ do ul. Dworcowej, prze-
ciêcie ul. Dworcowej, torów kolejowych i ul. Armii Poznañ do
granicy opracowania planu �tereny po WPPZ�, a¿ do granicy
miasta (rz. Warta) i dalej po granicy miasta do styku z pasem
drogowym autostrady A2, od pó³nocy po granicy pasa drogo-
wego autostrady i dalej po granicy opracowania planu �Lu-
boñ Pó³noc�, do styku z ul. ¯abikowsk¹, którego granice
okre�la za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, stanowi¹cy rysunek planu.

ROZDZIA£ II

G³ówne zasady konstrukcji ustaleñ planu miejscowego

§3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunku planu miejscowego s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami
planu miejscowego:

1) granica obszaru objêtego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
sposobie zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

5) dominanta widokowa;

6) akcenty architektoniczne;

7) przeznaczenie terenów;

8) granice stref zewnêtrznych ograniczonego u¿ytkowania
lotniska wojskowego Poznañ-Krzesiny:

a) zewnêtrzna granicy strefy II (granica wewnêtrzna
strefy III),

b) zewnêtrzna granicy strefy III;

9) granica bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹

10) tereny ochrony po�redniej zewnêtrznej ujêcia wody;

11) tereny ochrony bezpo�redniej ujêcia wody;

12) pomniki przyrody;

13) stanowiska archeologiczne;

14) obiekt zabytkowy wpisany do Rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków;

15) obiekty zabytkowe;

16) strefa ochrony archeologicznej;

17) strefa ochrony konserwatorskiej.
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§4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) planie miejscowym - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w §1 ust. 1 niniejszej uchwa³y;

2) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z poz. zm.);

3) celu publicznym - nale¿y przez to rozumieæ cel publiczny
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami z
dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741, z poz.
zm.);

4) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) klasie drogi - rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-
j¹cych z cech funkcjonalnych;

6) liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ minimaln¹
lub maksymaln¹ liczbê kondygnacji budynku, z wyj¹tkiem
piwnic;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, okre�laj¹c¹ najbli¿sze
mo¿liwe po³o¿enie �ciany budynku w stosunku do granicy
dzia³ki, dopuszcza siê przekroczenie tej linii przez takie
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody,
podjazdy i ganki jednak nie wiêcej ni¿ o 1,5 m;

8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, na której nale¿y zlo-
kalizowaæ jedn¹ z elewacji, z zastrze¿eniem, i¿ dopuszcza
siê cofniêcia zabudowy na d³ugo�ci nie wiêkszej ni¿ 20%
d³ugo�ci elewacji oraz wysuniêcia o nie wiêcej ni¿ 1,5 m
elementów takich jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze,
schody, podjazdy i ganki;

9) symbolu terenu - nale¿y przez to rozumieæ numeryczne i
literowe oznaczenie poszczególnych terenów okre�laj¹ce
ich przeznaczenie i mo¿liwy sposób zagospodarowania
okre�lony w niniejszej uchwale;

10) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem;

11) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ zabu-
dowan¹ powierzchniê dzia³ki zajêt¹ pod budynki lub
budowle za wyj¹tkiem dróg, liczone w ich najwiêkszym
rzucie poziomym bez uwzglêdniania kondygnacji pod-
ziemnych;

12) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, oraz rozporz¹dzenia
Wojewody;

13) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ odleg³o�æ w rzucie prostopad³ym pomiêdzy najwy¿-
szym punktem dachu budynku, a najni¿szym punktem
gruntu i rodzimego;

14) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ zespó³ czynno�ci
wykonywanych przez jedne podmioty gospodarcze na
rzecz innych podmiotów lub osób w celu zaspokojenia ich
potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych;

15)ogrodzeniu a¿urowym - nale¿ przez to rozumieæ ogro-
dzenie o maksymalnej wysoko�ci do 1,5 m, w którym
czê�æ a¿urowa pomiêdzy elementami konstrukcyjnymi
stanowi nie mniej ni¿ 70% d³ugo�ci ca³kowitej ogrodze-
nia, za wyj¹tkiem podmurówki o wysoko�ci nie wiêkszej
ni¿ 0,5 m.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu miejscowego symbolami: 1MN -
56MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami:
1MN/U - 29MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami:
1MW/U - 5MW/U;

4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
miejscowego symbolami: 1U-10U;

5) tereny us³ug publicznych, oznaczone na rysunku planu
miejscowego symbolami: 1Up, 2Up;

6) teren us³ug kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu
miejscowego symbolem: 1Ukr;

7) teren us³ug sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu
miejscowego symbolem: 1US;

8) tereny us³ug kultury, oznaczone na rysunku planu miejsco-
wego symbolami: 1Uk, 2Uk;

9) tereny us³ug o�wiaty, oznaczone na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1Uo, 2Uo;

10) tereny zabudowy us³ugowej, produkcyjnej, sk³adowej i
magazynowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami: 1U/P, 2U/P;

11) teren zabudowy us³ugowej, urz¹dzonej zieleni publicznej,
oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem:
1U/ZP;

12) tereny zieleni urz¹dzonej, us³ug sportu i rekreacji, ozna-
czone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1Z/US,
2Z/US;

13) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
miejscowego symbolami: 1Z -6Z;

14) tereny urz¹dzonej zieleni publicznej, oznaczone na rysun-
ku planu miejscowego symbolami: 1ZP - 12ZP;

15) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku
planu miejscowego symbolami: 1WS -8WS;

16) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, ozna-
czony na rysunku planu miejscowego symbolem: 1E;

17) teren infrastruktury technicznej - przepompowania, ozna-
czony na rysunku planu miejscowego symbolem: 1K;

18) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu miejscowe-
go symbolami: 1TK - 4TK;

19) teren parkingu - oznaczony na rysunku planu miejscowego
symbolem: 1KDP;
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20) teren publicznej drogi klasy g³ównej, oznaczonej na rysun-
ku planu miejscowego symbolem: 1KD-G;

21) tereny publicznych dróg klasy zbiorczej, oznaczone na
rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-Z-3KD-Z;

22) teren publicznych dróg klasy lokalnej, oznaczonych na
rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-L - 14KD-L;

23) tereny publicznych dróg klasy dojazdowej, oznaczonych
na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-D -
29KD-D;

24)tereny publicznych ci¹gów pieszo-jezdnych, oznaczo-
nych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-
PJ-9KD-PJ;

25)tereny publicznych ci¹gów pieszych, oznaczonych na ry-
sunku planu miejscowego symbolami: 1KD-P-2KD-P;

26) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami: 1KDW-9KDW.

DZIA£II

Ustalenia ogólne

ROZDZIA£ I

Ustalenia dotycz¹ce zasad zagospodarowania
przestrzennego inwestowania i kszta³towania

ladu przestrzennego

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

1) dla sytuowania urz¹dzeñ i budowli infrastruktury technicz-
nej nie jest wymagane zachowanie ustalonych w planie
miejscowym linii zabudowy;

2) zakazuje siê lokalizacji reklam w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg;

3) dopuszcza siê grodzenie terenów, od strony dróg publicz-
nych wy³¹cznie w postaci ogrodzenia a¿urowego;

4) nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego zachowania istniej¹cych
zadrzewieñ a w szczególno�ci wzd³u¿ ci¹gów komunikacyj-
nych oraz przy granicach terenów produkcyjnych s¹siadu-
j¹cych z terenami przeznaczonymi na inne funkcje;

5) zieleñ izolacyjn¹ na granicach terenów produkcyjnych
nale¿y kszta³towaæ jako zieleñ w postaci drzew i krzewów
tworz¹cych naturaln¹ przegrodê wizualn¹ i chroni¹c¹ te-
reny s¹siednie od niekorzystnego oddzia³ywania;

6) dla istniej¹cej zabudowy, zlokalizowanej poza ustalonymi
liniami zabudowy dopuszcza siê przebudowê i nadbudowê
budynków przy jednoczesnym obowi¹zku uwzglêdnienia
okre�lonych w uchwale parametrów dotycz¹cych wysoko-
�ci zabudowy, liczby kondygnacji, intensywno�ci zabudo-
wy i powierzchni biologicznie czynnej obowi¹zuj¹cych na
danym terenie;

7) dla dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci powy¿ej
30o obowi¹zek stosowania kolorystyki dachów w odcie-
niach ceglastych, czerwieni i br¹zów;

8) zakaz lokalizacji samodzielnie stoj¹cych gara¿y i budynków
gospodarczych przed frontow¹ lini¹ lokalizacji budynku
przeznaczonego na funkcjê podstawow¹ na danym terenie,
gdzie frontow¹ liniê lokalizacji budynku nale¿y rozumieæ
jako liniê na której zlokalizowana jest �ciana zewnêtrzna
budynku od strony g³ównego wej�cia do budynku;

9) obowi¹zek lokalizacji zabudowy zgodnie z ustalonymi na
rysunku planu liniami zabudowy, z mo¿liwo�ci¹ odstêp-
stwa od tej zasady wy³¹cznie na zasadach okre�lonych w
niniejszej uchwale;

10) obowi¹zek lokalizacji zabudowy tak, by elewacja frontowa
budynku usytuowana by³a równolegle do drogi, z której
znajduje siê g³ówny wjazd na posesjê;

11) obowi¹zek lokalizacji zabudowy o wysoko�ci nie mniejszej
ni¿ 90% maksymalnej wysoko�ci zabudowy dopuszczonej
na terenie, na którym ustalono lokalizacjê dominanty
widokowej, w miejscu lokalizacji dominanty widokowej;

12) obowi¹zek kszta³towania zabudowy w miejscach wskaza-
nych na lokalizacjê akcentów architektonicznych w sposób
zapewniaj¹cy wyró¿nienie obiektu z otaczaj¹cej zabudowy
poprzez zastosowanie materia³ów o wysokiej jako�ci, sto-
sowanie detali architektonicznych, akcentowania w bryle
elewacji podzia³ów poziomych budynku;

13) mo¿liwo�æ lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, jed-
nego budynku gospodarczo - gara¿owego w zabudowie
jednorodzinnej na jednej dzia³ce, z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji
funkcji gospodarczej, gara¿owej i mieszkalnej w jednym
budynku;

14) poza wymienionymi w pkt 13 zabudowaniami na terenach
zabudowy mieszkaniowej z us³ugami dopuszcza siê loka-
lizacjê na dzia³ce samodzielnego budynku przeznaczonego
na us³ugi;

15) mo¿liwo�æ adaptacji mieszkañ oraz lokalizacji nowych w
zabudowie jednorodzinnej przeznaczonych na cele us³ug
przedszkolnych, stanowi¹cych nie wiêcej ni¿ 70% powierzchni
budynku przeznaczonego na funkcje mieszkalne, za wyj¹t-
kiem terenów objêtych ponadnormatywnym oddzia³ywa-
niem ha³asu pochodz¹cego od dróg i linii kolejowych.

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

1) ochronê pomników przyrody, wskazanych na rysunku
planu miejscowego;

2) obowi¹zek ochrony wód podziemnych wystêpuj¹cych w
ramach stref ochrony bezpo�redniej i po�redniej zewnêtrz-
nej ujêcia wody, pokazanych graficznie na rysunku planu
miejscowego poprzez:

a) zakaz u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z
eksploatacj¹ ujêcia wody w obrêbie strefy ochrony
bezpo�redniej, a w szczególno�ci:

- zakaz wykonywania odkrywek i wierceñ nie zwi¹za-
nych z potrzebami ujêcia,

- zakaz budowania obiektów lub urz¹dzeñ oraz wyko-
nywania robót lub czynno�ci nie zwi¹zanych z prac¹
ujêcia,
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- zakaz odprowadzania �cieków do wód i gruntów,

- zakaz sk³adowania i gromadzenia �mieci i odpa-
dów, zakopywania i spalania odpadów,

- wprowadzania i pobyty zwierz¹t,

- rolniczego i ogrodniczego, jak równie¿ wszelkiego
innego wykorzystania terenu nie zwi¹zanego z uj-
mowanie wody, a w szczególno�ci nawo¿enia grun-
tów nawozami mineralnymi lub naturalnymi i u¿y-
wania �rodków chemicznych do têpienia szkodni-
ków lub chwastów

- zak³adania cmentarzy;

b) nakaz ograniczenia przebywania osób nie zatrudnio-
nych na sta³e przy urz¹dzeniach s³u¿¹cych do poboru
wody do niezbêdnych potrzeb w obrêbie strefy ochro-
ny bezpo�redniej;

c) ograniczenia dla strefy ochrony po�redniej zewnêtrznej
ujêcia wody okre�lone w decyzji Prezydenta Miasta
Poznania z 17.04.200 r. nr OS-6210-15/99/2000-GW w
sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla infiltracyj-
nego ujêcia wody �Dêbina� dla Poznania;

3) zakaz odprowadzania �cieków bezpo�rednio do gruntu,
cieków wodnych i rowów;

4) zakaz gromadzenia i magazynowania odpadów i z³omu na
wszystkich terenach za wyj¹tkiem sk³adowania tymczaso-
wego do czasu wywozu na w³a�ciwe sk³adowiska odpa-
dów;

5) obowi¹zek retencjonowania wód opadowych i roztopo-
wych, na terenach innych ni¿ drogi, które to wody powinny
byæ rozprowadzone po gruncie w ramach nieruchomo�ci;

6) dla terenów przeznaczonych pod zabudowê przemys³ow¹
oraz us³ugow¹ zapewnienie nasycenia zieleni¹, a na styku
z zabudow¹ mieszkaniow¹ nale¿y wprowadziæ zieleñ izo-
lacyjn¹ z wykorzystaniem zieleni wysokiej;

7) obowi¹zek stosowania rozwi¹zañ maj¹cych na celu mini-
malizacjê uci¹¿liwo�ci spowodowanych prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej w celu ochrony powietrza at-
mosferycznego;

8) mo¿liwo�æ utworzenia lokalnych enklaw zieleni wysokiej
np. w oparciu o istniej¹ce aleje wzd³u¿ ulic lub wyznacze-
nie terenów zieleni wysokiej izolacyjnej na granicach tere-
nów przemys³owych;

9) pokrycie zieleni¹ wszelkich terenów niezabudowanych i
nieutwardzonych na terenach przemys³owych;

10) obowi¹zek segregacji odpadów;

11) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych lub mog¹cych wy-
magaæ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowi-
sko, za wyj¹tkiem:

a) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

b) instalacji do podziemnego magazynowania gazów ³atwo
palnych i paliw na terenach produkcyjnych i us³ugowych,

c) o�rodków wypoczynkowych lub hoteli,

d) parków rozrywki,

e) zespo³ów zabudowy przemys³owej i us³ugowej,

f) gara¿y lub parkingów,

g) linii kolejowych i dróg,

h) urz¹dzeñ przeciwpowodziowych,

i) ujêæ wód;

12) lokalizacja nowych budynków, przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi, w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 150 m od skraju
jezdni autostrady A2, zlokalizowanej poza granicami planu
miejscowego, mo¿liwa wy³¹cznie pod warunkiem zabez-
pieczenia przed negatywnym oddzia³ywaniem uci¹¿liwo-
�ci wywo³anych ruchem drogowym, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, staraniem i na koszt inwestora;

13) ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne poziomy ha³asu:

a) dla terenów:

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu miejscowego symbolami 1MN
- 56MN,

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê miesz-
kaniow¹,

b) dla terenów:

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczony na rysunku planu miejscowego sym-
bolem 1MW/U - 5MW/U,

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku planu miejscowego sym-
bolami 1MN/U - 29MN/U,

jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-
us³ugowe,

c) dla terenów:

- us³ug publicznych, oznaczone na rysunku planu
miejscowego symbolami: 1Up, 2Up,

- us³ug kultu religijnego, oznaczony na rysunku pla-
nu miejscowego symbolem 1Ukr,

- us³ug kultury, oznaczone na rysunku planu miejsco-
wego symbolami: 1Uk, 2Uk,

- us³ug o�wiaty, oznaczone na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1Uo, 2Uo, jak dla terenów
zwi¹zanych ze sta³ym lub czasowym pobytem dzie-
ci i m³odzie¿y,

d) dla terenów:

- us³ug sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku
planu miejscowego symbolem: 1US,

- zieleni urz¹dzonej, us³ug sportu i rekreacji, oznaczo-
ne na rysunku planu miejscowego symbolami: 1Z/
US, 2Z/US,

jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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§8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê w
przypadku wyst¹pienia zabytków archeologicznych rozpoczê-
cie ratowniczych badañ wykopaliskowych, na koszt inwestora.

2. Dla Strefy Ochrony Archeologicznej i stanowisk archeolo-
gicznych, wskazanych na rysunku planu miejscowego ustala siê:

1) obowi¹zek prowadzanie wszelkich inwestycji zgodnie z
przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ochrony dóbr kultury
i zabytków;

2) obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ra-
tunkowych przed rozpoczêciem prowadzenia prac ziem-
nych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. Dla obiektu wpisanego do Rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, wskazanego na rysunku planu miej-
scowego, ustala siê ochronê obiektu, dla których obowi¹zuj¹
przepisy odrêbne w zakresie ochrony zabytków

4. Dla obiektów zabytkowych, wskazanych na rysunku
planu miejscowego ustala siê:

1) nakaz zachowania budynku w zakresie bry³y, formy i
rodzaju pokrycia dachu, uk³adu i wystroju elewacji, formy
stolarki okiennej i drzwiowej;

2) zakaz zmiany wygl¹du w sposób niezgodny ze stylem
obiektu w zakresie stosowanych materia³ów zewnêtrznych
i kolorystyki;

3) przy remoncie elewacji nakaz odtworzeniem historycznych
podzia³ów, detalu i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem;

4) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnêtrznej
nakaz dostosowania do pierwotnej historycznej formy
oraz podzia³ów;

5) przy wymianie pokrycia dachu nakaz zachowania lub
przywrócenia pierwotnego rodzaju pokrycia w zakresie
formy i materia³u.

5. Dla Strefy Ochrony Konserwatorskiej, wskazanej na
rysunku planu miejscowego ustala siê:

1) obowi¹zek prowadzanie wszelkich inwestycji zgodnie z
przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ochrony dóbr kultury
i zabytków;

2) realizacjê dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci od
30° do 45°, krytych dachówk¹ lub materia³em dachówko-
podobnym;

3) realizacjê elewacji budynków w jasnych kolorach paste-
lowych;

4) zakaz umieszczania anten, reklam na elewacjach fronto-
wych budynków;

5) obowi¹zek akcentowania podzia³ów poziomych budyn-
ków, okapów, gzymsów;

6) zakaz wycinki drzew przyulicznych, chyba ¿e ich lokalizacja
stwarza niebezpieczeñstwo w ruchu samochodowym.

§9. 1. Dla terenów wszystkich dróg publicznych zakazuje
siê lokalizacji reklam w liniach rozgraniczaj¹cych.

2. Ustala siê zakaz realizacji napowietrznych sieci infra-
struktury technicznej za wyj¹tkiem elektroenergetycznych sie-
ci przesy³owych.

3. Ustala siê obowi¹zek uwzglêdnienia w przypadku
budowy lub przebudowy uk³adu drogowego rozwi¹zañ przy-
stosowanych do korzystania przez osoby niepe³nosprawne,
oraz rozwi¹zañ zmniejszaj¹cych emisjê ha³asu na odcinkach,
z których emisja ha³asu mo¿e spowodowaæ przekroczenie
akustycznych standardów jako�ci �rodowiska.

4. Lokalizacja obiektów budowlanych powinna odbywaæ
siê w sposób zapewniaj¹cy ochronê ludno�ci zgodnie z wymo-
gami obrony cywilnej, okre�lonymi przepisami odrêbnymi.

5. Tereny oznaczone symbolami: 1KD-G, 1KD-Z - 3KD-Z,
1KD-L - 14KD-L, 1KD-D - 29KD-D, 1KD-PJ-9KD-PJ, 1KD-P, 2KD-
P, 1KDP, 1MW/U, 1Uk, 2Uk, 1Uo, 2Uo, 1Up, 2Up, 1Uk, 1US,
1Z/US, 2Z/US, 1ZP - 12ZP, 1W, 1E, wyznacza siê pod lokaliza-
cjê inwestycji celu publicznego.

§10. Ustala siê:

1) obowi¹zek uwzglêdnienia przepisów odrêbnych przy za-
gospodarowaniu terenów s¹siaduj¹cych z terenami kole-
jowymi;

2) dla terenów 18KD-D, 6KD-PJ, 5-6KDW, 34-35MN, 55MN,
18MN/U, 5-6U, 5-6Z i zabudowy zlokalizowanych w grani-
cach bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹:

a) zakaz wykonywania robót oraz czynno�ci, które mog¹
utrudniæ ochronê przed powodzi¹, a w szczególno�ci:

- wykonywanie urz¹dzeñ wodnych oraz wznoszenia
innych obiektów budowlanych,

- sadzenia drzew lub krzewów, z wyj¹tkiem plantacji
wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz ro�lin-
no�ci stanowi¹cej element zabudowy biologicznej
dolin rzecznych lub s³u¿¹cej do wzmacniania brze-
gów, obwa³owañ lub odsypisk,

- zmiany ukszta³towania terenu, sk³adowania mate-
ria³ów oraz wykonywania innych robót, z wyj¹tkiem
robót zwi¹zanych z regulacj¹ lub utrzymywaniem
wód a tak¿e utrzymywaniem lub odbudow¹, rozbu-
dow¹ lub przebudow¹ wa³ów przeciwpowodzio-
wych wraz z ich infrastruktur¹,

b) zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
gromadzenia �cieków, odchodów zwierzêcych, �rod-
ków chemicznych, a tak¿e innych materia³ów, które
mog¹ zanieczy�ciæ wody, prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególno�ci
ich sk³adowania,

c) mo¿liwo�æ odstêpstwa od zakazów o których mowa w
pkt 2 lit a) przy spe³nieniu wymogów wynikaj¹cych z
przepisów odrêbnych - prawo wodne, przy jednocze-
snym zakazie podpiwniczenia budynków;

3) ograniczenia wynikaj¹ce z utworzenia obszaru ograniczo-
nego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego Poznañ - Krze-
siny w Poznaniu dla terenów objêtych stref¹ II i stref¹ III
obszaru.

Poz.1670



— 9416 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 104

§11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej usta-
la siê:

1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach roz-
graniczaj¹cych dróg, z dopuszczeniem odstêpstwa w przy-
padku, gdy warunki techniczne lub ukszta³towanie terenu
uniemo¿liwia takie prowadzenie;

2) mo¿liwo�æ budowy, rozbudowy i przebudowy sieci elek-
troenergetycznych;

3) zakaz lokalizacji obiektów uniemo¿liwiaj¹cych dojazd do
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, stacji trafo;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji stacji transformatorowych na wszyst-
kich terenach okre�lonych w planie miejscowym;

5) sieci elektroenergetyczne 15 kV i ni¿sze nale¿y realizowaæ
wy³¹cznie jako sieci kablowe;

6) mo¿liwo�æ budowy, rozbudowy i przebudowy sieci teleko-
munikacyjnych;

7) mo¿liwo�æ lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej wy³¹cznie na terenach 1U/P, 2U/P, 1U, 3U, 5U, 6U, 7U
jako stacje przeka�nikowe zlokalizowane na budynkach lub
budowlach z jednoczesnym zakazem lokalizacji wolnosto-
j¹cych masztów;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) mo¿liwo�æ budowy, rozbudowy i przebudowy sieci
gazowych,

b) dla gazoci¹gów niskiego i �redniego ci�nienia nale¿y
zachowaæ strefê kontrolowan¹ od gazoci¹gu o szero-
ko�ci nie mniejszej ni¿ 1 m (po 0,5 m z ka¿dej strony
od osi gazoci¹gu) w ramach której zakazuje siê
zabudowy kubaturowej niezwi¹zanej z funkcjonowa-
niem gazoci¹gu, oraz nasadzeñ w postaci zieleni
wysokiej,

c) mo¿liwo�æ lokalizowania zbiorników na gaz do celów
grzewczych i technologicznych na terenach produkcyj-
nych i us³ugowych, wy³¹cznie jako zbiorników pod-
ziemnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) mo¿liwo�æ budowy, rozbudowy i przebudowy sieci
ciep³owniczych,

b) mo¿liwo�æ zaopatrzenie w ciep³o z kolektorów s³onecz-
nych lub indywidualnych kot³owni o sprawno�ci ener-
getycznej nie mniejszej ni¿ 75%,

c) dla nowo realizowanych inwestycji dopuszcza siê sto-
sowanie do celów grzewczych paliw p³ynnych, gazo-
wych oraz alternatywnych �róde³ energii, przy jedno-
czesnym zakazie stosowania wêg³a;

10) w zakresie zaopatrzenie w wodê:

a) mo¿liwo�æ budowy, rozbudowy i przebudowy sieci
wodoci¹gowych,

b) mo¿liwo�æ budowy magistralnych sieci wodoci¹go-
wych na terenach innych ni¿ drogi publiczne,

c) dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych ujêæ wody
wy³¹cznie do czasu rozbudowy miejskiej sieci wodoci¹-
gowej,

d) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych studni kopa-
nych i p³ytkich studni wierconych jako �ród³a wody dla
celów porz¹dkowych i gospodarczych,

e) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, oraz nasadzeñ
drzew dla:

- wodoci¹gów do 250 mm � w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 3 m od skraju przewodu, liczonego w obydwie
strony,

- wodoci¹gów od 251 do 500 mm - w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ 5 m od skraju przewodu, liczonego w
obydwie strony,

- wodoci¹gów powy¿ej 501 mm - w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 8 m od skraju przewodu, liczonego w
obydwie strony;

11) w zakresie odprowadzanie �cieków:

a) mo¿liwo�æ budowy, rozbudowy i przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej,

b) obowi¹zek odprowadzania �cieków do oczyszczalni
�cieków poprzez zbiorcz¹ sieæ kanalizacji sanitarnej,

c) odprowadzanie �cieków do szczelnych, bezodp³ywo-
wych zbiorników wy³¹cznie jako, rozwi¹zanie tymcza-
sowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,

d) w przypadku �cieków z terenów przemys³owych, które
mog¹ wp³ywaæ negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej
nale¿y je podczy�ciæ przed odprowadzeniem do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych,

e) nowo projektowane sieci kanalizacyjne nale¿y realizo-
waæ jako sieci rozdzielcze,

f) utrzymanie istniej¹cych przepompowni �cieków oraz
mo¿liwo�æ lokalizacji nowych na wszystkich terenach
za wyj¹tkiem terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹;

12) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych:

a) mo¿liwo�æ budowy, rozbudowy i przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej,

b) obowi¹zek maksymalnego retencjonowania wód opa-
dowych i roztopowych na terenach w³asnych,

c) mo¿liwo�æ odprowadzania nie zanieczyszczonych wód
opadowych i roztopowych do gruntu i rowów,

d) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych
do sieci kanalizacji sanitarnej,

e) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z terenów objêtych planem miejscowym do systemu
odwadniaj¹cego autostrady A2,

f) wody opadowe i roztopowe ujête w szczelne, otwarte
lub zamkniête systemy kanalizacyjne pochodz¹ce: z
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zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów prze-
mys³owych, sk³adowych, obiektów magazynowania i
dystrybucji paliw, baz transportowych, budowli kole-
jowych, dróg a tak¿e parkingów o powierzchni powy-
¿ej 0,1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie
powinny zawieraæ substancji zanieczyszczaj¹cych w
ilo�ciach przekraczaj¹cych normy okre�lone przepisa-
mi odrêbnymi;

13) zasadê wstêpnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgod-
nie z zasadami przyjêtymi na terenie miasta;

14) odpady komunalne nale¿y poddaæ odzyskowi, a w przy-
padku sk³adowania nale¿y odpady te unieszkodliwiaæ w
sposób zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami;

15) odpady komunalne, których nie uda³o siê poddaæ odzysko-
wi, powinny byæ tak unieszkodliwiane, aby sk³adowane
by³y wy³¹cznie te odpady, których unieszkodliwienie w
inny sposób by³o niemo¿liwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekono-
micznych;

16) mo¿liwo�æ prowadzenia kolektorów deszczowych w tere-
nach innych ni¿ drogi publiczne, je¿eli wynika to z ukszta³-
towania terenu.

2. Poza okre�lonymi w planie miejscowym drogami,
dopuszcza siê lokalizacjê wydzielonych dojazdów pod warun-
kiem zachowania szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 8 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.

3. Obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych na w³a-
snej dzia³ce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest
inwestycja w ilo�ci:

1) nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie lub
jeden budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej;

2) nie mniejszej ni¿ 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej us³ug oraz budynków biurowych;

3) nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów produkcyjnych;

4) nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe na 200 m2 powierzchni
obiektów sk³adowych i magazynowych;

5) nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów pe³ni¹cych funkcje nie wymienione
wy¿ej.

4. Ustala siê obowi¹zek budowy i przebudowy dróg
publicznych, spowodowanych inwestycj¹niedrogow¹,
zgodnie z przepisami odrêbnymi - ustawy o drogach
publicznych.

5. Przebudowa dróg publicznych, wynikaj¹cych z potrzeb
obs³ugi terenów produkcyjnych, us³ugowych i dostosowania
ich do przenoszenia ruchu pojazdów ciê¿kich z konieczno�ci¹
stosowania rozwi¹zañ zmniejszaj¹cych emisjê ha³asu na od-
cinkach, z których emisja ha³asu mo¿e spowodowaæ przekro-
czenie akustycznych standardów jako�ci �rodowiska, stara-
niem i na koszt inwestora.

6. Dla istniej¹cej drogi 1KD-G oraz terenów kolejowych
1TK - 4TK nale¿y stosowaæ rozwi¹zania techniczne, technolo-

giczne i organizacyjne w celu ograniczenia wielko�ci emisji
ha³asu do poziomu nie powoduj¹cego przekroczeñ warto�ci
dopuszczalnej na terenach o okre�lonych standardach aku-
stycznych, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.

7. Obs³uga komunikacyjna terenów z dróg zbiorczych,
lokalnych, dojazdowych, ci¹gów pieszo-jezdnych i dróg we-
wnêtrznych,

8. Dla sytuowania nowej zabudowy nale¿y zachowaæ
warunki zabudowy i minimalne odleg³o�ci od krawêdzi jezdni
wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.

9. Zakazuje siê sytuowania nowych zjazdów z drogi 1KD-G.

10. Ustala siê mo¿liwo�æ realizacji �cie¿ek rowerowych
zlokalizowanych w liniach rozgraniczaj¹cych ulic: 1KD-G, 1KD-
Z - 3KD-Z, 3KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 12KD-L, 13KD-
L, 14KD-L oraz wzd³u¿ terenów WS na terenach urz¹dzonej
zieleni publicznej ZP oraz terenie zieleni urz¹dzonej 6Z.

11. Dopuszcza siê realizacjê dróg klasy technicznej dojaz-
dowej jako dróg jednoprzestrzennych z mo¿liwo�ci¹ realizacji
miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

§12. 1. Poza okre�lonymi w ustaleniach szczegó³owych
zasadami i warunkami dzielenia nieruchomo�ci objêtych pla-
nem miejscowym dopuszcza siê dokonywanie wydzieleñ
maj¹cych na celu powiêkszenie s¹siedniej dzia³ki oraz wydzie-
leñ pod drogi wewnêtrzne i parkingi.

2. W ramach planu miejscowego ustala siê obowi¹zek
zapewnienia bezpo�redniej dostêpno�ci komunikacyjnej do
dróg publicznych lub poprzez drogi wewnêtrzne, lub ustano-
wion¹ s³u¿ebno�æ gruntow¹ dla wszystkich dzia³ek przezna-
czonych pod zabudowê.

3. Ustala siê obowi¹zek dokonywania wydzieleñ pod
dzia³ki w sposób zapewniaj¹cy zlokalizowanie granic dzia³ki
równolegle i prostopadle do s¹siaduj¹cych z ni¹ ulic, z mo¿-
liwo�ci¹ odstêpstwa od tej zasady:

1) o nie wiêcej ni¿ 10°;

2) w przypadku gdy warunki terenowe uniemo¿liwiaj¹ pro-
wadzenie podzia³ów zgodnie z przyjêt¹ zasad¹.

§13. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów
dopuszcza siê utrzymanie Ich dotychczasowego zagospodaro-
wania i u¿ytkowania.

§14. W planie miejscowym ustala siê stawki procentowe,
na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art,
36 ust. 4 ustawy, w wysoko�ci 30%.

DZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe dla terenów elementarnych

§15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1MN - 56MN ustala:

1) mo¿liwo�æ realizacji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

2) mo¿liwo�æ realizacji zabudowy gospodarczej i gara¿owej
na terenie jako towarzysz¹cej zabudowie mieszkaniowej;
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3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1., za wyj¹tkiem
terenów wymienionych w ust, 3, w zakresie parametrów i
wska�ników zabudowy ustala siê:

1) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 9 m;

2) liczba kondygnacji nie wiêksza ni¿ 2;

3) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 40% powierzchni
dzia³ki;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki;

5) dachy p³askie lub strome o k¹cie nachylenia po³aci 30 - 45°;

6) dla budynku gospodarczo-gara¿owego powierzchniê za-
budowy nie wiêksz¹ ni¿ 40 m2 o wysoko�ci jednej kondy-
gnacji plus poddasze u¿ytkowe (do 3 m dla budynków o
dachu p³askim i 5 m dla budynków o dachu stromym).

3. Na terenach 36MN, 38MN, 54MN, 55MN, 56MN w
zakresie parametrów i wska�ników zabudowy ustala siê:

1) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 12 m;

2) liczba kondygnacji nie wiêksza ni¿ 3;

3) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 40% powierzchni
dzia³ki;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki;

5) dachy p³askie lub stronie o k¹cie nachylenia po³aci 30-45°;

6) dla budynku gospodarczo-gara¿owego powierzchniê za-
budowy nie wiêksz¹ ni¿ 40 m2 o wysoko�ci jednej kondy-
gnacji plus poddasze u¿ytkowe (do 3 m dla budynków o
dachu p³askim i 5 m dla budynków o dachu stromym).

4. Na terenach 54MN, 55MN, 56MN ustala siê:

1) mo¿liwo�æ zachowania dotychczasowej funkcji mieszka-
niowej wielorodzinnej;

2) zakaz rozbudowy i realizacji nowej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej.

5. Usta³a siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿:

1) 450 m2 dla zabudowy bli�niaczej;

2) 700 m dla zabudowy wolnostoj¹cej.

6. Dla zabudowy mieszkaniowej bli�niaczej dopuszcza
siê rozbudowê, nadbudowê i przebudowê w granicy dzia³-
ki przy jednoczesnym spe³nieniu ustaleñ okre�lonych w
ust. 2, 3, 4.

§16. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1M W/U - 5MW/U usta³a siê mo¿liwo�æ
realizacji:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - jako utrzyma-
nie istniej¹cej zabudowy, bez mo¿liwo�ci lokalizacji no-
wych budynków;

2) zabudowy us³ugowej, za wyj¹tkiem terenu 3MW/U, dla
którego dopuszcza siê wy³¹cznie adaptacjê istniej¹cej za-
budowy na funkcjê us³ugow¹.

2. Funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mog¹
wystêpowaæ ³¹cznie lub samodzielnie w ramach dzia³ki/bu-
dynku.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1., w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 12 m;

4) liczba kondygnacji nie wiêksza ni¿ 3;

5) dachy p³askie lub strome o k¹cie nachylenia po³aci od 30
do 40°.

4. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 600 m2.

§17. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1MN/U -29MN/U ustala siê mo¿liwo�æ
realizacji:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zabudowy us³ugowej.

2. Funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mog¹
wystêpowaæ ³¹cznie lub samodzielnie w ramach dzia³ki/budynku.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1., w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 12 m;

4) liczba kondygnacji nie wiêksza ni¿ 3;

5) dachy p³askie lub strome o k¹cie nachylenia po³aci od 30
do 45°.

4. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 500 m2.

5. Dla zabudowy mieszkaniowej bli�niaczej oraz dla za-
budowy us³ugowej s¹siaduj¹cej z inn¹ zabudow¹ us³ugow¹
dopuszcza siê budowê, rozbudowê, nadbudowê i przebudowê
w granicy dzia³ki przy jednoczesnym spe³nieniu ustaleñ okre-
�lonych w ust. 2, 3, 4.

§18. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1U - 10U, ustala siê mo¿liwo�æ realizacji:

1) zabudowy us³ugowej, w tym handlu o powierzchni han-
dlowej do 2 000 m2;
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2) mieszkania dla w³a�ciciela jako towarzysz¹cego obiektowi
us³ugowemu, zlokalizowanego w budynku us³ugowym lub
samodzielnym budynku wolnostoj¹cym;

3) drobnej produkcji nieuci¹¿liwej dla �rodowiska.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, usta³a siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿:

a) 60% powierzchni dzia³ki na terenach 2U,

b) 50% powierzchni dzia³ki na terenach 3U, 4U, 7U, 9U, 10U,

c) 40% po wierzchni dzia³ki na terenach 1U, 5U, 6U, 8U;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 14 m;

4) liczba kondygnacji nie wiêksza ni¿ 3;

5) dachy p³askie lub strome o k¹cie nachylenia po³aci od 30°
do 40°.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 1 000 m2.

§19. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1Up, 2Up ustala siê mo¿liwo�æ realizacji
zabudowy us³ugowej przeznaczonej pod inwestycje celu pu-
blicznego.

2. Na terenie 2Up dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji
mieszkañ jako towarzysz¹cych obiektowi us³ugowemu, zloka-
lizowanych w budynku us³ugowym.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1., w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 15 m;

4) liczba kondygnacji nie wiêksza ni¿ 4;

5) dachy p³askie lub strome o k¹cie nachylenia po³aci od 30°
do 40°,

4. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2.

§20. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 1Ukr ustala siê przeznaczenia pod us³ugi
kultu religijnego, ko�ció³.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1., w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 25 m;

4) dachy o dowolnym kszta³cie i pokryciu.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2.

§21. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 1US ustala, siê mo¿liwo�æ realizacji:

1) zabudowy przeznaczonej pod us³ugi sportu i rekreacji;

2) us³ug handlu i gastronomii towarzysz¹cych funkcji sporto-
wo-rekreacyjnej, stanowi¹cej ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni u¿ytkowej budynków przeznaczonych pod
us³ugi sportu i rekreacji;

3) terenowych obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 40% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 15 m;

4) dachy o k¹cie nachylenia po³aci do 30°.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2.

§22. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1Uk, 2Uk ustala siê mo¿liwo�æ realizacji
us³ug kultury.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 15 m;

4) dachy o dowolnym kszta³cie i pokryciu.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2.

§23. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1Uo, 2Uo ustala siê mo¿liwo�æ realizacji
us³ug o�wiaty, szkolnictwa oraz obiektów i urz¹dzeñ sporto-
wych towarzysz¹cych us³ugom o�wiaty.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 40% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki;
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3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 18 m;

4) dachy o dowolnym kszta³cie i pokryciu.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 2 000 m2.

§24. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1U/P, 2U/P ustala siê mo¿liwo�æ realizacji:

1) zabudowy produkcyjnej, sk³adów, magazynów, hur-
towni;

2) zabudowy us³ugowej, w tym handlu o powierzchni han-
dlowej do 2 000 m2;

3) mieszkania dla w³a�ciciela jako towarzysz¹cego obiektowi
us³ugowemu, zlokalizowanego w budynku us³ugowym lub
samodzielnym budynku wolnostoj¹cym.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 20 m;

4) dachy o dowolnym kszta³cie i pokryciu.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 800 m2.

§25. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 1U/ZP, usta³a siê mo¿liwo�æ realizacji:

1) zabudowy us³ugowej, w tym handlu o powierzchni han-
dlowej do 2 000 m2;

2) mieszkania dla w³a�ciciela jako towarzysz¹cego obiektowi
us³ugowemu, zlokalizowanego w budynku us³ugowym lub
samodzielnym budynku wolnostoj¹cym;

3) zieleni urz¹dzonej;

4) ci¹gów pieszych i rowerowych;

5) obiektów ma³ej architektury i o�wietlenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz  za-
gospodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 60% po-
wierzchni;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;

3) wysoko�æ zabudowy nie wiêksza ni¿ 17 m;

4) liczba kondygnacji nie wiêksza ni¿ 4;

5) dachy p³askie lub strome o k¹cie nachylenia po³aci od 30°
do 40°.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 1 000 m2.

§26. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1Z/US, 2Z/US ustala siê mo¿liwo�æ
realizacji:

1) zielem urz¹dzonej;

2) ci¹gów pieszych i rowerowych;

3) obiektów ma³ej architektury;

4) urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, ustala siê:

1) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 60%
powierzchni dzia³ki.

3. Ustala siê wielko�æ nowo wydzielonych dzia³ek nie
mniejsz¹ ni¿ 2 000 m.

4. Ustala siê zakaz grodzenia terenów.

§27. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1Z -6Z, dopuszcza siê realizacjê zieleni
niskiej i wysokiej oraz obiektów ma³ej architektury i o�wietlenia.

2. Nie mniej ni¿ 70% powierzchni terenów, o których
mowa w ust. 1. Nale¿y pozostawiæ jako biologicznie czynn¹ i
zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wysok¹.

3. Na terenie 5 Z obowi¹zuje zakaz u¿ytkowania gruntów
na cele niezwi¹zane z eksploatacj¹ ujêcia wody. Dopuszcza siê
wy³¹cznie realizacjê urz¹dzeñ i obiektów s³u¿¹cych ochronie
zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej przy
jednoczesnym zakazie nasadzeñ drzew mog¹cych zagroziæ
trwa³o�ci obwa³owañ przeciwpowodziowych.

4. Podzia³ terenu wy³¹cznie w ustalonych liniach rozgra-
niczaj¹cych terenów.

§28. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1ZP -12ZP dopuszcza siê realizacjê:

1) zieleni urz¹dzonej;

2) ci¹gów pieszych i rowerowych;

3) obiektów ma³ej architektury i o�wietlenia;

4) terenowych urz¹dzeñ sportowych;

5) parkingów na terenach 6ZP.

2. Nie mniej ni¿ 70% powierzchni terenów, o których
mowa w ust. 1. nale¿y pozostawiæ jako biologicznie czynn¹ i
zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wysok¹.

3. Dopuszcza siê grodzenie placów zabaw w odleg³o�ci
nie mniejszej ni¿ 1,5 m od granicy cieków wodnych.

§29. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami: 1WS - 8WS ustala siê pozostawienie
terenu jako biologicznie czynnego.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1. dopuszcza siê
realizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie przeciw powodziowej
i gospodarce wodami opadowymi.
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3. Na terenach o których mowa w ust. 1., za wyj¹tkiem
terenu 8WS dopuszcza siê realizacjê mostów i k³adek..

§30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 1E ustala siê realizacjê zabudowy prze-
znaczonej pod stacjê trafo.

2. Dopuszcza siê zabudowê kubaturow¹ o wysoko�ci nie
wiêkszej ni¿ 4m.

3. Ustala siê powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 80%
powierzchni terenu.

4. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹
ni¿ 10% powierzchni terenu.

5. Dopuszcza siê dachy o dowolnej konstrukcji i kszta³cie.

6. Ustala siê podzia³ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi
terenu.

§31. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 1K dopuszcza siê realizacjê obiektów i
urz¹dzeñ s³u¿¹cych gospodarce wodno-kanalizacyjnej.

2. Ustala siê obowi¹zek wygrodzenia terenu w sposób
zabezpieczaj¹cy przed dostêpem osób postronnych.

3. Dopuszcza siê zabudowê kubaturow¹ o wysoko�ci nie
wiêkszej ni¿ 5 m.

4. Ustala siê powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 70%
powierzchni terenu.

5. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹
ni¿ 20% powierzchni terenu.

6. Dopuszcza siê dachy o dowolnej konstrukcji i kszta³cie.

7. Ustala siê podzia³ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi
terenu.

§32. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miejsco-
wego symbolami: 1TK - 4TK dopuszcza siê realizacjê infra-
struktury i urz¹dzeñ s³u¿¹cych komunikacji kolejowej w spo-
sób i na warunkach okre�lonych przepisami odrêbnymi.

§33. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu miej-
scowego symbolem 1KDP dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji
parkingu terenowego.
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2. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹
ni¿ 20% powierzchni terenu.

3. Ustala siê podzia³ zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi
terenu.

§34. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 1KD-G ustala siê szeroko�æ w liniach rozgra-
niczaj¹cych jak na rysunku planu miejscowego.

§35. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miejsco-
wego symbolami:

1KD-Z - 3KD-Z ustala siê szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych jak na rysunku planu miejscowego.

§36. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miejsco-
wego symbolami:

1KD-L - 14KD-L ustala siê szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych jak na rysunku planu miejscowego.

§37. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miejsco-
wego symbolami: 1KDD - 29KD-D ustala siê szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu miejscowego.

§38. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miejsco-
wego symbolami: 1KD-PJ - 9KD-PJ ustala siê szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu miejscowego.

§39. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miejsco-
wego symbolami: 1KD-P - 2KD-P ustala siê szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu miejscowego.

§40. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu miejsco-
wego symbolami: 1KDW - 9KDW ustala siê szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu miejscowego.

PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

§41. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Olszewski
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXIX/173/2009

Rady Miasta Luboñ
z dnia 26 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOÑ - �STARY LUBOÑ�.

Poz.1670

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 17 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi
zmianami) w zwi¹zku z uwagami wniesionymi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Luboñ � �Stary Luboñ�, wy³o¿onego w okresie od
22.12.2008 r. do 16.01.2009 r. do publicznego wgl¹du oraz
wyznaczenia czternastodniowego terminu sk³adania uwag do
projektu planu (do 30.01.2009 r.), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

1. Uwagê wniesion¹ pismem z dnia 7.01.2009 r. przez Marka
Samulczyka, dotycz¹c¹ zmiany w tek�cie uchwa³y w §29,
dopuszczenie ogrodzenie terenu oznaczonego na rysunku
planu miejscowego symbolem 7ZP, uwzglêdniæ czê�ciowo
i dokonaæ korekty w zapisach planu, tj. wprowadziæ zapis:
�Dopuszcza siê grodzenie placów zabaw w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 1,5 m od granicy cieków wodnych� oraz
usun¹æ zapis: �Ustala siê zakaz grodzenia terenów�.

2. Uwagê wniesion¹ pismem z dnia 22.01.2009 r. przez
Dorotê Górn¹, dotycz¹c¹ mo¿liwo�ci budowy budynku
warsztatu mechaniki pojazdowej o powierzchni 60 m2 na
terenie dzia³ki nr 73/2 przy granicy z dzia³k¹ s¹siedni¹, nie
rozstrzygaæ, poniewa¿ uwaga jest bezprzedmiotowa - in-
westycja ta jest zgodna z ustalenia planu dla terenu, na
którym znajduje siê dzia³ka.

3. Uwagê wniesion¹ pismem z dnia 27.01.2009 r. przez
Wies³awê i Tadeusza Maækowiak, dotycz¹c¹ mo¿liwo�ci
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na tere-
nie dzia³ki nr 128/2, nie rozstrzygaæ, poniewa¿ uwaga jest
bezprzedmiotowa - inwestycja ta jest zgodna z ustalenia
planu dla terenu, na którym znajduje siê dzia³ka.

4. Uwagê wniesion¹ pismem z dnia 27.01.2009 r. przez Alicjê
i Krzysztofa Polaczyk, dotycz¹c¹ mo¿liwo�ci rozbudowy
domu mieszkalnego w zabudowie bli�niaczej na dzia³ce nr
64, uwzglêdniæ i dokonaæ korekty w zapisach planu dla
tego terenu, tj. wprowadziæ zapis: �w przypadku zabudowy
bli�niaczej dopuszcza siê budowê i rozbudowê budynków
na granicy dzia³ki�.

5. Uwagi wniesione pismem z dnia 30.01.2009 r. przez Piotra
Paw³a Ruszkowskiego, dotycz¹ce:

1) Po³¹czenie drogi - ul. D¹browskiego do istniej¹cej ul.
Krañcowej - nie uwzglêdniæ. Przeprowadzenie drogi
koliduje z planowanym zagospodarowaniem dzia³ki;

2) Rozwi¹zanie komunikacyjne w zwi¹zku z planowym
pod³¹czeniem projektowanego osiedla w s¹siedztwie
mpzp - uwzglêdniæ czê�ciowo, w granicach planu na-
le¿y powiêkszyæ teren 14KD-L przy skrzy¿owaniu z

26KD-D i 9KD-PJ, umo¿liwiaj¹c lepsze rozwi¹zanie
komunikacyjne, np. skrzy¿owanie typu rondo;

3) Przywrócenie funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
- uwzglêdniæ, projekt planu miejscowego zgodnie z
ustaleniami studium przewiduje na przedmiotowym
terenie zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Nale-
¿y dopu�ciæ w projekcie planu zabudowê mieszka-
niow¹ wielorodzinn¹ bez mo¿liwo�ci jej rozbudowy i
realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej;

4) Dostosowanie planu do istniej¹cej funkcji - nie uwzglêd-
niæ, ustalenia planu dopuszczaj¹ realizacjê parkingów
na terenie zieleni urz¹dzonej, pozosta³e funkcje tere-
nów okre�lone w planie miejscowym s¹ zgodne z
stanem faktycznym i/lub kierunkami okre�lonymi w
Studium.

6. Uwagi wniesione pismem z dnia 29.01.2009 r. przez PAJO
Sp. z o.o., dotycz¹ce zagospodarowania terenów zgodnie
z przedstawionym wykazem dzia³ek, gdy¿ symbole tere-
nów okre�lonych we wniosku zosta³y podane nieprawid³o-
wo i odnosi³y siê do innych terenów:

1) Umo¿liwienie zlokalizowania miejsc postojowych ob-
s³uguj¹cych inwestycjê poza granicami terenu tej inwe-
stycji (§11 ust. 3) - nie uwzglêdniæ;

2) Dopuszczenie modernizacji i zmiany lokalizacji istniej¹-
cych zjazdów po uzgodnieniu z gestorem drogi(§11 ust.
9) - nie uwzglêdniæ;

3) Zmiana maksymalnej powierzchni zabudowy z 40% na
50% (§19 ust. .2 pkt 1) - uwzglêdniæ i dokonaæ korekty
w zapisach planu, oraz rysunku planu;

4) Zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem
6Z na teren o symbolu 8U - uwzglêdniæ i dokonaæ
korekty w projekcie planu;

5) Na terenie 8U zmiana obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na
nieprzekraczaln¹ i wrysowanie jej w odleg³o�ci 8m od
terenu 1KD-G - uwzglêdniæ i dokonaæ korekty w rysun-
ku planu;

6) Wyznaczyæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla terenu
8U w odleg³o�ci 6m od terenu 3TK i 4m od terenu 10ZP
- uwzglêdniæ i dokonaæ korekty w rysunku planu.

7. Uwagê wniesion¹ pismem z dnia 30.01.2009 r. przez PAJO
PLUS Sp. z o.o., dotycz¹c¹ zmiany tekstu uchwa³y w §26
ust. 1 pkt 1, tj. zwiêkszenia powierzchni handlowej z 2 000
m2 do 20 000 m2 nie uwzglêdniæ, poniewa¿ zapis ten by³by
niezgodny z obowi¹zuj¹cym �Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lu-
boñ� z dnia 25 wrze�nia 2008 r.
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXIX/173/2009

Rady Miasta Luboñ
z dnia 26 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZAPISANYCH
W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOÑ - �STARY LUBOÑ�,

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

Poz.1670, 1671

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

1. Na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Luboñ - �Stary Luboñ� prze-
widuje siê nastêpuj¹ce inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, komunikacji i in¿ynierii, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy:

1) przebudowa oraz rozbudowa istniej¹cych i realizacja-
nowych dróg;

2) budowa, rozbudowa i ewentualna przebudowa sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
elektrycznej;

2. Nie okre�la siê harmonogramu realizacji wymienionych
inwestycji.

3. Powy¿ej wymienione inwestycje mog¹ byæ finansowane z
�rodków w³asnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji
unijnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, maj¹-
cych na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.

1671

UCHWA£A Nr XXIX/176/2009 RADY MIASTA LUBOÑ

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Luboniu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n.zm) Rada Miasta Luboñ
uchwala, co nastêpuje:

§1. W Statucie Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w
Luboniu wprowadzonym uchwa³¹ nr XXXVIII/185/2005 Rady
Miasta Luboñ z dnia 21 lipca 2005 r. wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

1. W paragrafie 3 po s³owach: �spo³ecznej�, a przed s³owami:
�a w szczególno�ci�, dopisuje siê ��wiadczeñ rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych�;

2. W paragrafie 4 w ustêpie 1 po s³owie: �spo³ecznej�, a
przed kropk¹, dopisuje siê: � ustawy o �wiadczeniach
rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym i ustawy
o dodatkach mieszkaniowych�;

3. W paragrafie 4 w ustêpie 2 s³owo: �nadzór� zastêpuje siê
s³owem: �kontrola�;

4. W paragrafie 6 w ustêpie 1 po s³owie: �spo³ecznej�, a
przed s³owem: �nale¿¹cych� dopisuje siê ��wiadczeñ ro-
dzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszka-
niowych� oraz tre�æ na koñcu zdania, po s³owie: �Burmi-
strza� zastêpuje siê s³owami: �i Radê Miasta upowa¿nieñ�.

5. Paragraf 8 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

�§8

1. W o�rodku dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sekcje:

1) pomocy spo³ecznej i ds. noclegowni,

2) �wiadczeñ rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i do-
datków mieszkaniowych,

3) ekonomiczno - administracyjna


