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UCHWAŁA NR IX/124/2011 RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala 
sić, co nastćpuje:  

§ 1.  W uchwale Nr XVIII/258/2004 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, 
wprowadza sić nastćpujące zmiany: w §1 pkt 2, w §2 
pkt 1 oraz w §3 pkt 1 wyrażenia ,,Komisji Ochrony 
Ċrodowiska, Gospodarki Komunalnej i Mienia Miasta 
Rady Miejskiej Kalisza” zastćpuje sić wyrażeniami 

,,komisji Rady Miejskiej Kalisza właċciwej do spraw 
mienia komunalnego”.  
 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Kalisza.  
 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.  
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza  

(-) Grzegorz Sapiĉski 
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UCHWAŁA NR VIII/87/2011 RADY MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Łanowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 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 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 
XLV/580/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopol-
skiego z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu w rejonie ul. Łanowej, Rada Miejska 
Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne  

 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w rejonie ul. Łanowej 
w Ostrowie Wielkopolskim, po stwierdzeniu zgodno-
ċci przyjćtych w nim rozwiązaĉ z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 
zwany dalej „planem”. 

2. Integralną czćċć uchwały stanowią: 
1) rysunek planu, sporządzony w skali 1: 1000, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej Ostrowa Wiel-

kopolskiego o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej Ostrowa Wiel-
kopolskiego o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Plan obowiązuje w granicach okreċlonych na 
rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci nie wićkszym 
niż 12°; 

2) „działce” - należy przez to rozumieć pojćcie 
„działki budowlanej” okreċlone w ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.); 

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą mini-
malną odległoċć od linii rozgraniczającej, 
w jakiej można sytuować ċcianć zewnćtrzną 
budynku; 

4) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć linić, oznaczoną na rysunku pla-
nu, przy której należy sytuować co najmniej 
50% długoċci ċciany frontowej budynku. 
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W pozostałych 50% długoċci ċciany frontowej 
budynku dopuszcza sić równoległe cofnićcie 
w stosunku do obowiązującej linii zabudowy 
ċciany frontowej na odległoċć nie wićkszą niż 
3 m lub równoległe wysunićcie takich ele-
mentów jak: wykusze, balkony, tarasy, gale-
rie, loggie, schody zewnćtrzne, pochylnie, 
rampy - na odległoċć nie wićkszą niż 1,5 m 
oraz okapy, gzymsy - na odległoċć nie wićk-
szą niż 0,8 m; 

5) „powierzchni zabudowy” – należy przez to ro-
zumieć sumć powierzchni wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, mierzoną po 
obrysie ich ċcian zewnćtrznych, 
z wyłączeniem takich elementów jak: schody, 
rampy, tarasy, balkony; 

6) „reklamie” – należy przez to rozumieć wszel-
kie urządzenia bćdące noċnikami informacji 
lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, nie bćdące szyldem, 
tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach drogo-
wych; 

7) „stacji bazowej telefonii komórkowej” – nale-
ży przez to rozumieć obiekt radiokomunika-
cyjny składający sić z urządzeĉ elektro-
przesyłowych, konstrukcji wsporczej, zesta-
wów anten i kontenerów technicznych; 

8) „szyldzie” – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przedsić-
biorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania 
działalnoċci; 

9) „tablicy informacyjnej” – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji lokalnej, 
informacji turystycznej, przyrodniczej lub 
edukacji ekologicznej; 

10) „terenie” – należy przez to rozumieć po-
wierzchnić o okreċlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

11) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej Ostrowa Wielko-
polskiego; 

12) „usługach nieuciążliwych” – należy przez to 
rozumieć usługi nie zaliczone do przedsić-
wzićć mogących zawsze i potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko w rozumie-
niu przepisów odrćbnych. 

 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe  

 
§ 3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie na-
stćpujące obowiązujące ustalenia planu: 

1) granica obszaru objćtego planem, 
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, 

4) przeznaczenie terenu – oznaczone barwą 
i symbolem literowym lub literowym 
i cyfrowym. 

 
§ 4. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami MN1 – MN16; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN/U1 – MN/U4; 

3) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
U/MN; 

4) teren zabudowy usługowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem U; 

5) tereny dróg publicznych – dojazdowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDD1 – KDD10; 

6) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDW1 – KDW6; 

7) teren elektroenergetyki – stacji transformato-
rowej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem E . 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) ustala sić: 
a) sytuowanie budynków zgodnie z obowiązują-

cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
okreċlonymi w planie; 

b) stosowanie dachówki ceramicznej lub mate-
riałów dachówkopodobnych do pokrycia da-
chów budynków, w odcieniach czerwieni, 
brązu i grafitu, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. g; 

2) dopuszcza sić: 
a) umieszczanie szyldów, o powierzchni nie 

wićkszej niż 0,5 m2, wyłącznie na elewacjach 
budynków lub na ogrodzeniach, z zastrzeże-
niem § 12 pkt 2 lit. i; 

b) lokalizacjć tablic informacyjnych, o po-
wierzchni nie wićkszej niż 1 m2 i wysokoċci 
nie wićkszej niż 2 m; 

c) lokalizacjć słupów ogłoszeniowo – reklamo-
wych na terenie U, o powierzchni podstawy 
nieprzekraczającej 1,4 m2 i o wysokoċci nie-
przekraczającej 3,5 m 

d) lokalizacjć obiektów małej architektury; 
e) stosowanie elewacji budynków z cegły klin-

kierowej; 
f) stosowanie elementów drewnianych na ele-

wacjach budynków; 
g) stosowanie dowolnych materiałów do pokry-

cia dachów płaskich; 
3) zakazuje sić: 
a) lokalizacji reklam; 
b) lokalizacji wolnostojących stacji bazowych te-

lefonii komórkowej na terenach MN1 – MN16; 
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c) lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury 
technicznej; 

d) lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyjąt-
kiem obiektów niezbćdnych przy budowie 
budynków i budowli, wznoszonych wyłącznie 
na czas budowy; 

e) lokalizacji ogrodzeĉ z betonowych elementów 
prefabrykowanych lub pełnych murów, 
z zastrzeżeniem § 11 pkt 2 lit. e; 

f) stosowania materiałów z blachy i z PCV jako 
elementów elewacyjnych, przy czym dopusz-
cza sić wykorzystanie tych materiałów wy-
łącznie do tworzenia detali architektonicz-
nych, okien lub rynien. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala sić: 
a) ochronć powietrza, wód i powierzchni ziemi 

zgodnie z przepisami odrćbnymi; 
b) segregacjć, gromadzenie i dalsze zagospoda-

rowanie odpadów zgodnie z Gminnym pla-
nem gospodarki odpadami dla miasta Ostro-
wa Wielkopolskiego oraz zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi; 

c) obowiązek przebudowy urządzeĉ drenarskich 
na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą sie-
ci drenarskiej w przypadku wystąpienia kolizji 
tych urządzeĉ z lokalizowanymi obiektami 
budowlanymi; 

d) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych 
pozyskanych podczas prac w obrćbie terenu 
lub usuwania ich zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

e) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi 
przeprowadzenie rekultywacji, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

f) zachowanie, poprzez stosowanie dostćpnych 
ċrodków technicznych i technologicznych, 
okreċlonych przepisami odrćbnymi, dopusz-
czalnych poziomów hałasu w ċrodowisku dla 
terenów MN, jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla tere-
nów MN/U, U/MN i U, jak dla terenów miesz-
kaniowo-usługowych; 

g) zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia powierzchni gruntu na 
terenach KDD i U, z uwzglćdnieniem wyma-
gaĉ sieci infrastruktury technicznej oraz prze-
pisów odrćbnych; 

2) dopuszcza sić: realizacjć maksymalnie jednej 
kondygnacji podziemnej na terenach MN, 
MN/U, U/MN i U; 

3) zakazuje sić: 
a) lokalizacji przedsićwzićć mogących zawsze 

lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, w rozumieniu przepisów odrćb-
nych, z wyjątkiem dopuszczonych w planie 
lub przepisami odrćbnymi; 

b) lokalizacji źródeł hałasu, przekraczających do-
puszczalne standardy akustyczne w ċrodowi-
sku, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

c) stosowania do celów grzewczych paliw in-
nych niż niskoemisyjne, takich jak: gaz ziem-
ny, energia elektryczna, olej opałowy lekki, 
paliwa odnawialne. 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić obowiązek uzgadniania z właċciwym orga-
nem ochrony zabytków inwestycji związanych 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, 
a wymagających przeprowadzenia prac ziemnych, 
celem ustalenia ewentualnego zakresu badaĉ arche-
ologicznych. 
 
§ 8. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
sić ustaleĉ ze wzglćdu na brak okreċlenia obszarów 
przestrzeni publicznej w studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN: 

1) ustala sić: 
a) lokalizacjć na działce maksymalnie jednego 

budynku mieszkalnego i jednego garażu albo 
budynku gospodarczo – garażowego; 

b) sytuowanie budynków mieszkalnych jako 
wolnostojących; 

c) sytuowanie garaży i budynków gospodarczo 
– garażowych jako dobudowanych do budyn-
ków mieszkalnych lub wbudowanych 
w budynki mieszkalne, z zastrzeżeniem pkt 
2 lit. b; 

d) wielkoċć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie wićcej niż 30%, 
lecz nie wićcej niż 300 m2; 

e) powierzchnić zabudowy garażu albo budynku 
gospodarczo – garażowego – nie wićcej niż 
60 m2; 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niż 50% powierzchni działki; 

g) wysokoċć zabudowy nie wićkszą niż: 
- dla budynków mieszkalnych: 10 m, jako 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga 
kondygnacja jako poddasze użytkowe;  
- dla garaży i budynków gospodarczo – gara-
żowych: 3,5 m w przypadku dachu płaskiego 
albo 5 m w przypadku dachu stromego; 

h) geometrić dachów:  
 -dla budynków mieszkalnych: strome - dwu-

spadowe, o kącie nachylenia połaci od 35° do 
45°, usytuowane główną kalenicą równolegle 
do dróg KDD3,KDD4 i KDD5 oraz w co naj-
mniej 70% prostopadle do dróg KDD1 – po jej 
zachodniej stronie, KDD2 i KDD10; 
z zastrzeżeniem pkt 2 lit. k; 

  -dla garaży i budynków gospodarczo – gara-
żowych: dowolne; 

i) linie zabudowy: 
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  - obowiązujące: 6 m od linii rozgraniczają-
cych dróg - zgodnie z rysunkiem planu, 
z zastrzeżeniem lit. j i pkt 2 lit. c;  

 - nieprzekraczalne: 6 m od linii rozgraniczają-
cych dróg - zgodnie z rysunkiem planu, 
z zastrzeżeniem lit. j;  

 - dla garaży i budynków gospodarczo – gara-
żowych sytuowanych jako dobudowanych do 
budynków mieszkalnych, obowiązujące linie 
zabudowy stanowią nieprzekraczalne linie za-
budowy; 

j) zachowanie linii zabudowy nie jest wymaga-
ne przy sytuowaniu urządzeĉ elektroenerge-
tycznych, w tym stacji transformatorowych; 

k) obsługć komunikacyjną działek bezpoċrednio 
z dróg wyznaczonych w planie lub z dróg 
przyległych do obszaru planu; 

l) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 
2 miejsc postojowych, wliczając w to miejsca 
w garażu albo budynku gospodarczo – gara-
żowym oraz dodatkowo 1 miejsca postojo-
wego w przypadku lokalizacji w budynku 
mieszkalnym lokalu usługowego; 

2) dopuszcza sić: 
a) wydzielanie działek o powierzchni nie mniej-

szej niż 700m2, oraz nie mniejszej niż 600m2 
na terenach MN10, MN11 i MN12, szerokoċci 
frontów nie mniejszej niż 20 m i przebiegu 
granic prostopadłym lub zbliżonym do pro-
stopadłego do dróg, z którymi te granice sić 
łączą, z zastrzeżeniem lit. i, j; 

b) lokalizacjć garażu albo budynku gospodarczo 
– garażowego jako wolnostojącego pod wa-
runkiem usytuowania w głćbi działki, za linią 
tylnej ċciany budynku mieszkalnego; 

c) na działkach narożnych, dostćpnych z dwóch 
dróg, od których wyznaczono obowiązujące 
linie zabudowy, lokalizacjć budynku miesz-
kalnego przy jednej z tych linii; 

d) lokalizacjć obiektów infrastruktury technicz-
nej, niezbćdnej do prawidłowego funkcjono-
wania terenu; 

e) prowadzenie podziemnej infrastruktury tech-
nicznej; 

f) sytuowanie elementów technicznych budyn-
ków, takich jak kominy, anteny - nie wyżej niż 
5 m powyżej najwyższego punktu dachu; 

g) realizacjć kondygnacji podziemnej w budyn-
kach mieszkalnych, pod warunkiem przepro-
wadzenia odpowiednich badaĉ geotechnicz-
nych, przy czym poziom posadzki parteru nie 
może przekraczać 1 m ponad poziomem tere-
nu; 

h) stosowanie ogrodzeĉ w formie żywopłotów 
o wysokoċci nie wićkszej niż 2 m; 

i) wydzielanie działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyki 
o powierzchni maks. 70 m2, posiadających 
bezpoċredni dostćp do dróg; 

j) wydzielanie działek o parametrach innych niż 
wymienione w lit. a, w celu regulacji granic 
miedzy sąsiadującymi nieruchomoċciami, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

k) stosowanie w budynkach mieszkalnych czć-
ċciowo dachów wielospadowych lub płaskich, 
na powierzchni nie przekraczającej 30% po-
wierzchni całego dachu; 

l) rozbudowć lub nadbudowć istniejących bu-
dynków z zachowaniem zasad wymienionych 
w pkt 1 lit. d, e, f, g, i, przy czym geometria 
dachów rozbudowywanych lub nadbudowy-
wanych czćċci tych budynków może stanowić 
kontynuacjć geometrii dachów czćċci istnie-
jących; 

m) wydzielenie w budynku mieszkalnym lokalu 
użytkowego z przeznaczeniem na usługi nie-
uciążliwe, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) zakazuje sić lokalizacji od strony frontów dzia-
łek ogrodzeĉ innych niż ażurowe w co naj-
mniej 70% i wyższych niż 1,50 m, 
z zastrzeżeniem pkt 2 lit. h. 

 
§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN/U: 

1) ustala sić: 
a) lokalizacjć na działce maksymalnie jednego 

budynku mieszkalnego albo mieszkalno - 
usługowego z przeznaczeniem na usługi nie-
uciążliwe i jednego garażu albo budynku go-
spodarczo – garażowego; 

b) powierzchnić użytkową funkcji usługowych 
nie wićkszą niż 50% powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalno - usługowego; 

c) sytuowanie budynków mieszkalnych 
i mieszkalno – usługowych jako wolnostoją-
cych; 

d) wielkoċć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie wićcej niż 40%, 
lecz nie wićcej niż 400 m2; 

e) powierzchnić zabudowy garażu albo budynku 
gospodarczo – garażowego – nie wićcej niż 
60 m2; 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

g) wysokoċć zabudowy nie wićkszą niż: 
- dla budynków mieszkalnych i mieszkalno - 
usługowych: 8 m w przypadku dachu płaskie-
go albo 10 m w przypadku dachu stromego; 
- dla garaży i budynków gospodarczo – gara-
żowych: 3,5 m w przypadku dachu płaskiego 
albo 6 m w przypadku dachu stromego; 

h) geometrić dachów: 
  - dla budynków mieszkalnych i mieszkalno - 

usługowych: płaskie lub strome- dwuspado-
we, usytuowane główną kalenicą równolegle 
do drogi KDD3 i ulicy Przymiejskiej oraz jej 
przedłużenia, znajdujących sić poza granicami 
opracowania, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. h;  
- dla garaży i budynków gospodarczo – gara-
żowych: dowolne; 

i) linie zabudowy: nieprzekraczalne - 6 m od linii 
rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem 
planu, z zastrzeżeniem lit. j; 
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j) zachowanie linii zabudowy nie jest wymaga-
ne przy sytuowaniu urządzeĉ elektroenerge-
tycznych, w tym stacji transformatorowych; 

k) obsługć komunikacyjną działek bezpoċrednio 
z dróg wyznaczonych w planie lub z dróg 
przyległych do obszaru planu; 

l) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 
2 miejsc postojowych, wliczając w to miejsca 
w garażu albo budynku gospodarczo – gara-
żowym oraz dodatkowo co najmniej 1 miejsca 
postojowego na każde rozpoczćte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług; 

2) dopuszcza sić: 
a) wydzielanie działek o powierzchni nie mniej-

szej niż 800m2, szerokoċci frontów nie mniej-
szej niż 20 m i przebiegu granic prostopadłym 
lub zbliżonym do prostopadłego do dróg, 
z którymi te granice sić łączą, z zastrzeżeniem 
lit. f, g; 

b) lokalizacjć obiektów infrastruktury technicz-
nej, niezbćdnej do prawidłowego funkcjono-
wania terenu; 

c) prowadzenie podziemnej infrastruktury tech-
nicznej; 

d) sytuowanie elementów technicznych budyn-
ków, takich jak kominy, anteny - nie wyżej niż 
5 m powyżej najwyższego punktu dachu; 

e) realizacjć kondygnacji podziemnej w budyn-
kach mieszkalnych i mieszkalno – usługo-
wych, pod warunkiem przeprowadzenia od-
powiednich badaĉ geotechnicznych; 

f) wydzielanie nieruchomoċci przeznaczonych 
na cele infrastruktury technicznej – elektro-
energetyki o powierzchni maks. 70 m2, posia-
dających bezpoċredni dostćp do dróg; 

g) wydzielanie działek o parametrach innych niż 
wymienione w lit. a, w celu regulacji granic 
miedzy sąsiadującymi nieruchomoċciami, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

h) stosowanie w budynkach mieszkalnych i 
mieszkalno – usługowych czćċciowo dachów 
wielospadowych, na powierzchni nie przekra-
czającej 30% powierzchni całego dachu; 

i) rozbudowć lub nadbudowć istniejących bu-
dynków, zachowaniem zasad wymienionych 
w pkt 1 lit. d, e, f, g, i, przy czym geometria 
dachów rozbudowywanych lub nadbudowy-
wanych czćċci tych budynków może stanowić 
kontynuacjć geometrii dachów czćċci istnie-
jących; 

j) rozbudowć lub nadbudowć istniejących gara-
ży i budynków gospodarczo - garażowych 
usytuowanych bezpoċrednio przy granicy 
działki lub w odległoċci mniejszej niż 3 m od 
tej granicy, z zachowaniem zasad wymienio-
nych w pkt 1 lit. d, e, f, g, i, przy czym geome-
tria dachów rozbudowywanych lub nadbu-
dowywanych czćċci tych budynków może 
stanowić kontynuacjć geometrii dachów czć-
ċci istniejących; 

3) zakazuje sić lokalizacji od strony frontów dzia-
łek ogrodzeĉ innych niż ażurowe w co naj-
mniej 70% i wyższych niż 1,80 m. 

§ 11. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/MN: 

1) ustala sić: 
a) lokalizacjć na działce maksymalnie: 

- jednego budynku mieszkalnego albo miesz-
kalno – usługowego z przeznaczeniem na 
usługi nieuciążliwe; 

 - jednego budynku usługowego z przeznacze-
niem na usługi nieuciążliwe; 

 - dwóch zblokowanych garaży albo dwóch 
zblokowanych budynków gospodarczo – ga-
rażowych; 

b) powierzchnić użytkową funkcji mieszkalnej na 
działce nie wićkszą niż 160 m2; 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie wićcej niż 60%; 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

e) wysokoċć zabudowy nie wićkszą niż: 
- dla budynku mieszkalnego i mieszkalno – 
usługowego: 8 m w przypadku dachu pła-
skiego albo 10 m w przypadku dachu strome-
go; 
- dla budynku usługowego: 9 m w przypadku 
dachu płaskiego albo 11 m w przypadku da-
chu stromego; 

  - dla garaży i budynków gospodarczo – gara-
żowych: 3,5 m w przypadku dachu płaskiego 
albo 6 m w przypadku dachu stromego; 

f) geometrić dachów: dowolną; 
g) linić zabudowy nieprzekraczalną: 6 m od linii 

rozgraniczającej ulicy Przymiejskiej, znajdują-
cej sić poza granicami opracowania, zgodnie 
z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. h; 

h) zachowanie linii zabudowy nie jest wymaga-
ne przy sytuowaniu urządzeĉ elektroenerge-
tycznych, w tym stacji transformatorowych; 

i) obsługć komunikacyjną bezpoċrednio z ulicy 
Przymiejskiej, znajdującej sić poza granicami 
opracowania; 

j) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 
2 miejsc postojowych, wliczając w to miejsca 
w garażach albo budynkach gospodarczo – 
garażowych oraz dodatkowo co najmniej 
1 miejsca postojowego na każde rozpoczćte 
50 m2 powierzchni użytkowej usług; 

2) dopuszcza sić: 
a) lokalizacjć obiektów infrastruktury technicz-

nej, niezbćdnej do prawidłowego funkcjono-
wania terenu; 

b) prowadzenie podziemnej infrastruktury tech-
nicznej; 

c) sytuowanie elementów technicznych budyn-
ków, takich jak kominy, anteny - nie wyżej niż 
5 m powyżej najwyższego punktu dachu; 

d) realizacjć kondygnacji podziemnej w budynku 
mieszkalnym, mieszkalno – usługowym 
i usługowym, pod warunkiem przeprowadze-
nia odpowiednich badaĉ geotechnicznych; 
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e) lokalizacjć, przy bocznych i tylnych granicach 
działki, ogrodzeĉ z elementów prefabrykowa-
nych lub pełnych murów, do wysokoċci 2 m; 

f) wydzielanie nieruchomoċci przeznaczonych 
na cele infrastruktury technicznej – elektro-
energetyki o powierzchni maks. 70 m2, posia-
dających bezpoċredni dostćp do dróg; 

g) rozbudowć lub nadbudowć istniejących bu-
dynków, z zachowaniem zasad wymienionych 
w pkt 1 lit. c, d, e, f, g; 

h) rozbudowć lub nadbudowć istniejących gara-
ży i budynków gospodarczo - garażowych 
usytuowanych bezpoċrednio przy granicy 
działki lub w odległoċci mniejszej niż 3 m od 
tej granicy, z zachowaniem zasad wymienio-
nych w pkt 1 lit. c, d, e, f, g; 

3) zakazuje sić: 
a) lokalizacji od strony frontów działek ogrodzeĉ 

innych niż ażurowe w co najmniej 70% 
i wyższych niż 1,80 m; 

b) dokonywania wtórnych podziałów nierucho-
moċci, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. f. 

 
§ 12. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U: 

1) ustala sić: 
a) lokalizacjć budynków usługowych z przezna-

czeniem na usługi nieuciążliwe; 
b) sytuowanie budynków jako wolnostojących, 

szeregowych lub bliźniaczych; 
c) realizacjć strefy ogólnodostćpnej przestrzeni 

dla ruchu pieszego, o postulowanej lokalizacji 
zgodnie z rysunkiem planu, w ramach której 
należy wykonać: 

  - ciąg pieszy; 
  - obsadzenie zielenią niską, zimozieloną i wy-

soką granic ciągu pieszego; 
 - elementy małej architektury, takie jak: ławki, 

kosze na odpady, latarnie, w granicach każdej 
działki; 
- plac o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, 
z elementami małej architektury, wymienio-
nymi w tir. 3; 

d) lokalizacjć pasa zieleni izolacyjnej o szeroko-
ċci nie mniejszej niż 3 m wzdłuż linii rozgrani-
czającej z terenem MN/U3; 

e) lokalizacjć pasa zieleni izolacyjnej o szeroko-
ċci nie mniejszej niż 2 m, wzdłuż wschodniej 
granicy terenu, z dopuszczeniem wjazdów 
i przejċć; 

f) wielkoċć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie wićcej niż 50%; 

g) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

h) wysokoċć zabudowy nie mniejszą niż 3,5 m 
oraz nie wićkszą niż: 8 m w przypadku dachu 
płaskiego albo 11m w przypadku dachu stro-
mego; 

i) geometrić dachów: płaskie lub strome- dwu-
spadowe, przy czym geometria dachów win-
na być jednolita w ramach całego terenu, 

a geometria dachu pierwszego budynku reali-
zowanego na terenie determinuje geometrić 
dachów kolejnych budynków; 

j) linie zabudowy nieprzekraczalne: 6 m od linii 
rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem 
planu, z zastrzeżeniem lit. k; 

k) zachowanie linii zabudowy nie jest wymaga-
ne przy sytuowaniu urządzeĉ elektroenerge-
tycznych, w tym stacji transformatorowych; 

l) obsługć komunikacyjną bezpoċrednio z dróg 
KDD1, KDD3 i ulicy Przymiejskiej, znajdującej 
sić poza granicami opracowania lub poprzez 
wydzielone dojazdy; 

m) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 
1 miejsca postojowego na każde rozpoczćte 
50 m2 powierzchni użytkowej usług, z zastrze-
żeniem lit. n; 

n) zrealizowanie co najmniej 5% sumarycznej 
liczby miejsc postojowych na terenie jako 
przystosowanych dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, przy czym w granicach każdej 
działki winno sić znajdować co najmniej jed-
no takie miejsce; 

2) dopuszcza sić: 
a) wydzielenie lokalu mieszkalnego usytuowa-

nego powyżej pierwszej kondygnacji, w ra-
mach jednego budynku usługowego, o po-
wierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni 
użytkowej budynku usługowego, jednak nie 
wićcej niż 120 m²; 

b) wydzielanie działek o powierzchni nie mniej-
szej niż 3000m2, z zastrzeżeniem lit. h; 

c) zblokowanie budynków bliźniaczych i szere-
gowych w granicach działek; 

d) lokalizacjć obiektów infrastruktury technicz-
nej, niezbćdnej do prawidłowego funkcjono-
wania terenu; 

e) prowadzenie podziemnej infrastruktury tech-
nicznej; 

f) sytuowanie elementów technicznych budyn-
ków, takich jak kominy, anteny – nie wyżej niż 
5 m powyżej najwyższego punktu dachu; 

g) realizacjć kondygnacji podziemnej, pod wa-
runkiem przeprowadzenia odpowiednich ba-
daĉ geotechnicznych; 

h) wydzielanie nieruchomoċci przeznaczonych 
na cele infrastruktury technicznej – elektro-
energetyki o powierzchni maks. 70 m2, posia-
dających bezpoċredni dostćp do dróg pu-
blicznych; 

i) lokalizacjć szyldów: 
 - wolnostojących, o powierzchni nie wićkszej 

niż 3 m2 i wysokoċci górnej krawćdzi nie 
wićkszej niż 6 m; 

 - na budynkach, o powierzchni szyldu nie 
przekraczającej 10% powierzchni każdej ele-
wacji; 

3) zakazuje sić: 
a) lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
b) lokalizacji do celów usługowych obiektów 

kontenerowych, kiosków, obiektów typu 
„szczćki” itp.; 
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c) lokalizacji ogrodzeĉ, za wyjątkiem służących 
wydzieleniu miejsc składowania odpadów. 

 
§ 13. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD: 

1) ustala sić lokalizacjć jezdni oraz co najmniej 
jednostronnych chodników, z zastrzeżeniem 
pkt 2; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć pieszo-jezdni. 
 
§ 14. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW ustala sić: 

1) lokalizacjć ciągów pieszo-jezdnych; 
2) sytuowanie na terenach KDW5 i KDW6 pla-

ców do zawracania na nieprzelotowych za-
koĉczeniach pieszo – jezdni, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

 
§ 15. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E ustala sić zachowanie istniejącej stacji 
transformatorowej z dopuszczeniem jej modernizacji 
lub wymiany na nową kontenerową lub słupową. 
 
§ 16. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrćbnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem sić mas ziemnych, nie podejmuje sić usta-
leĉ, ze wzglćdu na ich nie wystćpowanie na obszarze 
objćtym planem. 
 
§ 17. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci nie podejmuje sić 
ustaleĉ. ze wzglćdu na brak obszarów wymagających 
przeprowadzenia takiej procedury w studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. 
 
§ 18. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeĉ w ich użytkowaniu 
ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji budynków oraz sadzenia 
drzew i krzewów na trasach podziemnych sie-
ci infrastruktury technicznej oraz w pasie 3 m 
od rzutu poziomego skrajnego przewodu ist-
niejących napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 0,4 kV; 

2) uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaĉ i ograniczeĉ technicznych wynika-
jących z przebiegów sieci infrastruktury tech-
nicznej i urządzeĉ melioracji, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi. 

 
§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji: 

1) ustala sić: 
a) zachowanie ciągłoċci powiązaĉ elementów 

pasów drogowych w granicach obszaru objć-
tego planem oraz z zewnćtrznym układem 
komunikacyjnym; 

b) parametry układu drogowego zgodnie 
z klasyfikacją i przepisami odrćbnymi, 
w zakresie niedefiniowanym ustaleniami pla-
nu; 

c) szerokoċć dróg publicznych i dróg wewnćtrz-
nych w liniach rozgraniczających, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

d) nakaz zapewnienia miejsc postojowych, 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych te-
renów, zawartymi w § 9 - § 12; 

2) dopuszcza sić: 
a) lokalizacjć dodatkowych, innych niż ustalo-

nych planem, elementów układu komunika-
cyjnego na terenach dróg publicznych 
i wewnćtrznych, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

b) lokalizacjć na terenach dróg publicznych 
i wewnćtrznych elementów infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) zakazuje sić lokalizacji na terenach dróg pu-
blicznych i wewnćtrznych ogrodzeĉ. 

 
§ 20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) ustala sić: 
a) zachowanie istniejących sieci infrastruktury 

technicznej, z możliwoċcią ich modernizacji, 
rozbudowy oraz przeniesienia na tereny ko-
munikacji, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b; 

b) budowć nowych sieci infrastruktury technicz-
nej w powiązaniu z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

c) lokalizacjć nowych linii elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych jako kablowych, sytu-
owanych na terenach dróg; 

d) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej; 

e) zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodocią-
gowej; 

f) odprowadzanie ċcieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. 
a; 

g) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 
h) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-

powych, z dachów budynków i terenów nie-
utwardzonych, do wód lub do ziemi 
w obszarze działki, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

i) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych pochodzących z dróg, do kanalizacji 
deszczowej, a z powierzchni utwardzonych na 
działkach, stosując rozwiązania indywidualne, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi lub do kana-
lizacji deszczowej; 

j) lokalizacjć hydrantów przeciwpożarowych 
w poboczach dróg i skrzyżowaniach ulic, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi 
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2) dopuszcza sić: 
a) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej od-

prowadzanie ċcieków bytowych do szczel-
nych bezodpływowych zbiorników; 

b) przebudowć napowietrznych linii elektro-
energetycznych na linie kablowe; 

c) budowć nowych sieci infrastruktury technicz-
nej na warunkach okreċlonych przez gesto-
rów tych sieci oraz zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

3) zakazuje sić: lokalizacji przydomowych 
oczyszczalni ċcieków. 

 

§ 21. Do czasu realizacji ustaleĉ planu, dopuszcza sić 
dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządza-
nia i użytkowania terenów. 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe  

 

§ 22. Dla całego obszaru objćtego planem ustala sić 
stawkć, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoċci 30 %. 
 
§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 
 
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

(-) Jarosław Lisicecki  
 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 216 – 20766 – Poz. 3377 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr VIII/87/2011 

Rady Miasta Ostrów Wielkopolski 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 216 – 20767 – Poz. 3377 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/87/2011 

Rady Miasta Ostrów Wielkopolski 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIEO SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
 

1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
terenu w rejonie ulicy Łanowej poddany został 
dwukrotnie procedurze wyłożenia do publicz-
nego wglądu. 

2. W trakcie pierwszego wyłożenia projektu pla-
nu do publicznego wglądu, w dniach od 
04.10.2010 r. do 26.10.2010r., wpłynćły 2 uwa-
gi dotyczące ustaleĉ planu, które rozstrzygnić-
ciem Prezydenta Miasta zostały uwzglćdnione 
w czćċci dotyczącej minimalnej wielkoċci 
działki. 

3. W trakcie drugiego wyłożenia projektu planu 
do publicznego wglądu, w dniach od 

20.12.2010 r. do 14.01.2011 r., wpłynćła 1 
uwaga, która rozstrzygnićciem Prezydenta 
Miasta została nieuwzglćdniona w czćċci do-
tyczącej zmiany klasyfikacji dróg.  

4. Rozstrzygnićcie:  
 Drogami publicznymi są w planie wyłącz-
nie drogi stanowiące podstawowy szkielet komu-
nikacyjny obszaru planu, którego drogi wewnćtrz-
ne nie tworzą. 
Rada Miejska Ostrowa przychyla sić do rozstrzy-
gnićcia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego rozstrzygając ostatecznie o nieuwzglćdnie-
niu uwagi. 
 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 216 – 20768 – Poz. 3377,3378 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/87/2011 

Rady Miasta Ostrów Wielkopolski 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA. 
 
 
1. Realizacja magistralnych instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych nastąpi z budżetu gminy Miasto 
Ostrów Wielkopolski. 
2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 1, 
nastąpi po ujćciu wiążących sić z nimi inwestycji w 
budżecie miasta. 

3. Przewiduje sić możliwoċć pokrycia czćċci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2, ze ċrodków 
pochodzących z funduszy unijnych. 
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UCHWAŁA NR VIII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Kolejową 

Na podstawie: 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 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 ze zm.), w związku uchwałą nr 
L/652/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu pomićdzy ul. Wojska Polskiego a ul. 
Kolejową, po stwierdzeniu jego zgodnoċci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów 
Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 
uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne  

 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego terenu pomićdzy ul. Wojska Polskiego 
a ul. Kolejową. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest obszar działki nr 
2 położonej przy ul. Kolejowej, którego granice okre-
ċlono na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysu-
nek planu, bćdący integralną czćċcią uchwały, sta-
nowiący załącznik nr 1. 
 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są artyku-
ły bez bliższego okreċlenia, należy przez to rozumieć 
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastć-
pujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem li-
terowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 

znaczenie informacyjne i sugerujące okreċlone roz-
wiązania przestrzenne i regulacyjne. 
 
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
dotyczące obszaru okreċlonego w § 1 niniej-
szej uchwały, o ile z treċci przepisu nie wynika 
inaczej; 

2) przepisach odrćbnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branżowe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem wynikają-
ce z ostatecznych decyzji administracyjnych; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć funkcjć wraz z urządzeniami 
i obiektami towarzyszącymi, której ustalenia 


