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Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001
roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zwi¹zku uchwa³¹ nr
VIII/86/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ostrowa Wielkopolskiego terenu przy ul. Ko�ciuszki, po
stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Ostrów Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego
uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu przy
ul. Ko�ciuszki.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest obszar po³o¿ony pomiêdzy ul. Ko�ciuszki
a ul. Wroc³awsk¹, którego granice okre�lono na rysunku
planu w skali 1:1 000.

3. Za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 2.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale powo³ane s¹ artyku³y bez
bli¿szego okre�lenia, nale¿y przez to rozumieæ przepisy usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§3. 1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granice obszaru ochrony kulturowej,

5) obiekty o walorach historycznych � do zachowania,

6) granica stref wysoko�ci zabudowy,
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7) istniej¹cy szpaler drzew do zachowania,

8) strefa, o której mowa w §6 pkt 3 lit. b).

2. Pozosta³e oznaczenia graficzne posiadaj¹ znaczenie
informacyjne i sugeruj¹ce okre�lone rozwi¹zania przestrzen-
ne i regulacyjne.

§4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce
obszaru okre�lonego w §1 niniejszej uchwa³y, o ile z tre�ci
przepisu nie wynika inaczej,

2) przepisach odrêbnych � nale¿y przez to rozumieæ aktualne
w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z osta-
tecznych decyzji administracyjnych,

3) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi,
której ustalenia obowi¹zuj¹ w ramach danego terenu
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym � nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe, lokalizo-
wane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem pod-
stawowym wynikaj¹cym z ich s¹siedztwa,

5) rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1 000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y,

6) urz¹dzeniach i obiektach towarzysz¹cych � nale¿y przez to
rozumieæ obiekty i urz¹dzenia technicznego wyposa¿enia
i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, prze-
pompownie �cieków, itp.), drogi wewnêtrzne, zaplecze
parkingowe i gara¿owe (w tym trwale zwi¹zane z grun-
tem), obiekty ma³ej architektury oraz budynki gospodar-
cze dla funkcji dominuj¹cych oraz inne urz¹dzenia pe³ni¹-
ce pomocnicz¹ rolê wobec przeznaczenia podstawowego
lub dopuszczalnego,

7) us³ugach typu biurowego � nale¿y rozumieæ us³ugi zwi¹-
zane z obs³ug¹ firm i osób fizycznych o charakterze
biurowym wymagaj¹ce pomieszczenia zaplecza magazy-
nowo-sk³adowego o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 10 m2,

8) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w §3
ust. 1 pkt 1,
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9) zje�dzie � nale¿y przez to rozumieæ zjazd, o którym mowa
w §3 pkt 12 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),

10) us³ugach o�wiatowych (szkolnictwo) � nale¿y przez to
rozumieæ edukacje przedszkoln¹ i szkolnictwo podstawo-
we, szkolnictwo na poziomie wy¿szym ni¿ podstawowe,
szkolnictwo na poziomie wy¿szym ni¿ �rednie, kszta³cenie
ustawiczne doros³ych, pozosta³e formy kszta³cenia i edu-
kacji a tak¿e dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ oraz dzia-
³alno�æ domów i o�rodków kultury.

Rozdzia³ II

Ustalenia szczegó³owe

§5. Okre�la siê, ograniczone liniami rozgraniczaj¹cymi,
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania:

1) zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem MW/U, dla którego ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja:

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- us³ug o�wiatowych (szkolnictwa),

- obiektów sportowo-widowiskowych (hale sporto-
wo-widowiskowe, boiska itp.)

- hoteli i innych obiektów noclegowych turystyki, z
wy³¹czeniem pól kempingowych i karawaningo-
wych,

- us³ug typu biurowego, us³ug gastronomii, punktów
naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowe-
go, handlu detalicznego z wy³¹czeniem obiektów, o
których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy,

b) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:

- obiektów ma³ej architektury,

- obiektów administracji i policji,

- gabinetów lekarskich i stomatologicznych,

- zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy
biologicznej,

- zieleni parkowej,

- parkingów publicznych,

- punktów obs³ugi pocztowej i telekomunikacyjnej,

- kina i teatru,

- elementów ochrony akustycznej,

2) urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem E, dla którego ustala siê przeznaczenie pod-
stawowe: teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê elektryczn¹.

3) droga klasy �G� g³ówna, oznaczony na rysunku symbo-
lem KDG, dla którego ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � fragment projektowanej
drogi publicznej,

b) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja �cie¿ek rowe-
rowych oraz sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
nie koliduj¹cej z przeznaczeniem podstawowym i na
warunkach zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§6. Okre�la siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego:

1) ustala siê zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowych w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 20 m od zabudowy
mieszkaniowej lub zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub
czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y, przy czym miejsca
dostêpne dla ludzi nie mog¹ siê znale�æ w zasiêgu pó³
elektromagnetycznych o warto�ciach przekraczaj¹cych
warto�ci dopuszczalne okre�lone w przepisach odrêb-
nych,

2) ustala siê zakaz realizacji naziemnych wolnostoj¹cych
indywidualnych gara¿y i budynków gospodarczych,

3) dla funkcji mieszkaniowej lokalizowanej na terenie MW/U:

a) minimum 50% miejsc postojowych nale¿y wyznaczyæ
w parkingach (gara¿ach) podziemnych, przy czym
dopuszcza siê aby dolny poziom stropu kondygnacji
parkingowej (gara¿owej) by³ wyniesiony nie wiêcej ni¿
1 m ponad teren,

b) dla zabudowy lokalizowanej w strefie do 40 m licz¹c
od linii rozgraniczaj¹cej od strony ul. Wroc³awskiej
funkcje mieszkaniowe nale¿y lokalizowaæ na wy¿szych
kondygnacjach, lecz nie ni¿ej ni¿ na 1 piêtrze (2 kon-
dygnacji nadziemnej) budynku.

§7. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dzia³alno�æ us³ugowa realizuj¹ca ustalenia niniejszego pla-
nu nie powinna przekroczyæ standardów jako�ci �rodowi-
ska poza granicami dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³
prawny i na której zlokalizowana jest dana inwestycja,

2) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do
gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych,

3) ka¿dy teren, na którym mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia
powierzchni substancjami szczególnie szkodliwymi dla
�rodowiska wodnego (ropopochodnymi lub innymi sub-
stancjami chemicznymi), nale¿y utwardziæ i skanalizowaæ,
a zanieczyszczenia winny byæ zneutralizowane zgodnie z
przepisami odrêbnymi,

4) w granicach obszaru objêtego planem ustala siê zakaz
lokalizacji przedsiêwziêæ, dla których zgodnie z przepisami
odrêbnymi wymagane jest, b¹d� mo¿e byæ wymagane
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko,

5) ograniczenie okre�lone w pkt 4 nie dotyczy inwestycji
zwi¹zanych z realizacj¹ dróg publicznych, gara¿y, parkin-
gów oraz sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej a tak¿e
stacji paliw p³ynnych, stacji obs³ugi �rodków transportu,
strzelnic zlokalizowanych wewn¹trz budynków, obiektów
widowiskowo-sportowych i zespo³ów zabudowy us³ugo-
wej.
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6) w przypadku lokalizacji na terenie MW/U zabudowy wie-
lorodzinnej mieszkaniowo-us³ugowej lub us³ug o�wiato-
wych wyznacza siê wymóg zachowania dla tej zabudowy
poziomów ha³asu poni¿ej dopuszczalnego lub na pozio-
mie okre�lonym w przepisach odrêbnych odpowiednio jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej i tere-
nów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym poby-
tem dzieci i m³odzie¿y,

7) w przypadku konieczno�ci zastosowania elementów ochro-
ny akustycznej (ekrany akustyczne, okna o podwy¿szonej
izolacyjno�ci akustycznej itp.) zwi¹zanej z emisj¹ ha³asu,
koszty ich instalacji ponosi inwestor,

8) przed podjêciem dzia³alno�ci inwestycyjnych, ustala siê
obowi¹zek zdjêcia warstwy próchniczej z czê�ci przezna-
czonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastêpnie odpowiednie jej zagospodarowanie.

§8. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) wyznacza siê oznaczone na rysunku planu obiekty o
walorach historycznych - do zachowania, w stosunku do
których ustala siê:

a) obowi¹zek zachowania lub odtworzenia elementów
architektonicznych:

- bry³y obiektu i dachu, co do kszta³tu i materia³u,

- podzia³ów elewacji,

- uk³adu stolarki okiennej i drzwiowej,

b) zakaz prowadzenia przewodów wentylacyjnych i dy-
mowych po elewacji budynku,

2) ustanawia siê obszar ochrony kulturowej w granicach,
którego nale¿y:

a) now¹ zabudowê dostosowaæ do zabudowy historycz-
nej, o której mowa w pkt 1, w zakresie:

- formy i bry³y budynku,

- podzia³ów elewacji,

- formy i uk³adu stolarki okiennej i drzwiowej,

b) zachowaæ istniej¹cy szpaler drzew oznaczony na ry-
sunku planu,

c) zachowaæ g³ówne elementy uk³adu urbanistycznego,
w zakresie zasad lokalizacji budynków, zieleni i ci¹gów
komunikacyjnych z zaleceniem pozostawienia obszaru
wy³¹czonego z zabudowy w kszta³cie prostok¹ta, któ-
rego proponowan¹ lokalizacjê i wielko�æ przedstawio-
no na rysunku planu,

3) dzia³ania projektowe, remontowe i inwestycyjne w zakre-
sie, o którym mowa w pkt 1 i 2 nale¿y uzgodniæ ze
s³u¿bami ochrony zabytków.

2. Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 z pó�n. zm.) stosuje siê odpowiednio.

§9. 1. Teren okre�lony w §5 pkt 3 stanowi obszar prze-
strzeni publicznej.

2. Okre�la siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ technicznych i zie-
leni oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w
formie niekoliduj¹cej z przeznaczeniem podstawowym i
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

2) ustala siê zakaz umieszczania obiektów ma³ej architektury
oraz no�ników reklamowych.

§10. 1. Okre�la siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie
zabudowy, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW/U liczone od linii rozgraniczaj¹cej:

1) od strony ulicy Wroc³awskiej � 10 m,

2) od pozosta³ych terenów � 6 m,

3) dopuszcza siê sytuowanie �ciany budynku, zwróconego
�cian¹ bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronê
granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹, w odleg³o�ci 1,5 m
od tej granicy lub bezpo�rednio przy granicy,

2. Okre�la siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy dla za-
budowy lokalizowanej na terenie MW/U:

1) po wschodnie stronie granicy stref wysoko�ci zabudowy
- 15 m,

2) po zachodniej stronie granicy strefy wysoko�ci zabudowy
- w nawi¹zaniu do najbli¿szego budynku o walorach
historycznych, oznaczonego na rysunku planu.

3. Okre�la siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dla
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U: 45%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

4. Okre�la, nastêpuj¹c¹ zasadê kszta³towania dachów:
dopuszcza siê, z zastrze¿eniem §8 ust. 1 pkt 2 i 3, stosowanie
dowolnych form dachów.

5. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnych dla terenu
MW/U nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 35% dzia³ki budowlanej, lecz
nie mniej ni¿ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

6. Dla budynków istniej¹cych w momencie wej�cia w
¿ycie niniejszej uchwa³y a niespe³niaj¹cych parametrów i
wska�ników okre�lonych w niniejszej uchwale dopuszcza siê
ich remont i bie¿¹c¹ konserwacjê oraz rozbiórkê a ewentualn¹
odbudowê, rozbudowê, nadbudowê dopuszcza siê jedynie w
istniej¹cym obrysie budynku b¹d� fundamentów a tak¿e
zgodnie z parametrami okre�lonymi w uchwale.

§11. W niniejszym planie nie wystêpuj¹ obszary wyma-
gaj¹ce okre�lenia granic terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w
tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpie-
czeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych.

§12. 1. W granicach terenu objêtego planem nie wystê-
puj¹ obszary wymagaj¹ce okre�lenia szczegó³owych zasad i
warunków scalania i podzia³u nieruchomo�ci.

2. Podzia³ dzia³ek nale¿y realizowaæ na nastêpuj¹cych
zasadach:
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1) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dzia³ek nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 500 m2,

2) dopuszcza siê, z zastrze¿eniem §16 pkt 3, wydzielenie
dzia³ek o parametrach innych ni¿ okre�lone w niniejszym
paragrafie w celu wydzielenia niezbêdnych dzia³ek dla
realizacji uk³adów komunikacyjnych i urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej z zachowaniem warunków wynikaj¹cych
z przepisów odrêbnych.

§13. Okre�lenia szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu zgodnie z §6
niniejszej uchwa³y.

§14. 1. W granicach obszaru objêtego planem nie ustala
siê sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

2. Art. 35 ustawy stosuje siê odpowiednio.

Rozdzia³ III

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§15. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê, co
nastêpuje:

1) ustalenia ogólne:

a) dopuszcza siê zgodnie z przepisami odrêbnymi prze-
budowê istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej, w
tym koliduj¹cej z zagospodarowaniem realizuj¹cym
ustalenia planu,

b) nowe i przebudowywane sieci infrastruktury technicz-
nej nale¿y prowadziæ jako sieci podziemne (kablowe),

2) zaopatrzenie w wodê nale¿y realizowaæ z lokalnej sieci
wodoci¹gowej,

3) �cieki komunalne nale¿y odprowadziæ do lokalnej sieci
kanalizacyjnej,

4) �cieki wód opadowych i roztopowych nale¿y odprowadziæ
do lokalnych odbiorników tych wód, przy czym dopuszcza
siê ich odprowadzenie do gruntu zgodnie z przepisami
odrêbnymi dotycz¹cymi ochrony �rodowiska oraz wód,

5) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej niskiego i �redniego
ci�nienia

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:

a) z lokalnej sieci energetycznej,

b) na terenie MW/U dopuszcza siê mo¿liwo�æ budowy
nowej stacji transformatorowej,

7) zaopatrzenie w ciep³o � nale¿y stosowaæ �ród³a zdalaczyn-
ne lub lokalne kot³ownie wytwarzaj¹ce ciep³o z wykorzy-
staniem ekologicznych paliw (np. gaz, olej opa³owe itp.)
oraz technologii spalania o niskiej emisji zanieczyszczeñ
do atmosfery,

8) gospodarka odpadami:

a) zgodnie z przepisami odrêbnymi,

b) w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu nale-
¿y przewidzieæ miejsce na lokalizacjê pojemników do
zbierania i segregacji odpadów.

§16. W zakresie komunikacji ustala siê, co nastêpuje:

1) wyznacza siê teren drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDG: jako rezerwê terenu pod budowê drogi
miejskiej klasy �G� g³ówna,

2) dostêp komunikacyjny:

a) dla terenu oznaczonego symbolem E nale¿y zapewniæ
poprzez teren oznaczony symbolem MW/U,

b) ewentualna obs³uga komunikacyjna (zjazdy) od strony
ul. Wroc³awskiej na warunkach i w uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ drogi,

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych geodezyjnie dróg
wewnêtrznych, przy czym ich szeroko�æ w liniach rozgra-
niczaj¹cych nie mo¿e mieæ mniej ni¿ 10 m oraz musi byæ
dostosowana do wymagañ przepisów odrêbnych a w
szczególno�ci przepisów dotycz¹cych ochrony przeciwpo-
¿arowej,

4) ustala siê, z zastrze¿eniem lit. c) obowi¹zek zapewnienia
miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta-
³ych i przebywaj¹cych okresowo w ilo�ciach, nie mniej ni¿:

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 25 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej lecz nie mniej
ni¿ 2 miejsca postojowe,

c) 4 miejsca postojowe plus po 1 miejscu postojowym na
ka¿dy pokój hotelowy.

Rozdzia³ IV

Ustalenia koñcowe

§17. 1. Ustala siê stawki procentowe, na podstawie, któ-
rych ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
w wysoko�ci 30%.

2. Dla gruntów zbywanych na rzecz gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski op³ata jednorazowa w przypadku zbycia nieru-
chomo�ci nie bêdzie pobierana.

Rozdzia³ V

Przepisy koñcowe

§18. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Ostrów Wielkopolski.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak
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1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego terenu przy ul. Ko�ciuszki wy³o¿ony zosta³ do
publicznego wgl¹du w dniach od 28.07.2008 r. do
26.08.2008 r.

2. Zgodnie z terminem okre�lonym na podstawie art. 17 pkt
11 ustawy termin sk³adania uwag up³yn¹³ w dniu 10.09.2008
r. i w tym terminie wp³ynê³y 4 uwagi do ustaleñ planu z
czego 3 uwagi zosta³y uwzglêdnione.

3. Czwarta uwaga z³o¿ona przez Areszt �ledczy w Ostrowie
Wielkopolskim dotycz¹ca uwzglêdnienia w projekcie pla-
nu przeznaczenia terenu objêtego planem na cele dydak-
tyczne i penitencjarne S³u¿by Wiêziennej w czê�ci zosta³a
nieuwzglêdniona:

1) obszar objêty planem, oznaczony symbolem MW/U
przeznaczony zosta³ pod funkcje mieszkalno-us³ugowe
w tym tak¿e pod funkcje szkolnictwa i w tym zakresie
uwaga jest zgodna z ustaleniami projektu planu,

2) jednak¿e przeznaczenie terenu MW/U pod funkcje pe-
nitencjarne S³u¿by Wiêziennej jest niezgodne z projek-
towanym przeznaczeniem zapisanym w projekcie pla-
nu przed³o¿onym do publicznego wgl¹du,

3) ponadto na etapie sk³adania wniosków do planu miej-
scowego wp³ynê³o pismo Stowarzyszenia �Nowy
Ostrów� sprzeciwiaj¹ce siê dopuszczeniu na przed-
miotowym terenie mo¿liwo�ci lokalizacji zak³adu peni-
tencjarnego,

4) zgodnie z ustaleniami �Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXI/429/2009

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2009 roku

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Miasto Ostrów Wielkopolski� obszar objêty planem
jest mo¿liwy do przeznaczenia na funkcje niekoliduj¹ce
z zagospodarowaniem terenów s¹siednich, które to
tereny zagospodarowane s¹ zabudow¹ wielorodzinn¹
wraz us³ugami podstawowymi (sklepy, drobne punkty
us³ugowe itp.) uzupe³niaj¹cymi funkcje mieszkaniowe,

5) zgodnie z 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 z pó�n. zm.) rada miasta
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
�ci z ustaleniami studium,

6) bior¹c pod uwagê po³o¿enie terenu w bezpo�rednim
s¹siedztwie centrum miasta, w�ród zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej oraz fakt wykorzystywania
obecnie czê�ci terenu od strony ul. Ko�ciuszki pod
funkcje zwi¹zane ze szkolnictwem Prezydent miasta
rozstrzygn¹³ o nieuwzglêdnieniu uwagi w czê�ci doty-
cz¹cej wprowadzenia w obszar objêty planem funkcji
penitencjarnych S³u¿by Wiêziennej jako niezgodnej z
ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski�,

7) bior¹c pod uwagê powy¿sze Rada Miejska Ostrowa
Wielkopolskiego przychyla siê do rozstrzygniêcia Pre-
zydenta miasta i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglêd-
nieniu uwagi w zakresie wniosku o dopuszczenie loka-
lizacji w obszarze objêtym planem funkcji penitencjar-
nych.
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UCHWA£A Nr XXXI/430/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrowa Wielkopolskiego w czê�ci ulicy Poznañskiej

Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001
roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zwi¹zku uchwa³¹ nr

XI/153/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w czê�ci ul. Poznañskiej,
po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami studium uwa-


