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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XII/174/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC 

BYDGOSKIEJ I ŁOWIECKIEJ 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 

871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 
Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Łowieckiej nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XII/175/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Dzieci Polskich 

i Ogińskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 
117 poz. 679, Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777), art. 
20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. 
U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 
poz. 159, Nr 153 poz. 901) Rada Miasta Piły uchwa-
la, co nastňpuje:  

 

 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic 
Dzieci Polskich i OgiŊskiego, zwany dalej planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ 
ulice Dzieci Polskich i OgiŊskiego, linie rozgrani-
czajņce ulic Kujawskiej i Piekarskiej oraz cieku 
wodnego, oznaczone graficznie na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ulic Dzieci Polskich 
i OgiŊskiego z ustaleniami studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły, stanowiņce za-
łņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły, 
w rejonie ulic Dzieci Polskich i OgiŊskiego 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania, stano-
wiņce załņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
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gospodarowania przestrzennego miasta Pi-
ły w rejonie ulic Dzieci Polskich i OgiŊskie-
go, stanowiņce załņcznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 

1) obszary przestrzeni publicznej, o których 
mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) tereny podlegajņce ochronie ustalone na 
podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze, narażone na niebezpieczeŊ-
stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ: 
1) zabytkowe budynki; 
2) strefa ochrony konserwatorskiej pradzie-

jowych, Ōredniowiecznych i nowożytnych 
nawarstwieŊ kulturowych miasta Piły; 

3) obszar ochrony wód podziemnych. 
3. Na obszarze objňtym planem nie ustala 

siň: 
1) szczegółowych zasad i warunków scalania 

oraz ponownego podziału nieruchomoŌci; 
2) szczególnych warunków zagospodarowa-

nia terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu; 

3) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania i użytkowania 
terenów. 

 
§ 3. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) teren administracji i usług – oznaczenie na 
rysunku – A/U; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami, oznaczenie na rysunku 
– MWu; 

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U; 

4) teren zieleni, oznaczenie na rysunku – Z; 
5) tereny komunikacji, obejmujņce: 
a) drogň zbiorczņ, oznaczenie na rysunku – 

KD-Z, 
b) drogň dojazdowņ, oznaczenie na rysunku – 

KD-D, 
c) drogi wewnňtrzne z parkingami, oznacze-

nie na rysunku – KDW/Kp, 
d) drogň pieszo-jezdnņ, oznaczenie na rysun-

ku – KDWx, 
e) tereny garaży, oznaczenie na rysunku – Kg. 

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu lecz 
różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone 
zostały dodatkowym symbolem cyfrowym. 

3. Teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami (MWu) podlega ochronie aku-
stycznej, zgodnie z przepisami o Ōrodowisku zli-
czony jest do rodzaju terenów mieszkaniowo-
usługowych. 

4. O ile na terenie zabudowy usługowej (U2), 
wprowadzona zostanie funkcja mieszkaniowa, 
teren zaliczony bňdzie do rodzaju terenów okre-

Ōlonych w przepisach o Ōrodowisku jako mieszka-
niowo-usługowe. 
 
§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne, okreŌlone na 
rysunku: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencjņ gruntów; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystňpujņce w ewidencji 
gruntów; 

3) obowiņzujņca linia zabudowy; 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy; 
5) zasady obsługi komunikacyjnej; 
6) budynki objňte ochronņ konserwatorskņ 

(formņ ochrony zabytków - na podstawie 
ustaleŊ planu miejscowego). 

2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy dotyczņ wszystkich elementów zaliczanych 
do kubatury brutto budynku, zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego. 

 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska, krajobrazu 

kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5. Ochronň Ōrodowiska zapewnia siň poprzez: 
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň i zbiorowy 

odbiór Ōcieków komunalnych oraz wód 
opadowych i roztopowych pochodzņcych 
z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni; 

2) zakaz lokalizowania usług zaliczanych do 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko; 

3) kształtowanie zabudowy, zgodnie z ustale-
niami zawartymi w planie; 

4) zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej; 

5) selektywny system zbierania odpadów oraz 
postňpowanie zgodne z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 6. 1. Na obszarze objňtym planem, zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwały, formņ ochrony 
zabytków obejmuje siň budynki nr 9 i nr 11 przy ul. 
OgiŊskiego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 
dla których obowiņzuje: 

1) zachowanie gabarytów istniejņcych budyn-
ków; 

2) zachowanie formy istniejņcych dachów; 
3) zachowanie istniejņcych detali elewacji 

wraz z wykrojem otworów okiennych oraz 
podziałem stolarki okiennej. 

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, o którym mowa w §2 ust.2 pkt 2, na 
obszarze objňtym planem wymagane jest: 
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1) zgodnie z przepisami odrňbnymi prowa-
dzenie badaŊ archeologicznych przy reali-
zacji inwestycji zwiņzanych z zabudowa-
niem i zagospodarowaniem terenu; 

2) uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na badania archeologiczne, przed wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na budowň, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 7. 1. Dla terenu administracji i usług (A/U), 
o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1, zabudowanego 
jednym budynkiem o funkcji administracyjnej 
ustala siň nastňpujņce warunki zabudowy i zago-
spodarowania: 

1) możliwoŌń zmiany funkcji na usługi; 
2) zachowanie istniejņcego budynku z pra-

wem do przebudowy, rozbudowy i nadbu-
dowy zgodnie z wyznaczonymi maksymal-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy: 

a) dach płaski o minimalnym nachyleniu wy-
nikajņcym z zastosowanego materiału po-
kryciowego dachu, 

b) wysokoŌń budynku do IV kondygnacji nad-
ziemnych, 

c) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajņca 
50% powierzchni terenu, 

d) minimalna powierzchnia terenu biologicz-
nie czynnego – 15%; 

3) dopuszcza siň rozbiórkň istniejņcego bu-
dynku, o którym mowa wyżej i realizacjň 
nowego, spełniajņcego warunki ust. 1 pkt 
2, a – d. 

2. Obowiņzkowe zapewnienie niezbňdnej ilo-
Ōci miejsc postojowych dla zatrudnionych i prze-
bywajņcych okresowo na terenie administracji 
i usług (A/U) z możliwoŌciņ wykorzystania pasów 
drogowych ul. Dzieci Polskich (KD-Z) i ul. OgiŊ-
skiego (KD-D). 
 
§ 8. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usługami (MWu), o którym mowa w §3 
ust. 1 pkt 2, obejmujņcego teren zabudowany 
budynkami mieszkalnymi z usługami i budynkami 
gospodarczymi, ustala siň: 

1) dla budynków objňtych ochronņ konserwa-
torskņ – obowiņzujņ zapisy §6 ust. 1 pkt 1 – 
3; 

2) możliwoŌń przeznaczenia na cele usługowe 
powierzchni w parterze budynków, 

3) dopuszczalnņ rozbudowň tylko w zakresie 
dociepleŊ budynków, 

4) minimalnņ powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego – 10%, 

5) dostňp komunikacyjny z drogi dojazdowej 
KD-D, poprzez teren drogi wewnňtrznej 
z parkingami – KDW/Kp. 

2. Lokalizacja miejsc postojowych 
i garażowych, dla obsługi terenu zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej z usługami MWu, może 
nastņpiń z wykorzystaniem terenu oznaczonego 

KDW/Kp oraz terenów Kg, w iloŌci nie mniejszej 
niż 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie i 1 miej-
sce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych. 
 
§ 9. 1. Tereny zabudowy usługowej (U), o których 
mowa w §3 ust. 1 pkt 3, obejmujņ nastňpujņce 
wyznaczone tereny: 

1) teren U1 – zabudowany budynkami usłu-
gowymi i garażami, z dopuszczeniem roz-
budowy, nadbudowy oraz rozbiórki istnie-
jņcych obiektów i budowy nowych obiek-
tów usługowych z zastosowaniem: 

a) zabudowy budynkiem lub zespołem bu-
dynków o wysokoŌci do 6 m od poziomu 
terenu, I kondygnacji nadziemnej z formņ 
dachu płaskiego, 

b) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 
40% powierzchni wyznaczonego terenu, 

c) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niż 20% powierzchni wyzna-
czonego terenu, 

d) obsługi komunikacyjnej z drogi dojazdowej 
KD-D (ul. OgiŊskiego), 

e) zapewnienia miejsc postojowych, w iloŌci 
nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej obiektów 
usługowych; 

2) tereny U2, U3 – zabudowane budynkami 
usługowymi z zastosowaniem: 

a) zakazu rozbudowy i nadbudowy istniejņ-
cych budynków, z wyłņczeniem dociepleŊ 
budynków i dobudowania partii wejŌcio-
wych, 

b) zachowanie istniejņcej powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

c) na terenie U2, dopuszczenia funkcji miesz-
kaniowej na poziomie II kondygnacji nad-
ziemnej, 

d) dostňpu komunikacyjnego do terenu - dro-
gņ lokalnņ KD-L (ul. Kujawska) i drogņ do-
jazdowņ KD-D (ul. OgiŊskiego), poprzez te-
reny dróg wewnňtrznych i parkingów – 
KDW/Kp. 

2. Dla wyznaczonych w planie terenów zabu-
dowy usługowej U2 i U3 ustala siň obowiņzek 
zapewnienia miejsc postojowych, z możliwoŌciņ 
wykorzystania terenów KDW/Kp i KDWx, w iloŌci 
nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2 

powierzchni użytkowej obiektów usługowych i 1 
miejsca postojowego na 1 mieszkanie. 
 
§ 10. Teren zieleni (Z), o którym mowa w §3 ust. 
1 pkt 4, przeznaczony na cele zieleni urzņdzonej, 
dla którego ustala siň: 

1) zakaz zabudowy budynkami, z wyjņtkiem 
okreŌlonych w §13 ust. 2; 

2) realizacjň zieleni niskiej; 
3) dopuszczenie realizacji przejŌń pieszych 

i mostków oraz kształtowanie zieleni 
wzdłuż cieku wodnego; 
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4) zakaz grodzenia nieruchomoŌci w odległo-
Ōci mniejszej 1,5 m od cieku wodnego 
(Młynówka). 

 

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 11. Zewnňtrzne powiņzania komunikacyjne za-
pewnia połņczony ze sobņ układ ulic: Dzieci Pol-
skich, OgiŊskiego i Kujawskiej (teren poza pla-
nem). 
 
§ 12. 1. Tereny komunikacji, o których mowa w §3 
ust. 1 pkt 5, wyznaczone na obszarze planu, obej-
mujņ: 

1) drogň zbiorczņ – czňŌń ul. Dzieci Polskich, 
oznaczenie na rysunku KD-Z; 

2) drogň dojazdowņ – czňŌń ul. OgiŊskiego, 
z istniejņcymi miejscami postojowymi, łņ-
czņcņ ul. Dzieci Polskich i ul. Kujawskņ (te-
ren poza planem), oznaczenie na rysunku 
KD-D; 

3) drogi wewnňtrzne: 
a) drogi wewnňtrzne z parkingami, oznacze-

nie na rysunku KDW/Kp, 
b) droga pieszo-jezdna (KDWx), wzdłuż cieku 

wodnego, oznaczenie na rysunku – KDWx; 
4) tereny garaży Kg. 

2. Dla drogi zbiorczej (KD-Z) i drogi dojazdo-
wej (KD-D) majņ zastosowanie warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadań drogi publiczne i ich 
usytuowanie oraz okreŌlone na rysunku – zasady 
obsługi komunikacji. 

3. Na obszarze objňtym planem w odniesie-
niu do zjazdów z dróg publicznych obowiņzuje 
zasada obsługi komunikacyjnej, wskazujņca drogň 
publicznņ, która zapewnia obsługň wyznaczonego 
terenu. 

4. Dla wyznaczonych terenów dróg we-
wnňtrznych z parkingami KDW/Kp, o których mo-
wa w §3 ust. 1 pkt 5c, ustala siň możliwoŌń sytu-
owania placyków gospodarczych dla obsługi wy-
znaczonej w planie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej (MWu) i usługowej (U). 

5. Dla wyznaczonych terenów garaży (Kg), 
o których mowa w §3 ust. 1 pkt 5e, ustala siň: 

1) funkcjň garaży i gospodarczņ, możliwoŌń 
przebudowy i rozbudowy istniejņcych bu-
dynków oraz lokalizacji nowych; 

2) wysokoŌń budynków – do 3 m, 
I kondygnacja nadziemna, dach płaski 
o minimalnym nachyleniu wynikajņcym 
z zastosowanego materiału pokryciowego. 

 
§ 13. 1. Dla obszaru objňtego planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – 
z miejskiej sieci wodociņgowej; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych – poprzez miejskie sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 

a) z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni – zbiorowe, poprzez miejskie 
sieci kanalizacji deszczowej, 

b) z pozostałych terenów – lokalnie, 
z wykorzystaniem retencji i infiltracji do 
gruntu w obrňbie działki budowlanej, 
z zachowaniem wymogów okreŌlonych 
w przepisach o Ōrodowisku; 

4) zasilanie w energiň elektrycznņ – z systemu 
elektroenergetycznego; 

5) zaopatrzenie w energiň cieplnņ: 
a) z sieci cieplnych z KR-Zachód, 
b) poprzez systemy lokalne, z zastosowaniem 

urzņdzeŊ i paliw charakteryzujņcych siň ni-
skņ emisyjnoŌciņ do Ōrodowiska, spełniajņ-
cych wymagania programu powietrza dla 
strefy powiat pilski, w szczególnoŌci gazu; 

6) zasilanie w gaz ziemny – z systemu gazo-
ciņgowego; 

7) obsługa telekomunikacyjna – przez wyko-
rzystanie systemów łņcznoŌci publicznej. 

2. Na całym obszarze objňtym planem do-
puszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej oraz przebudowň 
i rozbudowň istniejņcych, zgodnie z projektami 
branżowymi. 
 
§ 14. Gospodarowanie odpadami powstajņcymi na 
obszarze objňtym planem, w tym niebezpiecznymi 
oraz przemieszczanie mas ziemnych powstałych 
w procesie inwestycyjnym, nastņpi poprzez komu-
nalny system odbioru odpadów, zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami dla Gminy Piła oraz przepi-
sami odrňbnymi w tym zakresie. 

 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 15. Dla wszystkich terenów objňtych planem 
ustala siň stawkň 30%, stanowiņcņ podstawň do 
okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Piły. 
 
§ 17. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia uchwały Nr LIV/558/02 Rady Miejskiej 
w Pile z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piła – rejon Al. NiepodległoŌci – Kujawskiej 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 130 poz. 3576). 
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§ 18. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczņcy 
Rady Miasta Piły  

(-) Rafał Zdzierela 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XII/175/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XII/175/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC DZIECI POLSKICH I OGIŉSKIEGO Z USTALENIAMI 
STUDIUM UWARUNKOWAŉ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły:  

stwierdza zgodnoŌń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły w rejo-
nie ulic Dzieci Polskich i OgiŊskiego z ustaleniami 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr 
XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 
2006r.). 

Uzasadnienie 
Obszar objňty planem, zgodnie z kierunkami roz-
woju obowiņzujņcego studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piły, znajduje siň w granicach terenów 
zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowň. 
Studium dopuszcza na obszarze zainwestowania 
miejskiego przekształcenia zabudowy wynikajņce z 
modernizacji istniejņcych zasobów, zmiany ich 
przeznaczenia lub uzupełnienia zabudowy. Wyklu-
cza przeznaczenie, które może mień negatywny 
wpływ na stan zainwestowania, jako funkcja uciņż-
liwa. 
Zapisy projektu planu sņ zgodne z ww. kierunkami 
zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz za-
sadami ochrony Ōrodowiska i politykņ przestrzen-
nņ miasta okreŌlonymi w ustaleniach studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/175/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC DZIECI POLSKICH 
I OGIŉSKIEGO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ 

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 

1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z ustalonymi w §13 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ulic Dzieci Polskich i OgiŊskiego 
zasadami budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej nie rozstrzyga siň 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XII/175/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC DZIECI 
POLSKICH I OGIŉSKIEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 

Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ulic Dzieci Polskich i OgiŊskiego nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XII/176/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Pomorskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 
117 poz. 679, Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777), art. 
20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. 
U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 
poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 
Pomorskiej, zwany dalej planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ li-
nie rozgraniczajņce działki o numerze ewidencyj-
nym 510/3 przy ul. Pomorskiej oraz czňŌń pasa 
drogowego planowanej drogi głównej, oznaczone 
graficznie na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ul. Pomorskiej z ustaleniami 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły, 
stanowiņce załņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ul. Pomorskiej inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należņ do zadaŊ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowiņce za-
łņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pi-
ły w rejonie ul. Pomorskiej stanowiņce za-
łņcznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 

1) obszary przestrzeni publicznej, o której 
mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 


