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UCHWA£A Nr XXXVII/441/09 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Bniñskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005
r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U.
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz.
319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta Pi³y uchwala, co
nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Bniñskich, zwany
dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgrani-
czaj¹ce pasów drogowych ulic: Kazimierza Wielkiego, Szkol-
nej, Opaliñskich i Bniñskich, oznaczone graficznie na rysunku
planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwany dalej
rysunkiem, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Bniñskich
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pi³y, stanowi¹ce za³¹cz-
nik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Pi³y w rejonie ul. Bniñskich, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3
do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepi-
sach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) tereny górnicze, zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych
oraz nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi;

3) zabytki i dobra kultury wspó³czesnej.

2. Na obszarze objêtym planem wystêpuje obszar ochro-
ny wód podziemnych oraz obszary ochrony stanowisk arche-
ologicznych.

§3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;

2) szczególnych ograniczeñ zagospodarowania i u¿ytkowa-
nia, w tym zakazów zabudowy.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z obo-
wi¹zkow¹ realizacj¹ us³ug w parterach budynków, ozna-
czenie na rysunku � MWu;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MN;

4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczenie na rysunku � U;

5) teren zabudowy us³ugowej, oznaczenie na rysunku � U/ZP,
dla którego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zago-
spodarowaniu ustala siê sposób tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu;

6) tereny dróg publicznych, obejmuj¹ce:

a) drogi lokalne, oznaczenie na rysunku � KD-L,

b) drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku � KD-D;

7) teren komunikacji wewnêtrznej � plac pieszy z zieleni¹
urz¹dzon¹ i parkingami, oznaczenie na rysunku � KDW.

2. Na obszarze objêtym planem, liniami podzia³u we-
wnêtrznego, wyodrêbnia siê przeznaczenia terenów stanowi¹-
cych integralne czê�ci nieruchomo�ci, obejmuj¹ce:

a) drogi piesze, oznaczenie na rysunku � Kx,

b) parkingi, oznaczenie na rysunku � Kp,

c) drogê wewnêtrzn¹, oznaczenie na rysunku � Kw,

d) zieleñ urz¹dzon¹, oznaczenie na rysunku � ZP.

3. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz ró¿nych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, zosta³y oznaczone
dodatkowym symbolem cyfrowym.

4. Tereny przeznaczone pod zabudowê, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 ÷ 3, s¹ terenami, dla których zgodnie z
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przepisami o �rodowisku ustalono dopuszczalne poziomy
ha³asu, odnosz¹ce siê odpowiednio do terenów:

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej;

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Linie rozgraniczaj¹ce tereny, o których mowa w ust. 1,
s¹ obowi¹zuj¹ce, chyba ¿e z tre�ci uchwa³y wynika inaczej i
obejmuj¹ zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencj¹
gruntów;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, niewystêpuj¹ce w
ewidencji gruntów.

6. Na obszarze objêtym planem nie lokalizuje siê obiek-
tów o wysoko�ci przekraczaj¹cej 50,0 m od poziomu terenu.

§5. 1. Dla realizowanej zabudowy obowi¹zuj¹ oznaczone
graficznie na rysunku:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) linie podzia³u wewnêtrznego terenów stanowi¹cych inte-
gralne czê�ci nieruchomo�ci;

4) linie podzia³u na dzia³ki budowlane, jako zasada geometrii
podzia³u w stosunku do linii rozgraniczaj¹cych drogi;

5) zakaz zjazdu w linii rozgraniczaj¹cej drogê;

6) zasada zjazdu z dróg publicznych, w tym obs³ugi wyzna-
czonych terenów, s³u¿¹ca ograniczeniu ilo�ci zjazdów w
szczególno�ci z dróg lokalnych, stanowi¹ca równie¿ nakaz
dla s³u¿ebno�ci drogowych;

7) miejsca wa¿ne dla kompozycji przestrzennej, wyra¿one w
formie i detalu architektonicznym, s³u¿¹ce przestrzennej
identyfikacji obszaru (akcent urbanistyczny);

8) miejsca wyznaczone dla przej�æ bramowych;

9) obowi¹zuj¹cy kierunek kalenicy i usytuowania szczytu w
budynkach jednorodzinnych;

10) wyznaczone ci¹gi piesze, jako zasada funkcjonalnych po-
wi¹zañ wewn¹trzosiedlowych.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicê a obowi¹zuj¹c¹ lini¹
zabudowy mog¹ znajdowaæ siê tylko jednokondygnacyjne
obudowane partie wej�ciowe do budynków, zadaszenia, ryza-
lity oraz wykusze i balkony usytuowane w drugiej i wy¿szych
kondygnacjach.

3. Przez obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej nale¿y rozumieæ liniê elewa-
cji budynku, która mo¿e byæ ukszta³towana poprzez czê�æ
bry³y, lecz w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿ linia okapu w ca³ym
budynku. Ustalenie nie dotyczy naro¿y budynków kszta³tu-
j¹cych pierzeje dwóch ulic, które mog¹ byæ wyró¿nione
poprzez obni¿enie lub podwy¿szenie bry³y budynku. Obo-
wi¹zuj¹ce linie zabudowy, w szczególno�ci przekraczaj¹ce

d³ugo�æ 50,0 mb nie stanowi¹ obowi¹zku realizacji zabudo-
wy zwartej.

4. Przed obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej mog¹ znajdowaæ siê
tylko okapy oraz detale architektoniczne elewacji szczytowej
np. ryzality, obramowania okien itp.

5. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz¹
wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto budyn-
ku, chyba ¿e w tre�ci uchwa³y wprowadzono równie¿ ograni-
czenia dla elementów niezaliczanych do kubatury brutto (scho-
dy zewnêtrzne, pochylnie).

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

§6. Ochronê �rodowiska realizuje siê poprzez:

1) pe³ne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe za-
opatrzenie w wodê oraz odbiór �cieków komunalnych i
opadowych, z zachowaniem przepisów odrêbnych;

2) komunalny selektywny system gospodarowania odpada-
mi oraz postêpowanie zgodne z przepisami odrêbnymi;

3) ochronê zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem;

4) ustalenia dotycz¹ce standardów kszta³towania zabudowy,
w tym wska�ników powierzchni biologicznie czynnej.

§7. Obszar objêty planem po³o¿ony jest na obszarze udo-
kumentowanych stanowisk archeologicznych, w zwi¹zku z
tym dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na ca³ym
obszarze objêtym planem, prace ziemne zwi¹zane z zagospo-
darowaniem lub zabudow¹ terenu wymagaj¹ uzgodnienia z
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ce-
lu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ arche-
ologicznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej (MW), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1, ustala siê:

1) wysoko�æ budynków � III-IV kondygnacji nadziemnych;

2) obowi¹zkow¹ wysoko�æ � IV kondygnacje nadziemne � w
pierzejach ulic Szkolnej i Kazimierza Wlkp.;

3) wska�nik zabudowy nie mniejszy ni¿ 19% i nie wiêkszy ni¿
27% powierzchni nieruchomo�ci, o których mowa w ust. 2;

4) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy
ni¿ okre�lony w przepisach odrêbnych;

5) dopuszczaln¹ lokalizacjê us³ug w parterach budynków w
pierzejach:

a) ulicy dojazdowej KD-D1 � na terenach MW1, w czê�ci
budynku granicz¹cej z wyznaczonym parkingiem Kp1;

b) ulicy dojazdowej KD-D4.

Poz. 2662



— 14483 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 154

2. Ka¿dy wyodrêbniony, rozgraniczeniem dróg, kwarta³
zabudowy mieszkaniowej MW1 i parkingu Kp1 oraz MW2
stanowi jedn¹ nieruchomo�æ, z obowi¹zuj¹cym opracowa-
niem projektu zagospodarowania dla ca³ego kwarta³u, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

3. W projekcie zagospodarowania terenów MW1 i Kp1
nale¿y uwzglêdniæ wymagan¹ obs³ugê komunikacyjn¹ ko³ow¹
i piesz¹, w tym powi¹zania ci¹gów pieszych wewn¹trzosiedlo-
wych oraz 100% wymaganych miejsc postojowych.

4. W projekcie zagospodarowania terenu MW2 nale¿y
uwzglêdniæ zasadê obs³ugi ko³owej, w tym parkingów, we
wnêtrzu kwarta³u, z wyznaczeniem ciêgów pieszych, zieleni
izolacyjnej i wypoczynkowej. Do bilansu wymaganych miejsc
postojowych mog¹ byæ zaliczone miejsca postojowe w drodze
KD-D4.

5. Podzia³ terenu mo¿e nast¹piæ tylko po zabudowaniu
terenu oraz spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:

1) wydzielenia parkingów Kp1 jako wspó³w³asno�ci;

2) ustalenia wymaganych s³u¿ebno�ci drogowych, o ile bê-
dzie to wynika³o z zagospodarowania terenu;

3) ka¿da wydzielana czê�æ nieruchomo�ci bêdzie spe³nia³a
ustalenia okre�lone w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz wymagania
odnosz¹ce siê do miejsc postojowych, o których mowa
w §14.

6. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czony na rysunku � MW, stanowi integraln¹ czê�æ s¹siedniego
kwarta³u zabudowy, dla którego linia rozgraniczaj¹ca tereny
zabudowy mieszkaniowej stanowi obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudo-
wy w pierzei ul. Szkolnej, s³u¿¹c¹ utworzeniu przedpola po-
miêdzy budynkiem a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicê.

§9. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z obowi¹zuj¹c¹ realizacj¹ us³ug w parterach budynków, o
których mowa w §4 ust. 1 pkt 2, obejmuj¹cych dwa tereny
w pierzei ul. Bniñskich, ustala siê:

1) integralne czê�ci nieruchomo�ci obejmuj¹ce, zgodnie z
rozgraniczeniem na rysunku:

a) teren przeznaczony do zabudowy budynkami mieszkal-
nymi z us³ugami w parterze kszta³tuj¹cymi pierzejê ul.
Bniñskich, oznaczenie na rysunku � MWu,

b) teren parkingu, oznaczenie na rysunku � Kp1,

c) teren ci¹gu pieszego z przej�ciem bramowym, ozna-
czenie na rysunku � Kx;

2) wysoko�æ budynków � V kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze u¿ytkowe, z obni¿eniem do IV kondygnacji nad-
ziemnych w czê�ci budynku z przej�ciem bramowym,
zlokalizowanego na granicy s¹siedniej nieruchomo�ci;

3) dach stromy o nachyleniu po³aci dachowych nie mniej-
szym ni¿ 30o;

4) wska�nik zabudowy nie mniejszy ni¿ 16% i nie wiêkszy ni¿
20% powierzchni nieruchomo�ci, o której mowa w pkt 1;

5) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy
ni¿ okre�lony w przepisach odrêbnych, z obowi¹zkiem
nasadzeñ zieleni izolacyjnej na terenach granicz¹cych z

s¹siedni¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w pie-
rzei ul. Opaliñskich.

2. Dla ka¿dego z wymienionych w ust. 1 terenów ustala
siê zakaz podzia³u oraz dopuszczalny jeden zjazd z ul. Bniñ-
skich, stosownie do oznaczenia na rysunku � w osiach wyzna-
czonej drogi wewnêtrznej Kw lub drogi dojazdowej KD-D5.

§10. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3, warunki
zabudowy ustala siê nastêpuj¹co:

1) teren MN1 � stanowi¹cy integraln¹ czê�æ nieruchomo�ci
s¹siedniej, dla którego obowi¹zuje:

a) zabudowa jednym budynkiem, w tym czê�ci funkcji
gospodarczych lub gara¿u,

b) wysoko�æ budynku � II kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze u¿ytkowe o nachyleniu po³aci dachowych nie
mniejszym ni¿ 35o lub I kondygnacja nadziemna, z
dachem stromym o nachyleniu po³aci dachowych nie
mniejszym ni¿ 32o (poddasze nieu¿ytkowe),

c) dopuszczalne zró¿nicowanie wysoko�ci w bryle budyn-
ku, z uwzglêdnieniem ustaleñ zawartych w pkt 1 lit. a,

d) obowi¹zuj¹cy wjazd na dzia³kê z ulicy dojazdowej
KD-D2;

2) teren MN2, dla którego obowi¹zuje:

a) podzia³ na sze�æ dzia³ek budowlanych,

b) realizacja na ka¿dej dzia³ce:

- jednego budynku mieszkalnego wolno stoj¹cego,

- jednego gara¿u � w zabudowie bli�niaczej, oznacze-
nie na rysunku � G,

c) wysoko�æ kalenicy budynku mieszkalnego 75,5 m n.p.m.
oraz obowi¹zuj¹cy symetryczny szczyt budynku, kszta³-
tuj¹cy pierzejê ul. Kazimierza Wlkp. o nachyleniu po³aci
40o; powy¿sze ustalenie nie stanowi obowi¹zuj¹cej
formy dachu dwuspadowego i wysoko�ci dla ca³ej
bry³y budynku w odniesieniu do formy kszta³tuj¹cej
pierzejê ulicy dojazdowej, dla której dopuszcza siê
ni¿sz¹ wysoko�æ czê�ci budynku,

d) wysoko�æ gara¿y ze stropodachem p³askim jednakowa
na obu s¹siednich dzia³kach, nieprzekraczaj¹ca 3,50 m
od poziomu terenu, z wymagan¹ attyk¹ i wysoko�ci¹
elewacji 3,60 m od poziomu terenu dla wszystkich
gara¿y w pierzei ulicy, z zastosowaniem jednakowej
formy i koloru bram gara¿owych; gara¿e stanowi¹
integraln¹ czê�æ ogrodzenia, w tym wbudowanych
os³on �mietnikowych w formie ogrodzeñ pe³nych.

2. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala siê:

1) wska�nik zabudowy nieprzekraczaj¹cy 25% powierzchni
dzia³ki,

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 40%
powierzchni dzia³ki.

§11. 1. Dla terenów zabudowy us³ugowej (U), o których
mowa w §4 ust. 1 pkt 4, funkcjê oraz warunki zabudowy i
zagospodarowania ustala siê nastêpuj¹co:
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1) teren U1, z integralnym parkingiem oraz pieszym przedpo-
lem na terenie Kp1, stanowi¹cy jedn¹ nieruchomo�æ, dla
której obowi¹zuje:

a) lokalizacja us³ug handlu w szczególno�ci s³u¿¹cych za-
kupom codziennym (us³ugi podstawowe); powy¿sze nie
wyklucza dodatkowych funkcji, w tym us³ug bytowych,

b) realizacja budynku niemieszkalnego, z mo¿liwo�ci¹ wy-
dzielenia w bryle czê�ci mieszkalnej w³a�ciciela,

c) wysoko�æ budynku nieprzekraczaj¹ca 8,0 m od po-
wierzchni terenu,

d) powierzchnia zabudowy nieprzekraczaj¹ca 75% po-
wierzchni ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy,

e) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej nie mniej-
szy ni¿ 20% powierzchni nieruchomo�ci.

2) teren U2, z integraln¹ drog¹ dojazdow¹ Kw, stanowi¹cy
jedn¹ lub dwie nieruchomo�ci dla których ustala siê:

a) realizacjê jednego lub dwóch budynków z pasa¿em w
wyznaczonym ci¹gu pieszym, ³¹cz¹cym zespo³y zabu-
dowy mieszkaniowej z placem pieszym oraz wyma-
gan¹ s³u¿ebno�ci¹ drogow¹ dla obs³ugi pieszej i samo-
chodowej,

b) wysoko�æ zabudowy, w przewa¿aj¹cej czê�ci obiektów
jednakowa, nieprzekraczaj¹ca 8,0 m od poziomu tere-
nu, z dopuszczalnym wy¿szym wyró¿nieniem formy
naro¿a na zamkniêciu osi ulicy dojazdowej KD-D3,

c) wska�nik zabudowy w granicach terenu ograniczonego
obowi¹zuj¹cymi i maksymalnymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy, gwarantuj¹cy:

- wydzielenie przej�cia pieszego o szeroko�ci nie
mniejszej ni¿ 5,0 m,

- dojazdów gospodarczych do zaplecza,

- wymaganej powierzchni gospodarczych (os³ony
�mietnikowe itp.), z wizualnym wydzieleniem tych
funkcji,

d) zagospodarowanie przedpola budynków w pierzei ul.
Bniñskich, placu KDW i ulicy dojazdowej KD-D1, jako
integralnych czê�ci placu.

2. Dla terenu U2, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ustala
siê wymaganej powierzchni biologicznie czynnej; w obszarze
przedpola budynków nale¿y przewidzieæ punktowe nasadze-
nia, gazony lub inne formy przestrzenne z zieleni¹.

§12. 1. Dla terenu zabudowy us³ugowej (U/ZP), o którym
mowa w §4 ust. 1 pkt 5, ustala siê:

1) tymczasowe zagospodarowanie terenu na cele zieleni
urz¹dzonej, w tym terenu rekreacji wewn¹trzosiedlowej �
boiska do gier, plac zabaw itp. obiekty;

2) docelow¹ realizacjê obiektu u¿yteczno�ci publicznej o funkcji
us³ug ogólnospo³ecznych lub konsumpcyjnych, klasyfiko-
wanych jako cel publiczny, z przeznaczeniem na cele
publicznej lub niepublicznej opieki socjalnej bez zakwate-
rowania, zwi¹zanej z obs³ug¹ osiedla w szczególno�ci

przedszkole, �wietlica, dzienna opieka socjalna dla doro-
s³ych, poradnie lekarskie oraz obiekty us³ug kultury i
rekreacji; dla wyznaczonych funkcji terenu, zgodnie z prze-
pisami o �rodowisku, bêd¹ obowi¹zywa³y dopuszczalne
poziomy ha³asu.

2. Nie okre�la siê terminu dla zagospodarowania tym-
czasowego, który zwi¹zany jest z zakoñczeniem realizacji
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na wyznaczonych
terenach oraz okre�leniem faktycznych potrzeb w zakresie
obs³ugi mieszkañców.

3. Do czasu przeznaczenia wyznaczonego terenu na cele,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala siê:

1) nakaz nasadzeñ zieleni szpalerowej, wysokiej i �rednio-wyso-
kiej, stanowi¹cej obudowê pierzei ulicy dojazdowej KD-D2;

2) zakaz nasadzeñ drzew na pozosta³ym terenie;

3) zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem okre�lonym
w ust. 1 pkt 1.

4. Dla docelowego zagospodarowania terenu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 ustala siê:

1) przeznaczenie w ca³o�ci na cele us³ugowe lub podzia³ na
dwie dzia³ki gruntu, w tym zachowanie funkcji tymczaso-
wych np. placu zabaw;

2) zabudowê terenu tylko w granicach oznaczonych maksy-
malnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zastoso-
waniem:

a) wska�nika powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cego
80% wyznaczonego do zabudowy terenu,

b) wysoko�ci budynków do II kondygnacji nadziemnych,

c) obs³ugi w zakresie miejsc postojowych na parkingach
ogólnodostêpnych Kp2, z wy³¹czeniem niezbêdnych
miejsc postojowych dla osób niepe³nosprawnych, zlo-
kalizowanych na terenie us³ugowym.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. Zewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru za-
pewniaj¹ planowane przebiegi ulic: Opaliñskich, Kazimierza
Wlkp. i Szkolnej w powi¹zaniu z podstawowym uk³adem
komunikacyjnym miasta.

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê, zgodnie z dotych-
czasowym planem, przebiegi nastêpuj¹cych dróg publicznych:

1) drogi lokalne, obejmuj¹ce czê�æ ulic Szkolnej i Bniñskich,
oznaczenie na rysunku � KD-L,

2) drogi dojazdowe obejmuj¹ce:

a) drogê dojazdow¹ ³¹cz¹c¹ ul. Bniñskich i Szkoln¹, ozna-
czenie na rysunku � KD-D1,

b) drogê dojazdow¹ pieszo-jezdn¹, s³u¿¹c¹ w szczególno-
�ci obs³udze wyznaczonych dzia³ek zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku KD-D2
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oraz integraln¹ czê�æ tej drogi stanowi¹c¹ teren zieleni
urz¹dzonej i przej�cia pieszego do ul. Kazimierza Wlkp.,
oznaczenie na rysunku - ZP2,

c) drogi dojazdowe ³¹cz¹ce ul. Kazimierza Wlkp. z drog¹
KD-D1, z obowi¹zkow¹ lokalizacj¹ miejsc postojowych,
oznaczenie na rysunku � KD-D3 i KD-D4,

d) drogê dojazdow¹, ³¹cz¹c¹ ul. Bniñskich z drog¹ KD-D1,
oznaczenie na rysunku � KD-D5.

§14. 1. Dla realizacji dróg publicznych maj¹ zastosowa-
nie warunki techniczne jakim powinny odpowiadaæ drogi
publiczne i ich usytuowanie, a ponadto:

1) zakazy zjazdów w linii rozgraniczaj¹cej ulic lokalnych,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w pasach drogowych:

a) ul. Bniñskich,

b) ul. Szkolnej,

c) ulicy dojazdowej KD-D1 od skrzy¿owania z ul. Bniñ-
skich (KD-L) do skrzy¿owania z ul. Wazów (KD-D3).

2. Na przedpolu budynków mieszkalno-us³ugowych
(MWu) oraz w pasach drogowych ulic nieobjêtych zakazem
lokalizowania miejsc postojowych dopuszcza siê lokalizacjê
tylko miejsc czasowego postoju, które nie mog¹ byæ bilanso-
wane do wymaganej obs³ugi miejsc postojowych zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Dla obs³ugi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
wymagana jest realizacja co najmniej jednego miejsca posto-
jowego na 1 mieszkanie.

4. Zgodnie z oznaczeniem na rysunku w pasach drogo-
wych ulic: Bniñskich, drogi KD-D1, KD-D3 i ul. Szkolnej loka-
lizuje siê drogi rowerowe s³u¿¹ce powi¹zaniom z uk³adem
dróg rowerowych osiedla Koszyce i Ku�nicy Pilskiej (rejon
Zalewu Koszyckiego).

§15. Teren komunikacji wewnêtrznej, o którym mowa w
§4 ust. 1 pkt 7, stanowi plac wewn¹trzosiedlowy, obejmuj¹cy:

1) teren przestrzeni pieszej � KDW, w tym:

a) przedpole zabudowy us³ugowej,

b) wymagane nasadzenia zieleni szpalerowej, kszta³tuj¹-
cej pierzeje placu,

c) plac urz¹dzony jako przestrzeñ rekreacyjna;

2) teren zieleni urz¹dzonej � ZP1, stanowi¹cej integraln¹ czê�æ
zagospodarowania placu, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

3) tereny parkingów ogólnodostêpnych � Kp2, s³u¿¹ce obs³u-
dze wyznaczonych terenów us³ugowych U2 i U/ZP.

§16. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê � z miejskich sieci wodoci¹gowych;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych � do miejskich sieci
kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych � do
miejskich sieci kanalizacji deszczowej;

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego, zgodnie z warunkami dostawcy, z
dopuszczeniem realizacji stacji transformatorowych na
wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej;

5) zasilanie w gaz ziemny � z istniej¹cego systemu gazoci¹go-
wego, z wymagan¹ realizacj¹ sieci w wyznaczonych drogach;

6) zaopatrzenie w ciep³o � z sieci zdalaczynnych z kot³owni
KR � �Koszyce� � dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i us³ugowej oraz z sieci zdalaczynnych lub z
indywidualnych kot³owni spe³niaj¹cych wymagania pro-
gramu ochrony powietrza dla strefy � powiat pilski, z
zakazem stosowania paliwa wêglowego � dla planowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Realizacja inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2, 3, stanowi¹cych zadania w³asne gminy, ujêta jest w wielo-
letnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych na obszarze miasta Pi³y.

3. W zwi¹zku z ustaleniami ust. 2 nie rozstrzyga siê o
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.

§17. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi
i budowlanymi, obejmuj¹cymi równie¿ przemieszczenie mas
ziemnych powsta³ych w procesie inwestycyjnym, nast¹pi
poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postêpo-
wanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Pi³a,
z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§18. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê 30%, stanowi¹c¹ podstawê do okre�lenia op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Pi³y.

§20. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia uchwa-
³y Nr XLV/443/2001 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 listopada
2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó³owego
zagospodarowania przestrzennego Pi³a-Koszyce (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 32 poz. 968 z dnia 28.02.2002 r.);

§21. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/441/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI
STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y.

Poz. 2662

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta
Pi³y stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Bniñskich z
ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Pi³y (uchwa³a Nr XLIV/
546/06 Rady Miasta Pi³y z dnia 24 stycznia 2006 r. ).

UZASADNIENIE

Osiedle Koszyce stanowi wyodrêbniony, w obszarze mia-
sta Pi³y, zespó³ jednostek strukturalnych z o�rodkiem us³ugo-
wym. Przewa¿aj¹c¹ funkcjê ca³ego zespo³u jest zabudowa
mieszkaniowa. Z wy³¹czeniem obszarów zalewowych rzek
Gwdy i Rudy, Koszyce stanowi¹ obszar przeznaczony pod
zabudowê. Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pi³y w rejonie ul. Bniñskich jest zgodny
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta w zakresie: przeznaczenia
obszaru, zasad ochrony �rodowiska, kierunków rozwoju infra-
struktury technicznej i komunikacji oraz polityki przestrzennej.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVII/441/09

Rady Miasta Pi³y
z dnia 30 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PI£Y W REJONIE UL. BNIÑSKICH.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta
Pi³y po rozpatrzeniu przedstawionych przez Prezydenta Miasta
Pi³y nieuwzglêdnionych uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pi³y w rejonie
ul. Bniñskich, odnosz¹cych siê do przeznaczenia dzia³ki nr
ewid. 176 przy al. Niepodleg³o�ci oraz terenów Gminy Pi³a
przy ul. Bniñskich � na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, postanawia, co nastêpuje:

§1. Nie uwzglêdniæ uwagi dotycz¹cej przeznaczenia dzia³ki
nr 176 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
cele zabudowy us³ugowej, w tym parkingu strze¿onego oraz
okre�lonych form zabudowy, jako sprzecznej z zasadami kszta³-
towania ³adu przestrzennego.

§2. Nie uwzglêdniæ uwagi dotycz¹cej przeznaczenia tere-
nów Gminy Pi³a w kwartale ulic: Szkolnej, Bniñskich i Konstan-
cji na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako
sprzecznej z zasadami kszta³towania ³adu przestrzennego oraz
polityk¹ przestrzenn¹ gminy.


