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- po tabeli 16 dodaje siê tabelê 16a o tre�ci:

�Tabela 16a Modernizacje i remonty kapitalne w roku
2009�
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gostynia.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Grzegorz Skorupski

890

UCHWA£A Nr XXVI/332/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 13 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w rejonie ul. Leszczyñskiej, ul. Zacisze i ul. Polnej w Gostyniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zm.) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr LI/663/06
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Lesz-
czyñskiej, ul. Zacisze i ul. Polnej w Gostyniu, Rada Miejska w
Gostyniu, po stwierdzeniu zgodno�ci planu stanowi¹cego
przedmiot niniejszej uchwa³y z ustaleniami studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Gostyñ, uchwala co nastêpuje:
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— 5348 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 64

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie ul. Leszczyñskiej, ul. Zaci-
sze i ul. Polnej w Gostyniu (obrêb geodezyjny Gostyñ i
Brzezie), zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, po³o¿ony w zachodniej czê�ci
miasta, zawarty pomiêdzy drog¹ krajow¹ nr 12 (ul. Lesz-
czyñsk¹), planowan¹ drog¹ zbiorcz¹ stanowi¹c¹ obej�cie
Gostynia, terenami linii kolejowej relacji Leszno-Jarocin oraz
ulic¹ Zacisze, zgodnie z granicami wyznaczonymi na rysunku
planu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1.

§2. 1. Integralnymi czê�ciami ustaleñ planu s¹:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag
zg³oszonych do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi elementami, wystêpuj¹cymi na obszarze
opracowania, b¹d� obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania to¿sama ze stref¹ �W� ochrony
archeologicznej;

2) linie rozgraniczaj¹ce;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granica �Krzywiñsko-Osieckiego� Obszaru Chronionego
Krajobrazu;

5) stanowisko archeologiczne;

6) symbole i oznaczenia funkcji terenów jednostek.

3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
nie s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniem planu i mog¹ byæ zmienio-
ne:

1) orientacyjne linie okre�laj¹ce zasady wewnêtrznego po-
dzia³u;

2) orientacyjne lokalizacje stacji transformatorowych.

4. Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunkach planu po
siadaj ¹ znaczenie informacyjne.

§3. 1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê roz-
dzielaj¹c¹ tereny o ró¿nym sposobie przeznaczenia (u¿yt-
kowania, funkcji) lub ró¿nym sposobie zagospodarowania
terenu;

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie, które wskutek realizacji planu winno staæ

siê dominuj¹c¹ form¹ wykorzystania terenu; w ramach
przeznaczenia podstawowego mieszcz¹ siê elementy za-
gospodarowania bezpo�rednio z nim zwi¹zane, warunku-
j¹ce prawid³owe korzystanie z terenu;

3) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe (przewa¿aj¹ce, domi-
nuj¹ce), które wzbogaca lub uzupe³nia dominuj¹cy sposób
u¿ytkowania terenu w sposób okre�lony w ustaleniach
planu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ linie okre�laj¹ce maksymalny zasiêg usytuowania na
terenie jednostki wszelkich dopuszczonych w planie nad-
ziemnych czê�ci budynków i budowli (w rozumieniu prze-
pisów szczególnych i odrêbnych) chyba, ¿e ustalenia
szczegó³owe planu dla poszczególnych terenów jednostek
stanowi¹ inaczej; nieprzekraczalne linie zabudowy nie
ograniczaj¹ lokalizacji takich obiektów jak: urz¹dzenia
budowlane, drogi, chodniki, doj�cia, dojazdy, parkingi
terenowe, liniowe elementy i urz¹dzenia sieci technicz-
nych i uzbrojenia terenu oraz stacje transformatorowe;
ponadto nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz¹
balkonów, wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, schodów
zewnêtrznych ,zadaszeñ nad wej�ciami do budynków i
innych podobnych elementów;

5) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu w
skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa-
³y;

6) strefie - nale¿y przez to rozumieæ przestrzeñ o cechach
wzglêdnie jednorodnych w zakresie sposobu jej u¿ytkowa-
nia, zasad zagospodarowania i zabudowy lub stopnia jej
ochrony;

7) terenie jednostki - nale¿y przez to rozumieæ obszar o
okre�lonej funkcji przewa¿aj¹cej (dominuj¹cej), ograniczo-
ny liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem;

8) urz¹dzeniach i sieci infrastruktury technicznej - nale¿y
przez to rozumieæ zarówno sieci jak i urz¹dzenia kubatu-
rowe zwi¹zane z uzbrojeniem terenu, których jednoznacz-
nej lokalizacji nie okre�la siê w planie;

9) zabudowie - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie obiekty
budowlane, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
z wy³¹czeniem: dróg, chodników, parkingów terenowych,
liniowych elementów sieci technicznych i sieci uzbrojenia
terenu, pomników, wolno stoj¹cych trwale zwi¹zanych z
gruntem urz¹dzeñ reklamowych oraz obiektów ma³ej ar-
chitektury; przez zabudowê rozumie siê równie¿ takie
elementy sieci technicznych oraz sieci uzbrojenia terenu,
które wymagaj¹ obiektów o charakterze kubaturowym;

10) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o przeznacze-
niu terenu pod:

1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê budynkiem mieszkalnym jednoro-
dzinnym (w rozumieniu przepisów odrêbnych) lub zespo-
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³ami takich budynków w uk³adzie wolno stoj¹cym lub
bli�niaczym wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszka-
j¹cych w nich rodzin budynkami gara¿owymi i gospodar-
czymi oraz zieleni¹ towarzysz¹c¹;

2) zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê budynkiem mieszkalnym wieloro-
dzinnym, zawieraj¹cym wiêcej ni¿ 2 mieszkania lub zespo-
³ami takich budynków, wraz z obiektami towarzysz¹cymi
i zieleni¹ towarzysz¹c¹; w ramach budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych dopuszcza siê wydzielenie lokali
u¿ytkowych o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem
terenu okre�lonym w planie;

3) zabudowê us³ugow¹ - nale¿y przez to rozumieæ zabudowê
przeznaczon¹ do wykonywania funkcji: administracji, kul-
tury, o�wiaty i nauki, ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej
i socjalnej, handlu, gastronomii, turystyki, sportowo-re-
kreacyjnej, poczty i ³¹czno�ci, rzemios³a o charakterze
us³ugowym, a tak¿e inn¹ ogólnodostêpn¹ zabudowê prze-
znaczon¹ do �wiadczenia us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ firm
i klientów takich jak: obs³uga bankowa, kancelarie prawne,
pracownie informatyczne, biura finansowe, rachunkowe i
ksiêgowe, biura ubezpieczeniowe, biura projektowe, biura
po�rednicz¹ce, biura dostarczaj¹ce informacji, biura spo-
rz¹dzaj¹ce opracowania, a tak¿e inne obiekty przeznaczo-
ne do wykonywania podobnych � funkcji pod warunkiem
nie powodowania negatywnego oddzia³ywania (ponadnor-
matywnych zanieczyszczeñ i zak³óceñ �rodowiska) poza
granicami w³asno�ci;

4) zabudowê produkcyjno-us³ugow¹ - nale¿y przez to rozu-
mieæ zabudowê s³u¿¹c¹ wykonywaniu dzia³alno�ci prze-
mys³owo-produkcyjnej oraz sk³adowo-magazynowej a
tak¿e zabudowê us³ugow¹ przeznaczon¹ do wykonywania
funkcji: handlu, w tym handlu o charakterze hurtowym,
rzemios³a o charakterze us³ugowym i produkcyjnym, ga-
stronomii, a tak¿e inn¹ ogólnodostêpn¹ zabudowê prze-
znaczon¹ do �wiadczenia us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ firm
i klientów takich jak: obs³uga bankowa, kancelarie prawne,
pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachun-
kowe, ksiêgowe, ubezpieczeniowe, projektowe, po�redni-
cz¹ce, dostarczaj¹ce informacji, sporz¹dzaj¹ce opracowa-
nia, a tak¿e inne obiekty przeznaczone do wykonywania
podobnych funkcji;

5) obiekty oraz urz¹dzenia us³ugowe i produkcyjne negatyw-
nie wp³ywaj¹ce na �rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ
te inwestycje, które zgodnie z przepisami szczególnymi
zaliczone s¹ do:

a) przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia ra-
portu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko,

b) przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
�rodowisko mo¿e byæ wymagany;

6) sport i wypoczynek - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ
obiektów i o�rodków sportowo-rekreacyjnych, np. lodo-
wisk, basenów i boisk odkrytych, si³owni, pól golfowych
itp., o�rodków kulturalnych i rozrywkowych np. krêgielni,

klubów bilardowych, czytelni, bibliotek itp., a tak¿e tereny
sportowe, tereny zieleni przeznaczone na cele wypoczyn-
kowe, zdrowotne i estetyczne, np. skwery, ogrody, parki
itp.;

7) obs³ugê turystyki - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ
obiektów i zespo³ów takich jak: hotele, motele, pensjona-
ty, schroniska m³odzie¿owe, zajazdy.

§4. 1. W planie wyznaczono tereny jednostek o ró¿nych
sposobach przeznaczenia /u¿ytkowania (funkcjach) oraz zró¿-
nicowanych sposobach ich zagospodarowania, oznaczone
nastêpuj¹cymi symbolami:

1) MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
us³ugowej;

2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ugowej;

4) U - tereny zabudowy us³ugowej;

5) PU - tereny obiektów produkcyjno- us³ugowych;

6) ZD - tereny ogródków dzia³kowych;

7) U/US/ZP - tereny us³ug i zieleni urz¹dzonej;

8) IT-tereny infrastruktury technicznej;

9) KDc-tereny drogi publicznej klasy g³ównej;

10) KDz - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;

11) KDL - tereny drogi publicznej klasy lokalnej;

12) KDo - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

13) KP - tereny ci¹gów pieszo-rowerowych.

2. Na ka¿dym terenie jednostki dopuszcza siê zieleñ i
urz¹dzenia budowlane towarzysz¹ce kategoriom przeznacze-
nia dopuszczonym na tym terenie.

3. W granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopusz-
cza siê, o ile ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej,
lokalizowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie-
zbêdnych dla obs³ugi realizowanych na terenie planu budyn-
ków i budowli.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce
na obszarze opracowania planu

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³to-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym zasa-
dy ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) istniej¹ca zabudowa mo¿e byæ przeznaczona do utrzyma-
nia i modernizacji poprzez wszelkie roboty budowlane
polegaj¹ce na remoncie istniej¹cych budynków, jednocze-
�nie obowi¹zuje zasada, ¿e wszelkie dzia³ania inwestycyj-
ne podejmowane w ramach nadbudowy i rozbudowy,
istniej¹cych obiektów zmierzaæ bêd¹ do uzyskania zgod-
no�ci z ustaleniami niniejszego planu;
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2) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy okre�lone na
rysunku planu;

3) dopuszcza siê ró¿ne formy ogrodzenia granic dzia³ek, a w
szczególno�ci:

a) ogrodzenia a¿urowe o wysoko�æ 1,5 - 1,8 m - preferuje
siê ogrodzenia wykonane z materia³ów naturalnych
(drewno, kamieñ, elementy kute, materia³y ceramicz-
ne);

b) ma³¹ architekturê;

c) zieleñ w formie szpalerów, ¿ywop³otów, w zale¿no�ci
od funkcji i lokalizacji zabudowy.

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
MWU, MN, MN/U, U, U/US/ZP od strony publicznych
ci¹gów komunikacyjnych ustala siê zakaz realizacji ogro-
dzeñ z³o¿onych z prefabrykowanych elementów betono-
wych;

5) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nale¿y prze-
znaczyæ na zieleñ towarzysz¹c¹.

§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u
terenów na dzia³ki budowlane:

1) proponowane zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowla-
ne przedstawiaj¹ nieobowi¹zuj¹ce, orientacyjne linie okre-
�laj¹ce zasady wewnêtrznego podzia³u pokazane na ry-
sunku planu;

2) dopuszcza siê wspólne zainwestowanie s¹siednich dzia³ek
pod warunkiem utrzymania ustaleñ warunków zabudowy
dla tych dzia³ek;

3) na etapie realizacji planu minimaln¹ wielko�æ nowo pro-
jektowanych dzia³ek budowlanych ustala siê na:

a) 800 m2 dla jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w uk³adzie wolno stoj¹cym, po³o¿onego na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 500 m2 dla jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w uk³adzie bli�niaczym, po³o¿onego na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) 500 m2 dla zabudowy us³ugowej,

d) 2 000 m2 dla obiektów produkcyjno-us³ugowych;

4) minimalna szeroko�æ frontu nowych dzia³ek dla zabudowy
mieszkaniowej zostaje ustalona z zastrze¿eniem pkt 5 na:

a) dla zabudowy wolno stoj¹cej - 20 m,

b) dla zabudowy bli�niaczej - 14 m,

5) ustalenia zawarte w pkt 3 i 4 nie dotycz¹ sytuacji, w której
wydzielenie dzia³ki s³u¿y powiêkszeniu innej dzia³ki bu-
dowlanej;

6) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod urz¹dzenia infra-
struktury technicznej (stacje transformatorowe, przepom-
pownie itp.), pod warunkiem dostêpno�ci do drogi pu-
blicznej;

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowa-
nych brakiem mo¿liwo�ci dotrzymania ustalonych w pla-

nie minimalnych szeroko�ci frontu dopuszcza siê pomniej-
szenie szeroko�ci frontu dzia³ki, jednak nie wiêcej ni¿ 20%.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady podzia³ów geodezyj-
nych terenów przeznaczonych na cele zabudowy bez bezpo-
�redniego dostêpu do drogi publicznej:

1) w przypadku wydzielenia dzia³ki lub dzia³ek budowlanych
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w g³êbi te-
renu i bez bezpo�redniego dostêpu do drogi publicznej,
nale¿y zapewniæ dostêp do drogi publicznej poprzez drogê
(ulicê) wewnêtrzn¹ o szeroko�ci min. 6 m (w liniach
podzia³u geodezyjnego);

2) w przypadku wydzielenia dla zabudowy us³ugowej lub
produkcyjno-us³ugowej w g³êbi terenu i bez bezpo�rednie-
go dostêpu do drogi publicznej, nale¿y wydzieliæ drogê
wewnêtrzn¹ o szeroko�ci min. 8 m (w liniach podzia³u
geodezyjnego).

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej
terenów:

1) parkingi przewidziane dla obs³ugi obiektów us³ugowych
nale¿y lokalizowaæ w granicach dzia³ek, na których zloka-
lizowane s¹ te obiekty;

2) ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce miejsc postojo-
wych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y
zorganizowaæ co najmniej 2 miejsca postojowe na 1
budynek mieszkalny jednorodzinny, wliczaj¹c w to
gara¿e,

b) dla obiektów us³ug handlu - nale¿y zorganizowaæ co
najmniej 1 miejsce parkingowe na ka¿de rozpoczête
40 m2 powierzchni sprzeda¿y,

c) dla pozosta³ych obiektów us³ugowych - nale¿y zorga-
nizowaæ co najmniej 1 miejsce parkingowe na ka¿de
rozpoczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej.

§8. Na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego w tym dotycz¹ce granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrêbnych przepisów:

1) czê�æ obszaru objêtego planem le¿y w zasiêgu strefy
ochrony po�redniej ujêcia wody podziemnej dla miasta
Gostynia - zabrania siê prowadzenia dzia³alno�ci, która
mo¿e spowodowaæ zmniejszenie przydatno�ci ujmowanej
wody lub ograniczenie wydajno�ci ujêcia; obowi¹zuje
aktualna decyzja w³a�ciwego organu w zakresie ustano-
wienia stref ochronnych ujêcia wody podziemnej dla
miasta Gostynia;

2) po³udniowo-zachodni fragment obszaru objêtego planem
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, le¿y w zasiêgu
�Krzywiñsko-Osieckiego� Obszaru Chronionego Krajobra-
zu - obowi¹zuje w³a�ciwe rozporz¹dzenie wojewody;

3) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu czwartorzê-
dowego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 308,
który objêty jest wysok¹ ochron¹ (OWO) - ustala siê
konieczno�æ nale¿ytego zabezpieczenia �rodowiska grun-
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towo-wodnego przed zanieczyszczeniem zgodnie z ustale-
niami, o których mowa w §29.

§9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) Na obszarze opracowania planu w zakresie ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków, ustala siê strefê �W�
ochrony archeologicznej - dzia³alno�æ inwestycyjna zwi¹-
zana z robotami ziemnymi wymaga uzyskania uzgodnie-
nia w³a�ciwych s³u¿b ochrony zabytków, które okre�l¹
warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji.

2) Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
14MN, 15MN i 09KD

D
 w obrêbie stanowiska archeologicz-

nego (AZP-63-28/120), które zosta³o oznaczone na rysunku
planu symbolem, przed przyst¹pieniem do wszelkich za-
mierzeñ inwestycyjnych zwi¹zanych z pracami ziemnymi
nale¿y uzyskaæ uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków co do konieczno�ci ich prowadzenia pod
nadzorem archeologicznym.

3) W granicach obszaru objêtego planem nie wystêpuj¹
obiekty zaliczane do dóbr kultury wspó³czesnej, w zwi¹zku
z czym, nie wprowadza siê ustaleñ dotycz¹cych zasad ich
ochrony.

§10. Ustala siê nastêpuj¹ce wymagania wynikaj¹ce z
potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Ustala siê przestrzeniami publicznymi nastêpuj¹ce tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 01 KD
G
-tereny drogi publicznej klasy g³ównej;

2) 02 KD
Z
, 03 KD

Z
 - tereny dróg publicznych klasy zbior-

czej;

3) 04 KD
L
 - tereny drogi publicznej klasy lokalnej;

4) 05 KD
D
, 06 KD

D
, 07 KD

D
, 08 KD

D
, 09 KD

D
, 010KD

D
, 011

KD
D
, 012 KD

D
 - tereny dróg publicznych klasy dojazdo-

wej;

5) KP - tereny ci¹gów pieszo-rowerowych.

2. Na terenach przeznaczonych do realizacji lokalnych celów
publicznych dopuszcza siê, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i za zgod¹ w³a�ciciela lub zarz¹dcy drogi na:

1) umieszczanie reklam lub innych tablic i znaków infor-
macyjnych;

2) lokalizacjê tymczasowych obiektów budowlanych ta-
kich jak: kioski wiaty przystankowe, itp.;

3) lokalizacjê elementów ma³ej architektury i zieleni;

4) lokalizacjê �cie¿ek rowerowych, miejsc postojowych,
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej w tym stacji
transformatorowych.

§11. W granicach obszaru objêtego planem nie wystê-
puj¹:

1) tereny górnicze wymagaj¹ce okre�lenia sposobu ich zago-
spodarowania;

2) tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi;

3) tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, wymaga-
j¹cych okre�lenia sposobu ich zagospodarowania;

w zwi¹zku z czym, nie wprowadza siê ustaleñ dotycz¹cych
granic i sposobów zagospodarowania tych terenów lub
obiektów.

§12. W granicach obszaru objêtego planem nie wprowa-
dza siê szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu lokalizowa-
nia zabudowy, o ile ustalenia szczegó³owe zawarte w rozdzia-
le 3 mniejszej uchwa³y nie stanowi¹ inaczej.

§13. W granicach obszaru objêtego planem nie wystê-
puj¹ tereny wymagaj¹ce okre�lenia sposobów i terminów
tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania
terenów.

ROZDZIA£ III

Przeznaczenie oraz ustalenia szczegó³owe
dla poszczególnych terenów jednostek

§14. 1. Dla terenów jednostek opisanych na rysunku
planu jako tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej i ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1PU, 3PU, 5PU ustala
siê przeznaczenie podstawowe - pod zabudowê produkcyjno-
us³ugow¹, w rozumieniu §3 ust 2.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

1) zakazuje siê realizacji przedsiêwziêæ, które zgodnie z prze-
pisami szczególnymi i odrêbnymi, zaliczone s¹ do przed-
siêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko.

2) dopuszcza siê realizacje przedsiêwziêæ, które zgodnie z
przepisami szczególnymi i odrêbnymi zaliczone s¹ do
przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wyma-
gany, pod warunkiem, ¿e przedsiêwziêcia te nie bêd¹
powodowa³y przekroczenia ponadnormatywnych zanie-
czyszczeñ i zak³óceñ �rodowiska, które okre�lone s¹ w
przepisach szczególnych i odrêbnych, poza granicami
w³asno�ci.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy i zagospo-
darowania terenów, w tym zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) okre�lone w §5;

2) maksymalna wysoko�æ budynków mierzona od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu dachu wynosi 15 metrów;

3) dopuszcza siê odstêpstwa od ustalonej w pkt 2 maksymal-
nej wysoko�ci dla obiektów takich jak: wie¿e, silosy,
kominy, maszty i innych podobnych wynikaj¹cych z po-
trzeb technologicznych, pod warunkiem, ¿e najwy¿szy
punkt takiego obiektu bêdzie mia³ wysoko�æ mniejsz¹ ni¿
35 metrów od poziomu terenu;
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4) dopuszcza siê odstêpstwa od ustalonej w pkt 2 maksymal-
nej wysoko�ci dla telekomunikacyjnych urz¹dzeñ przeka�-
nikowych, w tym konstrukcji wie¿owych i stacji bazowych
telefonii komórkowej, pod warunkiem, ¿e najwy¿szy punkt
takiego obiektu bêdzie mia³ wysoko�æ mniejsz¹ ni¿ 35
metrów od poziomu terenu;

5) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosiæ mini-
mum 25% powierzchni dzia³ek lub terenu.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane okre�lone w §6.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj ¹
nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej okre-
�lone w §7;

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8;

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§15. 1. Dla terenów jednostek opisanych na rysunku
planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
us³ugowej i oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MWU
i 6MWU ustala siê przeznaczenie podstawowe - pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ w
rozumieniu §3 ust. 2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zakazuje siê
przeznaczenia pod lokalizacjê obiektów us³ugowych:

1) o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2;

2) s³u¿¹cych sprzeda¿y paliw do pojazdów mechanicznych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy i zagospo-
darowania terenów, w tym zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) okre�lone w §5;

2) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy wynosz¹c¹ 3
kondygnacje nadziemne bez uwzglêdnienia poddasza, do-
puszcza siê poddasze w dachu stromym;

3) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ min. 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane okre�lone w §6.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej terenów okre�lo-
ne w §7.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§16. 1. Dla terenu jednostki opisanej na rysunku planu
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³u-
gowej i oznaczonej na rysunku planu symbolem: 4MN/U
usta³a siê przeznaczenie podstawowe - pod zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ w rozumieniu
§3 ust. 2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zakazuje siê
przeznaczenia pod lokalizacjê obiektów us³ugowych:

1) o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2;

2) s³u¿¹cych sprzeda¿y paliw do pojazdów mechanicznych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy i zagospo-
darowania terenów, w tym zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) okre�lone w §5;

2) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy wynosz¹c¹ 2
kondygnacje nadziemne bez uwzglêdnienia poddasza, do-
puszcza siê poddasze w dachu stromym;

3) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ min. 35%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zasad
i warunków podzia³u terenów na dzia³ki budowlane ustala siê
minimaln¹ wielko�æ dla nowo projektowanych dzia³ek bu-
dowlanych wynosz¹c¹ 500 m2

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej terenów okre�lo-
ne w §7.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§17. 1. Dla terenu jednostki opisanego na rysunku planu
jako tereny ogródków dzia³kowych i oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7ZD ustala siê przeznaczenie podstawowe -
pod ogrody dzia³kowe w rozumieniu przepisów odrêbnych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce zasad i standardów kszta³to-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym zasad
ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) wprowadza siê z zastrze¿eniem pkt 2 zakaz wszelkiej
zabudowy;
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2) dopuszcza siê realizacjê altan i obiektów gospodarczych
zgodnie z przepisami szczególnymi oraz obiektów ma³ej
architektury i pomników a tak¿e miejsc wypoczynku i
placów zabaw dla dzieci.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 formu³uje siê
nastêpuj¹ce zapisy dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9;

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone, w
rozdziale 4.

§18. 1. Dla terenu jednostki opisanego na rysunku planu
jako tereny us³ug i zieleni urz¹dzonej i oznaczonego na
rysunku planu symbolem 10U/US/ ZP ustala siê;

1) przeznaczenie podstawowe - pod sport i wypoczynek w
rozumieniu §3 ust. 2 oraz pod zieleñ urz¹dzon¹ o funkcji
rekreacyjne - wypoczynkowej.

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - pod handel o powierzchni
sprzeda¿y do 400 m2 i gastronomiê.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy i zagospo-
darowania terenów, w tym zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) okre�lone w §5;

2) ustala siê, maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy bez uwzglêd-
nienia poddasza wynosz¹c¹ dwie kondygnacje nadziem-
ne, dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe w dachu stromym;

3) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy, mierzon¹ od
poziomu terenu do kalenicy b¹d� najwy¿szego punktu
dachu wynosz¹c¹ 12 m;

4) dachy budynków, z zastrze¿eniem pkt 5 nale¿y kszta³towaæ
jako strome: dwuspadowe, lub wielospadowe (czterospa-
dowe, naczó³kowe itp.), o symetrycznym nachyleniu po-
³aci wynosz¹cym od 35°do 45°, a w przypadku dachów
mansardowych o nachyleniu po³aci wynosz¹cym od 35°do
65°, z wysuniêtymi okapami wzd³u¿ d³u¿szych elewacji;
poddasze do�wietlaæ lukarnami lub za pomoc¹ okien
po³aciowych; pokrycie dachów materia³em sk³adaj¹cym
siê z drobnych elementów lub ich imitacj¹ - dachówka lub
dachówkopodobne;

5) dla budynków niemieszkalnych i jednokondygnacyjnych
(takich jak: gara¿owych, gospodarczych i im podobnych)
dopuszcza siê dachy o k¹cie nachylenia po³aci dachowej
od 20° do 35°;

6) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ min. 65%
powierzchni dzia³ki budowlanej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane okre�lone w §6.

4. Na terenie, o którym mowa a w ust. 1 obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej:

1) okre�lone w §7.

2) dla nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych nale¿y za-
pewniæ dostêpno�ci z drogi dojazdowej oznaczonej na
rysunku planu symbolem 09KD

D
.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§19. 1. Dla terenów jednostek opisanych na rysunku
planu jako tereny zabudowy us³ugowej i oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 8U, 9U, 12U, 13U, 16U, 17U ustala
siê, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3, nastêpuj¹ce przeznaczenie
podstawowe - pod zabudowê us³ugow¹ w rozumieniu §3 ust.
2;

2. Na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu
symbolami 8U, 12U, 16U, 17U, zakazuje siê przeznaczenia pod
lokalizacjê obiektów us³ugowych:

1) o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2;

2) s³u¿¹cych sprzeda¿y paliw do pojazdów mechanicznych.

3) dopuszcza siê realizacjê obiektów s³u¿¹cych obs³udze tu-
rystyki w rozumieniu §3 ust. 2.

3. Na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu
symbolami 9U i 13U:

1) zakazuje siê przeznaczenia pod lokalizacjê obiektów us³u-
gowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 800 m2;

2) s³u¿¹cych sprzeda¿y paliw do pojazdów mechanicznych

3) zakazuje siê realizacji obiektów s³u¿¹cych prowadzeniu
hurtowni;

4) dopuszcza siê realizacjê obiektów s³u¿¹cych obs³udze tu-
rystyki w rozumieniu §3 ust. 2.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrze¿eniem
ust. 5, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce zasad
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym
zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) okre�lone w §5;

2) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy bez uwzglêd-
nienia poddasza wynosz¹c¹ 3 kondygnacje nadziemne,
dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe w dachu stromym;

3) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy, mierzon¹ od
poziomu terenu do kalenicy b¹d� najwy¿szego punktu
dachu wynosz¹c¹ 15 m;

4) dachy budynków, z zastrze¿eniem pkt 5 nale¿y kszta³towaæ
jako strome: dwuspadowe, lub wielospadowe (czterospa-
dowe, naczó³kowe itp.), o symetrycznym nachyleniu po-
³aci wynosz¹cym od 35°do 45°, a w przypadku dachów
mansardowych o nachyleniu po³aci wynosz¹cym od 35°do

Poz. 890



— 5354 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 64

65°, z wysuniêtymi okapami wzd³u¿ d³u¿szych elewacji;
poddasze do�wietlaæ lukarnami lub za pomoc¹ okien
po³aciowych; pokrycie dachów materia³em sk³adaj¹cym
siê z drobnych elementów lub ich imitacj¹ - dachówka lub
dachówkopodobne;

5) dla budynków jednokondygnacyjnych (takich jak: gara¿o-
wych, gospodarczych i im podobnych) dopuszcza siê
dachy o k¹cie nachylenia po³aci dachowej od 20° do 35°;

6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 35%.

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 9U i 13U:

1) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy bez uwzglêd-
nienia poddasza wynosz¹c¹ 2 kondygnacje nadziemne,
dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe w dachu stromym;

2) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy, mierzon¹ od
poziomu terenu do kalenicy b¹d� najwy¿szego punktu
dachu wynosz¹c¹ 12 m.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane okre�lone w §6.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej terenów:

1) okre�lone w §7;

2) zakazuje siê bezpo�rednich pod³¹czeñ dzia³ek do przylega-
j¹cej do granicy opracowania planu drogi krajowej nr 12.

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) okre�lone w §8;

2) obowi¹zuj¹ standardy akustyczne, okre�lone przepisami
szczególnymi, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi.

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

10. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§20. 1. Dla terenów jednostek opisanych na rysunku planu
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 11MN, 14MN, 15MN, 18MN
ustala siê przeznaczenie podstawowe - pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ w rozumieniu §3 ust. 2

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrze¿eniem
ust. 3, obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym zasad ochro-
ny i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) okre�lone w §5;

2) ustala siê, maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy bez uwzglêd-
nienia poddasza wynosz¹c¹ dwie kondygnacje nadziem-
ne, dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe w dachu stromym;

3) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy, mierzon¹ od
poziomu terenu do kalenicy b¹d� najwy¿szego punktu
dachu wynosz¹c¹ 12 m;

4) dachy budynków, z zastrze¿eniem pkt 6 i ust. 3 nale¿y
kszta³towaæ jako strome: dwuspadowe, lub wielospadowe
(czterospadowe, naczó³kowe itp.), o symetrycznym nachy-
leniu po³aci wynosz¹cym od 35°do 45°, a w przypadku
dachów mansardowych o nachyleniu po³aci wynosz¹cym
od 35°do 65°, z wysuniêtymi okapami wzd³u¿ d³u¿szych
elewacji; poddasze do�wietlaæ lukarnami lub za pomoc¹
okien po³aciowych; pokrycie dachów materia³em sk³ada-
j¹cym siê z drobnych elementów lub ich imitacj¹- dachów-
ka lub dachówkopodobne;

5) dla budynków niemieszkalnych i jednokondygnacyjnych
(takich jak: gara¿owych, gospodarczych i im podobnych)
dopuszcza siê dachy o k¹cie nachylenia po³aci dachowej
od 20° do 35°;

6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 50%;

7) obowi¹zek zapewnienia pe³nych potrzeb parkingowych na
terenie dzia³ki;

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
18MN dachy budynków w ci¹gu ulicy Zacisze ustala siê jako
p³askie.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane okre�lone w §6.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej terenów okre�lo-
ne w §7.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§21. 1. Tereny jednostek opisanych na rysunku planu
jako tereny infrastruktury technicznej i oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami IT przeznacza siê pod urz¹dzenia infra-
struktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ usta-
lenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej zawarte w rozdziale
4.

§22. 1. Teren jednostki opisany na rysunku planu jako
teren drogi publicznej klasy g³ównej (obecna droga krajowa
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nr 12) i oznaczony na rysunku planu symbolem 01KD
G

przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy g³ównej wraz z
urz¹dzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbêdnymi
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi w tym wydzielon¹ �cie¿k¹ ro-
werow¹ i zieleni¹. (Klasê GP- g³ówn¹ ruchu przyspieszonego
bêdzie mia³a obwodnica Gostynia w ci¹gu drogi krajowej nr
12, omijaj¹ca teren objêty planem).

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala siê:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ jak na
rysunkach planu od 27 do 30 m;

2) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,5 m.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§23. 1. Tereny jednostek opisanych na rysunku planu
jako tereny drogi publicznej klasy zbiorczej i oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 02KDz i 03KDz przeznacza siê pod
drogi publiczne klasy zbiorczej wraz z urz¹dzeniami infrastruk-
tury technicznej oraz niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹-
cymi i zieleni¹.

2. Dla dróg, o których mowa w ust. 1 ustala siê:

1) zmienn¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu;

2) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6 m.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§24. 1. Teren jednostki opisany na rysunku planu jako
teren drogi publicznej Masy lokalnej i oznaczony na rysunku
planu symbolem 04KDL przeznacza siê pod drogê publiczn¹
klasy lokalnej wraz z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej
oraz niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala siê:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ jak na
rysunkach planu i nie mniej ni¿ 13 m;

2) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 5 m.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. l obowi¹zuj¹ usta-
lenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego okre�lone w §8.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§25. 1. Tereny jednostek opisanych na rysunku planu
jako tereny drogi publicznej klasy dojazdowej i oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 05KD

D
, 06KD

O
, 07KD

D
, 08KD

D
,

09KD
D
, 010KD

D
, 011KD

D
, 012KD

D
 przeznacza siê pod drogi

publiczne klasy dojazdowej wraz z urz¹dzeniami infrastruktu-
ry technicznej oraz niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cy-
mi i zieleni¹.

2. Dla dróg, o których mowa w ust. 1 ustala siê:

1) zmienn¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu;

2) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 5 m.

3. Zakazuje siê w³¹czenia drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 07KD

D
 do drogi krajowej nr 12 oznaczonej

na rysunku planu symbolem 01KD
D
.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej okre�lone w
rozdziale 4.

§26. 1. Tereny jednostek opisanych na rysunku planu
jako tereny ci¹gów pieszo-rowerowych i oznaczonych na
rysunku planu symbolami KP przeznacza siê pod ci¹gi komu-
nikacji pieszej i rowerowej wraz z urz¹dzeniami infrastruktury
technicznej oraz niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
szeroko�æ ci¹gów w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ jak
na rysunku planu od 5 m do 10 m.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego okre�lone w §8.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury wspó³czesnej okre�lone w §9.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ usta-
lenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej zawarte w rozdziale
4.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy infrastruktury technicznej.

§27. Ustala siê ogólne zasady uzbrojenia terenu w infra-
strukturê techniczn¹:
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1) tereny dróg publicznych oraz pozosta³ych terenów komu-
nikacji, s¹ równocze�nie terenami sieci uzbrojenia tech-
nicznego;

2) na terenach w³asnych inwestorów, mo¿liwa jest realizacja
urz¹dzeñ technicznych uzbrojenia, towarzysz¹cych inwe-
stycjom.

§28. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej i projektowanej
sieci wodoci¹gowej, poprzez istniej¹c¹ i now¹ sieæ rozdzielcz¹
realizowan¹ w obszarze linii rozgraniczaj¹cych terenów ko-
munikacyjnych lub na terenach w³asnych inwestora, wed³ug
technicznych warunków przy³¹czenia.

§29. W zakresie gospodarki �ciekowej obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) odprowadzenie �cieków nale¿y dokonywaæ wy³¹cznie
poprzez komunalny system odprowadzania i oczyszczania
�cieków, jednocze�nie zakazuje siê stosowania indywidu-
alnych szczelnych zbiorników do gromadzenia �cieków;

2) zakazuje siê stosowania indywidualnych biologicznych
oczyszczalni �cieków;

3) wyklucza siê realizacjê inwestycji wymagaj¹cych odpro-
wadzenia �cieków przemys³owych;

4) �cieki deszczowe zanieczyszczone substancjami chemicz-
nymi lub ropopochodnymi nale¿y zneutralizowaæ i oczy-
�ciæ przed odprowadzeniem do odbiornika �cieków desz-
czowych.

§30. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elek-
troenergetycznej wed³ug technicznych warunków przy³¹-
czenia uzyskanych od operatora sieci;

2) w przypadku zwiêkszonego zapotrzebowania mocy zaopa-
trzenie w energiê elektryczn¹ realizowaæ poprzez rozbudo-
wê sieci elektroenergetycznej w obszarze linii rozgranicza-
j¹cych terenów komunikacyjnych lub na terenach w³a-
snych inwestora, wed³ug technicznych warunków przy³¹-
czenia uzyskanych od operatora sieci;

3) na ca³ym obszarze opracowania planu dopuszcza siê
lokalizacje nowych stacji transformatorowych, pod wa-
runkiem zapewnienia dostêpu transportu i obs³ugi tych
urz¹dzeñ;

4) orientacyjne lokalizacje nowych stacji transformatorowych
pokazano na rysunku planu;

5) zabrania siê realizacji nowych napowietrznych linii elek-
troenergetycznych na obszarach zabudowanych; trasy no-
wych napowietrznych linii energetycznych nale¿y lokalizo-
waæ poza terenami zabudowanymi; od sieci elektroener-
getycznych nale¿y zachowaæ strefy wolne od zabudowy i
zadrzewieñ zgodnie z przepisami szczególnymi i odrêbny-
mi;

6) dopuszcza siê skablowanie linii energetycznych napo-
wietrznych w uzgodnieniu z dyspozytorem sieci energe-
tycznej.

§31. Zaopatrzenie w gaz:

1) ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach
w³asno�ci, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrêbny-
mi;

2) poprzez budowê sieci gazowej, realizowanej w obszarze
linii rozgraniczaj¹cych terenów komunikacyjnych lub na
terenach w³asnych inwestora, po spe³nieniu warunków
technicznych i ekonomicznych przy³¹czenia, w uzgodnie-
niu z operatorem sieci.

§32. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ poprzez indywidual-
ny system zaopatrzenia w ciep³o, pod warunkiem zastosowa-
nia urz¹dzeñ o wysokiej sprawno�ci grzewczej i niskim stop-
niu emisji zanieczyszczenia.

§33. 1. Przy³¹czenie do sieci telefonicznej wg technicz-
nych warunków przy³¹czenia operatora lokalnego.

2. Lokalizacja telekomunikacyjnych urz¹dzeñ przeka�ni-
kowych, w tym konstrukcji wie¿owych i stacji bazowych
telefonii komórkowej mo¿liwa jest wy³¹cznie na terenach
produkcyjno-us³ugowych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami PU.

ROZDZIA£ V

Ustalenia koñcowe

§34. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), ustala siê w wysoko�ci 30%.

§35. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Gostynia.

§36. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 30 dni od jej
og³oszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Grzegorz Skorupski
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/332/09
Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
po³o¿onego w rejonie ul. Leszczyñskiej, ul. Zacisze i ul. Polnej w Gostyniu

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU W REJONIE UL. LESZCZYÑSKIEJ, UL. ZACISZE I UL. POLNEJ W GOSTYNIU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu
rozpatruje uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Leszczyñskiej, ul. Zacisze i ul. Polnej w Gostyniu,
w sposób nastêpuj¹cy:
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 200 1 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.), Rada Miejska w Gostyniu rozstrzyga, co nastê-
puje:

§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacyjnych, projekt planu zak³ada budowê dróg i
ci¹gów publicznych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami:

a) KD
Z
 -tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

b) KD
L
 -tereny drogi publicznych klasy lokalnej,

c) KD
D
 - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

d) KP - tereny ci¹gów pieszo-rowerowych, wraz z urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi;

2) w zakresie zasad uzbrojenia terenu oraz modernizacji i
budowy systemów infrastruktury technicznej, projekt pla-
nu zak³ada:

a) budowê sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

b) budowê sieci wodoci¹gowej.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/332/09

Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru po³o¿onego, w rejonie

ul. Leszczyñskiej, ul. Zacisze i ul. Polnej w Gostyniu

ROZSTRZYGNIECIE DOTYCZ¥CE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH

ICH FINANSOWANIA

2. Realizacjê zadañ, o których mowa w pkt 1 prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe jednostki gminne.

3. Inwestycje realizowane bêd¹ etapowo, w zale¿no�ci
od wielko�ci przeznaczonych �rodków.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji poszczególnych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryte-
riów i zasad przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Gostyñ na lata 2008-2013.

§2. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w §1 ust.
1 odbywaæ siê bêdzie poprzez:

1) wydatki z bud¿etu Gminy Gostyñ, zgodnie z uchwa³¹
bud¿etow¹;

2) wspó³fmansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) z obligacji komunalnych,

f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska,

g) z innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa
publiczno-prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli nieru-
chomo�ci.

Poz. 890


