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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zmiany: 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, 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 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: 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 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008
r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada
Miejska w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzie¿y, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objêtego planem oznaczono graficz-
nie na rysunku planu w skali 1:1.000.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwany dalej
rysunkiem stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie o zgodno�ci miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ze studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Cho-
dzie¿y, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Cho-
dzie¿y, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.

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

1) obiekty i tereny chronione wymagaj¹ce ustalenia zasad
ochrony, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury
wspó³czesnej oraz krajobrazu kulturowego,

2) obiekty i tereny podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania ustalanych na
podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górni-
czych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych,

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
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4) tereny, które mog¹ byæ objête scaleniem i ponownym
podzia³em nieruchomo�ci, o których mowa w przepisach
o gospodarce nieruchomo�ciami.

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i
u¿ytkowania terenów.

§3. 1. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne, okre-
�lone na rysunku:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) wymagane usytuowanie przewa¿aj¹cej �ciany frontowej
budynku.

2. Jako obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy nale¿y rozumieæ
liniê ukszta³towan¹ poprzez g³ówn¹ elewacjê budynku. Po-
miêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicê i obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabu-
dowy mog¹ znajdowaæ siê okapy, schody, zadaszenia, wyku-
sze, ryzality itp. elementy.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz¹
wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto budyn-
ku oraz schodów zewnêtrznych, ramp, pochylni, zadaszeñ itp.
elementów zwi¹zanych z budynkiem.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹-
ce przeznaczenia terenów:

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

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

3) tereny zieleni naturalnej, izolacyjnej, czê�ciowo urz¹dzo-
nej, ogrodów przydomowych; oznaczenie na rysunku � Z,

4) tereny dróg wewnêtrznych; oznaczenie na rysunku � KDW.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz odmiennych
warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodat-
kowym symbolem cyfrowym.

§5. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tereny, dla
których przeznaczono, w niniejszej uchwale, inne ni¿ dotych-
czasowe u¿ytkowanie, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z
planem.

§6. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkanio-
wej, o których mowa w §4 ust. 1, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:
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1) tereny MN � zabudowy jednorodzinnej; zabudowa szere-
gowa o wysoko�ci do III kondygnacji nadziemnych, z
dachem stromym o nachyleniu po³aci dachowych nie
mniejszym ni¿ 35° i usytuowaniu kalenicy prostopad³ym
do granicy rozdzielaj¹cej poszczególne segmenty zabudo-
wy; wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekra-
czaæ 0,8 (stosunek powierzchni ca³kowitej budynków do
powierzchni terenu); dopuszcza siê zabudowê wieloro-
dzinn¹ w formie architektonicznej �ci�le nawi¹zuj¹cej do
4 segmentów bêd¹cych w trakcie realizacji,

2) teren 1MW � istniej¹cej zabudowy wielorodzinnej � zacho-
wuje siê istniej¹ce budynki i ustala:

a) prawo przebudowy budynków, zwi¹zanej z ustalonym
przeznaczeniem terenu,

b) o ile na dzia³ce zabudowanej powierzchnia zabudowy
w stosunku do powierzchni dzia³ki przekracza 80% -
ustala siê zakaz nowej zabudowy,

c) zakaz nadbudowy istniej¹cych budynków o wysoko�ci
przekraczaj¹cej 3 kondygnacje nadziemne;

d) zakaz zmiany formy dachu stromego na stropodach
p³aski;

e) mo¿liwo�æ zmiany formy budynków, w szczególno�ci
poprzez przebudowê szczytów, partii wej�ciowych do
budynku i elementów przystawnych, s³u¿¹cych wy-
¿szej jako�ci estetycznej budynku;

f) mo¿liwo�æ lokalizowania w parterach lub suterynach
budynków wielorodzinnych � us³ug, je¿eli równocze-
�nie bêd¹ spe³nione warunki techniczne i wymogi ppkt
�e� (zmiana formy zewnêtrznej budynku),

g) dopuszcza siê budowê miejsc postojowych otwartych
i zamkniêtych na granicy linii rozgraniczaj¹cej KDW,

3) tereny 2MW � zabudowy wielorodzinnej w budynkach o
wysoko�ci do IV kondygnacji nadziemnych, z dachem
stromym w formie dachu wielospadowego lub dachu
mansardowego; wska�nik intensywno�ci zabudowy nie
mo¿e przekraczaæ 0,8 (stosunek powierzchni ca³kowitej
budynków do powierzchni terenu); prawo realizacji us³ug
wbudowanych.

2. Ustala siê mo¿liwo�æ prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej w mieszkaniu, o ile nie stanowi ona uci¹¿liwo�ci
dla mieszkañców i prowadzona jest zgodnie z zasadami
okre�lonymi przez zarz¹dcê nieruchomo�ci.

3. Ustala siê jako podstawow¹ zasadê przekszta³ceñ
istniej¹cej zabudowy � zasadê poprawy formy architektonicz-
nej obiektu i jego warto�ci estetycznej (zakaz zmiany pogar-
szaj¹cej formê architektoniczn¹), w celu osi¹gania ³adu prze-
strzennego, nawi¹zania do warto�ciowych przyk³adów zabu-
dowy s¹siedniej oraz poprawy jako�ci przestrzeni publicznej.

4. Us³ugi wbudowane w budynku mieszkalnym obej-
muj¹ tylko us³ugi konsumpcyjne (handel, gastronomia - bez
dzia³alno�ci rozrywkowej, us³ugi bytowe, us³ugi kultury, ad-
ministracjê itp.). Dopuszcza siê równie¿ dzia³alno�æ produk-
cyjn¹ obejmuj¹c¹ tylko krawiectwo, jako us³ugê dla ludno�ci.

§7. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej ustala siê zakaz grodzenia nieruchomo�ci.

2. W zabudowie mieszkaniowej nale¿y stosowaæ zbli-
¿on¹ kolorystykê budynków kszta³tuj¹cych pierzejê ulicy. Ustala
siê zakaz stosowania pokryæ dachowych w kolorach pe³nych
np. zieleñ, b³êkit, fiolet itp.

§8. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê nastê-
puj¹ce wska�niki s³u¿¹ce wyznaczaniu ilo�ci miejsc dla parko-
wania samochodów osobowych:

1) w zabudowie wielorodzinnej � 1 miejsce postojowe/1
mieszkanie,

2) dla us³ug � 10÷20 miejsc postojowych/1.000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektu.

§9. Dla wyznaczonych terenów zieleni (Z), o której mowa
w §4 ust. 1, wy³¹czonych z zabudowy, dopuszcza siê realiza-
cjê:

1) dróg s³u¿¹cych obs³udze s¹siednich terenów, w szczegól-
no�ci zachowanie istniej¹cych dojazdów i przej�æ pie-
szych,

2) sieci uzbrojenia terenu.

§10. 1. Dla uk³adu dróg wewnêtrznych (KDW) zapewnio-
ne jest powi¹zanie zewnêtrzne z istniej¹c¹ drog¹ dojazdow¹
(ul. Wiejska).

2. Tereny dróg wewnêtrznych (KDW) - sklasyfikowane
jako drogi gminne oraz drogi wewnêtrznej 1KDW, o których
mowa w §4 ust.1, stanowi¹ uzupe³niaj¹cy uk³ad komunikacyj-
ny. Stanowi¹ przestrzeñ do realizacji dróg � zgodnie z prze-
znaczeniem - oraz sieci uzbrojenia terenu.

§11. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê � z rozbudowanej istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej, pod³¹czonej do systemu wodoci¹gowego
miasta,

2) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego,

3) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cej sieci gazoci¹gowej,

4) zaopatrzenie w ciep³o � ze �róde³ ciep³a, z zastosowaniem
paliw: gazowych, p³ynnych lub sta³ych charakteryzuj¹cych
siê niskimi wska�nikami emisji oraz wykorzystaniem alter-
natywnych �róde³ energii,

5) odprowadzenie �cieków komunalnych � do rozbudowanej
istniej¹cej sieci kana³ów sanitarnych,

6) zagospodarowanie odpadów w sposób selektywny w
wyznaczonych miejscach, zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami oraz przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,

7) obs³uga telekomunikacyjna � poprzez istniej¹cy, rozbudo-
wywany system ³¹czno�ci telefonicznej.

§12. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW) i jednorodzinnej (MN) s¹ terenami, dla których w
rozumieniu przepisów o ochronie �rodowiska ustalony zosta³
dopuszczalny poziom ha³asu.
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2. Ochronê �rodowiska realizuje siê poprzez:

1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe zaopatrzenie w
wodê oraz odbiór �cieków komunalnych, z zachowaniem
przepisów o �rodowisku,

2) komunalny system odbioru odpadów,

3) zachowanie zieleni naturalnej.

§13. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, na obszarze objêtym planem, ustala siê obowi¹zek
uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowê, prac ziemnych
zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub zabudow¹ terenu, w
celu uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne.

§14. Dla obszaru objêtego planem ustala siê stawkê 1%
s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu war-

to�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Chodzie¿y.

§16. 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 XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 29
maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chodzie¿y (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr
113 z dnia 18 lipca 2006 r. poz. 2769).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Maciej Szumiñski
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Stosownie do 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 2007 r. Nr
127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Chodzie¿y stwierdza

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXVI/310/09

Rady Miejskiej w Chodzie¿y
z dnia 1 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIE¯Y

zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chodzie¿y w rejonie ul. �wierkowej, z ustalenia-
mi studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzie¿y (uchwa³a Nr XLIII/400/06
Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 23 pa�dziernika 2006 r. o
zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chodzie¿y).

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVI/310/09

Rady Miejskiej w Chodzie¿y
z dnia 1 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIE¯Y W REJONIE UL. �WIERKOWEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z 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 2007 r. Nr 127 poz.
880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr
220 poz. 1413) Rada Miejska w Chodzie¿y rozstrzyga, co
nastêpuje:

§1. 1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej ujête w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chodzie¿y w rejonie ulicy �wierkowej,
stanowi¹ integraln¹ czê�æ zadañ zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzie¿y
(uchwa³a Nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z
dnia 29 maja 2006 r.) dla wyodrêbnionej struktury przestrzen-
nej �Studzieniec�.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzie¿y w rejonie ulicy �wierkowej obejmuje nie-
wielk¹ czê�æ rejonu �Studzieñca�, zadania z zakresu infra-
struktury technicznej okre�lone w rozstrzygniêciu dotycz¹
inwestycji bezpo�rednio wynikaj¹cych z ustaleñ niniejszego
planu.

§2. Dla obszaru objêtego planem ustalono nastêpuj¹ce
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej:

1) sieæ wodoci¹gowa,

2) sieæ kanalizacji sanitarnej.

§3. Finansowanie zadañ inwestycyjnych, o których mowa
w rozstrzygniêciu, odbêdzie siê zgodnie z zasadami okre�lo-
nymi w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci
infrastruktury technicznej.
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