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

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

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

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

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

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

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

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXI/429/2009

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2009 roku

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

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

5) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) rada miasta
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
�ci z ustaleniami studium,

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

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

z dnia 29 stycznia 2009 roku

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

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

XI/153/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w czê�ci ul. Poznañskiej,
po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami studium uwa-
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runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrów Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa Wielko-
polskiego uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w czê�ci
ulicy Poznañskiej, po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ostrowa Wielkopolskiego�, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar miêdzy ulicami Poznañsk¹, Ra-
d³owsk¹, M³yñsk¹, bocznic¹ kolejow¹ oraz ulic¹ Dembiñskie-
go.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1 000;

2) za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu;

3) za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy � rozumie siê przez to
liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ, w jakiej mo¿na
sytuowaæ zewnêtrzn¹ krawêd� �ciany zewnêtrznej budyn-
ku od linii rozgraniczaj¹cej terenu;

2) terenie � nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyzna-
czon¹ na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

3) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni rzutów wszystkich budynków na dzia³ce lub
terenie, mierzon¹ po zewnêtrznym obrysie �cian kondy-
gnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej
obrys wystêpuje poza obrys kondygnacji przyziemnej, bez
schodów, ramp, tarasów;

4) obiektach infrastruktury technicznej � rozumie siê przez to
sieci uzbrojenia terenu oraz zwi¹zane z nimi budowle;

5) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

6) urz¹dzeniu reklamowym � nale¿y przez to rozumieæ no�nik
informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami;

7) obs³udze komunikacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp terenu do drogi publicznej dla ruchu pieszego, rowe-
rowego i samochodowego;

8) ogrodzeniu a¿urowym � nale¿y przez to rozumieæ ogro-
dzenie, w którym czê�æ a¿urowa stanowi min. 60% po-
wierzchni ca³kowitej ogrodzenia;

9) stacji bazowej telefonii komórkowej � nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro � przesy³owych, konstrukcji wsporczej i zesta-
wów.

§3. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów ozna-
czone symbolami:

1) 1U i 2U � tereny zabudowy us³ugowej;

2) UC - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2

3) 1KD i 2KD - tereny dróg publicznych - ulice klasy dojaz-
dowej;

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) sytuowanie budynków o okre�lonych w planie parame-
trach z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy;

2) zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych;

3) realizacja ogrodzeñ w formie ogrodzeñ a¿urowych;

4) na terenach ograniczonego zainwestowania dopuszcza siê
prowadzenie prac remontowych wymagaj¹cych decyzji
administracyjnych w istniej¹cych budynkach, tylko w przy-
padku konieczno�ci wynikaj¹cej ze stanu technicznego
obiektów.

5) na terenach istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê inwesto-
wanie niezmieniaj¹ce funkcji dotychczas obowi¹zuj¹cej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszcza siê zmianê przebiegu lub skanalizowanie rowu
melioracyjnego na dzia³ce nr ewid. 15, przy zachowaniu
jego funkcjonalno�ci, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) dopuszczenie wykorzystania nadmiaru mas ziemnych,
pozyskanych podczas procesów budowlanych na obsza-
rze planu lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

3) powierzchniê biologicznie czynn¹ na terenach 1U, 2U i UC
nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wysok¹, tak, aby
ograniczaæ uci¹¿liwo�ci pochodz¹ce z tych obszarów;

4) nakaz segregacji i wywozu odpadów, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

5) odprowadzenie �cieków w postaci wód opadowych i
roztopowych do kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem
ich indywidualnego zagospodarowania w granicach nie-
ruchomo�ci, na zasadach zgodnych z przepisami odrêbny-
mi, w tym zastosowanie urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych ww.
�cieki do odpowiedniej jako�ci, w przypadkach okre�lo-
nych w przepisach odrêbnych;

6) do wytwarzania energii do celów grzewczych nale¿y sto-
sowaæ paliwa p³ynne, gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê
niskimi wska�nikami emisji lub alternatywne �ród³a ener-
gii;

7) w zakresie ochrony akustycznej:
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a) nale¿y zapewniæ wymagane standardy akustyczne w
budynkach biurowych i budynkach z pomieszczeniami
wymagaj¹cymi komfortu akustycznego, istniej¹cych i
planowanych w granicach planu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

b) dopuszcza siê realizacjê przegród przeciwha³asowych
poza terenami dróg publicznych, je¿eli s¹ one wyma-
gane przepisami odrêbnymi.

4. Nie ustala siê zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê realizacjê lokal-
nych celów publicznych z zakresu sieci uzbrojenia terenu w
granicach planu.

6. Nie ustala siê zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomo�ci.

7. Nie ustala siê zasad w zakresie szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
u¿ytkowaniu.

8. Nie ustala siê zasad w zakresie tymczasowego zago-
spodarowania terenów w granicach planu.

Rozdzia³ II

Ustalenia szczegó³owe

§4. 1. Ustala siê tereny zabudowy us³ugowej - oznaczone
na rysunku planu symbolami: 1U oraz 2U.

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

1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla projektowanych bu-
dynków, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dowoln¹ powierzchniê dzia³ki wydzielanej dla obiektów
infrastruktury technicznej;

3) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 70% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

4) wysoko�æ zabudowy do 4 kondygnacji, lecz nie wiêcej ni¿
15 m;

5) dla urz¹dzeñ reklamowych realizowanych jako obiekty
wolnostoj¹ce, dopuszcza siê miejscowe przekroczenie usta-
lonej w ust. 2 pkt 4 wysoko�ci obiektów budowlanych do
wysoko�ci 30 m;

6) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
15%;

7) dowolne formy dachów dla wszystkich projektowanych
budynków;

8) minimalne odleg³o�ci obiektów budowlanych od zewnêtrz-
nej krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 11 (ul. Poznañska)
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów 1U oraz 2U poprzez
istniej¹ce skrzy¿owania ul. Poznañskiej z ulicami Lotnicz¹,
Wiejsk¹ lub na warunkach okre�lonych przez w³a�ciwego
zarz¹dcê drogi;

10) w zakresie minimalnych wymogów parkingowych:

a) 3 stanowiska postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur,

b) 3 stanowiska postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej podstawowej obiektów handlowych i ochro-
ny zdrowia,

c) 5 stanowisk postojowych na 10 ³ó¿ek w obiektach
�wiadcz¹cych us³ugi hotelowe,

d) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana
jest sumaryczna liczba miejsc parkingowych dla rów-
noczesnego u¿ytkowania, wg wymogów okre�lonych
w lit. a, b, c;

e) lokalizowanie miejsc parkingowych dla rowerów.

3. Poza zabudow¹ us³ugow¹ dopuszcza siê:

1) realizacjê obiektów budowlanych zaplecza w formie sk³a-
dów i magazynów;

2) lokalizacjê dróg wewnêtrznych;

3) lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej;

4) lokalizowanie dojazdów i parkingów;

5) lokalizowanie parkingów wielopoziomowych wy³¹cznie w
powi¹zaniu z zabudow¹ us³ugowo-handlow¹, sytuowan¹
na obszarze planu;

6) lokalizowanie obiektów ma³ej architektury;

7) lokalizowanie urz¹dzeñ reklamowych i szyldów.

§5. 1. Ustala siê tereny rozmieszczenia obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2 - oznaczone
na rysunku planu symbolem UC.

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

1) nieprzekraczalne liniê zabudowy dla wszystkich obiektów,
zgodnie z rysunkiem planu,

2) obowi¹zek zachowania powierzchni biologicznie czynnej o
wielko�ci nie mniejszej ni¿ 10% powierzchni terenu,

3) maksymaln¹ wysoko�æ obiektów do 20 m od poziomu
terenu,

4) dla urz¹dzeñ reklamowych realizowanych jako obiekty
wolnostoj¹ce, dopuszcza siê miejscowe przekroczenie usta-
lonej w ust. 2 pkt 3 wysoko�ci obiektów budowlanych do
wysoko�ci 30 m,

5) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 70% powierzchni
dzia³ki budowlanej,

6) minimalne odleg³o�ci obiektów budowlanych od zewnêtrz-
nej krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 11 (ul. Poznañska)
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

7) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu UC poprzez istniej¹ce skrzy-
¿owania ul. Poznañskiej z ulicami Dembiñskiego, Lotnicz¹
lub na warunkach okre�lonych przez w³a�ciwego zarz¹dcê
drogi,

8) dowolne formy dachów dla wszystkich projektowanych
budynków,
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9) mo¿liwo�æ lokalizacji stacji transformatorowych o para-
metrach do ustalenia, w zale¿no�ci od potrzeb,

10) w zakresie minimalnych wymogów parkingowych:

a) 3 stanowiska postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur,

b) 3 stanowiska postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej podstawowej obiektów handlowych,

c) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana
jest sumaryczna liczba miejsc parkingowych dla rów-
noczesnego u¿ytkowania, wg wymogów okre�lonych
w lit. a, b,

d) lokalizowanie miejsc parkingowych dla rowerów.

3. Na terenach, o których mowa dopuszcza siê:

1) lokalizacjê dróg wewnêtrznych;

2) wydzielanie nowych dzia³ek budowlanych o minimalnej
powierzchni 2 000 m2, z wyj¹tkiem przeznaczonych na cele
infrastruktury technicznej;

3) lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej;

4) lokalizowanie dojazdów i parkingów;

5) lokalizowanie parkingów wielopoziomowych wy³¹cznie w
powi¹zaniu z zabudow¹ us³ugowo-handlow¹, sytuowan¹
na obszarze planu;

6) lokalizowanie obiektów ma³ej architektury;

7) lokalizowanie urz¹dzeñ reklamowych i szyldów.

§6. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych dojazdowych -
oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD i 2KD.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce warunki dotycz¹ce zagospodarowania terenu:

1) istniej¹ce drogi jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu
do obs³ugi terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1U, 2U i UC.

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu,

3) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogi,

4) obowi¹zek rozwi¹zania ewentualnych kolizji z sieciami
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarz¹dcami
sieci.

3. Rozmieszczenie poszczególnych elementów drogi, i
parametry techniczne nale¿y rozwi¹zaæ na etapie opracowa-
nia projektu budowlanego bran¿y drogowej.

4. Dopuszcza siê:

1) lokalizowanie reklam na wszystkich terenach oznaczonych
symbolem 1KD i 2KD;

2) lokalizowanie dróg rowerowych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi na terenach dróg publicznych.

§7. 1. W zakresie kszta³towania sieci infrastruktury tech-
nicznej dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym w szczególno�ci: sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, elektroener-
getycznej, telekomunikacyjnej i cieplnej.

2. Zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z istniej¹cego
wodoci¹gu.

3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nale-
¿y zapewniæ poprzez istniej¹c¹ kanalizacje deszczow¹.

4. Odprowadzanie �cieków nale¿y zapewniæ poprzez ist-
niej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej.

5. Ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej
z uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

6. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowa-
nia terenu objêtego planem z istniej¹c¹ infrastruktur¹ tech-
niczn¹, dopuszcza siê mo¿liwo�æ jej prze³o¿enia na warunkach
okre�lonych przez dysponenta sieci.

7. W zakresie sieci elektroenergetycznej:

a) przez teren objêty planem przebiega istniej¹ce napo-
wietrzne sieci energetyczne 110kV wraz ze stref¹ jej od-
dzia³ywania (po 15 metrów od skrajnych przewodów linii),
w której obowi¹zuj¹ ograniczenia zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

b) w przypadku ustanowienia, dla w/w sieci energetycznej
wysokiego napiêcia, obszarów ograniczonego u¿ytkowa-
nia zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ochrony
�rodowiska, staj¹ siê one wi¹¿¹ce dla niniejszego planu,

c) pozosta³e sieci elektroenergetyczne w uzgodnieniu z w³a-
�ciwym zarz¹dc¹ sieci, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

d) lokalizowanie stacji transformatorowych wolnostoj¹cych
ma³ogabarytowych lub wbudowanych w budynki o innym
przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

e) lokalizowanie stacji transformatorowych wbudowanych w
budynki o innym przeznaczeniu, w pomieszczeniach, do
których bêdzie istnia³ dostêp z poziomu terenu,

f) w przypadku lokalizowania wolnostoj¹cej, ma³ogabaryto-
wej stacji transformatorowej wyznacza siê minimaln¹
powierzchniê dzia³ki budowlanej - 30 m2,

g) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie z
istniej¹cej sieci elektroenergetycznej. W przypadku braku
mo¿liwo�ci zasilania z istniej¹cej sieci, dopuszcza siê
budowê sieci zasilaj¹cych �redniego napiêcia oraz niskie-
go napiêcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i
zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiêbiorstwo
energetyczne.

8. W zakresie telekomunikacji dopuszcza siê lokalizowa-
nie instalacji radiokomunikacyjnych w formie anten stacji
bazowych telefonii komórkowej wy³¹cznie na UC na budyn-
kach lub urz¹dzeniach reklamowych w odleg³o�ci 100 m od
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej.

9. W zakresie sieci gazowych:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala siê z sieci gazoci¹gów
�redniego ci�nienia,
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2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ stawiania stacji redukcyjno-po-
miarowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich budowy,
bez konieczno�ci opracowywania zmian planu,

10. Ustala siê konieczno�æ zg³oszenia do Dowództwa Si³
Powietrznych wszelkich obiektów o wysoko�ci równej i wiêk-
szej jak 50 m npt � przed wydaniem pozwolenia na budowê.

Rozdzia³ III

Ustalenia koñcowe

§8. 1. Ustala siê stawkê procentow¹, na podstawie, której
ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 w wysoko�ci
30%.

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

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak
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Na podstawie 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 ze zm., Rada Miejska Ostrowa
Wielkopolskiego rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego w czê�ci ul. Poznañskiej wy³o¿ony zosta³ do
publicznego wgl¹du w dniach od 22.09.2008 r. do 15.10.2008
r.

2. Zgodnie z terminem okre�lonym na podstawie art. 17
pkt 11 ustawy termin sk³adania uwag up³yn¹³ w dniu 30.10.2008
r. i w tym terminie wp³ynê³a1 uwaga do ustaleñ planu, która
w trybie art. 17 pkt 12 ustawy rozpatrzona zosta³a w czê�ci
negatywnie przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskie-
go.

3. Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie
z art. 17 pkt 14 ustawy po spe³nieniu wymagañ procedury
sporz¹dzenia planu okre�lonej w art. 17 ustawy przedstawi³
Radzie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wiel-
kopolskiego w czê�ci ul. Poznañskiej wraz z list¹ nieuwzglêd-
nionych uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy.

Za³¹cznik nr 2

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

4. Nieuwzglêdniona w czê�ci uwaga z³o¿ona zosta³a w
dniu 3 listopada 2008 r. przez Zbigniewa Popielskiego �
Agencja Finansowo-Handlowa w P³ocku i dotyczy³a zapisów
i ustaleñ w projekcie planu.

5. Uwaga dotyczy³a zmian w tre�ci projektu planu takich
jak: uszczegó³owienia i dodania zapisów u¿ywanych pojêæ,
ustalenia funkcji obiektów budowlanych, sprecyzowania zapi-
sów dopuszczenia prac remontowych, form zainwestowania
oraz zasad ochrony �rodowiska, dopuszczenia inwestowania
w strefie ochronnej linii energetycznej.

6. Uwaga zosta³a uwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej do-
puszczenia inwestowania na terenach istniej¹cej zabudowy
niezmieniaj¹cej funkcji dotychczas obowi¹zuj¹cej oraz mo¿li-
wo�æ zabudowy na terenach objêtych stref¹ ochronn¹ istnie-
j¹cych napowietrznych sieci energetycznych zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi. W pozosta³ej czê�ci uwagi nie zosta³y
uwzglêdnione.

Rada Miejska Ostrowa przychyla siê do rozstrzygniêcia
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozstrzygaj¹c
ostatecznie o nieuwzglêdnieniu czê�ci uwag.

Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y jest zasadne.

Za³¹cznik nr 3

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

1. Zakup gruntów przeznaczonych dla wykonania inwe-
stycji celu publicznego nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
(g³ównie terenów pod ulice publiczne) oraz realizacja magi-
stralnych instalacji wodnych i kanalizacyjnych nast¹pi z bu-
d¿etu gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 1, nast¹-
pi po ujêciu wi¹¿¹cych siê z nimi inwestycji w bud¿ecie
miasta.

3. Przewiduje siê mo¿liwo�æ pokrycia czê�ci wydatków,
o których mowa w ust. 1 i 2, ze �rodków pochodz¹cych z
funduszy unijnych.
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