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Uchwalenie planu nie wywo³uje kosztów zwi¹zanych
z wyp³at¹ odszkodowañ na skutek zmniejszenia wartoci
nieruchomoci.

objête realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego bêd¹ finansowane
z bud¿etu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale inwestorów zewnêtrznych w oparciu o ustawê z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêdnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ
i sposobu ich realizacji.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego
planu inwestycyjnego gminy.

ród³a finansowania  inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie I,
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UCHWA£A Nr XIII/60/07 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póniejszymi zmianami), art.
3 ust. 1 i art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z póniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust.1 Ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz. U. z 2004 Nr 121, poz. 1266 z póniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Pyzdrach:
1. po stwierdzeniu zgodnoci projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pyzdry, przyjêtego Uchwa³a Nr
XXVII/239/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 marca
2006 roku,
2. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu,
3. po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry, zwany w dalszej czêci uchwa³y planem.
§1. 1. Plan obejmuje teren o powierzchni oko³o 184,8 ha
po³o¿ony w granicach administracyjnych miasta Pyzdry, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹:
1) tekst planu, stanowi¹cy treæ niniejszej uchwa³y,
2) rysunek planu w skali 1 : 1000, obejmuj¹cy obszar, o
którym mowa w ust. 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do planu,
3) wyrys ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do planu,
4) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do planu,
5) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do
niniejszego planu.
§2. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
3) oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu,
zgodnie z legend¹ zamieszczon¹ na za³¹czniku nr 1,
4) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy,
6) obszary zagro¿one powodzi¹,
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7) przyrodnicze obszary chronione,
8) ³¹cznik ekologiczny,
9) strefa ograniczonego u¿ytkowania od infrastruktury technicznej,
10) strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowego uk³adu urbanistycznego,
11) stanowiska archeologiczne,
12) strefa ograniczonego u¿ytkowania od cmentarza,
13) linia elektroenergetyczna redniego napiêcia do skablowania.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ informacyjnymi
ustaleniami planu:
1) granice dzia³ek proponowane do likwidacji,
2) projektowane granice dzia³ek,
3) obiekty budowlane do likwidacji,
4) obiekty budowlane do zachowania,
5) obiekty zabytkowe,
6) linia elektroenergetyczna.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miejskiej w Pyzdrach, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tekcie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okrelone w za³¹czniku nr 1 i 2 oraz rozstrzygniêcia zawarte
w za³¹cznikach od nr 3 do nr 4,
2. przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1: 1.000,
4. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony
liniami rozgraniczaj¹cymi ró¿ne przeznaczenie lub ró¿ne
zasady zagospodarowania, o ile z treci niniejszej uchwa³y
nie wynika inaczej,
5. przestrzeni ródmiejskiej - nale¿y przez to rozumieæ teren
wymagaj¹cy ukszta³towania w formie wnêtrz urbanistycznych o charakterze miejskim, wydzielony pierzejami ulic
ukszta³towanymi przez budynki us³ugowe, us³ugowo mieszkalne i mieszkalne,
6. zabudowie pierzejowej ci¹g³ej - nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê zwart¹, w której dwie przeciwleg³e ciany budynku lokalizowane s¹ w granicach dzia³ek skierowanych
prostopadle lub pod k¹tem do linii rozgraniczaj¹cej ulicy,
7. zabudowie pierzejowej nieci¹g³ej - nale¿y przez to rozumieæ zabudowê wolnostoj¹c¹ przemieszana z zabudowê
zwart¹, w której dwie przeciwleg³e ciany budynku, lub co
najmniej jedna ciana, lokalizowane s¹ w granicach dzia³ek skierowanych prostopadle lub pod katem do linii
rozgraniczaj¹cej ulicy,
8. przebudowie z odtworzeniem formy - nale¿y rozumieæ
roboty budowlane zwi¹zane z wymian¹ zniszczonej substancji budynku znajduj¹cego siê w ewidencji zabytków,
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popraw¹ uk³adu funkcjonalnego wnêtrza, podniesieniem
standardu lokalu mieszkalnego lub us³ugowego (zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej, podniesienie poziomu posadzki przyziemia w stosunku do terenu), uwzglêdniaj¹ce
odtworzenie formy architektonicznej przebudowywanego
budynku,
9. linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ linie ci¹g³e
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ tereny o ró¿nych kategoriach przeznaczenia, której przebieg jest nienaruszalny
i której zmiana przebiegu mo¿e nast¹piæ jedynie w trybie
zmiany planu,
10. us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrêbnymi
typu: administracja publiczna, nauka i owiata, sport
(z wyj¹tkiem wyczynowego) i rekreacja, zdrowie i opieka
spo³eczna, kultura, obiekty s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu i bezpieczeñstwu, ochronie przeciwpo¿arowej i inne
us³ugi niekomercyjne,
11. us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ wszystkie us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludnoci, finansowane ze rodków niepublicznych, z wyj¹tkiem us³ug
handlu realizowanych w obiektach handlowych o pow.
sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2. Nale¿¹ tu g³ównie us³ugi
handlu, gastronomii, rzemios³a, obiekty turystyczne,
zamkniête urz¹dzenia sportowe, urz¹dzenia obs³ugi ludnoci, w tym prywatne: gabinety lekarskie, przedszkola,
szko³y, galerie sztuki, kancelarie prawnicze, pracownie
projektowe,
12. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
planowany rodzaj u¿ytkowania dzia³ki lub terenu, zgodnie
z ustaleniami szczegó³owymi planu, wraz z elementami
zagospodarowania uzupe³niaj¹cego i towarzysz¹cego,
zwi¹zanymi bezporednio z przeznaczeniem terenu,
13. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ usytuowana ciana frontowa
budynku lub co najmniej 60% jej d³ugoci, bez prawa jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej terenu,
w tym równie¿ w kierunku linii rozgraniczaj¹cej ulicy. Nie
dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms,
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne
detale wystroju architektonicznego,
14. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której nale¿y usytuowaæ cianê frontowa budynku
lub co najmniej 60% jej d³ugoci, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej. Nie dotyczy to
elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego,
15. zabudowie mieszkaniowej ródmiejskiej - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹ z us³ugami, po³o¿on¹ w zabytkowym centrum miasta,
16. dopuszczalnej powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ sumê powierzchni przyziemi wszystkich budynków na okrelonej dzia³ce lub terenie, podan¹ w metrach
kwadratowych powierzchni i w udziale procentowym
w stosunku do ogólnej powierzchni dzia³ki lub terenu,
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17. obszarach zagro¿onych powodzi¹ - nale¿y przez to rozumieæ obszary, na których wystêpuje mo¿liwoæ wyst¹pienia wód powodziowych z prawdopodobieñstwem 1%,
18. ³¹czniku ekologicznym - nale¿y przez to rozumieæ teren
stanowi¹cy przyrodniczy korytarz powi¹zañ fauny i flory,
którego ci¹g³oæ zapewnia odpowiednie warunki dla zachowania unikalnych wartoci przyrodniczych,
19. przyrodniczych obszarach chronionych - nale¿y przez to
rozumieæ obszary objête prawn¹ form¹ ochrony przyrody
na podstawie przepisów odrêbnych,
20. zabytku archeologicznym - nale¿y przez to rozumieæ zabytek nieruchomy, bêd¹cy powierzchniow¹, podziemn¹ lub
podwodn¹ pozosta³oci¹ egzystencji i dzia³alnoci cz³owieka, z³o¿on¹ z nawarstwieñ kulturowych i znajduj¹cych
siê w nich wytworów b¹d ich ladów albo zabytek
ruchomy, bêd¹cy tym wytworem,
21. stanowiskach archeologicznych - nale¿y przez to rozumieæ
obszary, okrelone na rysunku planu, dla których stwierdza siê lub przypuszcza wystêpowanie zabytku archeologicznego lub cennych form archeologicznych,
22. strefach ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ strefy wyznaczaj¹ce obszary o cennych, historycznych walorach architektonicznych lub urbanistycznych, okrelone w niniejszym planie,
23. terenach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozumieæ tereny wystêpowania punktowych lub liniowych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej takich jak: elektroenergetyczne, gazownicze, kanalizacyjne, wodoci¹gowe, telekomunikacyjne oraz gospodarowania odpadami,
24. strefie ograniczonego u¿ytkowania od infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozumieæ strefê, w której zabrania
siê wznoszenia budynków, urz¹dzania sta³ych, sk³adów
i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania jakichkolwiek dzia³alnoci mog¹cych zagroziæ trwa³oci urz¹dzeñ technicznych podczas ich eksploatacji,
25. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci
uzbrojenia terenu - nale¿y przez to rozumieæ opracowanie
projektowe, których rozwi¹zania bêd¹ stanowi³y ucilenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresie bran¿owym i problemowym, w skali nie objêtej niniejsz¹ uchwa³¹
i nie koliduj¹ce z ni¹.
§4. Ustala siê, ¿e wszelkie wtórne podzia³y dzia³ek ewidencyjnych znajduj¹cych siê w granicach zatwierdzenia planu, które nast¹pi³y w trakcie sporz¹dzenia planu lub nast¹pi¹
w trakcie jego realizacji (w tym zmiana ich numerów ewidencyjnych), nie powoduj¹ zmiany b¹d utraty wa¿noci któregokolwiek z przepisów uchwa³y.
§5. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia terenu:
1) teren p³yty rynku miejskiego, oznaczony symbolem
MS-R,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej ródmiejskiej, oznaczone
symbolem MS,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych, oznaczone symbolem MN/UK,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dzia³alnoci w obiektach produkcyjnych, sk³adach i magazynach, oznaczone symbolem MN/P,
6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW,
7) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone symbolem RM,
8) tereny us³ug komercyjnych, oznaczone symbolem UK,
9) tereny us³ug publicznych, oznaczone symbolem UP,
10) tereny us³ug owiaty i kultury, oznaczone symbolem UPo,
11) tereny kultu religijnego, oznaczone symbolem UR,
12) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny s³u¿¹ce
organizacji imprez masowych, oznaczone symbolem US,
13) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczone symbolem P,
14) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R,
15) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL,
16) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem ZP,
17) tereny parków ródmiejskich, oznaczone symbolem ZPp,
18) teren cmentarza rzymsko - katolickiego, oznaczony symbolem ZC,
19) tereny zieleni nadrzecznej, oznaczone symbolem ZW,
20) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS,
21) tereny dróg publicznych - drogi wojewódzkie, oznaczone
symbolem KDw,
22) tereny dróg publicznych - drogi powiatowe, oznaczone
symbolem KDp,
23) tereny dróg publicznych - drogi piesze, oznaczone symbolem KX,
24) tereny pozosta³ych dróg publicznych, oznaczone symbolem KD,
25) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolem KDW,
26) tereny elektroenergetycznej infrastruktury technicznej,
oznaczone symbolem E,
2. Na terenie objêtym planem, odstêpuje siê od wyznaczenia terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
§6. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1. Na ca³ym obszarze objêtym planem obowi¹zuje, zgodnie
z ustaleniami szczegó³owymi dla poszczególnych terenów, realizacja:
1) zabudowy pierzejowej ci¹g³ej,
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2) zabudowy pierzejowej nieci¹g³ej,
3) zabudowy wolnostoj¹cej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2. W zabudowie pierzejowej ci¹g³ej ustala siê nakaz realizacji
obiektów w linii frontowej granicy dzia³ki.
3. W zabudowie pierzejowej nieci¹g³ej dopuszcza siê lokalizacjê obiektów w odleg³oci 1,5 m od frontowej granicy
dzia³ki.
4. W zabudowie wolnostoj¹cej dopuszcza siê lokalizacje
obiektów zgodnie przepisami odrêbnymi.
5. Dla wydzielonych kwarta³ów zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, dopuszcza siê przebudowê budynków znajduj¹cych siê w ewidencji zabytków, z obowi¹zkiem odtworzenia ich formy architektonicznej.
6. Ustala siê nakaz utrzymania historycznie ukszta³towanych
linii zabudowy pierzei ulicznych, stanowi¹cych równoczenie linie rozgraniczaj¹ce ulic. W wypadku, gdy budynek
swoim usytuowaniem uniemo¿liwia swobodny ruch pieszych a szerokoæ chodnika jest mniejsza ni¿ 1,0 m,
dopuszcza siê korektê linii zabudowy poprzez przesuniecie
ciany frontowej budynku w g³¹b dzia³ki, jednak nie wiêcej
ni¿ o1,0 m.
7. Ustala siê nakaz stosowania w zabudowie pierzejowej
ci¹g³ej, w miejscach odcinkowych ubytków zabudowy,
pe³nych ogrodzeñ murowanych i tynkowanych.

lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000),
4) Obszarze Natura 2000 - projektowanego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciañska
(PLH300009),
5) Obszarze Przyrodniczo Wra¿liwym (OPW) (instrument
wdra¿ania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013. na terenie OPW nr 19 Dolina Warty
i Kana³ów Obry),
6) Obszarach Chronionych G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 150 - Pradolina Warszawa Berlin,
7) Obszarach zagro¿enie powodziowego (Zgodnie z ar. 82
ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz studium Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla rzeki
Warty i Prosny).
2. W obszarze objêtym planem:
1) dla terenów ³¹cznika ekologicznego ustala siê nakaz
zachowania, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej,
strefy niezabudowanej oraz nieprzegradzanej wzd³u¿
cieków wodnych,
2) zakazuje siê wysypywania, zakopywania i wylewania
odpadów lub innych nieczystoci,
3) zakazuje siê niszczenia gleby,
4) zakazuje siê zmiany stosunków wodnych.

8. W zabudowie pierzejowej nieci¹g³ej i w zabudowie wolnostoj¹cej ustala siê nakaz stosowania ogrodzeñ a¿urowych
lub ¿ywop³otów.

3. Ustala siê nakaz okrelenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

9. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na terenie
miasta. Nale¿y stosowaæ lokalne detale, konwencjonaln¹
kolorystykê i charakterystyczne rozwi¹zania materia³owe
- jasne kolory tynków, ceramiczne pokrycia dachów
w gamie kolorów od brunatnego poprzez ceglasty do
czerwonego, znacz¹cy udzia³ drewna i kamienia naturalnego w p³aszczyznach elewacji i ogrodzeñ.

4. Ustala siê nakaz zachowania strefy ograniczonego u¿ytkowania wokó³ cmentarza: - 50 m dla obiektów mieszkaniowych wyposa¿onych w urz¹dzenia wodoci¹gowe i 150 m
dla obiektów mieszkaniowych korzystaj¹cych z wody
pozyskiwanej ze studni kopanych, przedstawionej na rysunku planu. Ustala siê zakaz lokalizowania zabudowañ
mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnociowe, zak³adów ¿ywienia zbiorowego b¹d zak³adów
przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoci w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od granic cmentarza.

10. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie utwardzone
nale¿y realizowaæ w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców
i przy zastosowaniu tradycyjnych materia³ów, w sposób
spójny z architektur¹ obiektów podstawowych.
§7. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego
1. Na czêci obszaru objêtego ustaleniami planu, zgodnie
z rysunkiem planu obowi¹zuj¹ zasady i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenów w:
1) Nadwarciañskim Parku Krajobrazowym (na mocy rozporz¹dzenia nr 60 Wojewody Koniñskiego z dnia 19
padziernika 1995 r.),
2) Pyzdrskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (na mocy
Uchwa³y nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 sierpnia 1986 r.),
3) Obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony
ptaków Dolina rodkowej Warty (PLB300002) (na
mocy rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 21

5. W zakresie ochrony przed ha³asem, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, ustala siê nakaz przestrzegania norm dopuszczalnych wartoci ha³asu w rodowisku dla ca³ego obszaru objêtego planem.
6. Na terenie objêtym sporz¹dzeniem planu ustala siê:
1) zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zak³adach stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia
ludzi, a w szczególnoci zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nych awarii,
2) nakaz utylizacji na warunkach okrelonych przepisami
szczególnymi wszelkich form zanieczyszczenia rodowiska naturalnego,
§8. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego:
1. Na terenie w granicach ochrony konserwatorskiej ustala
siê zakaz sytuowania reklam, z zastrze¿eniem ust. 2  4.
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2. Dopuszcza siê sytuowanie szyldów i tablic informacyjnych
na elewacjach budynków, o max pow. 1,0 m2 oraz wysokoci lub szerokoci do 40 cm.
3. Dopuszcza siê sytuowanie wspornikowych, kutych
w metalu znaków (logo) wzorowanych na historycznych
znakach cechów rzemielniczych o wielkoci do 0,5 m2.
4. Dopuszcza siê sytuowanie nazw lokali us³ugowych wykonanych z a¿urowych, kutych liter montowanych na elewacjach budynków.
§9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
1. Ustala siê lokalizacjê oraz przebieg granicy strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkowego uk³adu urbanistycznego
(strefy ochrony konserwatorskiej B), ujêtej w ewidencji
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
zgodnie z rysunkiem planu.
2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 ochronie podlega:
1) uk³ad miasta  rynek w centrum oraz szachownicowy
uk³ad redniowieczny,
2) zespo³y i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
3) pierzeje rynkowe i uliczne, czyli linie zabudowy, gabaryty i charakterystyczna forma budynków,
4) skala miasta i jego historycznie ukszta³towana sylweta
na tle krajobrazu;
5) zespo³y zieleni komponowanej (parki, zieleñce, cmentarze) oraz kapliczki.
3. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala siê:
1) nakaz uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac podejmowanych
przy obiektach budowlanych,
2) nakaz zachowania istniej¹cego rozplanowania ulic
i placów oraz istniej¹cej historycznie ukszta³towanej
parcelacji, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej,
3) nakaz zachowania istniej¹cej linii pierzei ulic,
4) nakaz zachowania obecnej szerokoci ulic,
5) nakaz zachowania wysokoci istniej¹cej zabudowy,
6) nakaz uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków remontów, przebudowy i rozbudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków i
ujêtych w ewidencji konserwatorskiej, w tym zmiany
pokryæ dachowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie elewacji,
7) przed podjêciem prac projektowych dla obiektów znajduj¹cych siê w ewidencji zabytków, ustala siê nakaz
sporz¹dzenia przez inwestora inwentaryzacji architektonicznej obiektów, w zakresie uzgodnionym z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i
przekazanie jej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyzdry
oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
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8) przy nowych inwestycjach budowlanych oraz inwestycjach zwi¹zanych z remontem, rozbudow¹, przebudow¹ obiektów, poza obiektami wymienionymi w pkt.
7, ustala siê nakaz nawi¹zania gabarytami i sposobem
kszta³towania bry³y i u¿ytymi materia³ami do miejscowej tradycji architektonicznej.
4. Okrela siê lokalizacjê oraz przebieg granic stanowisk
archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu, dla której
ustala siê nakaz uzyskania uzgodnienia od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie
wszelkich prac ziemnych zwi¹zanych z zamierzeniami inwestycyjnymi.
5. Dla terenu objêtego planem ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków:
1) prac ziemnych na terenach, na których rozpoznano
zabytki archeologiczne,
2) przebudowy, remontów i rozbudowy obiektów wpisanych do ewidencji konserwatorskiej, w tym zmiany
pokryæ dachowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie elewacji.
6. Ustala siê nakaz opracowania koncepcji kolorystyki elewacji i dachów pierzei ulic przy placu Wolnoci i placu
Sikorskiego uzgodnienie jej z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i stosowanie przy pracach
budowlanych i remontowych.
§10. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznej:
1. Ustala siê nakaz przystosowania i urz¹dzenia ogólnodostêpnej przestrzeni publicznej w sposób zapewniaj¹cy
odpowiedni¹ estetykê i funkcjonalnoæ, przy zachowaniu
przepisów szczególnych.
2. Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i wolnostoj¹cych obiektów ma³ej architektury przy drogach publicznych, w sposób nie naruszaj¹cy §11 i zasad bezpieczeñstwa.
3. Zakazuje siê umieszczanie reklam wolnostoj¹cych obiektów ma³ej architektur, o których mowa w ust. 2 na
obiektach zabytkowych, obiektach us³ug religijnych i obiektach ma³ej architektury sakralnej.
§11. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy, o ile rysunek planu nie okreli inaczej:
1) od dróg wojewódzkich KDw - 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy,
2) od dróg powiatowych KDp - 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
pas drogowy,
3) od pozosta³ych dróg publicznych KD - 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej pas drogowy,
4) od dróg wewnêtrznych KDW - 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy,
5) od dróg pieszych Kx - 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pas
drogowy, z zastrze¿eniem §6 ust. 2 i ust. 3.
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2. W przypadku rozbudowy istniej¹cych budynków dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej odleg³oci zabudowy od
krawêdzi jezdni, bez prawa jej przekraczania.

15) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14, dopuszcza siê
stosowanie dachów p³askich, je¿eli budynek pierwotny
taki posiada³,

3. W przypadku realizacji nowych obiektów ustala siê
nakaz stosowania nieprzekraczalnych linii zabudowy, o których mowa w ust 1.

16) w przypadku, o którym mowa w pkt. 15, ustala siê
nakaz zachowania wszystkich pozosta³ych ustaleñ oraz
parametrów okrelonych w planie.

4. Ustala siê zakaz realizacji obiektów przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi w strefie ograniczonego u¿ytkowania od linii
elektroenergetycznych.
5. Ustala siê nakaz wykonania badañ gruntowo - wodnych w miejscu lokalizacji ka¿dego nowego budynku, pozwalaj¹cych okreliæ mo¿liwoæ podpiwniczenia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji.
§12. Ustala siê parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1 MN):
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
3) zakazuje siê lokalizacji obiektów dzia³alnoci gospodarczej w formie wydzielonych pomieszczeñ w budynku podstawowym,

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN):
1) budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie
w formie zabudowy wolnostoj¹cej,
2) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkalnej w formie obiektów bliniaczych,
3) pozosta³e przepisy dotycz¹ce zabudowy nale¿y stosowaæ jak dla terenów 1MN.
3. tereny zabudowy mieszkaniowej ródmiejskiej oznaczone
symbolem MS:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) ustala siê zakaz wtórnego dzielenia dzia³ek,
3) ustala siê nakaz realizacji zabudowy pierzejowej ci¹g³ej,
4) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej wraz
z us³ugami komercyjnymi lub publicznymi,

4) budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane tylko
w formie zabudowy pierzejowej nieci¹g³ej,

5) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 70% jej powierzchni,

5) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 40% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 500 m2,

6) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê u¿ytkowa obiektu przeznaczon¹ na cele us³ug do 50% powierzchni
budynku,

6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
7) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 12,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,
8) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,
9) zakazuje siê realizowania budynków mieszkalnych
z dachami p³askimi, z zastrze¿eniem pkt 14,
10) ustawienie kalenic równoleg³e w stosunku do osi
jezdni drogi publicznej,
11) gara¿e mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub jako dobudowane do budynku mieszkalnego,
12) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 3,5 m,
13) dopuszcza siê realizacjê gara¿y jako jedno lub dwustanowiskowych,
14) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego,

7) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 12,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,
8) dopuszcza siê przekroczenie parametru wysokoci,
o którym mowa w pkt. 6, jedynie w przypadku realizacji
zabudowy uzupe³niaj¹cej, lecz nie wiêcej, ni¿ wy¿szy
budynek s¹siedni
9) w przypadku, o którym mowa w pkt. 8, ustala siê nakaz
zachowania liczby kondygnacji, o której mowa w pkt.
7,
10) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°,
11) ustala siê nakaz stosowania dachówki ceramicznej
jako formy pokrycia dachowego dla wszystkich obiektów,
12) ustawienie kalenic równoleg³e w stosunku do osi drogi
publicznej,
13) dopuszcza siê ustawienie kalenic prostopadle w stosunku do osi drogi publicznej, o ile taki uk³ad stanowi
kontynuacjê zabudowy s¹siedniej dzia³ki lub wynika
z dokumentacji, o której mowa w §9, ust. 3, pkt 7,
14) w przypadku przebudowy budynków ustala siê nakaz
zachowania ich formy oraz aktualnej wysokoci i liczby
kondygnacji,
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15) zaleca siê stosowanie symetrycznych uk³adów elewacji,
16) dopuszcza siê dowietlenie poddaszy budynków lukarnami wy³¹cznie w po³aciach skierowanych do wnêtrza
kwarta³u.
17) w przypadku, o którym mowa w pkt. 16 dopuszcza siê
stosowanie okien po³aciowych,
18) gara¿e mo¿na sytuowaæ jedynie wewn¹trz kwarta³ów
zabudowy jako wolnostoj¹ce lub dobudowane do
budynku mieszkalnego.
4. teren p³yty rynku miejskiego (pl. Wolnoci), oznaczony
symbolem MSR:
1) ustala siê nakaz kszta³towania przestrzeni publicznej
o charakterze ródmiejskim,
2) dopuszcza siê przebudowê p³yty Rynku z mo¿liwoci¹
przywrócenia bruku, za wyj¹tkiem pasów jezdnych i
przejæ dla pieszych oraz miejsc do parkowania, gdzie
dopuszcza siê zastosowanie innych elementów kamiennych lub bitumicznych,
3) ustala siê nakaz zachowania parku oraz zieleni wzd³u¿
istniej¹cych ulic, jako elementu zagospodarowania
p³yty Rynku,
4) dopuszcza siê realizacje ma³ej architektury przy zastosowaniu jednorodnych stylistycznie form oraz ich
akceptacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) ustala siê zakaz wprowadzania elementów reklamowych na p³ycie Rynku, poza wymienionymi w pkt. 4.
5. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz innych obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania budynków
mieszkalnych wielorodzinnych,
3) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
w formie wydzielonych pomieszczeñ w budynkach,
4) budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane tylko
w formie zabudowy wolnostoj¹cej,
5) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 40% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 4000 m2,
6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 40% powierzchni dzia³ki,
7) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 20,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 5, w tym poddasze u¿ytkowe,
8) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich lub dwuspadowych o nachyleniu 5° - 35°, krytych dachówk¹,
materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em pokryciowym,

9) dopuszcza siê realizacjê gara¿y,
10) ustala siê maksymalna wysokoæ gara¿y na 3,5 m,
11) gara¿e mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce lub wbudowane do budynku mieszkalnego w formie gara¿y
w kondygnacji podziemnej lub przyziemnej,
12) dopuszcza siê mo¿liwoæ sytuowania gara¿y w formie
szeregowej,
13) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego,
14) w przypadku, o którym mowa w pkt. 13, ustala siê
nakaz zachowania wszystkich pozosta³ych ustaleñ
i parametrów okrelonych w planie.
6. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych, oznaczone symbolem MN/UK:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych
jednorodzinnych,
3) dla prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej jako przeznaczenia uzupe³niaj¹cego dopuszcza siê realizacjê obiektów us³ugowych jako wolnostoj¹cych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,
4) dopuszcza siê urz¹dzenie przestrzeni us³ugowej
w budynkach mieszkalnych,
5) budynki mog¹ byæ realizowane w formie zabudowy
wolnostoj¹cej lub bliniaczej,
6) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 40% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 800 m2,
7) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
8) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 12,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,
9) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,
10) zakazuje siê realizowania budynków mieszkalnych
z dachami p³askimi, z zastrze¿eniem pkt 14,
11) ustala siê nakaz ustawienia kalenic w stosunku do osi
jezdni drogi publicznej zgodne z zabudow¹ istniej¹c¹,
12) gara¿e mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub jako dobudowane do budynku mieszkalnego,
13) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 3,5 m,
14) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego, a zatem dopuszcza siê wyj¹tkowo stoso-
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wanie dachów p³askich je¿eli budynek pierwotny taki
posiada³,
15) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14, ustala siê
nakaz zachowania wszystkich pozosta³ych ustaleñ
i parametrów okrelonych w planie.
7. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dzia³alnoci w obiektach produkcyjnych, sk³adów
i magazynów, oznaczone symbolem MN/P:

Poz. 225

2) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji budynków mieszkalnych i towarzysz¹cych dzia³alnoci rolniczej budynków gospodarczych, magazynów, gara¿y i wiat na
sprzêt rolniczy,
3) zakazuje siê lokalizacji innych obiektów, nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
4) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 50% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 2000 m2,

1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,

5) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,

2) dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

6) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 12,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,

3) budynki mog¹ byæ realizowane w formie zabudowy
wolnostoj¹cej,
4) dla prowadzenia dzia³alnoci przemys³owej jako przeznaczenia uzupe³niaj¹cego w obiektach produkcyjnych,
sk³adach i magazynach, dopuszcza siê realizacjê obiektów produkcyjnych lub magazynowych jako wolnostoj¹cych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,

7) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,
8) zakazuje siê realizowania budynków mieszkalnych
z dachami p³askimi, z zastrze¿eniem pkt 19,

5) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 50% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 2000 m2,

9) ustawienie kalenic równoleg³e w stosunku do osi drogi
publicznej,

6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,

10) gara¿e mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub jako dobudowane do budynku mieszkalnego,

7) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 12,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,

11) dopuszcza siê realizacjê gara¿y w granicy dzia³ki, pod
warunkiem przybudowania do gara¿u realizowanego
na dzia³ce s¹siedniej,

8) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,

12) dopuszcza siê realizacjê gara¿y z dachami p³askimi,

9) zakazuje siê realizowania budynków mieszkalnych
z dachami p³askimi, z zastrze¿eniem pkt 13,
10) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi
publicznej zgodne z zabudow¹ istniej¹c¹,
11) gara¿e mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce lub jako
dobudowane do innych budynków,
12) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 5,5 m,
13) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego, a zatem dopuszcza siê wyj¹tkowo stosowanie dachów p³askich je¿eli budynek pierwotny taki
posiada³,
14) w przypadku, o którym mowa w pkt. 13, ustala siê
nakaz zachowania wszystkich pozosta³ych ustaleñ
i parametrów okrelonych w planie.
8. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolem RM:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,

13) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ gara¿y na 5,5 m,
14) budynki gospodarcze, inwentarskie i budowle rolnicze
nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem przepisów odrêbnych,
15) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków gospodarczych na 12,0 m,
16) geometria dachu budynku gospodarczego musi byæ
to¿sama z budynkiem mieszkalnym,
17) dopuszcza siê lokalizacjê dowolnej liczby budynków
gospodarczych, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na dzia³ce zachowuje wielkoci okrelone w pkt. 4 i 5,
18) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji wiat gara¿owych,
19) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego, a zatem dopuszcza siê wyj¹tkowo stosowanie dachów p³askich, je¿eli budynek pierwotny taki
posiada³,
20) w przypadku, o którym mowa w pkt 19, ustala siê
nakaz zachowania wszystkich pozosta³ych ustaleñ oraz
parametrów okrelonych w planie.
9. tereny us³ug publicznych oznaczone symbolem UP:
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1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 90% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 400 m2,
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
4) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 15,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,

Poz. 225

10) gara¿e zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub
jako dobudowane do budynku,
11) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 3,5 m,
12) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego, a zatem dopuszcza siê wyj¹tkowo stosowanie dachów p³askich je¿eli budynek pierwotny taki
posiada³,
13) w przypadku, o którym mowa w pkt. 12, ustala siê
nakaz zachowania wszystkich pozosta³ych ustaleñ
i parametrów okrelonych w planie.
11. tereny us³ug komercyjnych oznaczone symbolem UK:

6) zakazuje siê realizowania budynków z dachami p³askimi, z zastrze¿eniem pkt 9,

1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,

7) gara¿e zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub
jako dobudowane do budynku us³ugowego,

2) na dzia³ce us³ugowej nale¿y zapewniæ lokalizacjê obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbêdnych do obs³ugi trenów us³ug,

8) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 5,5 m,

3) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 40% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 500 m²,

9) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wielostanowiskowych,

4) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,

10) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego,
10. tereny us³ug owiaty i kultury oznaczone symbolem UPo:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza siê lokalizacjê jedynie budynków us³ugowych o funkcjach owiaty i kultury,
3) na dzia³ce nale¿y zapewniæ lokalizacjê obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów
niezbêdnych do obs³ugi trenów us³ug,

5) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 12,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,
6) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,
7) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi
publicznej równoleg³e,

4) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 50% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 2.000 m2,

8) gara¿e zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub
jako dobudowane do budynku us³ugowego,

5) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,

9) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ dla budynków gara¿owych na 5,5 m,

6) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 15,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 4, w tym poddasze u¿ytkowe,

10) dopuszcza siê realizacjê gara¿y jako jedno lub dwustanowiskowych,

7) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,
8) zakazuje siê realizacji budynków z dachami p³askimi,
z zastrze¿eniem pkt. 12,
9) ustawienie kalenic równoleg³e w stosunku do osi
jezdni drogi publicznej,

11) przy rozbudowie istniej¹cych budynków geometria
dachu musi byæ zharmonizowana z form¹ budynku
pierwotnego.
12. tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem 1US:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ rekreacyjno-wypoczynkowych oraz s³u¿¹cych organizacji imprez masowych,
3) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 70% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 10.000 m²,
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4) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,

niezbêdnych do obs³ugi budynków, o których mowa w
pkt 2,

5) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 20,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,

5) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 60% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 10.000 m2,

6) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich lub stromych, dwu lub wielospadowych o nachyleniu 5o - 50o,
krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym
dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym
13. tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem 2US:
1) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ rekreacyjno-wypoczynkowych, wyposa¿enia boisk i placów sportowych,
budowy przystani wodnych oraz urz¹dzeñ s³u¿¹cych
organizacji imprez masowych,
2) zakazuje siê realizacji obiektów trwale zwi¹zanych
z gruntem, poza urz¹dzeniami wymienionymi w pkt. 1,
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 80% powierzchni dzia³ki,
14. tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem 3US
1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 100% powierzchni dzia³ki,
2) ustala siê zakaz zmiany stosunków wodnych,
3) ustala siê zakaz zmiany ukszta³towania terenu,
4) dopuszcza siê realizacjê cie¿ek spacerowych o szerokoci do 2,0 m wy³¹cznie jako nieutwardzonych ci¹gów
pieszych,
5) dopuszcza siê wycinkê drzew i krzewów wy³¹cznie
w celu realizacji cie¿ek, o których mowa w pkt. 4,
6) zakazuje siê organizowania miejsc parkingowych,
15. tereny kultu religijnego oznaczone symbolem UR:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej bez prawa jej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany przeznaczenia budynku,
2) ustala siê nakaz zachowania obecnego udzia³u powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni
dzia³ek
3) ustala siê nakaz stosowania dachówki ceramicznej
oraz drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,
16. tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oznaczone symbolem 1P:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ i magazynow¹,
3) ustala siê nakaz wykonania zieleni izolacyjnej wzd³u¿
granic dzia³ki, za wyj¹tkiem granicy frontowej, w formie drzew lub krzewów zimozielonych,
4) na dzia³ce nale¿y zapewniæ lokalizacjê obiektów
technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów

6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
7) ustala siê nakaz realizacji powierzchni utwardzonych
na parkingach, chodnikach i drogach dojazdowych,
8) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 15,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,
9) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,
10) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich,
11) gara¿e mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków,
12) dopuszcza siê realizacjê gara¿y z dachami p³askimi,
13) dopuszcza siê lokalizacjê dowolnej liczby budynków,
o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych
na dzia³ce nie przekracza powierzchni okrelonej w pkt.
5 i 6,
14) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji wiat gara¿owych,
17. tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oznaczone symbolem 2P:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej,
2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ i magazynow¹, stacjami paliw,
us³ug komercyjnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacyjnej,
3) ustala siê nakaz wykonania zieleni izolacyjnej wzd³u¿
granic dzia³ki, za wyj¹tkiem granicy frontowej, w formie drzew lub krzewów zimozielonych,
4) na dzia³ce nale¿y zapewniæ lokalizacjê obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbêdnych do obs³ugi budynków, o których mowa w pkt
2,
5) ustala siê dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki do 60% jej powierzchni, lecz nie wiêcej ni¿ 10.000 m2,
6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
7) ustala siê nakaz realizacji powierzchni utwardzonych
na parkingach, chodnikach i drogach dojazdowych,
8) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy na 15,0 m,
i maksymaln¹ liczbê kondygnacji na 3, w tym poddasze u¿ytkowe,
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9) ogranicza siê wysokoæ urz¹dzeñ telekomunikacyjnych
do 50,0 m ponad istniej¹cy poziom terenu.

1) zagospodarowanie terenów zwi¹zane jest z realizacja
celu publicznego,

10) ustala siê obowi¹zek powiadomienia na etapie projektowania Dowództwa Si³ Powietrznych Kraju o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) ustala siê obowi¹zek zachowania i rewitalizacji
istniej¹cych parków,

11) dopuszcza siê stosowanie dachów stromych, dwu lub
wielospadowych o nachyleniu 20° - 45°, krytych dachówk¹ ceramiczn¹, materia³em imituj¹cym dachówkê lub innym tradycyjnie stosowanym materia³em
pokryciowym,
12) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich,
13) gara¿e mo¿na sytuowaæ jako wolnostoj¹ce, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków,
14) dopuszcza siê realizacjê gara¿y z dachami p³askimi,
15) dopuszcza siê lokalizacjê dowolnej liczby budynków,
o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych
na dzia³ce nie przekracza powierzchni okrelonej w pkt.
5 i 6,
16) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji wiat gara¿owych,
18. tereny rolnicze oznaczone symbolem R:
1) utrzymuje siê rolne u¿ytkowanie terenu na zasadach
okrelonych w przepisach odrêbnych,
2) utrzymuje siê istniej¹ce zainwestowanie, z zakazem
realizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem infrastruktury technicznej,
3) ustala siê zakaz zalesieñ,
4) ustala siê zakaz realizacji nowych ci¹gów komunikacyjnych, za wyj¹tkiem dróg dojazdowych do pól, na
zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
19. lasy oznaczone symbolem ZL:

3) dopuszcza siê wykorzystanie terenów jako rekreacyjnych dla wypoczynku codziennego,
4) dopuszcza siê realizacje cie¿ek pieszych, wraz z miejscami wypoczynku,
5) ustala siê zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za
wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury,
6) ustala siê nakaz utrzymania istniej¹cej zieleni z dopuszczeniem nowych nasadzeñ.
22. tereny cmentarza oznaczone symbolem ze:
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy
kubaturowej i urz¹dzeñ s³u¿¹cych funkcjonowaniu
cmentarza,
2) na terenach powierzchni grzebalnych, ustala siê zakaz
realizacji obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem grobowców i obiektów ma³ej architektury,
3) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego drzewostanu
i krzewów z mo¿liwoci¹ uzupe³nienia,
23. tereny zieleni nadrzecznej oznaczone symbolem ZW:
1) ustala siê zakaz wszelkiej zabudowy oraz zmiany u¿ytkowania,
2) ustala siê zakaz nasadzeñ drzew lub krzewów,
3) ustala siê zakaz zmiany ukszta³towania terenu,
4) zakazuje siê lokalizacji tablic informacyjnych i reklamowych,
5) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji cie¿ek spacerowych o funkcji rekreacyjnej i cie¿ek rowerowych,

1) ustala siê zakaz wszelkiej zabudowy oraz zmiany u¿ytkowania,

24. tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS:

2) zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy
okrelaj¹ przepisy szczególne.

1) utrzymuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu, na
zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych,

20. tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP:

2) utrzymuje siê istniej¹ce zadrzewienia i zalesienia,

1) utrzymuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu oraz
istniej¹ce obiekty bez mo¿liwoci ich rozbudowy, na
zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych;

3) ustala siê nakaz uzupe³nienia obudowy biologicznej
cieków wodnych stosownie do potrzeb utrzymania ich
koryt i brzegów,

2) ustala siê zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za
wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury,
reklam oraz liniowych przesy³owych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, zgodnej z przepisami szczególnymi,

3) zagospodarowanie terenu mo¿e byæ zwi¹zane z realizacj¹ celu publicznego,
4) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji cie¿ek spacerowych o funkcji rekreacyjnej i cie¿ek rowerowych;
5) do nasadzeñ zaleca siê stosowanie gatunków nawi¹zuj¹cych do lokalnych warunków siedliskowych;
21. tereny zieleni urz¹dzonej parków ródmiejskich oznaczone symbolem ZPp:

25. dla terenów dróg publicznych ustala siê:
1) dopuszcza siê mo¿liwoæ zachowania istniej¹cych dróg
publicznych i dróg wewnêtrznych wraz z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, z mo¿liwoci¹ ich rozbudowy i przebudowy w zale¿noci od potrzeb. Teren
dróg publicznych w liniach rozgraniczaj¹cych stanowi¹
pas drogowy bez uszczegó³owienia parametrów technicznych drogi,
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2) ustala siê nakaz, podczas przebudowy dróg, uporz¹dkowania sieci infrastruktury technicznej i przebudowy
zdekapitalizowanych elementów infrastruktury,
3) ustala siê nakaz realizacji nowych dróg w liniach
rozgraniczaj¹cych ustalonych na rysunku planu,
4) dopuszcza siê realizacje dróg wewnêtrznych nie wyodrêbnionych na rysunku planu, s³u¿¹cych obs³udze terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, na warunkach okrelonych w przepisach odrêbnych, w dostosowaniu do projektu podzia³u terenów,
5) zakazuje siê realizacji wszelkiej zabudowy, z zastrze¿eniem pkt. 6,
6) dopuszcza siê realizowanie zabudowy i urz¹dzeñ technicznych s³u¿¹cych komunikacji, sieci infrastrukturalnych, zieleni przydro¿nej oraz wiat przystankowych,
zgodnej z przepisami odrêbnymi,
7) dopuszczalnoæ i zakres wszelkich prac budowlanych
i infrastrukturalnych nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ z
zarz¹dc¹ drogi,
8) ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ wewn¹trz terenów
dróg wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
9) dopuszcza siê, przy przebudowie dróg, realizacje szlaków i cie¿ek rowerowych nie wyznaczonych na rysunku planu, w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
10) utrzymuje siê istniej¹ce ci¹gi piesze z mo¿liwoci¹ ich
przebudowy oraz dopuszcza siê realizacje nowych
ci¹gów pieszych o szerokoci min. 2,0 m, zgodnie z
rysunkiem planu,
11) utrzymuje siê istniej¹ce zadrzewienia w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, pod warunkiem uwzglêdnienia przepisów odrêbnych
26. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwa³ych, z wyj¹tkiem obiektów
niezbêdnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawowym przeznaczeniem terenu, na czas nie d³u¿szy ni¿ czas
trwania ich budowy.
§13. Ustala siê parametry i wskaniki kszta³towania zagospodarowania terenu nara¿onego na niebezpieczeñstwo
powodzi.
1. dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy kubaturowej bez prawa jej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany przeznaczenia budynku,
2. ustala siê zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
3. ustala siê zakaz gromadzenia cieków, odchodów zwierzêcych, rodków chemicznych, a tak¿e innych materia³ów, które mog¹ zanieczyciæ wodê,
4. ustala siê zakaz sk³adowania, prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
5. ustala siê zakaz sadzenia drzew lub krzewów,
6. ustala siê zakaz zmiany ukszta³towania terenu,
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7. ustala siê zakaz sk³adowania materia³ów oraz wykonywania innych robót i czynnoci, które mog³yby
utrudniæ ochronê przed powodzi¹ oraz wp³yn¹æ na
pogorszenie jakoci wód,
8. ustala siê nakaz stworzenia mo¿liwoci, w obiektach
istniej¹cych, szczelnych zamkniêæ otworów (okna piwniczne, drzwi) w zasiêgu wód powodziowych i zabezpieczenia instalacji technicznych,
9. ustala siê nakaz zabezpieczenia obiektów mog¹cych
spowodowaæ w wyniku zalania niebezpieczeñstwo dla
¿ycia i zdrowia ludzkiego lub w wyniku zalania stwarzaæ utrudnienia dla funkcjonowania mieszkañców
zgodnie ze stosownymi instrukcjami postêpowania w
przypadku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych.
§14. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
1. Za wyj¹tkiem terenów, dla których obowi¹zuje zakaz podzia³u terenu na dzia³ki, zgodnie z ustaleniami niniejszego
planu, dopuszcza siê zmianê konfiguracji dzia³ek (scalenia
i podzia³y), w dostosowaniu do ich przeznaczenia okrelonego w niniejszym planie i zasad podzia³u okrelonych w
przepisach odrêbnych.
2. Dopuszcza siê podzia³y w celu regulacji prawnych oraz
podzia³y zwi¹zane z popraw¹ mo¿liwoci zagospodarowania istniej¹cych dzia³ek tj. powiêkszeniem powierzchni,
zapewnieniem dojazdów i dojæ.
3. Zaleca siê podzia³ na dzia³ki budowlane:
1) po liniach rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) po liniach projektowanych granic dzia³ek,
za wyj¹tkiem obszarów, na których obowi¹zuje zakaz
dalszego podzia³u dzia³ek, o ile rysunek planu nie
stanowi inaczej.
4. Dopuszcza siê zagospodarowanie i zabudowê dzia³ek
wed³ug stanu istniej¹cego podzia³u, o ile posiadaj¹ one
wymiary umo¿liwiaj¹ce sytuowanie budynków, spe³niaj¹ce warunki wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
5. Dzia³ki budowlane powstaj¹ce z wtórnego podzia³u terenu
lub podzia³u terenu po jego uprzednim scaleniu musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) przeznaczenie w planie na tereny z prawem zabudowy,
z wyj¹tkiem terenów rolnych, o których mowa w §12
ust 18,
2) bezporedni dostêp do drogi publicznej,
3) wymiary dzia³ki umo¿liwiaj¹ce jej zabudowê:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki przeznaczonej pod
zabudowê obiektami kubaturowymi nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 400 m2,
b) minimalna d³ugoæ frontowej granicy dzia³ki przeznaczonej pod zabudowê obiektami kubaturowymi
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 16 m.
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6. Dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek dla terenów powierzchniowej infrastruktury technicznej w oparciu o wniosek
w³aciciela urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
7. zaleca siê takie wydzielanie dzia³ek budowlanych, by k¹t
po³o¿enia bocznych granic dzia³ki w stosunku do pasa
drogowego wynosi³ 90°.
§15. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji drogowej:
1. dla dróg wojewódzkich KDw przyjmuje siê nastêpuj¹ce
ustalenia:
1) zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacja
celu publicznego,
2) teren wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu stanowi przestrzeñ istniej¹cych elementów
drogi, realizowanych na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych,
3) parametry techniczne nale¿y przyjmowaæ jak dla dróg
g³ównych G,
4) nakaz utrzymania istniej¹cej zieleni, z mo¿liwoci¹ jej
uzupe³nienia na zasadach okrelonych w przepisach
odrêbnych,
5) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê wcinkê
zieleni, o której mowa w pkt. 4, zgodnie przepisami
odrêbnymi,
6) zakazuje siê realizowania bezporednich w³¹czeñ do
drogi wojewódzkiej poza w³¹czeniami istniej¹cymi oraz
w³¹czeniami przewidzianymi planie,
7) dopuszcza siê realizacje sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2. dla dróg powiatowych KDp przyjmuje siê nastêpuj¹ce
ustalenia:
1) zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacja
celu publicznego,
2) teren wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu stanowi przestrzeñ istniej¹cych elementów
drogi realizowanych na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych,

Poz. 225

3. dla pozosta³ych dróg publicznych przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia:
1) zagospodarowanie terenu zwi¹zane jest z realizacja
celu publicznego,
2) teren wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu stanowi przestrzeñ istniej¹cych elementów
drogi realizowanych na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych,
3) parametry techniczne nale¿y przyjmowaæ jak dla dróg
lokalnych L lub ni¿szych,
4) nakaz utrzymania istniej¹cej zieleni, z mo¿liwoci¹ jej
uzupe³nienia na zasadach okrelonych w przepisach
odrêbnych,
5) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizowania dowolnej liczby
w³¹czeñ do dróg, zgodnie z przepisami odrêbnymi i
uzgodnieniem z zarz¹dc¹ drogi,
6) dopuszcza siê realizacje sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.
4. dla dróg wewnêtrznych przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia:
1) zagospodarowanie terenu nie jest zwi¹zane z realizacja
celu publicznego,
2) parametry techniczne nale¿y przyjmowaæ wed³ug potrzeb u¿ytkowników i w³acicieli,
3) dopuszcza siê realizacje sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.
5. dla dróg pieszych przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia:
1) zagospodarowanie terenu mo¿e byæ zwi¹zane z realizacja celu publicznego,
2) ustala siê jednoprzestrzenny przekrój poprzeczny drogi,
3) parametry techniczne nale¿y przyjmowaæ wed³ug potrzeb u¿ytkowników,
4) dopuszcza siê realizacje sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3) parametry techniczne nale¿y przyjmowaæ jak dla dróg
zbiorczych Z,

6. ustala siê minimaln¹ wymagan¹ liczbê miejsc parkingowych s³u¿¹cych obs³udze terenów:

4) nakaz utrzymania istniej¹cej zieleni, z mo¿liwoci¹ jej
uzupe³nienia na zasadach okrelonych w przepisach
odrêbnych,

1) 1 miejsce parkingowe przypadaj¹ce na 1 mieszkanie
dla terenów: RM, MN i MW,

5) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê wcinkê
zieleni, o której mowa w pkt. 4, zgodnie przepisami
odrêbnymi,
6) zakazuje siê realizowania bezporednich w³¹czeñ do
drogi powiatowej poza w³¹czeniami istniej¹cymi oraz
w³¹czeniami przewidzianymi planie dla zabudowy stanowi¹cej uzupe³nienie istniej¹cej, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
7) dopuszcza siê realizacje sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2) 3 miejsca parkingowe przypadaj¹ce na 1 mieszkanie
dla terenów RM/U, MN/UK, MN/P,
3) 3 miejsca parkingowe przypadaj¹ce na 100 m2
powierzchni u¿ytkowej dla terenów UP i UPo,
4) 3 miejsca parkingowe przypadaj¹ce na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej dla terenów P i UK,
5) 10 miejsc parkingowych przypadaj¹cych na 100 rekreantów dla terenu 2US,
6) dla obiektów wielofunkcyjnych sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych;
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7. zakazuje siê realizowania miejsc parkingowych w pasach
drogowych dróg publicznych,

lizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie zbiorników
szczelnych na cieki bytowe,

8. dopuszcza siê lokalizowanie stref parkingowych w pasach
drogowych ulic dla terenów MS, MS-R 1US i UR,

5) ustala siê nakaz realizacji rozdzielczych sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

9. ustala siê nakaz, by co najmniej 5% sumarycznej liczby
miejsc postojowych dla zabudowy us³ugowej, przy czym
nie mniej ni¿ jedno miejsce, spe³nia³o wymogi osób
niepe³nosprawnych.
§16. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Ustala siê nakaz utrzymania istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej oraz uwzglêdnienie ich przebiegu, a tak¿e ich ewentualnych stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie istniej¹cych obiektów.
2. Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.
3. Dopuszcza siê realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbêdnych dla obs³ugi terenów, g³ównie w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, w oparciu o opracowania techniczne.
W uzasadnionych wypadkach, dopuszcza siê lokalizacje
sieci i urz¹dzeñ infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zieleñ oraz na terenach
rolnych i zadrzewionych.
4. Przed przyst¹pieniem do opracowania projektu budowlanego dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic, ustala siê nakaz opracowania kompleksowej koncepcji drogowej uwzglêdniaj¹cej rozmieszczenie elementów pasa drogowego w dostosowaniu do
klasy drogi oraz sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi i uzgodnienie jej z zarz¹dca drogi.
5. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodê:
1) utrzymuje siê jako ród³o zaopatrzenia miasta w wodê
istniej¹ce ujêcia wody,
2) dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê istniej¹cych
sieci w zale¿noci od potrzeb,
3) ustala siê nakaz realizacji hydrantów zewnêtrznych lub
zbiorników przeciw po¿arowych zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloæ wody do gaszenia po¿arów, zgodnie
z przepisami odrêbnymi.
6. W zakresie odprowadzenia cieków sanitarnych:
1) ustala siê zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód i gruntu,
2) utrzymuje siê jako odbiorniki cieków bytowych
i przemys³owych istniej¹c¹ oczyszczalniê cieków we
wsi Tarnowa,
3) ustala siê nakaz odprowadzania cieków bytowych
i przemys³owych do oczyszczalni sieci¹ kanalizacji
sanitarnej,
4) ustala siê nakaz realizacji i rozbudowy istniej¹cej sieci
kanalizacji sanitarnej na wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie. Do czasu realizacji kana-

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) ustala siê nakaz realizacji i utrzymania sieci kanalizacji
deszczowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
2) ustala siê nakaz oczyszczenia wód opadowych z powierzchni nara¿onych na zanieczyszczenie, takich jak z
parkingi i place manewrowe, przed odprowadzeniem
ich do rodowiska, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
8. W zakresie sk³adowania odpadów:
1) ustala siê nakaz gromadzenia odpadów sta³ych
w pojemnikach zamkniêtych,
2) ustala siê nakaz wywozu odpadów na urz¹dzone sk³adowisko odpadów,
3) zaleca siê usuwanie i utylizacjê odpadów z uwzglêdnieniem selektywnej zbiórki odpadów,
4) ustala siê zakaz sk³adowania odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciep³o:
1) zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie na bazie
kot³owni w³asnych oraz kot³owni lokalnych,
2) ustala siê zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji
zanieczyszczeñ.
10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energiê elektryczn¹:
1) utrzymuje siê istniej¹ce obiekty, urz¹dzenia i sieci
elektroenergetyczne, z mo¿liwoci¹ ich modernizacji,
rozbudowy i przebudowy w zale¿noci od potrzeb,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji stacji transformatorowych w zale¿noci od potrzeb, na terenach wyznaczonych w planie,
3) dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy dla usytuowania urz¹dzeñ energetycznych, w tym stacji transformatorowych,
4) w przypadku wyst¹pienia uzasadnionej potrzeby, dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych na
terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, z zachowaniem przepisów szczególnych,
5) w przypadku realizacji nowych sieci energetycznych
ustala siê nakaz realizacji nowych sieci energetycznych
w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie
istniej¹cych sieci napowietrznych.
11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i sieci teletechniczne, z mo¿liwoci¹ realizacji nowych oraz modernizacji,
rozbudowy i przebudowy istniej¹cych w zale¿noci od
potrzeb,
2) ustala siê zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych masztów
telefonii komórkowej,
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3) ustala siê nakaz realizacji sieci telekomunikacyjnych za
pomoc¹ kanalizacji teletechnicznej, przy³¹czy kablowych
ziemnych i innych dostêpnych rozwi¹zañ.
§17. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu okrelonego w planie, dopuszcza siê utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania, o ile jest ono
zgodne z przepisami odrêbnymi i obowi¹zuj¹cymi decyzjami
administracyjnymi.
§18. Ustala siê stawki s³u¿¹ce naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa wart. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokociach:
3. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN - 30%,
4. tereny zabudowy mieszkaniowej ródmiejskiej oznaczone
symbolem MS - 30%,
5. tereny zabudowy i zagospodarowania p³yty rynku miejskiego oznaczone symbolem MS-R - 30%,
6. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW - 30%,
7. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych, oznaczone symbolem MN/UK - 30%,
8. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dzia³alnoci w obiektach produkcyjnych, sk³adach i magazynach, oznaczone symbolem MN/P - 30%,
9. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolem RM 30%,

10. tereny us³ug publicznych oznaczone symbolem UP - 30%,
11. tereny us³ug owiaty i kultury oznaczone symbolem UPo
- 30%,
12. tereny us³ug komercyjnych oznaczone symbolem UK 30%,
13. tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US - 30%,
14. tereny kultu religijnego oznaczone symbolem UR - 30%,
15. tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oznaczone symbolem P - 30%,
16. tereny rolnicze oznaczone symbolem R - 30%,
17. pozosta³e tereny - 1 %
§19. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i lenych na cele nierolnicze i nielene, zgodnie z ustawa z
dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych,
uwzglêdniaj¹c zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i
lenych na cele nierolnicze i nielene dla obszaru powierzchni
12,9288 ha kl lV i 4,0807 ha kl III uzyskane w oparciu o przepisy
odrêbne.
§20. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pyzdr.
§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() El¿bieta K³osowska
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/60/07
z dnia 23.11.2007r.
Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XIII/60/07
z dnia 23.11.2007r.
Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pón. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach rozstrzyga,
co nastêpuje:

Na podstawie owiadczenia Burmistrza gminy Pyzdry
z dnia 05.11.2007 r. w sprawie braku uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wy³o¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹
skutków wp³ywu ustaleñ planu na rodowisko, nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr XIII/60/07
z dnia 23.11.2007r.
Rady Miejskiej w Pyzdrach
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry

SPOSÓB REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
PYZDRY, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY 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 z póno zm.), Rada Miejska w Pyzdrach, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:
1. ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póno zm.);
2. ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z póno zm.);
3. ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr
72, poz. 747 z póno zm.);
4. ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1504 z pón.
zm.); oraz ustaleñ planu rozstrzyga siê, co nastêpuje:
§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.
§2. 1. Sposób realizacji inwestycji zapisanych w planie:
1) wykonanie sieci wodoci¹gowej - obowi¹zek gminy;

2) odprowadzanie cieków do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej - obowi¹zek gminy;
3) urz¹dzenia elektroenergetyczne - obowi¹zek dysponenta
sieci;
4) zaopatrzenie w ciep³o - obowi¹zek inwestora, w zale¿noci
od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne bêdzie ewentualne porozumienie z w³aciwym dysponentem sieci;
5) wybudowanie projektowanych dróg publicznych gminnych, utrzymanie istniej¹cych obowi¹zek gminy.
2. Realizacja indywidualnych zjazdów z dróg publicznych
na teren prywatnych nieruchomoci nale¿y do zadañ inwestorów.
§3. Skutki finansowe wynikaj¹ce z realizacji postanowieñ
projektu planu mog¹ obci¹¿aæ bud¿et Gminy Pyzdry w zakresie wykonania sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej oraz budowy i utrzymania dróg publicznych.
§4. Sposób realizacji inwestycji mo¿e ulec modyfikacji
wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej dostêpnej techniki, okrelonej wart. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pón. zm.).

