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2617
UCHWA£A Nr XXIX/210/06 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa,
obszaru po³o¿onego przy ul. 8-go Marca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006
r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada
Miejska w Z³otowie uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa, obszaru po³o¿onego przy ul. 8-go Marca, zwanego dalej planem, stwierdzaj¹c
jego zgodnoæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa,
uchwalonym uchwa³¹ Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Z³otowie z dnia 24 marca 2005 roku.
2. Granica opracowania - uchwalenia planu okrelona
zosta³a na rysunku planu.
3.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹;
3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3, bêd¹cy jej
integraln¹ czêci¹;
4.

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa

o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ zmianê miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa,
obszaru po³o¿onego przy ul. 8-go Marca;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony sym-

bolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi okrelonymi na rysunku planu;
3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê poziomego rzutu bry³y budynku (po zewnêtrznym obrysie przegród zewnêtrznych), który nie
uwzglêdnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych
elementów wystaj¹cych poza obrys budynku, przy czym
powierzchniê zabudowy dzia³ki obliczamy jak sumê
powierzchni zabudowy wszystkich istniej¹cych i projektowanych obiektów budowlanych wraz z budynkami gospodarczymi i gara¿ami, wystêpuj¹cych w obrêbie dzia³ki;
4) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ wyra¿ony w procentach stosunek powierzchni
niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni dzia³ki
budowlanej;
5) linii zabudowy obowi¹zuj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ
linie reguluj¹c¹ usytuowanie zabudowy na dzia³ce budowlanej, która jest okrelona na rysunku planu. Linia, do
której ciana frontowa budynku powinna przylegaæ na
minimum 70% jej d³ugoci z dopuszczeniem wysuniêcia
przed ni¹ (co najwy¿ej na 1,5 m) wykuszy, ganków wejciowych niezabudowanych - bez pe³nych cian, schodów
zewnêtrznych, balkonów oraz cofniêcia czêci elewacji
frontowej (30% na d³ugoci frontu elewacji ³¹cznie), o ile
tych dopuszczeñ nie reguluj¹ inaczej ustalenia planu;
6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nale¿y przez to
rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ maksymalny zasiêg zabudowy
w obrêbie dzia³ki budowlanej lub terenu;
7) wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu
terenu przy budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi
dachu lub punktu zbiegu po³aci dachowych;
8) budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - nale¿y przez
to rozumieæ budowê drogi oraz wybudowanie pod ziemi¹,
na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych,
gazowych i telekomunikacyjnych;
9) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ nieruchomoæ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielkoæ, cechy
geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej spe³niaj¹
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj¹ce
z przepisów szczególnych i aktów prawa miejscowego;
10) dostêpie do drogi publicznej - nale¿y przez to rozumieæ
bezporedni dostêp do tej drogi albo dostêp do niej przez
drogê wewnêtrzn¹ lub przez ustanowienie odpowiedniej
s³u¿ebnoci drogowej;
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11) powierzchni sprzeda¿y - nale¿y przez to rozumieæ tê czêæ
ogólnodostêpnej powierzchni obiektu handlowego stanowi¹ce jego ca³oæ techniczno - u¿ytkow¹, przeznaczonego
do sprzeda¿y detalicznej, w której odbywa siê bezporednia sprzeda¿ towarów (bez wliczania do niej powierzchni
us³ug i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do
której zalicza siê powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);
12) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi i któremu winny
byæ podporz¹dkowane inne rodzaje przeznaczenia wystêpuj¹ce na tym terenie, okrelone jako uzupe³niaj¹ce;
13) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
wzbogacaj¹ lub usprawniaj¹ funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu albo stanowi¹ element struktury osadniczej konieczny do uwzglêdnienia, który mo¿e
wspó³istnieæ z przeznaczeniem podstawowym;
14) frontowej granicy dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ
dzia³ki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê;
15) reklamie wielkogabarytowej - nale¿y przez to rozumieæ
wolno stoj¹ce urz¹dzenie reklamowe lub umieszczone na
obiekcie budowlanym albo ogrodzeniu o powierzchni
wiêkszej od 2,0 m2.
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego planem;
2) umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych;
3) okrelenie warunków architektonicznych i urbanistycznych dla terenu objêtego planem.
2.

W planie wyznacza siê nastêpuj¹ce funkcje terenu:

1) tereny zabudowy handlowo-us³ugowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na
rysunku planu symbolem U/MN;
2) tereny zabudowy handlowo-us³ugowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu
symbolem U/M;
3) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI;
4) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KX, KZ, KL.
DZIA£ II
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3. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - funkcja mieszkaniowa
w zabudowie jednorodzinnej. Zabrania siê lokalizowania
budynków wy³¹cznie z przeznaczeniem uzupe³niaj¹cym.
4. Na terenach zabudowy handlowo - us³ugowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U/MN
wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady zainwestowania:
1) teren pod obiekty us³ugowo - handlowe z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) budynki w zabudowie wolnostoj¹cej;
3) lokalizacja budynków na dzia³kach zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowi¹zuj¹cymi
liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) ewentualne uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoci musz¹ siê mieciæ w granicach dzia³ki, na której
ta dzia³alnoæ jest prowadzona;
5) zabrania siê lokalizowania budynków handlowych o powierzchni sprzeda¿y wiêkszej ni¿ 1000 m2;
6) zabrania siê lokalizowania budynków w granicy dzia³ki;
7) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych wolnostoj¹cych;
8) gara¿e dla samochodów osobowych stanowiæ musz¹
integraln¹ czêæ budynków mieszkalnych lub handlowous³ugowych,
9) maksymalna wysokoæ zabudowy 12,0 m;
10) wymaga siê przekrycia budynków dachami o nachyleniu
nie mniejszym ni¿ 35o i nie wiêkszym ni¿ 40o w obrêbie
min. 30% powierzchni zabudowy, na pozosta³ej powierzchni
dopuszcza siê inne spadki. O kalenicy g³ównej budynku
równoleg³a do frontowej granicy dzia³ki;
11) minimum 20% powierzchni dzia³ki budowlanej musi byæ
terenem biologicznie czynnym;
12) dopuszcza siê scalenia istniej¹cych dzia³ek i nowe podzia³y na dzia³ki pod warunkiem, ¿e:
a) ka¿da dzia³ka bêdzie posiadaæ dostêp do drogi publicznej,
b) projektowane budynki powstan¹ zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu liniami zabudowy,
c) dzia³ki bêd¹ o powierzchni minimum 600 m2. Podana
minimalna powierzchnia nie dotyczy wydzielania dzia³ek
pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
13) dopuszcza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z ul. Lenej.
Budowê wjazdu uzgodniæ z zarz¹dc¹ drogi;

Ustalenia szczegó³owe

14) tereny zabudowy handlowo-us³ugowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mog¹ stanowiæ
przestrzeñ do budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

§3. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy handlowo-us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem
U/MN.

§4. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy handlowo - us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na obszarach
oznaczonych na rysunku planu symbolem U/M.

2.

Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi i handel.
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1) funkcja obiektu: us³ugi handlowe, rzemielnicze, us³ugi
techniczne i nieuci¹¿liwe, zak³ady drobnej wytwórczoci,
obiekty administracyjno-socjalne, hurtownie;
2) dopuszcza siê zabudowê mieszkaln¹;
3) na terenie ustala siê zakaz lokalizacji innych obiektów
w tym us³ugowych mog¹cych wywo³aæ sta³e lub okresowe uci¹¿liwoci dla rodowiska;
4) dopuszcza siê lokalizacjê kilku budynków na dzia³ce w tym
obowi¹zkowo budynku g³ównego przy ulicy;
5) wysokoæ budynku g³ównego od strony frontowej w obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy przy zachowaniu g³êbokoci budynku oko³o 10,0 m:
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3) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do budowy
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku
planu symbolem KL.
1) teren komunikacji publicznej - droga gminna, istniej¹ca ulica Lena;
2) szerokoæ pasa drogowego okrelona zosta³a na rysunku planu;
3) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do budowy
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

a) przy przekryciu dachem spadzistym o spadku 30-45° - 2
- kondygnacje nadziemne + poddasze u¿ytkowe,

4. Na ka¿dej dzia³ce budowlanej na terenach oznaczonych
symbolem 1U/MN i 2U/MN nale¿y zlokalizowaæ co najmniej dwa miejsce postojowe dla samochodów osobowych poza miejscem w gara¿u.

b) przy przekryciu stropodachem - 3 kondygnacje nadziemne,

§7. Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó³czesnej:

6) dostêpnoæ us³ug w poziomie chodnika;
7) w nieprzekraczalnych liniach zabudowy dopuszcza siê
zabudowê parterow¹ utrzyman¹ w charakterze obiektu
g³ównego (pkt 5);
8) dopuszcza siê wtórny podzia³ lub ³¹czenie dzia³ek pod
warunkiem utrzymania zasad dostêpnoci do drogi publicznej i zabudowy budynkiem g³ównym;
9) zakaz ogrodzenia dzia³ki od strony frontowej. Zapewniæ na
le¿y chodnik ogólnodostêpny o szerokoci 3,0 m od
ul. Lenej i 5,0 m od ul. 8 Marca.
§5. 1. Wyznacza siê teren zieleni izolacyjnej na obszarze
oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI.
1) szerokoæ pasa zieleni izolacyjnej okrelono na rysunku
planu;

1. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do
którego istnieje przypuszczenie, i¿ jest on zabytkiem, nale¿y:
1) wstrzymaæ wszelkie roboty mog¹ce uszkodziæ lub zniszczyæ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyæ, przy u¿yciu dostêpnych rodków, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezw³ocznie zawiadomiæ o tym w³aciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeli nie jest to
mo¿liwe, burmistrza.
§8. 1. Zakazuje siê umieszczania reklam wielkogabarytowych.
2.

Zakazuje siê umieszczania noników reklamowych:

2) tereny zieleni izolacyjnej mog¹ stanowiæ przestrzeñ do
budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

1) w sposób stwarzaj¹cy utrudnienia w komunikacji ko³owej,
rowerowej i pieszej;

§6. Zasady urz¹dzania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

2) w miejscach i w sposób zastrze¿ony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniaj¹cy ich odczytanie;

1. Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku
planu symbolem KX.

3) na drzewach i na terenach zieleni, za wyj¹tkiem tablic
i znaków informacyjnych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu;

1) teren komunikacji publicznej - droga gminna;
2) teren przeznaczony pod ci¹g pieszo-jezdny;
3) szerokoæ pasa drogowego okrelona zosta³a na rysunku planu;
4) droga bez wyodrêbnionego chodnika i jezdni;
5) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do budowy
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku
planu symbolem KZ.
1) teren komunikacji publicznej - droga gminna, przed³u¿enie istniej¹cej ulicy Wielatowskiej;
2) teren przeznaczony pod skrzy¿owanie ulicy Wielatowskiej i Lenej;

4) na obiektach i urz¹dzeniach infrastruktury technicznej.
§9. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
1. Zakazuje siê wprowadzania funkcji, które powoduj¹ lub
mog¹ spowodowaæ przekroczenie dopuszczalnej emisji
zanieczyszczeñ, dopuszczalnego poziomu ha³asu lub
wibracji, rozprzestrzenianie siê dra¿ni¹cych woni i wiat³a
o du¿ym natê¿eniu, poza terenem do którego w³aciciel
posiada tytu³ prawny, lub wprowadzaj¹ce ograniczenia
w u¿ytkowaniu terenów przylegaj¹cych.
2. Nakazuje siê stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotycz¹cych szczegó³owych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególnoci:
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1) minimalizowanie przekszta³ceñ powierzchni ziemi i jej
ochronê przed erozj¹ poprzez w³aciwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych;
2) przy realizacji robót ziemnych nale¿y nakazaæ zdjêcie
ca³ej warstwy próchnicznej gleby zalegaj¹cej pod
inwestycj¹, oraz jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych;
3) masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy nale¿y
wykorzystaæ w pierwszej kolejnoci do niwelacji terenu
lub ukszta³towania form terenu spe³niaj¹cych funkcje
estetyczne i ekranuj¹cych poszczególne nieruchomoci;
4) realizacja przedsiêwziêcia mog¹cego prowadziæ
do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych wymaga zabezpieczenia inwestycji przed
przenikaniem zanieczyszczeñ stosownie do lokalnych
warunków hydrogeologicznych, co powinno zostaæ
uwzglêdnione w treci projektu budowlanego.
3. Gospodarkê odpadami w tym odbiór i segregacjê
odpadów nale¿y prowadziæ zgodnie z zachowaniem podstawowych przepisów o utrzymaniu porz¹dku i czystoci,
planem gospodarki odpadami oraz kieruj¹c siê zasadami
zrównowa¿onego rozwoju i ochrony rodowiska.
§10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
1. W dotychczasowym zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu
pozastawia siê tereny stanowi¹ce obszar objêty niniejszym planem do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami planu, ustanowionymi w przepisach niniejszej uchwa³y.
2. Budynki, obiekty kubaturowe, ogrodzenia i elementy
zagospodarowania istniej¹ce w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi dróg publicznych
pozostawia siê do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako
tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiêkszania
kubatury, z mo¿liwoci¹ dokonywania remontów.
§11. Zasady uzbrojenia terenów oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach
okrelonych w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na podstawie warunków technicznych.
2. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowi¹zuje zakaz
wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ
do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od tego, czy obszary
te zosta³y zaznaczone na rysunku planu.
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1) zabudowania na terenie objêtym planem nale¿y zaopatrzyæ w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej;
2) nowe odcinki sieci wodoci¹gowej przewidziane dla
uzbrojenia winny przebiegaæ w liniach rozgraniczaj¹cych teren KX, KL i KZ;
3) rozbudowa sieci wodoci¹gowej winna zapewniæ mo¿liwoæ korzystania z wody do celów przeciwpo¿arowych.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzenia cieków
oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej:
1) zabudowania na terenie objêtym planem nale¿y pod³¹czyæ do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach komunikacji KX, KL i KZ powinny byæ odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. Na pozosta³ych
terenach ich zagospodarowanie powinno uwzglêdniaæ
czêciowe zatrzymanie wód opadowych w obrêbie
poszczególnych dzia³ek, z zastosowaniem rozwi¹zañ
zapewniaj¹cych przenikanie tych wód do gruntu (nawierzchnia przepuszczalna na placach parkingowych,
drogach dojazdowych, chodnikach) oraz wspó³czynnik
sp³ywu cieków deszczowych dotycz¹cej powierzchni
niezabudowanej obiektami kubaturowymi nie wiêkszy
ni¿ 0,40;
3) za niezbêdne uznaje siê rozbudowê istniej¹cej sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zwi¹zanych z uzbrojeniem terenu objêtego planem;
4) stosownie do postanowieñ przepisów pkt. 1), 2) i 3),
nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przewidziane dla uzbrojenia winny przebiegaæ w liniach rozgraniczaj¹cych teren KX, KL i KZ;
5) zabrania siê gromadzenia cieków bytowych w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach na cieki oraz odprowadzania cieków bytowych do gruntu.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w systemy
energetyczne oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci
energetycznych:
1) utrzymuje siê istniej¹cy system dostarczania energii
elektrycznej z mo¿liwoci¹ jego modernizacji i rozbudowy stosownie do potrzeb;
2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
3) szczegó³owy sposób i zakres rozbudowy sieci okreli
gestor sieci na etapie realizacji poszczególnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych;

3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego nale¿y prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji,
poza pasem jezdni. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych warunkami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy przebiegu sieci.

4) w przypadku modernizacji lub rozbudowy linii elektroenergetycznych o napiêciu 110 kV i wy¿szym, zakres
rozbudowy (modernizacji) inwestor winien uzgodniæ z
Dowództwem Si³ Powietrznych zw³aszcza pod k¹tem
wyst¹pienia prawdopodobnych przeszkód lotniczych;

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê oraz
warunki modernizacji i rozwoju sieci wodoci¹gowej:

5) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniej¹c¹
infrastruktur¹ techniczn¹ elektroenergetyczn¹ oraz braku mo¿liwoci zachowania wymaganych stosownymi
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przepisami odleg³oci od sieci, dopuszcza siê jej przebudowê na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w system
telekomunikacyjny oraz warunki modernizacji i rozwoju
systemu:
1) utrzymuje siê dotychczasowe zasady wyposa¿enia
w system telekomunikacji;
2) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do
potrzeb, obejmuje mo¿liwoæ modernizacji i budowy
centrali oraz sieci abonenckich, z dopuszczeniem ró¿nych operatorów, a tak¿e rozbudowê sieci ogólnodostêpnych automatów telefonicznych;
3) nakazuje siê stosowanie sieci kablowych;
4) na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizowania
anten przekanikowych telefonii komórkowej.
8. Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne kot³ownie na paliwa niskoemisyjne.
§12. Zasady obs³ugi w zakresie gospodarki odpadami.
1. Unieszkodliwianie sta³ych odpadów bytowych poprzez
gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach
poprzedzone segregacj¹ oraz wywóz przez koncesjonowanego przewonika na zorganizowane wysypisko.
2. Unieszkodliwienie sta³ych i ciek³ych odpadów poprodukcyjnych, powsta³ych w wyniku prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej poprzez gromadzenie w przystosowanych
pojemnikach i wywóz przez wyspecjalizowane s³u¿by.
3. Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Z³otów.

§13. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje nakaz rozpoznania geotechnicznego wystêpuj¹cego gruntu rodzimego
w celu prawid³owego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego, podziemnego w zakresie nonoci gruntów
oraz wystêpowania wody gruntowej i jej agresywnoci.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe
§14. Trac¹ moc ustalenia:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa, obszaru po³o¿onego przy ul. 8-go
Marca, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXIII/150/2000 Rady
Miejskiej w Z³otowie z dnia 29.06.2000 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 26, z dnia 15.09.2000 r.) w zakresie sprzecznym
z ustaleniami niniejszej uchwa³y;
2) inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym
z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§15. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Z³otowa.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 30 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Leszek Kurcin
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/210/06
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIX/210/06
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA Z£OTOWA OBSZARU PO£O¯ONEGO PRZY UL. 8-GO MARCA
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa w obszaru po³o¿onego przy ul. 8-ego
Marca zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od
23 lutego 2006 r. do 17 marca 2006 r. W wyznaczonym

terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do
dnia 31 marca 2006 r., nie wp³ynê³a ¿adna uwaga. W zwi¹zku
z powy¿szym Rada Miejska w Z³otowie nie rozpatrywa³a uwag
do planu.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIX/210/06
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA Z£OTOWA
OBSZARU PO£O¯ONEGO PRZY UL. 8-EGO MARCA
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami
i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru po³o¿onego przy ul. 8-ego Marca zosta³y okrelone w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- tj. w uchwale w sprawie przyjêcia planu oraz w czêci
graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miasto
Z³otów zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Realizacjê fragmentu nowego powi¹zania drogowego
w klasie L (ulica lokalna), jako droga gminna bêd¹ca
³¹cznikiem pomiêdzy ul. 8-ego Marca a Len¹ i Wielatowsk¹
a) wykonanie pasa drogi,
b) ronda
c) wykonanie chodników, parkingów, owietlenia, itp.,
d) urz¹dzenie cie¿ki rowerowej stanowi¹cej element
systemu podstawowych tras rowerowych miasta.
Ca³oæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: zieleñ i oznakowanie.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê.
Realizacja sieci wodoci¹gowej rozbiorczej dla projektowanego zainwestowania, w szczególnoci dla nowych tere-

nów zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej, w oparciu
o istniej¹c¹ sieæ rozbiorcz¹.
2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji
a) realizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych terenów zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej, sprowadzaj¹cej cieki do ruroci¹gu 200
w ul. Lenej,
b) realizacja kanalizacji deszczowej poprzez rozbudowê sieci miejskiej.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych rodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilno-prawnym (lub w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP, jeli
zostanie ona unormowana i wdro¿ona).
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.
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Inwestycje komunikacyjne - bezporednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi Urz¹d Miejski.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - brak.

nie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej
- Miejski Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zak³ada siê mo¿liwoæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej ze rodków MZWiK Sp. z o.o.

Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezporednie przygotowa-

2618
UCHWA£A Nr XXIX/211/06 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa
obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego ¯o³nierza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006
r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada
Miejska w Z³otowie uchwala, co nastêpuje:

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5
do niniejszej uchwa³y, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹;
3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi¹ce za³¹cznik Nr 6, bêd¹cy jej
integraln¹ czêci¹;
4.

DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa, obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego ¯o³nierza,
zwany dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Z³otowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr
XXI/138/05 Rady Miejskiej w Z³otowie z dnia 24 marca 2005
roku.
2. Granica opracowania - uchwalenia planu okrelona
zosta³a na rysunku planu.
3.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1, 2, 3, 4 do
niniejszej uchwa³y;

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa

o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ zmianê miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z³otowa
obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej
i Nieznanego ¯o³nierza;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony
symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi
okrelonymi na rysunku planu;
3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê poziomego rzutu bry³y budynku (po
zewnêtrznym obrysie przegród zewnêtrznych), który nie
uwzglêdnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych
elementów wystaj¹cych poza obrys budynku, przy czym
powierzchniê zabudowy dzia³ki obliczamy jak sumê
powierzchni zabudowy wszystkich istniej¹cych i projektowanych obiektów budowlanych wraz z budynkami gospodarczymi i gara¿ami, wystêpuj¹cych w obrêbie dzia³ki;

