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ß6
1. Ustala siÍ niezbÍdne uzbrojenie techniczne w nastÍpujπce
sieci dla zabudowy w granicach planu:
1) sieÊ wodociπgowπ,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) kanalizacji deszczowej,
4) elektroenergetycznπ,
5) ciep≥ociπg z miejskiej sieci c.o.,
6) instalacjÍ hydrantÛw dla celÛw p. poø. na terenach
zielonych pasa drogowego.
2. Pod≥πczenie do sieci uzbrojenia technicznego jest obowiπzkowe.
Moøliwe alternatywne przy≥πcze do bÍdπcej w trakcie realizacji miejskiej sieci gazowej.
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ß8
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. w sprawie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa
na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.
ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß7
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 10% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
i terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

1346
UCHWA£A Nr XXXII/222/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa obszaru po≥oøonego w Z≥otowie nad
jeziorem Zaleskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala,
co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego dla terenÛw po≥oøonych w Z≥otowie w rejonie jeziora Zaleskiego i ulicy Jeziornej, Gorzelnianej,
terenÛw dawnego PGR Z≥otÛw oraz drogi do wsi Zalesie,
obejmujπcπ ustalenia zawarte w ß2 niniejszej uchwa≥y.
2. Integralnπ czÍúciπ niniejszego planu jest rysunek zmiany
planu w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik nr 1 i nr 2, w skali
1:2000 za≥πcznik nr 3 do uchwa≥y.

ß2
Przedmiotem ustalenia planu sπ:
1) tereny oúrodka sportÛw wodnych ñ oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem USW,
2) tereny us≥ug sportowych i rekreacyjnych ñ oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem US,
3) tereny us≥ug rekreacyjnych ñ oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem URE,
4) tereny budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i ma≥ych
domÛw mieszkalnych oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem MN,
5) tereny zabudowy pensjonatowej ñ oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MP,
6) teren oúrodka us≥ugowego ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem OU,
7) teren us≥ug handlowych ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem UH,
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8) teren us≥ug hotelowo-gastronomicznych ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem HUG,
9) teren us≥ug gastronomicznych ñ oznaczony na rys. zmiany
planu symbolem UG,
10)teren zieleni publicznej ñ oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem ZP.
11)teren zieleni leúnej ñ oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem ZL,
12)teren stacji wodociπgowej i ujÍcia wody ñ oznaczony na
rysunku zmiany planu symbolem WW,
13)teren komunikacji ñ oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem KG, KL, KD, KP-j, Kp,
14)teren urzπdzeÒ elektroenergetycznych ñ oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem EE,
15)teren przepompowni úciekÛw ñ oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem Np.
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry zagospodarowania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi, znakami graficznymi i opisem ìrysunku zmiany planuî.
ß4
Zobowiπzuje siÍ przysz≥ych inwestorÛw do uzgadniania prac
ziemnych z Konserwatorem ZabytkÛw Archeologicznych ñ Delegatura w Pile, celem objÍcia ich nadzorem archeologicznym.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania
dla terenÛw oznaczonych USW.
1. dla 1 USW:
1) istniejπcy budynek g≥Ûwny po przebudowie i modernizacji
przeznaczony na oúrodek sportÛw wodnych,
2) maksymalna iloúÊ miejsc noclegowych ñ 40,
3) budynek gospodarczy do przebudowy na parterowy hangar
sprzÍtu wodnego, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
4) moøliwoúÊ budowy pomostÛw dla sprzÍtu wodnego na
wschodnim brzegu dzia≥ki 1 USW,
5) wysokoúÊ budynku g≥Ûwnego ñ II kondygnacje nadziemne
+ poddasze uøytkowe w dachu stromym o spadku 40∞-45∞,
6) zakaz sytuowania innych obiektÛw kubaturowych,
7) w granicach dzia≥ki naleøy zapewniÊ odpowiednia dla
inwestycji liczbÍ miejsc parkingowych,
8) zakaz wycinania drzew,
9) strefÍ zieleni ochronnej od zachodniej strony jeziora,
10)zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki,
11)zakaz stosowania na terenie dzia≥ki nawierzchni asfaltowej,
ciπg≥ej betonowej i innej monolitycznej nie przepuszczajπcej wody deszczowej,
12)likwidacjÍ aktualnego systemu drenowania úciekÛw i w≥πczenie kanalizacji sanitarnej do systemu miejskiego,
13)dojazd pieszo-jezdny ñ istniejπcy, nad brzegiem jeziora.
2. dla 2 USW:
1) projektowany oúrodek sportÛw wodnych,
2) maksymalnπ iloúÊ miejsc noclegowych ñ 25,

Poz. 1346

3) obiekt o wysokich walorach architektonicznych wkomponowany w krajobraz,
4) wysokoúÊ budynku ñ II kondygnacje nadziemne + dach
stromy o spadku 40∞-45∞,
5) jeden budynek na dzia≥ce z wbudowanymi funkcjami
gospodarczymi i hangarami,
6) ewentualnπ wycinkÍ drzew w zakresie niezbÍdnym dla
budowy,
7) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki,
8) dojazd pieszo-jezdny,
ß6
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych US:
1) jako przeznaczenie podstawowe: boiska, tereny jeüdzieckie,
tereny plaøowe, pomosty,
2) dopuszcza siÍ realizacjÍ ma≥ej architektury, urzπdzeÒ towarzyszπcych jak drobne obiekty kubaturowe jak szatnie, kasy
biletowe, sanitariaty, pomieszczenie ratownika itp. w niezbÍdnym zakresie jako obiekty parterowe,
3) bezwzglÍdny zakaz wycinania drzew,
4) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych, ciπg≥ych betonowych i innych monolitycznych, nie przepuszczajπcych wody
deszczowej,
5) lokalizacja ewentualnych hangarÛw na sprzÍt wodny w nieprzekraczalnych liniach zabudowy.
ß7
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych URE jako przeznaczenie podstawowe: wszelkie
us≥ugi turystyczne i mieszkalno-hotelarskie po≥πczone z gastronomiπ, kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne umoøliwiajπce
atrakcyjne spÍdzenie czasu wolnego.
1. dla 1 URE:
1) czÍúciowπ rozbiÛrkÍ obiektÛw znajdujπcych siÍ w pasie
drogowym,
2) dopuszcza siÍ inny wewnÍtrzny podzia≥ na dzia≥ki,
3) adaptacjÍ, przebudowÍ, modernizacjÍ w ramach obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
4) dzia≥kÍ wolnπ od zabudowy z przeznaczeniem na uzupe≥nienie funkcji dzia≥ek zabudowanych,
5) maksymalnπ iloúÊ miejsc hotelowych lub motelowych ñ
100,
6) moøliwe grodzenie dzia≥ki w obowiπzujπcej linii zabudowy,
7) moøliwe tymczasowe (do 15 lat) wykorzystanie budynkÛw i terenu do prowadzenia nieuciπøliwej dzia≥alnoúci
gospodarczej. Na d≥ugoúci dzia≥ek 1 URE moøliwa dzierøawa terenu w odleg≥oúci do 2,0 m od krawÍønika jezdni
do obowiπzujπcej linii rozgraniczajπcej ulicy (KL) na okres
15 lat,
2. dla 2 URE:
1) budynek pensjonatowy dla oko≥o 50 osÛb,
2) wysokoúÊ zabudowy maksymalnie III kondygnacje nadziemne w tym poddasze uøytkowe w dachu stromym
o spadku 40∞-45∞,
3) w granicach dzia≥ki naleøy zapewniÊ odpowiednia dla
inwestycji liczbÍ miejsc parkingowych,
4) moøliwe grodzenie dzia≥ki w obowiπzujπcej linii zabudowy,
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3. dla 3 URE:
1) pozostawienie funkcji oúrodka wczasowego w sezonie
letnim z moøliwoúciπ wykorzystania w pozosta≥ym czasie
do celÛw szkolnictwa ponad podstawowego, kursÛw
szkoleniowych, hotelu itp.
2) zakaz sytuowania dodatkowych obiektÛw kubaturowych,
3) maksymalna iloúÊ miejsc noclegowych ñ oko≥o 70,
4) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych i ciπg≥ych
betonowych,
4. dla 4 URE:
1) maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy ñ do wielkoúci 20%
powierzchni dzia≥ki,
2) wysokoúÊ zabudowy maksymalnie III kondygnacje nadziemne w tym poddasze uøytkowe w dachu stromym o
spadku 40∞-45∞,
3) maksymalna iloúÊ miejsc hotelowych ñ 20,
4) w granicach dzia≥ki naleøy zapewniÊ odpowiednia iloúÊ
miejsc parkingowych,
5) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki,
6) obowiπzek nasadzeÒ zieleni wysokiej i niskiej,
7) obs≥ugÍ komunikacyjnπ od strony ulicy projektowanej,
8) moøliwe grodzenie dzia≥ki w obowiπzujπcej linii zabudowy,
9) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowej, betonowej monolitycznej nie przepuszczajπcej wody deszczowej.
5. dla 5 URE:
1) istniejπcy budynek po by≥ej gorzelni do przebudowy i
modernizacji,
2) likwidacjÍ zabudowaÒ pozostajπcych poza linia rozgraniczajπca terenu dzia≥ki,
3) zakaz podzia≥u wtÛrnego dzia≥ki,
4) iloúÊ ewentualnych miejsc hotelowych ñ 40,
5) obs≥uga komunikacyjna obiektu z drogi lokalnej KL,
6) zapewnienie odpowiedniej iloúci parkingÛw na terenie
w≥asnym,
7) obowiπzuje jeden obiekt kubaturowy,
8) moøliwoúÊ dzierøawy czÍúci przyleg≥ego terenu ZP na
urzπdzenie zieleni wypoczynkowej, oczek wodnych itp.
bez moøliwoúci budowy obiektÛw kubaturowych.
ß8
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego MN.
1. dla 1 MN:
1) zabudowÍ istniejπcπ bliüniaczπ do pozostawienia z moøliwoúciπ modernizacji wewnπtrz,
2) dopuszcza siÍ drugi szereg zabudowy wolno stojπcej lub
bliüniaczej jako obiektÛw pensjonatowych o wysokoúci
I kondygnacji + poddasze uøytkowe w dachu symetrycznym stromym o spadku 45∞ o obowiπzujπcej orientacji
kalenicy,
3) zakaz budowy wolno stojπcych garaøy i budynkÛw gospodarczych,
4) obs≥ugÍ komunikacyjna od strony ulicy projektowanej
dojazdowej KD.
2. dla 2 MN:
1) zabudowÍ istniejπca jednorodzinna i ma≥ych domÛw
mieszkalnych bez moøliwoúci rozbudowy z dopuszczeniem remontÛw i modernizacji,

3.

4.

5.

6.
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2) zespÛ≥ garaøy murowanych w iloúci 28 sztuk z korektπ
dojazdÛw. Garaøe kryte dachem spadzistym o spadku 30∞
z materia≥u dachÛwkopodobnego,
3) koniecznoúÊ rozbiÛrki szop gospodarczych znajdujπcych
siÍ na drodze dojazdowej.
dla 3 MN:
1) zabudowÍ bliüniaczπ i wolno stojπcπ w obowiπzujπcych
i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
2) wysokoúÊ zabudowy I kondygnacja nadziemna + poddasze
uøytkowe w dachu spadzistym symetrycznym o nachyleniu
po≥aci 45∞ obowiπzujπcej orientacji kalenicy,
3) budynek wolno stojπcy na dzia≥ce nr 277 dopuszczony
do zabudowy pod warunkiem dojazdu od ul. Jastrowskiej,
4) zakaz budowy obiektÛw gospodarczych,
5) garaø wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego,
6) ogrodzenia dzia≥ek od terenÛw ZP aøurowe do wysokoúci
1,60 m wg ßustaleÒ ekologicznych,
7) zakaz stosowania do utwardzenia terenu nawierzchni
monolitycznych nie przepuszczajπcych wody deszczowej
(asfalt, beton).
dla 4 MN:
1) projektowana dzia≥ka jednorodzinna z zabudowπ wolnostojπcπ w obowiπzujπcej linii zabudowy 15,0 m od
krawÍdzi jezdni,
2) wysokoúÊ zabudowy I kondygnacji nadziemna + poddasze uøytkowe w spadzistym symetrycznym o nachyleniu
po≥aci 30∞,
3) garaø wbudowany,
4) zakaz budowy budynkÛw gospodarczych,
5) budynki istniejπce z zakazem rozbudowy w stronÍ jeziora,
6) zakaz stosowania do utwardzenia terenu nawierzchni
monolitycznych nie przepuszczajπcych wody deszczowej
(asfalt, beton),
7) ogrodzenia dzia≥ki od strony jeziora do wysokoúci 1,10 m,
jak w ßustaleÒ ekologicznych.
dla 5 MN:
1) zabudowÍ istniejπca mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
2) zakaz rozbudowy budynkÛw istniejπcych w stronÍ jeziora,
3) zakaz zabudowy gospodarczej,
4) uøytkowanie terenÛw na stokach wy≥πcznie ogrodniczosadownicze lub z przeznaczeniem na zieleÒ rekreacyjnπ,
5) ogrodzenie aøurowe do wys. 1,10 m n.p.t. i wg ß ustaleÒ
ekologicznych.
dla 6 MN:
1) istniejπca zabudowa mieszkaniowa z moøliwoúciπ wbudowania us≥ug nieuciπøliwych,
2) rozbudowa moøliwa w obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
3) przebudowa budynku Nr 12 moøliwa w zgodzie z wytycznymi konserwatora zabytkÛw,
4) ogrodzenie dzia≥ki moøliwe do wys. 1,10 aøurowe na
podmurÛwce o wys. do 30,0 cm,
5) dopuszcza siÍ podzia≥ dzia≥ki na dwie czÍúci w≥asnoúciowe.

ß9
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenÛw
oznaczonych MP:
1) zabudowÍ mieszkalno-pensjonatowπ ca≥orocznego uøytkowania,
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2) powierzchnia zabudowy nie moøe przekroczyÊ 20% powierzchni dzia≥ki,
3) wysokoúÊ zabudowy w kalenicy dachu nie moøe przekroczyÊ
12,50 m,
4) zabrania siÍ wtÛrnego podzia≥u dzia≥ek,
5) zabudowÍ wolno stojπcπ z obowiπzujπcym uk≥adem kalenicy
w obowiπzujπcych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
6) obs≥uga komunikacyjna od ulicy projektowanej KL,
7) ogrodzenie dzia≥ek do wysokoúci 1,0 m, aøurowe na podmurÛwce do wysokoúci 30,0 cm,
8) zakaz budowy wolno stojπcych obiektÛw gospodarczych
i garaøy,
9) dopuszcza siÍ dwa boksy garaøowe dobudowane do granicy
z sπsiadem (bliüniacze) ñ kryte dachem jak w budynkach
mieszkalnych.

1. dla 1 UH:
1) zabudowÍ pawilonowπ o sezonowej uøywalnoúci z moøliwoúciπ demontaøu na sezon zimowy,
2) dzia≥ki o wymiarach 10,0 m x 10,0 m,
3) obowiπzujπcπ liniÍ zabudowy po granicy dzia≥ek. Obowiπzuje
jeden typ architektoniczny obiektu budowlanego,
4) zabudowÍ parterowa z dostÍpnoúci, do us≥ug od strony
traktu pieszo-jezdnego KP-j,
5) dostawÍ towaru od strony Kp-j.
2. dla 2 UH:
1) zabudowÍ tymczasowπ parterowπ o sezonowej uøywalnoúci z moøliwoúciπ demontaøu na sezon zimowy,
2) dzia≥ki o wymiarach 3,5 x 6,0 m,
3) obowiπzujπca liniÍ zabudowy do granicy dzia≥ek, obowiπzuje
jeden typ architektoniczny obiektu budowlanego.

ß10
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla trenu
oznaczonego OU:
a) przeznaczenie podstawowe: funkcje handlowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne zwiπzane z zaopatrzeniem ruchu
wczasowego,
b) wyklucza siÍ us≥ugi, ktÛrych uciπøliwoúÊ przekracza granice
dzia≥ki i wymaga ustalenia strefy ochronnej,
c) do roku 2015 dopuszcza siÍ tymczasowy sposÛb uøytkowania
terenu tj. gospodarczπ osiedli mieszkaniowych PGR,
d) w przypadku rozbudowy lub budowy znaczπcego fragmentu
oúrodka us≥ugowego OU inwestor podporzπdkuje siÍ ustaleniom architektonicznego projektu koncepcyjnego ca≥ego
oúrodka opracowanego przez Urzπd Miejski w granicach
okreúlonych w niniejszym planie miejscowym.

ß12
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego HUG:
1) przeznaczenie podstawowe: hotel z restauracja oraz parkingiem towarzyszπcym.
2) wyklucza siÍ garaøe wolno stojπce,
3) jeden obiekt kubaturowy, do III kondygnacji nie przekraczajπcy ustalonych linii zabudowy, podyktowanych sπsiedztwem zabytkowego zespo≥u pa≥acowego z 1830 r.,
4) architekturÍ budynku HUG uzgodniÊ z konserwatorem zabytkÛw,
5) wjazd i wyjazd na ulicÍ DwÛr Z≥otowski na zasadach uzgodnionych z zarzπdcπ drogi,
6) zakaz grodzenia terenu,
7) miÍdzy linia zabudowy a terenem oznaczonym ZP nasadzenie
wy≥πcznie zieleni niskiej nie ograniczajπcej widocznoúci.

1. dla 1 OU:
1) dostÍpnoúÊ oúrodka od strony dziedziÒca wewnÍtrznego
z wyjπtkiem dojúcia od Kp i jeziora.
Sugeruje siÍ lokalizacjÍ obiektu gastronomicznego
z wykorzystaniem tarasowym skarpy i widokiem na zatokÍ
jeziora,
2) obs≥ugÍ zaopatrzeniowa oúrodka od dziedziÒca wewnÍtrznego z dojazdem od ulicy projektowanej KL,
3) dopuszcza siÍ podzia≥ na dzia≥ki mniejsze przy zachowaniu
zasad p. 3 i 4 i ogÛlnej dostÍpnoúci (bez ogrodzeÒ)
dziedziÒca,
4) wysokoúÊ zabudowy ñ parterowa przekryta symetrycznym
dachem spadzistym o spadku 30∞,
2. dla 2 OU:
1) wysokoúÊ zabudowy ñ parterowa przekryta dachem symetrycznym o spadku 30∞ bez podpiwniczenia,
2) minimalna wielkoúÊ powierzchni us≥ugowej parteru
500 m2,
3) dopuszcza siÍ wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne
pensjonatowe, o maksymalnej iloúci miejsc ñ 20,
4) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ki budowlanej,
5) obowiπzuje jeden obiekt kubaturowy na dzia≥ce. MoøliwoúÊ wbudowania 2-4 garaøy.
ß11
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego UH.

ß13
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego UG:
1) obiekt uøytkowany ca≥orocznie,
2) przeznaczenie: kawiarnia, cukiernia, herbaciarnia itp. z towarzyszπcπ gastronomiπ,
3) wyklucza siÍ us≥ugi, ktÛrych uciπøliwoúÊ przekracza granice
dzia≥ki i wymaga ustalenia strefy ochronnej,
4) budynek parterowy kryty dachem o spadku 30∞, bez poddasza
i piwnic,
5) tarasy widokowe od strony jeziora i ciπgÛw spacerowych
ograniczone murem granicznym o wysokoúci 0,70 m.
ß14
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego ZP:
1) teren nasadzeÒ zieleni niskiej, wysokiej, szpalerÛw drzew
oraz zieleÒcÛw z alejami spacerowymi, tarasami widokowymi,
2) dopuszcza siÍ realizacjÍ placÛw zabaw dla dzieci m≥odzieøy
i osÛb starszych,
3) lokalizacjÍ elementÛw ma≥ej architektury jak ≥awki, altany,
zadaszenia, lampy itp.,
4) wprowadza siÍ zakaz sytuowania obiektÛw kubaturowych,
5) opracowanie przez architekta krajobrazu terenu leøπcego na
osi widokowej pa≥ac-jezioro,
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6) wprowadzenie we fragmentach brzegu jeziora murkÛw oporowych z tarasami widokowymi i alejami spacerowymi,
7) zakaz wycinki drzew w pasie strefy brzegowej jeziora,
8) moøliwπ przecinkÍ drzew m≥odych w celu zabezpieczenia
atrakcyjnoúci widokowej jeziora,
9) dopuszcza siÍ budowÍ sieci i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej w niezbÍdnym zakresie.
ß15
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady zagospodarowania terenÛw oznaczonych ZL:
1) Obszar ZL objÍty planem miejscowym jest czÍúci, ìZwierzyÒcaî
z≥otowskiego, ktÛrego poczπtki siÍgajπ XV w., a kszta≥t
ostateczny uzyska≥ dziÍki twÛrczoúci architekta krajobrazu
Petera Josepha Lenne w I po≥. XIX w.
2) Ustala siÍ fragment w granicach planu z uk≥adem úcieøek
leúnych za nienaruszalny i zabytkowy.
3) Ustala siÍ moøliwoúÊ lokalizacji na terenie ZL elementÛw
ma≥ej architektury przy zachowaniu istniejπcego drzewostanu.
4) Ustala siÍ zakaz:
a) utwardzania úcieøek leúnych (asfaltowania i betonowania),
b) prowadzenie sieci inøynieryjnych przez teren leúny z wyjπtkiem urzπdzeÒ zwiπzanych ze sposobem zagospodarowania parku leúnego,
c) sytuowania parkingÛw na terenie ìZwierzyÒcaî wzd≥uø
drogi wojewÛdzkiej nr 189 i drogi powiatowej nr 337 do
wsi Zalesie.
5) Nakazuje siÍ:
a) prowadzenie gospodarki leúnej zgodnie z zasadami lasÛw
ochronnych grupy I i drzewostanÛw nasiennych,
b) utrzymanie pierwotnego uk≥adu przestrzennego by≥ego
parku.
ß16
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego WW:
1) ZamkniÍcie istniejπcej drogi miÍdzy studniami i powiÍkszenie
terenu stacji wodociπgowej. 2) KoniecznoúÊ dodatkowych
nasadzeÒ drzew i krzewÛw zw≥aszcza wzd≥uø linii rozgraniczajπcej ul. PartyzantÛw i na skarpie.
ß17
Ustala siÍ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu
oznaczonego ZO:
1) na terenie dopuszcza siÍ nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej
o charakterze ogrodowym bez prawa zabudowy poza obiektami architektury ogrodowej.
ß18
Dla terenu komunikacji ustala siÍ:
1) Od strony terenÛw projektowanych:
a) pas drogowy ulicy Jastrowskiej (KG ñ droga wojewÛdzka
nr 189)
ñ 5,0 m od osi ulicy na styku z terenami ZP,
ñ w sπsiedztwie terenu HUG ñ zmienny oko≥o 20,0 m
od krawÍdzi jezdni.
b) pas drogowy ul. PartyzantÛw (KG ñ droga wojewÛdzka
nr 189)
ñ na styku z WW 12,0 m od krawÍdzi jezdni,
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ñ w strefie leúnej 20,0 m od osi jezdni.
2) UlicÍ projektowanπ KL o zmiennych liniach rozgraniczajπcych:
ñ 22,0 m; 27,0 m.
3) Na odcinkach istniejπcych ulicÍ KL o liniach rozgraniczajπcych:
ñ w ul. Wioúlarskiej ñ 30,0 m,
ñ w ul. Gorzelnianej -15,0 m.
4) UlicÍ dojazdowa KD o szerokoúci 14,0 m z istniejπcym
dojazdem obejmujπcym dz. nr 287/10 o szerokoúci nieregularnej.
5) Ciπgi pieszo-jezdne Kp-j z dopuszczeniem dojazdÛw do budynkÛw o zasadzie rÛwnouprawnionego ruchu pieszego +
jezdnego.
6) Takty piesze wydzielone Kp o sporadycznych dojazdach do
budynkÛw, us≥ug lub terenu EE, z pierwszeÒstwem ruchu
pieszego.
7) Maksymalne usytuowanie parkingÛw wzd≥uø ulicy w pasie
drogowym oznaczonym K.
8) Zakaz lokalizacji parkingÛw wzd≥uø ul. Wioúlarskiej.
9) ZasadÍ budowy sieci infrastruktury technicznej w pasach
drogowych.
ß19
Ustala siÍ usytuowanie urzπdzeÒ elektroenergetycznych EE istniejπcych do adaptacji lub rozbudowy.
Dojazd z traktu pieszego Kp.
ß20
Ustala siÍ teren przepompowni úciekÛw oznaczony Np.
ß21
Ustalenia ekologiczne:
1) Zakaz lokalizacji obiektÛw us≥ugowych obniøajπcych standard terenÛw rekreacyjno wypoczynkowych.
2) Zakaz lokalizacji zak≥adÛw prowadzπcych dzia≥alnoúÊ gospodarczπ wymagajπcπ podczyszczania úciekÛw.
3) Ustala siÍ likwidacjÍ wszystkich zbiornikÛw na úcieki, drenaøy
itp. oraz obowiπzek pod≥πczenia do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.
4) Obowiπzek tymczasowego wykonania kot≥owni na olej opa≥owy lub gaz zbiornikowy do czasu pod≥πczenia do miejskiej
sieci gazowej.
5) W ogrodzeniach od strony jeziora pomiÍdzy terenem a ogrodzeniem obowiπzuje zakaz wykonania coko≥Ûw i przeúwit
o wysokoúci minimum 20,0 cm.
6) W celu zwiÍkszenia powierzchni ekopozytywnych ustala siÍ
zakaz stosowania do utwardzenia terenu w tym jezdni
i parkingÛw nawierzchni monolitycznych nie przepuszczajπcych wody deszczowej (jak asfalt lub beton).
7) RealizacjÍ pomostÛw i przystani naleøy poprzedziÊ uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 82 ust. 1
ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 38 poz.
230 ze zmianami).
ß22
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodÍ. Z istniejπcej sieci wodociπgowej
ÿ 100 w ul. Wioúlarskiej oraz istniejπcej sieci na terenie
osiedla.
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2) Odprowadzenie úciekÛw sanitarnych z terenÛw projektowanych do dwu przepompowni úciekÛw, w tym jednej istniejπcej przy ul. Gorzelnianej. Z drugiej czÍúci terenÛw projektowanych úcieki odprowadzane bÍdπ do przepompowni przy
ul. Wioúlarskiej, stπd rurociπgiem t≥ocznym do miejskiej
oczyszczalni.
3) Oddanie do uøytkowania budynkÛw jest uzaleønione od
zrealizowania kana≥Ûw umoøliwiajπcych odbiÛr úciekÛw sanitarnych.
4) Odprowadzenie wÛd opadowych ñ powierzchniowe.
5) Zaopatrzenie w ciep≥o.
Przewidziano indywidualne systemy zaopatrzenia w ciep≥o,
w ktÛrych czynnikiem grzewczym winien byÊ gaz, energia
elektryczna, olej opa≥owy ñ czynniki bezpieczne dla úrodowiska.
6) Zaopatrzenia w gaz.
W I etapie mieszkaÒcy zaopatrywani bÍdπ w gaz butlowy,
docelowo doprowadzony zostanie gaz ziemny gazociπgiem
úredniego ciúnienia z istniejπcej stacji redukcyjno pomiarowej
pierwszego stopnia dla m. Z≥otowa.
7) Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ.
Z istniejπcej trafostacji po≥oøonej na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Rezerwuje siÍ teren pod jej rozbudowÍ lub
modernizacjÍ. Zak≥ada siÍ skablowanie wszystkich istniejπcych
linii napowietrznych i usytuowanie w projektowanych pasach
drogowych lub ciπgach pieszo-jezdnych.
ß23
Ustalenia planistyczne i proceduralne:
1) Przy ustalaniu warunkÛw zabudowy dla obiektÛw URE, USW
Burmistrz ma prawo zaøπdaÊ od inwestora przedstawienia
projektu koncepcyjnego obiektu i zagospodarowania terenu
lokalizacji.
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2) Wszyscy w≥aúciciele projektowanych obiektÛw bÍdπ partycypowaÊ w kosztach oczyszczania zatoki i brzegÛw jeziora
w granicach planu miejscowego.
3) Tymczasowy sposÛb uøytkowania terenÛw do roku 2015.
ß24
Ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß25
Do zmiany planu do≥πcza siÍ ìPrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ
zmiany planu na úrodowisko przyrodnicze.î
ß26
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. w sprawie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa
na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß27
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.
ß28
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin
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