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c) dogÍszczenie pasÛw zieleni przy granicach dzia≥ek
o zieleÒ zimozielonπ;

Poz. 33, 34

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw objÍtych niniejsza uchwa≥.

ß6
Ustala siÍ parametry ulic:
1. g≥Ûwne ulice oznaczone na rysunku zmiany planu D1, D2, D3.
1) szerokoúÊ jezdni 6,0 m,
2) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych zmienna ze wzglÍdu
na poszerzone miejscami trakty piesze, stanowiska parkingowe oraz fragmenty zieleni.
2. pozosta≥e ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu D4
4,0 m.
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych jak w ß3 pkt 1
ust. 2.
3. ciπgi pieszo-rowerowe oznaczone na rysunku zmiany planu
1KX i 2KX o szerokoúci zmiennej w liniach rozgraniczajπcych.

ß9
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIX/206/98 Rady Miejskiej w
Z≥otowie z dnia 12 lutego 1998 r. og≥oszonej w Dz.Urz.Woj. Pilskiego
Nr 7 z dnia 07.04.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa dla zespo≥u budownictwa mieszkalno-us≥ugowego przy hali targowej w Z≥otowie.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Z≥otowie.

ß7
Ustala siÍ obowiπzujπce zasady i rodzaj uzbrojenia terenu:
1) sieÊ infrastruktury technicznej naleøy uk≥adaÊ w liniach
rozgraniczajπcych ulic,
2) zaopatrzenie w wodÍ z miejskiej sieci wodociπgowej,
3) odprowadzenie úciekÛw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wÛd deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
5) zasilanie w energiÍ elektryczna z kablowej sieci energetycznej
z istniejπcej i projektowanej trafostacji. Do przebudowy
istniejπca sieÊ SN i nn,
6) zaopatrzenie w ciep≥o z miejskiej sieci cieplnej,
7) sieÊ telekomunikacyjna kablowa.

ß11
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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UCHWA£A Nr XXVIII/180/2000 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 23 listopada 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego zespo≥u mieszkalno-us≥ugowego w Z≥otowie
w rejonie ulic Jastrowskiej i Leúnej
Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. 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 zespo≥u mieszkalno-us≥ugowego
w Z≥otowie w rejonie ulic Jastrowskiej i Leúnej.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
1. Dla obszaru objÍtego zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw:
1) teren zabudowy mieszkalno-us≥ugowej oznaczony na rysunku zmiany planu MU,
2) teren komunikacji ogÛlnodostÍpnej z trasami uzbrojenia
technicznego oznaczony na rysunku zmiany planu K.
ß3
1. Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie
niniejszej uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry
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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 Delegaturπ w Pile.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla terenÛw zabudowy mieszkalno-us≥ugowej MU ustala siÍ
nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dla budynkÛw mieszkalnych:
a) maksymalna wysokoúÊ do 2-kondygnacji nadziemnych w
tym poddasze uøytkowe,
b) dachy strome o kπcie nachylenia po≥aci 30∞ lub 45∞,
c) linie zabudowy wg rysunku zmiany planu.
2) dla budynkÛw us≥ugowych:
a) maksymalna wysokoúÊ 1 kondygnacja,
b) stropodach wzbogacony elementami dachÛw stromych
30∞ lub 45∞, lub dach stromy o nachyleniu analogicznym
do spadku dachu w budynku mieszkalnym (30∞ lub 45∞),
c) linie zabudowy wg rysunku zmiany planu,
d) dopuszcza siÍ us≥ugi wy≥πcznie nieuciπøliwe,
e) dopuszcza siÍ realizacjÍ jednego budynku us≥ugowego
na dzia≥ce o maksymalnej powierzchni zabudowy 160 m2.
3) ogrodzenie
a) od strony ulicy dojazdowej K ogrodzenie w linii zabudowy
us≥ugowej, aøurowe do wysokoúci 1,0 m,
b) od strony ulicy Jastrowskiej i Leúnej ogrodzenie po
granicy dzia≥ki, aøurowe do wysokoúci 1,0 m,
4) garaøe
a) dopuszcza siÍ garaøe wy≥πcznie wbudowane w dom
mieszkalny lub budynek us≥ugowy.
ß6
Dla terenu komunikacji KD ustala siÍ liniÍ rozgraniczajπcπ
12,50 m, szerokoúÊ jezdni 6,0 m, szerokoúÊ chodnika 5,0 m.
Jezdnia zakoÒczona placem zwrotnym.

Poz. 34

ß7
Ustala siÍ uzbrojenie techniczne terenÛw do realizacji w pasie
drogowym:
1) sieÊ wodociπgowπ,
2) sieÊ kanalizacji sanitarnej,
3) sieÊ kanalizacji deszczowej,
4) sieÊ elektroenergetycznπ,
5) sieÊ telekomunikacyjna
6) istniejπca linia napowietrzna elektroenergetyczna przebiegajπca przez projektowane dzia≥ki budowlane do prze≥oøenia w
granicach pasa drogowego.
ß8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ 30% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci
dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.
ß9
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXIX/207/98 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 12 lutego 1998 r., og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.04.1998 r. w sprawie miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa
na obszarze objÍtym niniejsza uchwa≥.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Z≥otowie.
ß11
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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