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ß21
1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139) z wy≥πczeniem terenÛw zabudowanych dla pozosta≥ych terenÛw, dla ktÛrych okreúlono
w niniejszej uchwale przeznaczenie nierolnicze, ustala siÍ
stawkÍ procentowa s≥uøπca, naliczeniu na rzecz gminy Miasta
Z≥otÛw jednorazowej op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 30%.
2. OdstÍpuje siÍ od ustalenia stawki, o ktÛrej mowa w ust. 1
w odniesieniu do gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ gminy, budü
zbywalnych na jej rzecz.
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ß23
Tracπ moc ustalenia Uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 27 kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Pilskiego Nr 7/93 z dnia 17 maja
1993 r. w sprawie miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa na obszarze objÍtym
niniejszπ uchwa≥π.
ß24
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß22
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin
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UCHWA£A Nr XXXII/218/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa w rejonie ulic Aleja
Piasta-Krzywoustego
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 m. Z≥otowa w rejonie ulic Al. Piasta
i Krzywoustego.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany
planu w skali 1:500 stanowiπcym za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.
ß2
Dla obszaru objÍtego zmiana planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenia terenÛw:
1) teren us≥ug publicznych oznaczony na rysunku zmiany planu
UP,
2) teren us≥ug komercyjnych oznaczony na rysunku zmiany
planu UC,

3) teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczony na
rysunku zmiany planu MN,
4) teren komunikacji ogÛlnodostÍpnej z trasami uzbrojenia
technicznego oznaczony na rysunku zmiany planu K.
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.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenu us≥ug publicznych UP ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dom nr 31 murowany z pierwszej Êwierci XX w. w ktÛrym
mieúci siÍ Szko≥a Muzyczna znajduje siÍ pod ochronπ konserwatorskπ S≥uøby Ochrony ZabytkÛw,
a) wszelkie zmiany remontowe wewnπtrz budynku oraz
zmiany remontowe elewacji, pokrycia, docieplenia itp.
naleøy uzgadniaÊ ze S≥uøbπ Ochrony ZabytkÛw,
2) na dzia≥ce nr 279/8 moøliwy do realizacji budynek us≥ugowy
o charakterze nieuciπøliwym,
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a) wysokoúÊ do III kondygnacji nadziemnych w tym poddasze
uøytkowe,
b) dach symetryczny o spadku 30∞-45∞ o kalenicy prostopad≥ej do ul. Krzywoustego,
c) obowiπzujπca linia zabudowy w linii rozgraniczajπcej
ul. Krzywoustego,
d) zakaz grodzenia dzia≥ki.
ß5
Dla terenu us≥ug komercyjnych UC ustala siÍ nastÍpujπce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dom nr 33 murowany z pierwszej Êwierci XX w. objÍty jest
ochronπ konserwatorskπ S≥uøby Ochrony ZabytkÛw,
a) wszelkie zmiany remontowe wewnπtrz budynku oraz
zmiany remontowe elewacji pokrycia, docieplenia itp.
naleøy uzgadniaÊ ze S≥uøbπ Ochrony ZabytkÛw,
b) od strony Al. Piasta moøliwe ogrodzenie w linii zabudowy
budynku nr 33 od ul. dojazdowej KD po linii rozgraniczajπcej do wys. 0,80 m,
c) obowiπzek zachowania starodrzewu, zakaz wycinki z wyjπtkiem koniecznych ciÍÊ sanitarnych.
ß6
Dla terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej MN ustala siÍ
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowÍ szeregowa bez podpiwniczenia (w tym w granicach opracowania mieúci siÍ skrajny budynek z szeregu
dzia≥ek),
2) wysokoúÊ budynku II kondygnacje w tym poddasze uøytkowe,
3) garaø wbudowany lub dobudowany przy granicy z sπsiadem
wg za≥πcznika graficznego,
4) usytuowanie zabudowy szczytem do ulicy. Spadek po≥aci
45∞,
5) nad garaøem moøliwy taras lub nadbudowa piÍtra z przekryciem ca≥ego budynku jw.,
6) ogrodzenie dzia≥ki aøurowe do wys. 0,80 m od strony ulicy.
ß7
Dla terenu komunikacji ogÛlnodostÍpnej K ustala siÍ:
1) ulica zbiorcza KZ (Al. Piasta) o liniach rozgraniczajπcych
istniejπcych 17,0 m od osi jezdni,
2) ulica lokalna istniejπca KL (ul. Krzywoustego) o liniach
rozgraniczajπcych w linii zabudowy budynku nr 31 tj. 10,0 m
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od krawÍdzi jezdni. Usytuowanie miejsc postojowych w iloúci
7 pod kπtem 45∞,
3) ulica dojazdowa KD szer. 5,5 m o zmiennych liniach rozgraniczajπcych.
ß8
1. Ustala siÍ niezbÍdne uzbrojenie techniczne w sieci:
1) wodociπgowπ,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) kanalizacji deszczowej,
4) elektroenergetycznπ,
5) ciep≥ociπg z miejskiej sieci c.o.,
6) ewentualne odpady powsta≥e w wyniku dzia≥alnoúci
us≥ug komercyjnych naleøy dostarczyÊ na teren miejskiego
wysypiska úmieci.
2. Pod≥πczenie do sieci uzbrojenia technicznego jest obowiπzkowe.
ß9
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.
ß10
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia kwietnia 1993 r. og≥oszonej w Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 7 z dnia 17.05.1993 r. miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa na objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.
ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
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