Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4191 ó

ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa na
obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.

Poz. 1344, 1345

ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w Z≥otowie.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) inø. Leszek Kurcin

1345
UCHWA£A Nr XXXII/221/01 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Z≥otowa w rejonie ul. Mickiewicza
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:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza w Z≥otowie.
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 zabudowy mieszkalno-us≥ugowej oznaczony na rysunku
zmiany planu MN + U.
2) teren zabudowy us≥ugowo-gastronomicznej oznaczony na
rysunku zmiany planu UG.
3) teren komunikacji ogÛlnodostÍpnej z g≥Ûwnymi trasami istniejπcego uzbrojenia technicznego oznaczony na rysunku
zmiany planu KZ.
ß3
Dla terenÛw zabudowy mieszkalno-us≥ugowej MN + U ustala siÍ
nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siÍ wysokoúÊ budynku mieszkalno-us≥ugowego na 3
kondygnacje nadziemne w tym poddasze uøytkowe mieszkalne.
2) partery us≥ugowe dostÍpne z poziomu terenu z okreúlonym
kierunkiem obs≥ugi.

3) dach stromy o kacie nachylenia po≥aci 45∞ kryty dachÛwkπ
ceramicznπ lub bitumicznπ o g≥Ûwnej kalenicy rÛwnoleg≥ej
do osi ul. Mickiewicza. W úcianie szczytowej budynku MN + U
projektowanego po wschodniej stronie ul. Mickiewicza ustala
siÍ moøliwoúÊ wykonania otworÛw,
4) budowa garaøy moøliwa przy zachowaniu ich usytuowania
i iloúci okreúlonej graficznie. Przy nieruchomoúci 2/1 dopuszcza
siÍ budowÍ 4 szeregowych parterowych pomieszczeÒ gospodarczych do czasu pod≥πczenia do miejskiej sieci gazowej lub
ciep≥owniczej.
5) wjazd na teren posesji w zabudowie zwartej o parametrach
zgodnych z przepisami o drogach poøarowych.
ß4
Dla terenÛw zabudowy us≥ugowej tzw. ma≥ej gastronomii UG ustala
siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala siÍ wysokoúÊ budynku us≥ugowego na 2 kondygnacje
nadziemne w tym poddasze us≥ugowo-socjalne.
2) parter dostÍpny z poziomu terenu z okreúlonym kierunkiem
obs≥ugi tj. od strony skrzyøowania ulic Mickiewicza, Piasta
i Wojska Polskiego.
3) dach stromy o kπcie nachylenia po≥aci 45∞ i g≥Ûwnej kalenicy
rÛwnoleg≥ej do osi ul. Mickiewicza.
4) poddasze nadbudowane nad przejazdem z zachowaniem
parametrÛw zgodnych z przepisami o drogach poøarowych.
5) obs≥uga zaplecza od strony dojazdu publicznego (dz. nr 243/4).
ß5
Dla terenu komunikacji ogÛlnodostÍpnej KZ ustala siÍ liniÍ
rozgraniczajπcπ zbiorczej ulicy Mickiewicza w linii zabudowy,
zmiennπ od 14,0 m do 30,0 m w granicach planu:
1) jezdnia szerokoúci 7,0 m,
2) parking o 8 stanowiskach postojowych z rozdzielajπcym
pasem zieleni o szer. 5,0 m.
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Poz. 1345
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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.

Poz. 1345, 1346

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,

