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szych i drodze rowerowej, s≥uøπcych wypoczynkowi ludnoúci,
8) wprowadzania elementÛw infrastruktury technicznej
z wyjπtkiem dopuszczenia moøliwoúci remontu istniejπcej linii energetycznej 110 kV i ciep≥ociπgu, pod warunkiem nienaruszenia walorÛw krajobrazu i zasobÛw úrodowiska.
4. Pozosta≥e postanowienia uchwa≥y pozostajπ bez zmian.

Poz. 2229, 2230

ß25
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczπcy
Rady Miasta Poznania
(ñ) Filip Kaczmarek

ß24
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Poznania.

2230
UCHWA£A Nr XLI/267/2002 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Z≥otowa w rejonie by≥ego internatu Szko≥y
Zawodowej Nr 1
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. w Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 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 zagospodarowania
przestrzennego m. Z≥otowa, zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar w rejonie ul. Norwida i Konopnickiej oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500,
zwanym dalej rysunkiem, stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
1. Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw:
1) teren administracji publicznej lub Sπdu Rejonowego Grodzkiego i innych o charakterze administracyjno-biurowym ñ
oznaczony na rysunku zmiany planu A,
2) teren szko≥y ponadpodstawowej ñ UO,
3) teren zieleni parkowej ñ ZP,
4) pozosta≥e tereny stanowiπce czÍúÊ pasa drogowego ulicy
Norwida i ul. Konopnickiej ñ K.
ß3
1. Dla terenu administracji ñ A ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) budynek istniejπcy moøe podlegaÊ przebudowie i rozbudowie w nieprzekraczalnych liniach zabudowy oznaczonych na rysunku,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Konopnickiej
jest jednoczeúnie liniπ rozgraniczajπcπ ulicy,

3) g≥Ûwne dojúcia piesze do istniejπcego budynku z kierunku
ul. Norwida,
4) strefÍ parkingÛw publicznych,
5) prawo do dojazdu od strony parkingÛw UO z moøliwoúciπ
ich uøytkowania na odrÍbnych zasadach, wzajemnego
porozumienia z w≥adzami UO,
6) prawo do ogrodzenia w linii rozgraniczajπcej z moøliwoúciπ czÍúciowego ogrodzenia murowanego,
7) zakaz sytuowania budynkÛw gospodarczych.
2. Dla terenu szko≥y ñ UO ustala siÍ nastÍpujπce warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) strefÍ parkingÛw ñ dla nauczycieli i uczniÛw z dojazdem
od ul. Konopnickiej,
2) na terenie objÍtym zmianπ planu zakaz budowy garaøy.
3. Dla terenu zieleni parkowej ñ ZP dopuszcza siÍ:
1) realizacjÍ g≥Ûwnego dojúcia pieszego do istniejπcego
budynku,
2) realizacjÍ úcieøek i obiektÛw ma≥ej architektury,
3) realizacjÍ powyøszych zamierzeÒ przy maksymalnym zachowaniu istniejπcej zieleni.
ß4
1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siÍ nastÍpujπce
zasady:
1) zasilanie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcego systemu
elektroenergetycznego,
2) do celÛw grzewczych naleøy w≥πczyÊ siÍ do miejskiej sieci
ciep≥owniczej lub do sieci gazowej (w trakcie realizacji),
3) zaopatrzenie w wodÍ z sieci miejskiej w ul. Konopnickiej
lub w ul. Norwida. Naleøy wybudowaÊ nowe przy≥πcze
wodociπgowe,
4) odprowadzenie wÛd deszczowych. Naleøy przebudowaÊ
wylot wÛd deszczowych i drenaøowych z kolektora sani-
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tarnego na kolektor deszczowy ÿ 800 z w≥πczeniem do
miejskiej sieci deszczowej w okolicy skrzyøowania ul. Norwida z ul. Konopnickiej,
5) odprowadzenie úciekÛw bytowych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej w ul. Norwida. Do likwidacji istniejπce
przy≥πcze sanitarne w≥πczone dotychczas do kolektora
deszczowego.
6) naleøy zapewniÊ odpowiednie zaopatrzenie wodne do
zewnÍtrznego gaszenia poøaru,
7) wywÛz odpadÛw sta≥ych na miejskie wysypisko úmieci w
Stawnicy.
ß5
Obowiπzujπce oznaczenia graficzne na rysunku:
1) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.
ß6
Ustala siÍ 5% stawkÍ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu
wartoúci nieruchomoúci dla terenÛw objÍtych niniejszπ uchwa≥π.

Poz. 2230

ß7
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.
ß8
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Z≥otowie.
ß9
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

