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ß7
Uchyla siÍ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Przykona, zatwierdzonego Uchwa≥π NrXXXI/
/150/93 z dnia 16.12.93 r. w zakresie dotyczπcym terenÛw
objÍtych planem.
ß8
Ustala siÍ wartoúÊ stawki procentowej z tytu≥u wzrostu wartoúci
nieruchomoúci w zwiπzku z uchwaleniem planu, w wysokoúci
1%.
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ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy

ß9
Przeznacza siÍ na cele nierolnicze i nieleúne grunty rolne i leúne
znajdujπce siÍ w granicach objÍtych zmianπ planu.

(ñ) Ryszard Papierkowski
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UCHWA£A Nr XXXII/217/2001 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa w rejonie
dzielnicy przemys≥owej przy ulicy KujaÒskiej
Na podstawie:
ñ art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1998 roku Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami),
ñ art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pÛüniejszymi zmianami),
oraz w zwiπzku z wykonaniem uchwa≥y Nr VI/42/99 Rady
Miejskiej w Z≥otowie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie
przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa w rejonie dzielnicy przemys≥owej przy ulicy KujaÒskiej ñ z wy≥πczeniem terenu objÍtego uchwa≥π nr IV/32/98 Rady Miejskiej
w Z≥otowie z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 14/99 z dnia 31 marca
1999 r.) Rada Miejska w Z≥otowie uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z≥otowa zatwierdzonego
uchwa≥π Nr XXXIII/234/93 Rady Miejskiej w Z≥otowie z dnia
27 kwietnia 1993 r. (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa
Pilskiego Nr 7/93 z 17.05.1993 r.), dotyczπcπ terenÛw
po≥oøonych przy ulicy KujaÒskiej, oznaczonych symbolami:
D8Ui, D9P, D10Mj, D11UH, D12UR, D13Mj, D15UR, D16Mj,
1K, 25K oraz D7WW (czÍúÊ) z wy≥πczeniem terenu objÍtego

uchwa≥π Nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Z≥otowie z dnia
29.12.1998 r., zwanπ dalej zmianπ planu.
2. Integralnπ czÍúciπ zmiany planu jest rysunek w skali 1:500
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Celem zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania
przestrzennego jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji mieszkalno-us≥ugowych i us≥ugowych dla terenÛw objÍtych zmianπ planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych, lokalnych i ponadlokalnych,
ñ zapewnienie prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych i infrastruktury technicznej.
ß3
Na obszarze objÍtym zmianπ planu ustala siÍ nastÍpujπce
przeznaczenie terenÛw oznaczonych na rysunku literami:
1) Mj ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) Mj/U ñ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us≥ugami,
3) U/Mj ñ tereny us≥ug z towarzyszπcπ funkcjπ mieszkaniowπ,
4) U, U* ñ tereny us≥ug,
5) EE ñ tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych,
6) WW ñ tereny ujÍÊ wody,
7) NOp ñ tereny przepompowni úciekÛw,
8) ZP ñ tereny zieleni publicznej,
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9) ZN ñ tereny zieleni nieurzπdzonej,
10)Kx ñ tereny komunikacji ñ przejúcia pieszo-rowerowe,
11)KZ ñ tereny komunikacji ñ ulica zbiorcza,
12)KL ñ tereny komunikacji ñ ulice lokalne,
13)KD ñ tereny komunikacji ñ ulice dojazdowe,
14)KD ñ tereny komunikacji ñ wewnÍtrzna ulica dojazdowa.
ß4
Na obszarze objÍtym zmianπ planu obowiπzujπ oznaczone na
rysunku:
1) sugerowane i obowiπzujπce (o úciúle okreúlonym przebiegu)
linie rozgraniczajπce tereny o rÛønych funkcjach,
2) nieprzekraczalne i obowiπzujπce linie zabudowy,
3) linie zabudowy wyznaczajπce obszary dziatki, na ktÛrych
moøliwa jest lokalizacja budynkÛw gospodarczych,
4) obowiπzujπce (o úciúle okreúlonym przebiegu) i sugerowane
linie podzia≥u geodezyjnego,
5) obiekty wnioskowane do wpisu do rejestru zabytkÛw;
6) obowiπzujπcy kierunek dominujπcej kalenicy i uk≥ad dachu,
a wypadku braku jej oznaczenia moøliwoúÊ stosowania
stropodachu (dachu p≥askiego) lub dachu wysokiego o dowolnym uk≥adzie;
7) zadrzewienia projektowane i istniejπce,
8) projektowanπ zieleÒ szpalerowa i øywop≥oty,
9) istniejπce budynki mieszkalne i gospodarcze przewidziane do
zachowania,
10)sugerowane rozwiπzanie wjazdu na dzia≥kÍ,
11)sugerowany przebieg chodnika i úcieøki rowerowej wzd≥uø
ul. KujaÒskiej.
ß5
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem Mj ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
2) moøliwoúÊ prowadzenia us≥ug nieuciπøliwych zwyczajowo
lokalizowanych w budynkach mieszkalnych w obrÍbie dzia≥ek
bezpoúrednio graniczπcych z ul. KujaÒskπ,
3) moøliwoúÊ zachowania i rozbudowy istniejπcych budynkÛw
mieszkalnych, dla budynkÛw z p≥askim dachem wskazana
nadbudowa dachu stromego,
4) moøliwoúÊ lokalizacji maksymalnie dwÛch garaøy na kaødej
dzia≥ce w obszarze zabudowy gospodarczej lub w obszarze
dzia≥ki ograniczonym liniami zabudowy,
5) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m i nie mniej niø 0,3 m
powyøej rzÍdnej terenu,
6) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych 30∞
lub 45∞, dach kryty dachÛwkπ ceramicznπ lub jej imitacja w
kolorze czerwonym ñ ceglastym,
8) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw gospodarczych ñ
tak jak budynkÛw mieszkalnych, o ile z rysunku planu nie
wynika moøliwoúÊ zastosowania dachu p≥askiego,
9) obowiπzek starannego doboru detalu architektonicznego
i stosowania rozwiπzaÒ projektowych charakterystycznych
dla regionu Z≥otowszczyzny,
10)wymÛg zagospodarowania zieleniπ dekoracyjnπ o charakterze
wielopiÍtrowym obszaru dzia≥ki bezpoúrednio przyleg≥ego do
ulicy,
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11)40% dzia≥ki winno stanowiÊ powierzchniÍ biologicznie czynnπ,
12)dla istniejπcych budynkÛw zlokalizowanych wzd≥uø ulicy
KujaÒskiej (od nr 9-33) odprowadzenie úciekÛw zgodnie
z ustaleniami ß19 pkt 7 uchwa≥y.
ß6
Dla terenÛw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem Mj/U ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ,
2) moøliwoúÊ lokalizacji us≥ug handlowych i dzia≥alnoúci us≥ugowej nieuciπøliwej, w budynku mieszkalnym, dobudowanym
do obiektu mieszkalnego ñ w liniach zabudowy budynkÛw
mieszkalnych lub wolnostojπcym ñ w liniach zabudowy dla
budynkÛw gospodarczych,
3) moøliwoúÊ zachowania, rozbudowy istniejπcych budynkÛw
mieszkalnych, dla budynkÛw z p≥askim dachem wskazana
nadbudowa dachu stromego,
4) moøliwoúÊ lokalizacji maksymalnie dwÛch garaøy na kaødej
dzia≥ce w obszarze zabudowy gospodarczej lub w obszarze
dzia≥ki ograniczonym liniami zabudowy,
5) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
6) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m i nie mniej niø 0,3 m
powyøej rzÍdnej terenu,
7) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw mieszkalnych 30∞
lub 45∞, dach kryty dachÛwkπ ceramicznπ lub jej imitacjπ
w kolorze czerwonym ñ ceglastym,
8) nachylenie po≥aci dachowych budynkÛw gospodarczych ñ
tak jak budynkÛw mieszkalnych, o ile z rysunku planu nie
wynika moøliwoúÊ zastosowania dachu p≥askiego,
9) obowiπzek starannego doboru detalu architektonicznego
i stosowania rozwiπzaÒ projektowych charakterystycznych
dla regionu Z≥otowszczyzny,
10)wymÛg zagospodarowania zieleniπ dekoracyjnπ o charakterze wielopiÍtrowym obszaru dzia≥ki bezpoúrednio przyleg≥ego
do ulicy,
11)30% dzia≥ki winno stanowiÊ powierzchniÍ biologicznie czynnπ,
12)przebiegajπce przez tereny dzia≥ek istniejπce linie uzbrojenia
technicznego do zachowania poza liniami zabudowy ñ zgodnie
z rysunkiem planu.
ß7
Dla terenÛw us≥ug z towarzyszπcπ funkcjπ mieszkaniowπ: U/Mj
ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ us≥ug nieuciπøliwych dla úrodowiska z moøliwoúciπ
lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako funkcji towarzyszπcej
ñ 1-2 mieszkania w obiekcie us≥ugowym,
2) obowiπzek wydzielenia parkingÛw dla pojazdÛw osÛb zatrudnionych i klientÛw w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki,
3) moøliwoúÊ zachowania, rozbudowy istniejπcych obiektÛw
us≥ugowych i mieszkalnych, pod warunkiem zapewnienia
nieuciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw dzia≥ek sπsiednich,
4) moøliwoúÊ lokalizacji wszelkich niezbÍdnych obiektÛw na
potrzeby obs≥ugi funkcji us≥ugowej i mieszkaniowej w obrÍbie
jednej nieruchomoúci z zastrzeøeniem ß17,
5) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
6) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m powyøej rzÍdnej terenu,
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7) nachylenie po≥aci dachowych nie wiÍksze niø 45∞, przy czym
dach stromy kryty dachÛwkπ ceramicznπ lub jej imitacjπ
w kolorze czerwonym, pokrycie stropodachÛw ñ blacha trapezowa lub papa,
8) 20% dzia≥ki winno stanowiÊ powierzchniÍ biologicznie czynnπ
ñ w tym tereny zieleni urzπdzonej, zadrzewieÒ i zakrzewieÒ,
9) zachowanie postulowanego do wpisania do rejestru zabytkÛw budynku mieszkalnego przy ul. KujaÒskiej 33.
ß8
Dla terenÛw us≥ug oznaczonych na rysunku planu symbolem U
ñ ustala siÍ:
1) funkcjÍ us≥ug ñ w szczegÛlnoúci: baz, sk≥adÛw budowlanych,
handlu hurtowego i detalicznego, rzemios≥a us≥ugowego
oraz oúrodka szkolenia kierowcÛw,
2) obowiπzek wydzielenia parkingÛw dla pojazdÛw osÛb zatrudnionych i klientÛw w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki,
3) moøliwoúÊ zachowania, rozbudowy istniejπcych obiektÛw,
pod warunkiem ich nieuciπøliwoúci dla mieszkaÒcÛw dzia≥ek
sπsiednich,
4) moøliwoúÊ lokalizacji garaøy w liniach zabudowy dla obiektÛw gospodarczych,
5) rzÍdnπ najwyøszej kalenicy nie wyøej niø 12 m powyøej
rzÍdnej powierzchni terenu,
6) rzÍdnπ parteru nie wyøej niø 1,5 m powyøej rzÍdnej terenu,
7) moøliwoúÊ lokalizacji wszelkich niezbÍdnych obiektÛw na
potrzeby obs≥ugi funkcji us≥ugowej w obrÍbie jednej nieruchomoúci, z zastrzeøeniem ß17.
ß9
Dla terenÛw us≥ug oznaczonych na rysunku planu symbolem U
ñ ustala siÍ:
1) obowiπzujπ wszystkie ustalenia ß8 z wyjπtkiem pkt 2,
2) moøliwoúÊ lokalizacji sk≥adu z≥omu metalowego lub innych
surowcÛw wtÛrnych, z zastrzeøeniem ß17 ust. 3,
3) moøliwoúÊ budowy obiektu z przejazdem bramowym zgodnie
z rysunkiem planu.
ß10
Dla terenÛw komunikacji oznaczonych ñ KZ, KL, KD, KD* ñ ustala
siÍ:
1) istniejπcπ ulicÍ KujaÒskπ oznaczonπ na rysunku ñ jako ulicÍ
zbiorczπ o szerokoúci czÍúci pasa drogowego leøπcego w obszarze objÍtym uchwa≥π od 10∏ 18 m z miejscowym zwÍøeniem do 5 m z uwagi na koniecznoúÊ zachowania obiektu
postulowanego do wpisu do rejestru zabytkÛw; jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu po 3,5 m kaødy; w liniach rozgraniczajπcych
przewiduje siÍ takøe: úcieøkÍ rowerowπ (szer. 1,8 m), chodnik
(szer. min. 1,50 m) oraz zatoki przystankowe i miejsca
postojowe (wg rysunku planu),
2) istniejπcπ ulicÍ Wodociπgowπ, projektowany odcinek ulicy
obs≥ugujπcy teren po≥oøony na zachÛd od ul. Wodociπgowej
oraz plac w rejonie ul. KujaÒskiej, oznaczone na rysunku KL
ñ jako ulicÍ lokalna o zmiennej szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 12-15 m ñ jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
o szerokoúci 3 m kaødy, poza jezdniπ chodniki, pas zieleni
i miejsca postojowe dla parkowania pojazdÛw wzd≥uø jezdni,
a na placu w rejonie ul. KujaÒskiej ñ zgodnie z rysunkiem
planu,
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3) istniejπcπ ulicÍ G≥Íbinowπ oznaczonπ na rysunku KL ñ jako
ulicÍ lokalnπ o szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 12 m
ñ 15 m ñ jedna jezdnia, dwa pasy ruchu o szerokoúci 3 m
kaødy, poza jezdniπ chodniki; pas zieleni i miejsca postojowe
dla parkowania pojazdÛw wzd≥uø jezdni,
4) projektowane i istniejπce ulice dojazdowe oznaczone na
rysunku KD ñ o minimalnej szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m, wzglÍdnie 12 m ñ jedna jezdnia lub pieszojezdnia o minimalnej szerokoúci 5 m nawierzchni utwardzonej,
5) projektowanπ wewnÍtrznπ ulicÍ dojazdowπ do przyleg≥ych
posesji oznaczonπ na rysunku symbolem KD* ñ o postulowanej
szerokoúci w liniach rozgraniczajπcych 10 m oraz o szerokoúci
minimalnej 5 m (dojazd wewnÍtrzny do przyleg≥ych posesji)
ñ nawierzchnia z elementÛw drobnych, zapewniajπca moøliwoúÊ szybkiej rozbiÛrki w sytuacjach awaryjnych sieci
uzbrojenia technicznego,
6) moøliwoúÊ stosowanie zabiegÛw i urzπdzeÒ spowolniajπcych
ruch ko≥owy,
7) jest to przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß11
Dla terenÛw komunikacji pieszo-rowerowej ñ Kx ñ ustala siÍ:
1) minimalnπ szerokoúÊ w liniach rozgraniczajπcych 3 m,
2) minimalnπ szerokoúÊ nawierzchni utwardzonej 2 m,
3) jest to przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß12
Dla terenÛw zieleni publicznej ñ ZP ñ ustala siÍ:
1) obowiπzek nasadzeÒ ozdobnej zieleni wysokiej i niskiej,
z moøliwoúciπ zachowania istniejπcych: drzew, krzewÛw oraz
zieleni niskiej,
2) moøliwoúÊ realizacji úcieøek spacerowych, rowerowych i elementÛw ma≥ej architektury,
3) jest to przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
ß13
Dla terenÛw zieleni nieurzπdzonej ñ ZN ñ ustala siÍ:
1) obowiπzek zachowania istniejπcych drzew oraz moøliwoúÊ
nasadzeÒ zieleni wysokiej i niskiej,
2) moøliwoúÊ realizacji úcieøek spacerowych i elementÛw ma≥ej
architektury,
3) przestrzeÒ do realizacji podziemnych i naziemnych urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej.
ß14
Dla terenÛw ujÍÊ wody i studni g≥Íbinowych oznaczonych
symbolem WW ñ ustala siÍ:
ñ istniejπca studnia g≥Íbinowa do zachowania dla miejskiego
ujÍcia wody w Z≥otowie.
ß15
Dla terenÛw przepompowni úciekÛw oznaczonych w planie
symbolem NOp ñ ustala siÍ:
1) jektowana przepompownia úciekÛw,
2) obowiπzek nasadzeÒ zieleni.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4182 ó

ß16
Dla terenÛw urzπdzeÒ elektroenergetycznych oznaczonych w planie
symbolem EE ñ ustala siÍ:
1) moøliwoúÊ lokalizacji stacji transformatorowej,
2) wskazane nawiπzanie architekturπ i detalem do rozwiπzaÒ
tradycyjnej architektury mieszkaniowej, zastosowanie naturalnych materia≥Ûw elewacyjnych i kolorystyki zgodnie z zapisami niniejszego planu dla zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.
ß17
1. Wprowadza siÍ ograniczenie rozwoju us≥ug i innej dzia≥alnoúci
do zakresu:
a) nie naleøπcych do inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla
úrodowiska i mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
b) uciπøliwoúci nie wykraczajπcej poza granice dzia≥ki,
c) nie powodujπcego ograniczenia wype≥niania funkcji terenÛw sπsiednich,
d) nie wywo≥ujπcego koniecznoúci realizacji urzπdzeÒ podczyszczenia lub neutralizacji úciekÛw,
e) zwiπzanych ze sk≥adowaniem odpadÛw.
2. Dla obszarÛw oznaczonych symbolami: Mj, Mj/U, U/Mj, U
naleøy zachowaÊ dopuszczalny poziom ha≥asu zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami szczegÛlnymi i obowiπzujπcymi
normami.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki korzystania ze úrodowiska
przyrodniczego:
a) zakaz sk≥adowania i przetrzymywania poza pomieszczeniami surowcÛw, materia≥Ûw i produktÛw mogπcych
przenikaÊ do grunta, lub wÛd, chyba øe bÍdzie to miejsce
odizolowane od gruntu,
b) obowiπzuje ogrzewanie budynkÛw wy≥πcznie z bezemisyjnych lub niskoemisyjnych ürÛde≥ zasilania (energia
elektryczna, gaz, olej opa≥owy).
ß18
Dla terenÛw zabudowy ustala siÍ nastÍpujπce zasady i warunki
podzia≥u na dzia≥ki budowlano-us≥ugowe:
1) przedstawione na rysunku planu obowiπzujπce i sugerowane
linie podzia≥u na dzia≥ki,
2) koniecznoúÊ zapewnienia dostÍpu do kaødej dzia≥ki ñ bezpoúrednio z istniejπcych i projektowanych ulic lub poprzez
dzia≥kÍ stanowiπcπ dojazd, na ktÛrej obowiπzuje zakaz zabudowy,
3) zakaz wtÛrnego podzia≥u dzia≥ek z zastrzeøeniem ß18 pkt 1).
ß19
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1) zaopatrzenie w wodÍ ñ rozprowadzenie wody zaprojektowano
z istniejπcych przewodÛw wodociπgowych znajdujπcych siÍ
na terenie objÍtym opracowaniem,
2) odprowadzenie úciekÛw komunalnych ñ opracowanie
uwzglÍdnia moøliwoúÊ realizacji dwÛch wariantÛw systemu
kolektorÛw úciekowych:
I wariant ñ (naniesiony na rysunku) projektuje siÍ budowÍ
systemu kana≥Ûw úciekowych grawitacyjnych, odprowadzajπcych úcieki do projektowanej przepompowni w rejonie
ul. Za Dworcem, poprzez ktÛra skierowane zostanπ do
studzienki kanalizacyjnej na istniejπcym kanale sanitarnym

3)

4)

5)

6)

7)
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ÿ 300 w ul. Za Dworcem. Dalej transportowane bÍdπ grawitacyjnie na g≥Ûwnπ przepompowniÍ úciekÛw w rejonie
jeziora Miejskiego. NastÍpnie wspÛlnie ze úciekami miejskimi
przepompowane bÍdπ na miejskπ mechaniczno-biologicznπ
oczyszczalniÍ úciekÛw,
II wariant ñ istnieje potencjalna moøliwoúÊ skierowanie
kana≥Ûw úciekowych grawitacyjnych do istniejπcej, przepompowni úciekÛw na terenie Zak≥adu ìMetalplastî, skπd wspÛlnie
ze úciekami komunalnymi z pozosta≥ych zak≥adÛw przemys≥owych w tym rejonie przepompowywane bÍdπ na miejskπ
oczyszczalniÍ. Realizacja tego wariantu bÍdzie moøliwa
wÛwczas, gdy ìMetalplastî zdecyduje siÍ przekazaÊ úcieki
komunalne na miejskπ oczyszczalni úciekÛw. DecyzjÍ takπ
naleøy podjπÊ na podstawie koncepcji odprowadzenia úciekÛw
komunalnych z dzielnicy przemys≥owej, ktÛra uwzglÍdniaÊ
bÍdzie rachunek ekonomiczny eksploatacji ma≥ej oczyszczalni
úciekÛw ìMetalplastuî i jej modernizacjÍ w porÛwnaniu do
kosztÛw oczyszczania tych úciekÛw na miejskiej oczyszczalni,
biorπc jednoczeúnie pod uwagÍ prawid≥owe ich oczyszczenie,
≥πcznie z wytraceniem zwiπzkÛw biogennych. Realizacja tego
wariantu pozwoli na trasowanie kana≥Ûw grawitacyjnych w
rejonie ulicy KujaÒskiej, tak by uniknπÊ g≥Íbokich wykopÛw
(do 4,5 m w wariancie I), nie naruszajπc jednoczeúnie
konstrukcji planu,
odprowadzenie wÛd opadowych ñ projektuje siÍ budowÍ
systemu kana≥Ûw deszczowych, ktÛre odprowadzaÊ bÍdπ
wody opadowe, g≥Ûwnie z nawierzchni ulic do kanalizacji
deszczowej na terenie Zak≥adu ìMetalplastî. Projekt techniczny
winien byÊ opracowany dla ca≥ej dzielnicy, ze wzglÍdu na
koniecznoúÊ zastosowania minimalnych spodkÛw i zag≥ÍbieÒ,
zaopatrzenie w gaz ñ w pierwszym etapie mieszkaÒcy
osiedla zaopatrywani bÍdπ w gaz butlowy propan-butan.
Docelowo planuje siÍ doprowadzenie gazu ziemnego zaazotowanego gazociπgami úredniego ciúnienia z istniejπcej stacji
redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia, zlokalizowanej
w po≥udniowo-wschodniej czÍúci miasta Z≥otowa,
zaopatrzenie w ciep≥o ñ na terenie objÍtym zmianπ planu
przewiduje siÍ realizacjÍ indywidualnych systemÛw grzewczych, w ktÛrych preferowane bÍdπ ekologiczne czynniki
grzewcze, takie jak: energia elektryczna oraz paliwa gazowe,
zaopatrzenie w energiÍ elektryczna ñ na terenie objÍtym
opracowaniem projektuje siÍ budowÍ stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV na terenie oznaczonym symbolem EE na
rysunku planu, ktÛrej liniami kablowymi niskich napiÍÊ energia
doprowadzona bÍdzie do odbiorcÛw. Na terenach przyleg≥ych istnieje stacje transformatorowe posiadajπce rezerwÍ
mocy, co zostanie wykorzystane dla czÍúciowego zaopatrzenia
odbiorcÛw omawianego terenu,
dla istniejπcych budynkÛw zlokalizowanych wzd≥uø ul. KujaÒskiej od nr 9 ñ 33 odprowadzenie úciekÛw projektuje siÍ do
kolektora g≥Ûwnego ulicy oznaczonej symbolem KD ul. KujaÒskiej ñ jako wspÛlne przy≥πcza z odprowadzeniem úciekÛw dla projektowanych wzd≥uø ulicy KD.

ß20
Inwestorzy podejmuje prace ziemne na obszarze objÍtym zmianπ
planu obowiπzani sπ powiadomiÊ WojewÛdzkiego Konserwatora
ZabytkÛw celem objÍcia tych prac nadzorem archeologicznym.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4183 ó

Poz. 1341

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 75

ó 4184 ó

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,

