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UCHWA£A Nr XXVIII/178/2000 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 23 listopada 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego zespo≥u budownictwa mieszkalnous≥ugowego przy hali targowej w Z≥otowie
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 miasta Z≥otÛw dla zespo≥u budownictwa mieszkalno-us≥ugowego przy hali targowej 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
Przedmiotem ustalenia planu sπ:
1) tereny przedszkola ñ oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem UO.
2) tereny zabudowy mieszkalnej ñ oznaczone na rysunku zmiany
planu MN.
3) tereny zabudowy mieszkalnej i us≥ug rzemieúlniczych ñ
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN, UR.
4) tereny us≥ug ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U.
5) tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej ñ oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem MW.
6) tereny zieleni izolacyjnej ñ oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem ZI.
7) tereny us≥ug sportu ñ oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem US.
8) tereny urzπdzeÒ elektroenergetycznych ñ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem EE.
ß3
Ustala siÍ jako obowiπzujπce ustalenia zawarte w tekúcie niniejszej uchwa≥y oraz pozosta≥e wymienione parametry zagospodarowania terenÛw wyraøone rysunkiem, cyframi, znakami granicznymi i opisem ìrysunku zmiany planuî.
ß4
1. Zobowiπzuje siÍ przysz≥ych inwestorÛw do uzgadniania prac
ziemnych z Konserwatorem ZabytkÛw Archeologicznych ñ
Delegaturπ w Pile celem objÍcia ich nadzorem archeologicznym.
2. Okreúlona na rysunku zmiany planu strefa ìBî ochrony
konserwatorskiej posiada okreúlone warunki konserwatorskie:

1) projektowane budynki winny byÊ nakryte dachami stromymi o nachyleniu po≥aci jak w oznaczeniach 1UO,
2MN, 4MN.
2) pokrycie dachÛw dachÛwka lub materia≥em dachÛwkopodobnym.
3) nowa zabudowa winna harmonizowaÊ z historycznymi
budynkami Z≥otowa.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß5
Dla obszaru objÍtego zmianπ, planu ustala siÍ:
1. oznaczenia na pianie: 1UO
1) funkcja: przedszkole z moøliwoúciπ zmiany na inna pokrewnπ.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) brak moøliwoúci rozbudowy,
b) dopuszcza siÍ nad czÍúciπ pokrytπ stropodachem
budowÍ poddasza uøytkowego krytego dachÛwkπ,
c) dojazd od ul. Plac Wolnoúci,
d) ogrodzenie posesji aøurowe z siatki metalowej ñ wys.
1,5 m, przeroúniÍtej øywop≥otem izolacyjnym od
ul. Mickiewicza i ul. Pl. Wolnoúci.
e) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw.
2. oznaczenie na planie: 2MN
1) funkcja: teren zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
z moøliwoúciπ wbudowanych us≥ug jednak z wykluczeniem funkcji uciπøliwych. Zakaz zabudowy gospodarczej.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowiπzuje zabudowa plombowa o wysokoúci do 3-kondygnacji nadziemnych w tym ostatnia kondygnacja w
dachu spadzistym o nachyleniu po≥aci 30∞-45∞,
b) pokrycie dachÛw dachÛwka ceramiczna lub bitumicznπ,
c) garaøe wbudowane, przejazdowe,
d) poziom parteru w poziomie chodnika miejskiego,
e) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw,
f) budynek nr 14 przy ul. Mickiewicza objÍty ochronπ
konserwatorskπ.
3. oznaczenie planie: 3U
1) funkcja: teren us≥ug nieuciπøliwych, nieuciπøliwego rzemios≥a tub gastronomii.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa o wysokoúci 3-kondygnacji nadziemnych
(w tym dach spadzisty o nachyleniu spadku po≥aci
30∞ lub 45∞) w formie jednego budynku kubaturowego,
b) front us≥ugowy od strony traktu pieszego z wejúciem
w poziomie chodnika,
c) dojazd na zaplecze od ul. Plac Wolnoúci,

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 4

ó 116 ó

d) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw.
4. oznaczenie na planie: 4MN
1) funkcja: teren zabudowy jednorodzinnej szeregowej i wolnostojπcej z us≥ugami wbudowanymi nieuciπøliwymi.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na dzia≥kach oznaczonych od 1-10 obowiπzuje zabudowa 3-kondygnacyjna, szeregowa z wbudowanymi
us≥ugami w parterze i poddaszem mieszkalnym,
b) dach stromy o po≥aci 30∞, kryty dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
c) obowiπzujπca rzÍdna kalenicy oko≥o 10,0 m. Kalenica
rÛwnoleg≥a do linii rozgraniczajπcej ulicy,
d) dostÍpnoúÊ parterÛw us≥ugowych w poziomie chodnika,
e) garaø przejazdowy,
f) ogrodzenie do wysokoúci 1,10 m w liniach rozgraniczajπcych zakaz grodzenia dzia≥ki miÍdzy frontem
zabudowy us≥ugowej, a pasem drogowym,
g) zakaz zabudowy gospodarczej,
h) wymagana konsultacja z Konserwatorem ZabytkÛw.
5. oznaczenie na planie: 5MW
1) funkcja: teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z moøliwoúciπ wprowadzenia parteru us≥ugowego lub garaøy w
parterze budynku mieszkalnego,
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa o wysokoúci od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym dach stromy,
b) dach o spadku po≥aci 30∞ kryty dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
c) dopuszcza siÍ ewentualnπ powierzchniÍ us≥ugowo-handlowπ w 1/4 rzutu parteru,
d) partery handlowe w poziomie chodnika,
e) realizacja inwestycji mieszkaniowych w formie zorganizowanej spÛ≥dzielczej TBS i innych wymaga sporzπdzenia koncepcji kompleksowego rozwiπzania architektonicznego dla ca≥ego terenu 5MW,
f) zakaz wszelkiej zabudowy gospodarczej.
6. oznaczenie na planie: 6MN i UR
1) funkcja: teren zabudowy mieszanej, istniejπcej zabudowy
mieszkalnej oraz projektowanych us≥ug drobnego rzemios≥a.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynek us≥ugowy, szeregowy z dopuszczeniem czÍúciowego podpiwniczenia,
b) zabudowa us≥ugowa wype≥niajπca w granicach okreúlonych graficznie,
c) dopuszcza siÍ wysokoúÊ budynku us≥ugowo-mieszkalnego do 3 kondygnacji w tym poddasze uøytkowe,
d) nachylenie po≥aci 30∞, pokrycie z dachÛwki lub materia≥u dachÛwkopodobnego,
e) obowiπzuje ujednolicona architektura ca≥ego zespo≥u
budynkÛw szeregowych,
f) zakaz budowy dodatkowych garaøy na terenie przy
budynku mieszkalnym oraz budynkÛw gospodarczych,
g) moøliwa modernizacja oficyny mieszkalnej z nadbudowπ poddasza uøytkowego przy uzgodnieniu z Konserwatorem ZabytkÛw,
h) budynek mieszkalny nr 17 przy ul. Mickiewicza objÍty
ochronπ konserwatorskπ,
i) zakaz grodzenia terenu.
7. oznaczenie na planie: 7U
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1) funkcja: teren hali targowej oraz us≥ug drobnego rzemios≥a.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na placu targowym obowiπzuje uk≥ad stanowisk parkingowo-handlowych,
b) moøliwa modernizacja hali targowej polegajπca na
uatrakcyjnieniu architektury oraz budowie piÍtra handlowego, w liniach zabudowy okreúlonych graficznie,
c) w budynku us≥ugowym wzd≥uø ul. Sienkiewicza dopuszcza siÍ nadbudowÍ piÍtra socjalnego krytego
dachem stromym jedynie przy kompleksowej realizacji
nad ca≥ym obiektem. Przebudowa moøliwa wy≥πcznie
w istniejπcej powierzchni zabudowy,
d) szczegÛlna ochrona naleøy objπÊ istniejπcy nieliczny
drzewostan,
e) obowiπzuje zakaz ustawiania obiektÛw tymczasowych z wyjπtkiem straganÛw ujednoliconych dla
ca≥ego targowiska.
8. oznaczenie na planie: 8MW
1) funkcja: teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z moøliwoúciπ przystosowania parterÛw od ul. Sienkiewicza na
cele us≥ugowe nieuciπøliwe.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa o wysokoúci od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym dach stromy,
b) dach o spadku po≥aci 30∞ kryty dachÛwka lub materia≥em dachÛwkopodobnym,
c) partery us≥ugowe od ul. Sienkiewicza dostÍpne z poziomu terenu,
d) moøliwe wbudowanie garaøy w kondygnacjÍ parteru,
e) zakaz budowy wolnostojπcych budynkÛw gospodarczych,
f) dojazd do placykÛw gospodarczych od ulicy projektowanej.
9. oznaczenie na planie: 9ZI, 10ZI, 11ZI
1) funkcja: teren zieleni izolacyjnej bez moøliwoúci jego
zabudowy zabudowπ sezonowπ lub tymczasowπ.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) regularne nasadzanie zieleni wysokiej iglastej i liúciastej
z wy≥πczeniem gatunku topoli,
b) dogÍszczenie pasa zieleni krzewami mieszanymi z przewaga zimozielonych,
c) na terenie 9ZI moøliwoúÊ budowy doraünych budowli
ochronnych do O.C.
10. oznaczenie na planie: 13EE, 14EE
1) funkcja: urzπdzenia elektroenergetyczne.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynek trafostacji z dojazdem i utwardzeniem wokÛ≥
budynku,
b) bez moøliwoúci ogrodzenia,
c) wymagana estetyczne materia≥owe i kolorystyczne
wykoÒczenie obiektu.
11. oznaczenie na planie: US
1) funkcja: teren sali sportowej ìSpartaî oraz towarzyszπcych boisk. Boisko ZSZ.
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz grodzenia terenu ìSpartyî miÍdzy budynkiem
a ul. Mickiewicza,
b) zakaz grodzenia boiska ZSZ od strony terenÛw SpÛ≥dzielni Mieszkaniowej oraz ul. Sienkiewicza,
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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

