
DRUK NR ..... 
 
- PROJEKT - 
 

 
 NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy  w Lesznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co 

: 

 1.  

1. W  z  Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2019 r.  
w sprawie  do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie ulicy  w Lesznie oraz po stwierdzeniu,   ustalenia nie   
Studium  i  zagospodarowania przestrzennego Leszna  Nr XLVII/646/2018 
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 r.) uchwala  miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy  w Lesznie zwany dalej  

2. Planem obejmuje  obszar  w granicach  na rysunku planu. 

3. Integralnymi    

1) rysunek planu  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
 w Lesznie, opracowany w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze Studium  

i  zagospodarowania przestrzennego Leszna,   Nr 1; 

2)  Rady Miejskiej Leszna o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
  Nr 2 do  

3)  Rady Miejskiej Leszna o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej,   do   gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,   Nr 3 do  

4) dane przestrzenne utworzone dla planu,   Nr 4 do  

 2.  

 w dalszych przepisach  jest mowa o: 

1) budynku pomocniczym   przez to  budynek  gospodarczy lub 
gospodarczy; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy   przez to      
  budynku od linii  terenu; 

3)  linii zabudowy   przez to   na  nakazuje  usytuowanie 
  budynku mieszkalnego lub  

4) pieszo-jezdni   przez to  pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i  na 
zasadach  w strefie zamieszkania; 

5) powierzchni  zabudowy   przez to   powierzchni  wszystkich 
kondygnacji wszystkich  na  budowlanej,  po obrysie  budynku; 



6) powierzchni zabudowy przez to powierzchni wszystkich
zlokalizowanych na  budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy    

 na  terenu; 

7)  kalenicowym   przez to    w    dachu 
utworzona na   dachowych jest  do linii  z terenem drogi.  

 3.  

Ustala   przeznaczenie  wyznaczonych liniami  na rysunku 
planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN i 28MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy  oznaczone symbolami 1MN/U 
i 2MN/U; 

3) tereny zabudowy  oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U i 6U; 

4) teren zieleni  oznaczony symbolem ZP; 

5) tereny zieleni otwartej, oznaczone symbolami 1ZO i 2ZO; 

6) teren infrastruktury technicznej  elektroenergetyki, oznaczony symbolem E; 

7) tereny   oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW 
i 18KDW; 

8) tereny  publicznych, oznaczone symbolami: KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 
3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 
4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D i 10KD-D; 

9) tereny publicznych  pieszych, oznaczone symbolami: 1kx, 2kx i 3kx. 

 4.  

W zakresie zasad ochrony i   przestrzennego oraz zasad  krajobrazu: 

1) w odniesieniu do lokalizacji  i wiat ustala  

a)  linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu, z dopuszczeniem: 

-  przed te linie  budynku, takich jak: wykusze, zadaszenia   
tarasy lub okapy, na  nie   1,5 m, 

-  przed te linie, w granicach danego terenu,  lub pochylni zlokalizowanych  
poziomu parteru budynku, przy czym suma    nie   
30%    budynku, 

- wycofania nie   25%   budynku od  linii zabudowy, 

b)  wolno   pomocniczych w  nie mniejszej  
5 m od wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, 

c)  wiat w  nie mniejszej  

- 5 m od wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, 

- 3 m od granicy  budowlanej; 

2) ustala  

a)  w zagospodarowaniu  stref  oraz stref zieleni  wskazanych na 
rysunku planu, 



b) kalenicowy dla mieszkalnych zlokalizowanych na budowlanych
wydzielonych   1KD-L, 2KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 2KD-D, 
3KD-D, 4KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 6KDW, 9KDW i 10KDW, z dopuszczeniem 
w przypadku    kalenicowego tylko   publicznych, a w przypadku 

  zlokalizowanych    publicznych,  kalenicowy  jednej 
wybranej drogi, 

c) krycie   o  nachylenia  dachowych  lub  20o  
  lub   na   w kolorze z palety:

- czerwonej lub  na terenach: 11MN, 12MN, 17MN i 18MN, 

- czarnej lub grafitowej na terenach niewymienionych w tiret pierwsze; 

3) dopuszcza  

a)    dla przekrycia wykuszy lub lukarn oraz dla wiat, 

b)  kondygnacji podziemnych, 

c)   budowlanych; 

4) zakazuje  

a) lokalizacji  pomocniczych i wiat wykonanych z blachy, 

b) lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, 

c) lokalizacji tymczasowych   

d) stosowania dla elewacji kolorystyki o odcieniach:  fioletu, zieleni lub niebieskiego. 

 5.  

W zakresie zasad ochrony  przyrody i krajobrazu ustala  

1) nasadzenia  drzew, zgodnie z    na rysunku planu; 

2) zagospodarowanie  wszystkich nieutwardzonych   

3)   w strefach wskazanych na rysunku planu, w  ustala  

a) zagospodarowanie   

b) zakaz lokalizacji  

c) zakaz lokalizacji wiat  

d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla  oraz  

4)  zieleni  w strefach wskazanych na rysunku planu, w  ustala  

a) nasadzenia drzew lub  z   19 pkt 3, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla  

5) zapewnienie dopuszczalnych   w  

a) na terenach MN, jak dla  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) na terenach MN/U, jak dla   

c) w przypadku lokalizacji na terenach MN/U lub U: 

-  przedszkoli,   malucha, jak dla  zabudowy  ze  lub 
czasowym pobytem dzieci i  

-  opieki  jak dla   opieki  

6) gromadzenie  w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie 
z regulaminem utrzymania  i  w  oraz przepisami o odpadach; 

7) zakaz lub ekspozycji z poza budynkami;



8) stosowanie w celach grzewczych paliw jak emisji
substancji, w tym: paliw gazowych, paliw  energii elektrycznej, odnawialnych  energii, 
z  elektrowni wiatrowych, lub  na paliwo     jak 

  emisji  i  z    w zakresie ochrony 
powietrza. 

 6.  

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i  w tym  kulturowych 
oraz  kultury : 

1) na rysunku planu wskazano   stanowiska archeologicznego Leszno st. 26 AZP 64-
24/45; 

2) w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,   obszar planu, ustala 
 zasady ochrony, zgodnie z przepisami  

 7.  

W zakresie   z potrzeb  przestrzeni publicznych 
ustala  

1)  charakter zagospodarowania  drogowych  publicznych oraz  pieszych na terenach 
kx, w granicach danego terenu, w zakresie nawierzchni oraz  

2) zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni  drogowych  w tym szpalerami drzew 
wskazanymi na rysunku planu oraz nasadzeniami drzew lub  w strefach zieleni  
wskazanych na rysunku planu; 

3) zagospodarowanie zieleni  na terenie ZP, zgodnie z  11. 

 8.  

W zakresie   w tym  i   zabudowy oraz 
zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN i 28MN ustala  

1)  na  budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno  

2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku pomocniczego na  budowlanej; 

3)  zabudowy: 

a) nie   30%  budowlanej dla  budowlanych o powierzchni nie   
800 m2, 

b) nie   25%  budowlanej, przy czym nie   240 m2 dla  budowlanych 
o powierzchni   800 m2, 

c) dla budynku pomocniczego nie   50 m2; 

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy  50% powierzchni  budowlanej; 

5)  zabudowy: 

a) dla  mieszkalnych nie   9 m, przy czym: 

- na terenach: 11MN, 12MN, 17MN i 18MN - 2 kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem jednej 
kondygnacji nadziemnej dla  budynku o powierzchni nie   30% powierzchni 
zabudowy  budynku, 

- na terenach niewymienionych w tiret pierwsze  do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) dla  pomocniczych lub wiat nie   4 m; 

6)  zabudowy jako  powierzchni  zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
 budowlanej: 



a) dla budowlanych o powierzchni nie 800 m2 oraz na terenach: 11MN, 12MN, 17MN
i 18MN od 0,25 do 0,9,  

b) dla  budowlanych o powierzchni   800 m2 od 0,2 do 0,75 z  lit. a; 

7)  nowo wydzielanej  budowlanej: 

a) na terenach: 1MN, 3MN, 4MN, 10MN, 15MN, 16MN, 20MN i 21MN nie   
 700 m2, 

b) na terenach: 9MN, 11MN, 13MN, 23MN, 24MN, 25MN i 28MN nie   750 m2, 

c) na terenach: 2MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 14MN, 17MN, 18MN, 19MN, 22MN, 26MN 
i 27MN nie   800 m2; 

8) dachy: 

a) na terenach: 11MN, 12MN, 17MN i 18MN dwu- lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu  
od  do  z dopuszczeniem nachylenia  do  dla: 

-  pomocniczych, 

- jednokondygnacyjnych   mieszkalnych, 

b) na terenach niewymienionych w lit. a, dwu- lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu  od  
do  z dopuszczeniem nachylenia  do  dla: 

-  pomocniczych, 

-  jednokondygnacyjnych, 

- jednokondygnacyjnych   

9)  do   publicznych, w tym poprzez wyznaczone w planie drogi  
z   19 pkt 2. 

 9.  

W zakresie   w tym  i   zabudowy oraz 
zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U i 2MN/U ustala  

1)  na  budowlanej nie   jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
i jednego budynku pomocniczego albo jednego budynku  i jednego budynku pomocniczego; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) wiat, 

b) sieci,  lub  infrastruktury technicznej; 

3)  zabudowy: 

a) na terenie 1MN/U nie   25% powierzchni  budowlanej, przy czym nie   
250 m2 dla jednego budynku mieszkalnego albo  

b) na terenie 2MN/U nie   30% powierzchni  budowlanej, 

c) dla jednego budynku pomocniczego nie   50 m2; 

4) teren biologicznie czynny: 

a) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej nie mniejszy  50% powierzchni  
budowlanej, 

b) w przypadku lokalizacji zabudowy  nie mniejszy  30% powierzchni  budowlanej; 

5)  zabudowy: 

a) dla  mieszkalnych lub   do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie  
 9 m, 

b) dla  pomocniczych,  infrastruktury technicznej lub wiat nie  
 4 m; 



6) zabudowy jako powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni
 budowlanej od 0,2 do 0,9, z   pod   infrastruktury 

technicznej; 

7)  nowo wydzielanej  budowlanej, z   geodezyjnych pod obiekty 
infrastruktury technicznej: 

a) na terenie 1MN/U nie   850 m2, 

b) na terenie 2MN/U nie   750 m2; 

8) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu  od  do  z dopuszczeniem 
nachylenia  do  dla: 

a)  pomocniczych, 

b)  jednokondygnacyjnych; 

9)  

a) terenu 1MN/U do  publicznych,  poprzez  12KDW, 

b) terenu 2MN/U do   publicznych, w tym poprzez  18KDW. 

 10.  

W zakresie   w tym  i   zabudowy oraz 
zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U i 6U ustala  

1)    

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) wiat, 

b) sieci,  lub  infrastruktury technicznej; 

3) na terenie 6U zakaz lokalizacji zabudowy  ze  lub czasowym pobytem dzieci 
i   opieki  lub szpitali; 

4)  zabudowy nie   40% powierzchni  budowlanej; 

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy  20% powierzchni  budowlanej; 

6)  zabudowy: 

a) dla  

- na terenach 1U i 6U  do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie   12 m, 

- na terenach: 2U, 3U, 4U i 5U  do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie  
 9 m; 

b) dla budowli nie   5 m; 

7)  zabudowy jako  powierzchni  zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
 budowlanej, z   pod   infrastruktury technicznej: 

a) na terenach 1U i 6U od 0,1 do 1,6, 

b) na terenach: 2U, 3U, 4U i 5U od 0,1 do 1,2; 

8)  nowo wydzielanej  budowlanej, z   geodezyjnych pod obiekty 
infrastruktury technicznej: 

a) na terenach: 1U, 3U, i 6U nie   1500 m2, 

b) na terenach: 2U, 4U i 5U nie   1000 m2; 

9)  nachylenia  dachowych: 

a) na terenach: 1U, 3U i 6U do

b) na terenach: 2U, 4U i 5U  dowolny; 



10) do publicznych, z 19 pkt 2.

 11.  

W zakresie   w tym  i   zabudowy oraz 
zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem ZP ustala  

1)  skweru lub  

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) budynku o funkcji gastronomicznej, 

b) sportowo-rekreacyjnych  budowlanych, w tym placu zabaw, 

c)  rekreacji plenerowej, 

d) pomnika, 

e)  

f)  pieszych; 

3)  zabudowy nie   5% powierzchni  budowlanej; 

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy  65% powierzchni  budowlanej; 

5)  zabudowy nie   4 m, a w przypadku pomnika nie   8 m od poziomu terenu; 

6)  zabudowy jako  powierzchni  zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
 budowlanej od 0 do 0,05; 

7)  nachylenia  dachowych do  

8) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla  z dopuszczeniem nie   
6 stanowisk postojowych, w przypadku lokalizacji  o  mowa w pkt 2 lit. a-b; 

9)  do   publicznych, w tym poprzez drogi  

 12.  

W zakresie   w tym  i  zagospodarowania, na terenach 
oznaczonych symbolami 1ZO i 2ZO ustala  

1) zachowanie  sposobu  i zagospodarowania lub  zieleni; 

2) dopuszczenie lokalizacji sieci i  infrastruktury technicznej; 

3) teren biologicznie czynny nie mniejszy  80% powierzchni terenu; 

4) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla  

5)  do   publicznych. 

 13.  

W zakresie   w tym  i   zabudowy oraz 
zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem E ustala  

1)  stacji transformatorowej; 

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 

3) teren biologicznie czynny nie mniejszy  10% powierzchni  budowlanej; 

4)  zabudowy nie   2,5 m; 

5)  nachylenia  dachowych do  

6)  do drogi 5KD-L, w tym poprzez  9KDW. 



14.

W zakresie   w tym  i  zagospodarowania, na terenach 
oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 
11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW i 18KDW ustala  

1)  w liniach  zgodnie z rysunkiem planu; 

2)  jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem zamiany na  

3)  

a) jezdni nie   4,5 m, 

b) pieszo-jezdni nie   5 m, 

c) chodnika nie   1,5 m; 

4) dopuszczenie zmniejszenia    w pkt 3, w przypadku kolizji z  
elementami zagospodarowania, a w przypadku jezdni i pieszo-jezdni  z uwagi na uspokojenie 
ruchu; 

5) dopuszczenie lokalizacji sieci i  infrastruktury technicznej. 

 15.  

W zakresie   w tym  i  zagospodarowania, na terenach 
oznaczonych symbolami: KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 
8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D,  
6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D i 10KD-D ustala  

1)  w liniach  zgodnie z rysunkiem planu; 

2)   publicznych: 

a) dla terenu KD-G   klasy  

b) dla  KD-Z  drogi klasy zbiorczej, 

c) dla  KD-L  drogi klasy lokalnej, 

d) dla  KD-D  drogi klasy dojazdowej; 

3) na terenie KD-G  

a) co najmniej jednostronnego chodnika, 

b)  rowerowej lub pieszo-rowerowej; 

4) na terenach KD-Z: 

a)  

-  po obu stronach jezdni, 

-  rowerowej lub pieszo-rowerowej, 

- dodatkowej jezdni lub pieszo-jezdni, w strefie wskazanej na rysunku planu, 

b) dopuszczenie rezygnacji z chodnika: 

- na granicy z terenem  z zabudowy, 

- na odcinku z   lub   w strefie wskazanej na rysunku 
planu,  w przypadku lokalizacji pieszo-jezdni, 

c) dopuszczenie rezygnacji ze  rowerowej lub pieszo-rowerowej na odcinku z   lub 
  w strefie wskazanej na rysunku planu, 

d) dopuszczenie zamiany chodnika na   

5) na terenach: 1KD-L, 2KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 9KD-L i 10KD-L po obu stronach
jezdni; 



6) na terenach: 3KD-L, 4KD-L, 7KD-L, 8KD-L i 11KD-L po stronie
zabudowy; 

7) na terenach KD-D  co najmniej jednostronnego chodnika; 

8) zagospodarowanie  i ich parametry zgodnie z  w zakresie niedefiniowanym ustaleniami 
planu; 

9) dopuszczenie lokalizacji sieci i  infrastruktury technicznej. 

 16.  

W zakresie   w tym  i  zagospodarowania, na terenach 
oznaczonych symbolami: 1kx, 2kx i 3kx ustala  

1)  w liniach  zgodnie z rysunkiem planu; 

2)  chodnika; 

3) dopuszczenie: 

a) lokalizacji  rowerowej, 

b) zamiany chodnika na   

c) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, 

d) lokalizacji  

e)  drzew; 

4)  

a) chodnika nie   2 m, 

b)  rowerowej nie   2 m, 

c)  pieszo-rowerowej nie   3 m; 

5) dopuszczenie zmniejszenia    w pkt 4, w przypadku kolizji z  
elementami zagospodarowania; 

6) zakaz lokalizacji jezdni i stanowisk postojowych. 

 17.  

1. W zakresie granic i  zagospodarowania  lub   ochronie na 
podstawie   ustalenia zawarte  w  6. 

2. W zakresie granic i  zagospodarowania   a   
     osuwaniem  mas ziemnych  

i  priorytetowych  w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego  nie podejmuje   ze  na ich  

 18.  

1. Nie wyznacza    przeprowadzenia  scalania  
i   w rozumieniu  . 

2. W przypadku   scalania i   dopuszczonego 
w przepisach   gospodarki  ustala  

1)   budowlanej: 

a) na terenach: 1MN, 3MN, 4MN, 10MN, 15MN, 16MN, 20MN i 21MN nie   
 700 m2, 

b) na terenach: 9MN, 11MN, 13MN, 23MN, 24MN, 25MN, 28MN i 2MN/U nie   750 m2, 

c) na terenach: 2MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 14MN, 17MN, 18MN, 19MN, 22MN, 26MN 
i 27MN nie   800 m2, 



d) na terenie 1MN/U nie 850 m2,

e) na terenach: 2U, 4U i 5U nie   1000 m2, 

f) na terenach: 1U, 3U i 6U nie   1500 m2; 

2)  frontu  budowlanej: 

a) na terenach MN i MN/U nie   20 m, 

b) na terenach U nie   30 m; 

3)   granic  budowlanych w stosunku do  pasa drogowego od  do  

 19.  

W zakresie   zagospodarowania  oraz  w ich  
w tym zakazu zabudowy ustala  

1) na terenach: ZO, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KDW i kx zakaz lokalizacji  

2) zakaz   dla   MN i 2U do  1KD-Z i 2KD-Z, 
z   poprzez   lub   w strefie wskazanej na 
rysunku planu; 

3)   i   z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, w tym 
wskazanych na rysunku planu  i planowanego kolektora kanalizacji deszczowej; 

4) zachowanie  systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem jego przebudowy; 

5) zakaz lokalizacji     na  za  inwestycji 
celu publicznego oraz  infrastrukturalnych  funkcjonowanie miasta; 

6) zakaz lokalizacji: stacji paliw, stacji   myjni, blacharni lub  samochodowych; 

7) zakaz lokalizacji  handlowych o powierzchni   2000 m2. 

 20.  

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy  komunikacji ustala   

1)   komunikacyjnego w granicy planu oraz z   poprzez 
ul.  oraz Aleje    

2) na terenach  publicznych i  dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych  ustalone 
planem,   komunikacyjnego, w tym drogowych   

3) zapewnienie stanowisk postojowych dla  osobowych w granicach  budowlanej, 
z  miejsc postojowych w  w   nie mniejszej  

a) 2 stanowiska na  lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 
a w przypadku wydzielenia w nim lokalu   dodatkowo lit. b-c, 

b) 1 stanowisko na   20  powierzchni   lub lokali handlowych, 

c) 1 stanowisko na   50  powierzchni   lub lokali  
z  lit. b oraz z   11 pkt 8; 

4) zapewnienie na  budowlanej stanowisk postojowych dla  w  liczbie nie mniejszej 
 5 stanowisk na   1000  powierzchni    

5) co najmniej 5%  stanowisk postojowych przystosowanych do   zaopatrzonych 
w   w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla  osobowych, 
z  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6)  liczby stanowisk postojowych do    przy czym nie  to  
mniej  1 stanowisko; 

7) dla   dostaw, zapewnienie stanowisk  i postoju na  budowlanej, 
zlokalizowanych poza stanowiskami, o  mowa w pkt 3-5, z   zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 



21.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy  infrastruktury technicznej ustala   

1)  sieci infrastruktury technicznej z   oraz zapewnienie  do sieci, 
zgodnie z przepisami  

2) dopuszczenie  budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej; 

3) zaopatrzenie w   z sieci  

4) odprowadzanie  bytowych lub  do sieci kanalizacji sanitarnej; 

5) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni  

6)  budowli  z    nie   
49 m od poziomu terenu; 

7) zaopatrzenie w  z sieci  lub gazowej, z dopuszczeniem stosowania indywidualnych 
 grzewczych, z   5 pkt 8; 

8)  linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych  jako kablowych. 

 22.  

W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,  i  , 
nie podejmuje   

 23.  

Ustala   o  mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w  30%. 

 24.  

Wykonanie  powierza  Prezydentowi Miasta Leszna. 

 25.  

 wchodzi w  po  14 dni od daty jej  w Dzienniku  
 Wielkopolskiego. 

 

   

 Rady  
Miejskiej Leszna 

 
 

Tomasz Malepszy 



Nr 1 do Nr ....................

Rady Miejskiej Leszna 

z dnia....................2021 r. 

 

 

   

 Rady 
Miejskiej Leszna 

 
 

Tomasz Malepszy 



cznik Nr 2

Rady Miejskiej Leszna

z dnia....................2021 r.

Rady Miejskiej Leszna o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic w Lesznie

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Miejska Leszna

osoby fizyczne

1. Uwaga dotyczy na 

nie mniejsze 00 m2.

uzasadnienie: 1 r.

2. Uwaga dotyczy przeniesienia terenu

uzasadnienie:

3. Uwaga dotyczy

uzasadnienie:

budowla tj. na 

17MN, a jedynym na 



nowym osiedlu terenem zieleni

do 

budowlanymi na terenie 17MN

2

osoba fizyczna

1. Uwaga dotyczy

zabudowy mieszkaniowej jednorodzi oraz 

z terenu 2MN/U i 6U.

uzasadnienie: na

m

z MN/U na U, czyli z takiego przeznaczenia, o jakie wnioskuje z powrotem 

w uwadze. Istotny

punktu widzenia.

l pod dwa 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

s

d inwestycyjne z zmiany

przeznaczenia terenu 3U.

2. Uwaga dotyczy ,

dopuszcz o do 45 o

2 m.

uzasadnienie:

mieszkaniowe,



ony

i

p ynie

zna :

11MN, 12MN

dopuszczono tu

jednokondygnacyjn

Ponadto terenach 8MN i 9MN o 2 m, 

z strzenny nowego 

osiedla.

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

Tomasz Malepszy



Rady Miejskiej Leszna

z dnia....................2021 r.

Miejskiej Leszna o sposobie realizacji zapisanych 

w

gminy, oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Miejska Leszna

rozstrzyga, 

1. 

1) 1kx, 2kx i 3kx teren ;

2) KD-G teren drogi publicznej

3) 1KD-Z i 2KD-Z tereny dr g publicznych klasy zbiorczej;

4) 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L

i 11KD-L klasy lokalnej;

5) 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D

i 10KD-D tereny dr klasy dojazdowej.

2.  

1)

2)

planem zagospodarowania przestrzenn

planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania 



3) Pod

Finansowej.

4)

Finansowej.

5)

przeznaczonych na inwestycje.

3. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji 

-

prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

Tomasz Malepszy



Nr 4 do Nr ....................

Rady Miejskiej Leszna 

z dnia....................2021 r. 

Dane przestrzenne dla planu



1

UZASADNIENIE

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy

w Lesznie.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejoni ej w Lesznie ma na celu racjonalne zaplanowanie nowego osiedla 

Leszna.

O 39,5 ha 

i miasta Leszna,

- .

tereny niezainwestowane i niezabudowane, 

pola uprawne.

. .

planu 003 r. 

Nr VI/81/2019 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2019

w Lesznie.

kierunkach 

oznacza 

funkcji: zabudowy 

-

, przedmiotem 

przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno 

(MN) wydzielenie ponad . Zabud



2

owania nowego 

osiedla mieszkaniowego, U)

klasy zbiorczej. planu

(ZP). 

charakterystycznych miejsc w przestrzeni osiedla, planu 

-kondygnacynych o dachach stromych w kolorze 

mieszkaniowe na terenach 1U 

i 6U

-przestrzennej 

do infrastruktury drogowej.

W planie miejscowym 

z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym:

1)

architektoniczne i krajobrazo

ustalenie

rowania, w tym: 

palerami drzew oraz centralnymi wyspami zieleni,



3

zaplanowanie h

.

2)

teren zieleni 

ZP, 

terenach MN i MN/U,

powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z regulaminem 

mi o odpadach, 

do sieci kanalizacji 

sanitarnej, zaopatrzenie 

wymienione w 

ji instalacji, 

)

.

obszarami cennymi przyrodniczo, w tym poza obszarami

rolnych i by zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze 

.

3)

lokalizacji 

zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego obszaru

planu och

ustalono .

4)

eszych),



4

stanowisk postojowych dla samo .

5)

fizycznych.

miejscowym jest bard

6)

zawiadomienie 

Agencja Wywiadu), ochrony granic 

oraz 

uwag, 

.

7) Potrzeby interesu publicznego zrealizowano w planie

.

Ponadto w planie,

mieszk ZP) oraz wyznaczono nowy 

ym.

Zabezpieczono i planowanych

magistralnych sieci infrastruktury technicznej oraz 

i deszczowej 

8) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej zrealizowano poprzez 

. Ponadto podczas realizacji zagospodarowania 

z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, w tym 

kolektora kanalizacji deszczowej.

t zaopatrzenia w pr nowej zabudowy 

mieszkaniowej.



5

9)

poprzez: 

a) na stronie internetowej), obwieszczenie i zawiadomienie 

, w tym za 

;

b) ej) i obwieszczenie 

projektu ,

komunikacji elektronicznej;

c) zorganizowanie w dniu 2 lutego 2021 r. dyskusji publicznej 

10) Podczas prac nad projektem pla

11)

zlokalizowanych 

O przeznaczenia i zagospodarowania obszaru obj lanem,

, interesy prywatne

W ustalonym terminie pismami od instytucj

n miejs o kilka pism z wnioskami od 

zabudowy na gruntach rolnych. W trakcie opracowania projektu planu Pr

wnioski zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

u publicznego oraz 

zagosp



6

Rady Miejskiej Leszna .

trybie art. 32 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.

a tym samym na finanse publiczne. ujemny wynik finansowy 

pr strat .

Koszty dla miasta przede wszystkim z wykupem pod drogi publiczne 

em zieleni

natomiast oraz 

istycznej 

.

przedmiotowym terenie, zasadne.

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

oraz wymagane przepisami opinie i ni z wnioskami 

, do projektu planu 

wprowa .

w nieprzekraczalnym terminie 

e uw

nowego osiedla

mieszkaniowego, Prezydent Miasta Leszna interes publiczny i interesy prywatne,

Prezydent, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 



7

elektronicznej, wynika z art. 67a ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Zamieszczenie w zbiorze rysunku dokume

ormacji przestrzennej o zbiory 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

-

I Z-CA PREZYDENTA                          
    MIASTA LESZNA                                          

               Adam Mytych                                                   


