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Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 39 ust. 4 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm. ) 
uchwala się, co następuje:

§1. Uchyla się uchwaEę Nr XXIV/152/09 Rady 
Miejskiej w Rychwale z dnia 4 marca 2009 r. w 
sprawie upowarnienia Kierownika Miejsko-Gmin-
nego O[rodka Pomocy SpoEecznej w Rychwale 
do zaEatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. Nr 77, poz. 1071). 

§2. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rychwale 
(-) mgr Roman Drewniacki  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o PaGstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Miej-
ska we Wrze[ni uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, obejmujący obszar ograniczony uli-
cami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczano-
wie, zwany dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci ze studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wrze[nia, 
zatwierdzonym uchwaEą Rady Miejskiej we Wrze[ni 
nr IX/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: 
uchwaEa Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r., oraz 
uchwaEa nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r.

2. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 
na rysunku planu.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1)  zaEącznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany 

w skali 1:1000 i zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe, obejmujący obszar 
ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową 
w Kaczanowieｦ, stanowiący czę[ć graficzną planu, 
zwany dalej ｧrysunkiem planuｦ;

2)  zaEącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej we Wrze[ni o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu;

3)  zaEącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej we Wrze[ni o sposobie realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą ob-
szar, na którym more być realizowane zamierzenie 
inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregu-
lowania zawarte w uchwale;

2)  infrastrukturze technicznej ｠ nalery przez to 
rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo 
nad ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, ka-
nalizacyjne, ciepEownicze, elektryczne, gazowe i te-
lekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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UCHWADA NR XLI/324/10 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

 z dnia 29 papdziernika 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwaEy w sprawie upowarnienia Kierownika Miejsko-Gminnego O[rodka Pomo-
cy SpoEecznej w Rychwale do zaEatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów
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UCHWADA NR XXXIV/453/2010 RADY MIEJSKIEJ WRZEZNI 

 z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkanio-
we, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675. 
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3)  obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, zgod-
nie z którą nalery obowiązkowo lokalizować zabu-
dowę;

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć budynku lub obiektu od linii rozgrani-
czającej drogi;

5)  ogrodzeniu peEnym ｠ nalery przez to rozumieć 
ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni arurowej 
wynosi mniej nir 30%;

6)  powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

7)  terenie zieleni ｠ nalery przez to rozumieć sumę 
powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych ro-
[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

8)  reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

9)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegóEowe.

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

1)  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 
2MN, 3MN;

2)  Teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D;

3)  Teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KD-X;

4)  Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW;

5)  Tereny infrastruktury technicznej ｠ elektro-
energetyka, oznaczony na rysunku planu symbolami 
1E, 2E.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1)  zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budow-
lanych i urządzeG, które wpEywają negatywnie na 
Ead przestrzenny, a w tym:

a) wolnostojących reklam,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych;

2)  lokalizację obiektów maEej architektury jedno-
rodnych stylistycznie.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko okre[lo-
nych w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego;

2)  dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych, z których [cieki będą sys-
tematycznie wyworone przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków;

3)  ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi i polityką gminy w 
zakresie ochrony [rodowiska;

4)  wszelkie oddziaEywania na [rodowisko wyni-
kające z realizacji ustaleG planu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny;

5)  zastosowanie zabezpieczeG i szczelnych na-
wierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadze-
nia ruchu koEowego przed infiltracją zanieczyszczeG 
wód opadowych do [rodowiska gruntowo-wodnego 
i odprowadzenie [cieków z tych nawierzchni do ka-
nalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu 
do standardów wymaganych przepisami odrębnymi;

6)  gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
w sposób zabezpieczający [rodowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

7)  sposób postępowania z masami ziemnymi po-
wstającymi w związku z realizacją ustaleG planu 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

8)  zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia na terenach dróg 
publicznych;

9)  wskazuje się, re tereny 1MN, 2MN, 3MN na-
lerą do terenów, dla których obowiązują dopusz-
czalne poziomy haEasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

10)  do wytworzenia energii dla celów grzewczych 
nalery stosować paliwa pEynne, gazowe i staEe cha-
rakteryzujące się niskimi wskapnikami emisji lub al-
ternatywne pródEa energii ｠ energia wiatru, sEoGca i 
geotermalna;

11)  realizacja inwestycji wymaga szczegóEowego 
rozpoznania geotechnicznych warunków posado-
wienia fundamentów obiektów budowlanych.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej. Dla 
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go ustala się nakaz uzgodnienia z Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakresu 
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prac archeologicznych w związku z prowadzeniem 
wszelkich inwestycji związanych z zabudowaniem i 
zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, a wy-
magających prac ziemnych.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)  o[wietlenie terenu oraz zastosowanie trwaEych 
i estetycznych elementów urządzenia;

2)  dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-
chitektury, z uwzględnieniem §4 pkt. 2

§8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN, 2MN, 3MN ustala się następujące parametry 
i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1)  dopuszcza się lokalizację:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go wolnostojącego na dziaEce budowlanej,
b) jednego budynku gospodarczego na dziaEce bu-

dowlanej,
c) jednego budynku gararowego na dziaEce bu-

dowlanej,
d) doj[ć i dojazdów związanych z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych,
e) maEej architektury i o[wietlenia terenu;
2)  zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istnieją-

cych zabudowaG pod warunkiem zachowania usta-
leG niniejszej uchwaEy,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudo-
wy ｠ do 25% powierzchni dziaEki,

c) obowiązek zachowania ｠ 50% powierzchni 
dziaEki w postaci terenów zieleni,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu,

e) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki ｠ 20 m,
f) minimalna powierzchnia dziaEki dla zabudowy 

wolnostojącej ｠ 500 m2;
3)  zasady i warunki zabudowy:
a) wysoko[ć zabudowy budynków mieszkalnych 

do 9 m,
b) dopuszczalna liczba kondygnacji: jedna kondy-

gnacja podziemna, dwie nadziemne w tym podda-
sze urytkowe,

c) obowiązują dachy sko[ne o nachyleniu poEaci 
od 30 do 45 stopni,

d) dla dziaEki o numerze ewidencyjnym 302/9 do-
puszczenie dachów sko[nych o nachyleniu poEaci 
od 20 do 45 stopni nad gararem i tarasami,

e) dla dziaEki o numerze ewidencyjnym 302/1 do-
puszczenie dachów sko[nych o nachyleniu poEaci 
od 18 do 45 stopni nad gararem,

f) obiekty gospodarcze i gararowe jednokondy-
gnacyjne,

g) kierunek gEównej kalenicy dachu na budynku 
mieszkalnym równolegEy do frontu budynku.

§9. Na terenie drogi publicznej, oznaczonym na 

rysunku planu symbolem KD-D ustala się: 
1)  klasyfikację: dla terenu KD-D drogi klasy do-

jazdowej;
2)  dla terenu KD-D zgodnie z rysunkiem planu:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12 m, na 

skrzyrowaniach i zaEamaniach zastosować [cięcia 
linii rozgraniczających nie mniejsze nir 5,0 x 5,0 m,

b) ukEad jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu 
z dopuszczeniem zwiększenia ilo[ci pasów ruchu w 
strefach skrzyrowaG,

c) poszerzenie linii rozgraniczających w miejscach 
jak na rysunku planu pod place do nawracania zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

d) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zmiany 
na ciągi pieszo-rowerowe,

e) nasadzenia drzew przydrornych zgodnie z wa-
runkami siedliskowymi.

§10. Na terenie ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem KD-X ustala się: 

1. klasyfikację: dla terenu KD-X ciągu pieszo-jezd-
nego;

2. dla terenu KD-X przekrój zgodnie z rysunkiem 
planu:

a) jednoprzestrzenny z pasem dla ruchu pieszego 
i koEowego,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8 m, na 
skrzyrowaniach i zaEamaniach zastosować [cięcia 
linii rozgraniczających nie mniejsze nir 5,0 x 5,0 m;

3. dopuszcza się zmianę klasyfikacji ciągu pieszo-
jezdnego na drogę publiczną po przebudowie do pa-
rametrów dogi publicznej.

§11. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW usta-
la się: 

1)  klasyfikację: dla terenów 1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW drogi 
wewnętrznej;

2)  dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW przekrój zgodnie z 
rysunkiem planu:

a) jednoprzestrzenny z pasem dla ruchu pieszego 
i koEowego,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8 m, na 
skrzyrowaniach i zaEamaniach zastosować [cięcia 
linii rozgraniczających nie mniejsze nir 5,0 x 5,0 m,

c) poszerzenie linii rozgraniczających w miejscach 
jak na rysunku planu pod place do nawracania zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§12. Na terenach infrastruktury technicznej ｠ 
elektroenergetyka, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E ustala się następujące parametry 
zagospodarowania terenu: 

1)  lokalizację: stacji transformatorowych;
2)  zasady zagospodarowania terenu:
a) dla lokalizacji urządzeG elektroenergetycznych 

nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy,
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b) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej,
c) dopuszcza się realizację dojazdów gospodar-

czych i przeciwporarowych,
d) nakaz wykonania niezbędnych prac z zakresu: 

regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeG lub 
wycinki drzew i krzewów oraz innych dziaEaG zwią-
zanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,

e) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwaEą w zakresie urytkowania terenów E mają 
zastosowanie przepisy odrębne.

§13. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem. 

§14. W planie nie wyznacza się terenów wymaga-
jących wszczęcia postępowania scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych; 
nie okre[la się takre szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych. 

§15. Nie okre[la się szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

§16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się: 

1)  zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni i chodni-
ków w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym 
ukEadem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleG 
planu;

2)  dopuszczenie etapowania przy rozbudowie 
ukEadu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)  dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wy-
mienionych planem elementów ukEadu komunikacyj-
nego, w tym drogowych obiektów inrynierskich;

4)  parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie z 
klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

5)  w zalerno[ci od programu funkcjonalnego za-
pewnienie na dziaEce peEnych potrzeb parkingowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym nie 
mniej nir 2 stanowiska postojowe na kardy dom w 
zabudowie jednorodzinnej.

§17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy infrastruktury technicznej, ustala się: 

1)  zachowanie istniejącej sieci infrastruktury tech-
nicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a 
w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji 
przeEorenia jej na tereny komunikacji;

2)  odprowadzenie [cieków do kanalizacji sanitar-
nej, a na obszarach, na których nie ma kanalizacji 
sanitarnej dopuszczenie odprowadzania [cieków do 

zbiorników bezodpEywowych i obowiązek ich wy-
wozu do oczyszczalni [cieków do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej;

3)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych pochodzących z terenów nieutwardzonych 
oraz poEaci dachowych w granicach wEasnej dziaEki;

4)  odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczo-
nych o trwaEej nawierzchni do kanalizacji deszczowej 
zgodnie z przepisami odrębnymi lub retencjonowa-
nie i wtórne wykorzystanie do celów nawodnieG po 
uprzednim podczyszczeniu do jako[ci wymaganej 
przepisami odrębnymi;

5)  zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej;

6)  lokalizacja stacji transformatorowo-rozdziel-
czych na samodzielnych dziaEkach z dostępem do 
drogi publicznej;

7)  dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu Eączno[ci publicznej, jereli taka 
inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

8)  do celów grzewczych nalery stosować paliwa 
charakteryzujące się niskimi wskapnikami emisyjny-
mi takie jak: paliwa pEynne, gazowe, staEe ｠ drew-
no, biomasa, lub alternatywne pródEa energii;

9)  zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wy-
budowania sieci gazowej dopuszcza się stosowanie 
gazu pEynnego;

10)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 
po rozbudowie sieci wodociągowej;

11)  zakaz wprowadzania [cieków do wód lub do 
ziemi;

12)  przebudowę urządzeG melioracji szczegóEo-
wej w miarę postępu rozwoju infrastruktury budow-
lanej.

§18. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą. 

§19. Ustala się 15 % stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sEurą-
cą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, okre[loną przy uwzględ-
nieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwale-
niem planu. 

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wrze[nia. 

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodnicząca
Rady Miejskiej we Wrze[ni

(-) Borena Nowacka
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Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópn. 
zm.) i ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o ocenach oddziaEywania na [rodowisko (Dz U. Nr 
199 poz. 1227, ze zm.), w związku z uchwaEą Nr 
XIX/254/2008 Rady Miejskiej we Wrze[ni z dnia 
16.12.2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów pod budownictwo miesz-
kaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami 
Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Wrze[nia podaE do publicznej 
wiadomo[ci informację o wyEoreniu do publicznego 
wglądu powyrszego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 25 
maja 2010 r. do 15 czerwca 2010 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Wrze[nia. W wyznaczonym 
do dnia 29 czerwca 2010 r. terminie wniesiono 
cztery uwagi.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowani i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.), 
Rada Miejska we Wrze[ni rozstrzyga, co następuje:

§1. Uwaga wniesiona przez Annę Sobczak.
oznaczenie nieruchomo[ci, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 302/11.
tre[ć uwagi: brak wyrarenia zgody na lokalizację 

stacji transformatorowej oznaczonej w planie sym-
bolem 1E na przedmiotowej dziaEce.

rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona czę[ciowo.
uzasadnienie: w porozumieniu z wnioskodawcą 

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zmieniono lokalizację stacji transfor-
matorowej i umiejscowiono ją w póEnocno-zachod-
nim narorniku dziaEki. Dla prawidEowego zaopatrze-
nia w energię elektryczną obszaru objętego planem 
konieczne jest wyznaczenie terenów infrastruktury 
technicznej ｠ elektroenergetyki.

§2. Uwaga wniesiona przez JarosEawa i Sylwię 
Nowak.

oznaczenie nieruchomo[ci, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 302/8.

tre[ć uwagi: wniosek o zmianę zapisu §17 pkt 2 
uchwaEy dot. odprowadzania [cieków do kanalizacji 

sanitarnej, a na obszarach, w których nie ma kana-
lizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzania [cie-
ków do zbiorników bezodpEywowych i obowiązek 
ich wywozu do oczyszczalni [cieków do czasu re-
alizacji kanalizacji sanitarnej na morliwo[ć wybudo-
wania przydomowej oczyszczalni [cieków na przed-
miotowej dziaEce.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
uzasadnienie: okre[lony w projekcie miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego sposób 
odprowadzania [cieków wynika z aktualnego sta-
nu [rodowiska przyrodniczego na obszarze objętym 
planem, w tym przede wszystkim durej podatno[ci 
gruntów na infiltrację zanieczyszczeG do [rodowi-
ska wodnego. Wymaga to obowiązkowego objęcia 
obszaru systemem kanalizacji sanitarnej. Dopusz-
czenie odprowadzania [cieków do szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych przyjęto jako rozwiązanie 
czasowe. Zaproponowane rozwiązanie zostaEo po-
zytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Zrodowiska w Poznaniu i PaGstwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we 
Wrze[ni. Ponadto przedmiotowy obszar jest przewi-
dziany do objęcia systemem kanalizacji sanitarnej na 
lata 2015-2016.

§3. Uwaga wniesiona przez Arkadiusza Gacki.
oznaczenie nieruchomo[ci, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 302/18.
tre[ć uwagi: wniosek o zwiększenie powierzchni 

zaproponowanej dziaEki narornej oznaczonej na za-
Eączonym do wniosku planie cyfrą 1 do powierzchni 
równej dziaEce oznaczonej cyfrą 2.

rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.
uzasadnienie: zgodnie z tre[cią wniosku w pro-

jekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uwzględniono zmianę powierzchni 
zaproponowanych dziaEek będących wynikiem po-
dziaEu dziaEki nr 302/18, przy czym zaproponowane 
w projekcie planu miejscowego podziaEy wewnętrz-
ne nie są ustaleniami planu i nie rodzą skutków 
prawnych wynikających z jego uchwalenia.

§4. Uwaga wniesiona przez Arkadiusza Gacki.
oznaczenie nieruchomo[ci, której uwaga dotyczy: 

dz. nr 302/18.
tre[ć uwagi: wniosek o zmniejszenie stawki pro-

centowej ustalonej w §20, sEurącej naliczeniu jed-
norazowej opEaty z tytuEu wzrostu nieruchomo[ci z 
zaproponowanych 30% na 10%.
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rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona w czę[ci
uzasadnienie: wysoko[ć zaproponowanej w okre-

sie wyEorenia projektu planu do publicznego wglądu 
stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ostatecznie ustalona zostaEa w wysoko-
[ci 15%.

§5. Uwaga wniesiona przez Szymona Lisowskie-
go.

oznaczenie nieruchomo[ci, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 302/15.

tre[ć uwagi: wniosek o zmianę zaproponowanych 
podziaEów wewnętrznych zgodnie z zaEącznikiem 
graficznym.

rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.
uzasadnienie: zgodnie z tre[cią wniosku w pro-

jekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uwzględniono zmianę linii rozgrani-
czających tereny drogi wewnętrznej oraz zmianę 
podziaEów wewnętrznych na obszarze dziaEki nr 
302/15 przy czym zaproponowane w projekcie pla-
nu miejscowego podziaEy wewnętrzne nie są ustale-
niami planu i nie rodzą skutków prawnych wynika-
jących z jego uchwalenia.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska we Wrze[ni rozstrzyga, co następuje:

 
§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej:
- Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 

przewidzianych w planie oraz związanych
z nimi wykupami terenów, prowadzić będą wEa-

[ciwe jednostki miejskie.
- Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 

prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego oraz na podstawie przepi-
sów odrębnych. 

- Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane będą zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

- Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wrze[nia.

- Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGczenia 
realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug kryte-
riów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Wrze[nia.

- Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1. Wydatki z budretu gminy;
2. UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci;

3. WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 
poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.
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DAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


