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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 
2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 
r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz.675), i 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 
r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. 
U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r., 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 
1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 
149, poz.996) Rada Miejska w Wieleniu uchwala co 
następuję : 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze osady JaryG, 
zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są: ul. Ja-
ryGska, pastwiska poEorone wzdEur rzeki Noteci 
oraz tereny urytkowane rolniczo od strony poEu-
dniowej, oznaczone graficznie na rysunku planu w 
skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem. 

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stano-

wiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego na obszarze osady 
JaryG z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Wie-
leG, stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze osady JaryG, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finanso-

wania, stanowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy;
4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze osady JaryG, stanowią-
ce zaEącznik nr 4 do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych;

2) obszary wymagające scalenia i podziaEu nieru-
chomo[ci;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się spo-
sobów i terminów tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów. 

§3. Dla zapewnienia ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) morliwo[ć lokalizowania jedynie takich przed-
sięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony 
[rodowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, 
gleby, ziemi, ochrony przed haEasem i promieniowa-
niem jonizującym;

2) zachowanie walorów krajobrazowych terenu 
objętego planem poprzez wEa[ciwe zagospodarowa-
nie terenów;

3) zakaz indywidualnych rozwiązaG gospodarki 
wodnej i gospodarki odpadami.

§4. 1. Obowiązują następujące oznaczenia gra-
ficzne, okre[lone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodne z ewidencją gruntów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
niewystępujące w ewidencji gruntów;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zasady podziaEu na dziaEki budowlane;
5) kierunki obsEugi komunikacyjnej;
6) integralne czę[ci nieruchomo[ci.
2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linię zabu-

dowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nalery rozu-
mieć linię ograniczającą sytuowanie wszystkich ele-
mentów zaliczanych do kubatury budynku, zgodnie 
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z przepisami Prawa budowlanego. 

§5. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, 
oznaczenie na rysunku ｠ MU;

2) tereny produkcji rolniczej, oznaczenie na rysun-
ku ｠ RP;

3) teren wód [ródlądowych ｠ rowów, oznaczenie 
na rysunku ｠ WS;

4) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczenie 
na rysunku ｠ KD-D;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczenie na ry-
sunku ｠ KDW;

6) tereny infrastruktury technicznej:
a) teren przepompowni [cieków komunalnych, 

oznaczenie na rysunku ｠ Ks,
b) teren urządzeG oczyszczających [cieki opado-

we, oznaczenie na rysunku ｠ Kd,
c) teren pasa technicznych obiektów liniowych, 

oznaczenie na rysunku ｠ Ki,
7) obszar bezpo[redniego zagrorenia powodzią, 

oznaczenie na rysunku ｠ ZZ.

§6. 1. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny dla których przeznaczono, w 
niniejszej uchwale, inne nir dotychczasowe uryt-
kowanie, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usEugowej ｠ 
oznaczone na rysunku MU, są terenami zabudowy 
mieszkaniowo-usEugowej, dla których ustalone zo-
staEy dopuszczalne poziomy haEasu, zgodnie z prze-
pisami o [rodowisku. 

RozdziaE II
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 
jako zasady ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§7. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usEu-
gowej (MU), ustala się:

1) podziaE terenów:
a) MU1 ｠ na cztery dziaEki budowlane,
b) MU2 ｠ na cztery dziaEki budowlane,
c) MU3 ｠ na dziesięć dziaEek budowlanych,
d) MU4 ｠ na cztery dziaEki budowlane,
e) MU5 ｠ na cztery dziaEki budowlane;
2) morliwo[ć sytuowania na kardej dziaEce bu-

dowlanej: jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego, maksymalnie dwóch budynków usEugo-
wych lub gospodarczo-gararowych;

3) sytuowanie bryEy budynku mieszkalnego i ele-
wacji frontowej, na kardej dziaEce budowlanej, od 
strony drogi dojazdowej z oznaczonym kierunkiem 
wjazdu na rysunku;

4) przed posadowieniem budynków wymagane 
przeprowadzenie badaG geotechnicznych podEora 
ze względu na bardzo zEe warunki gruntowo-wodne 

(zmienny poziom wód gruntowych i występowanie 
gruntów organicznych o zmiennej miąrszo[ci);

5) maksymalną powierzchnię zabudowy dziaEki 
budowlanej ｠ 40% obszaru ograniczonego liniami 
zabudowy;

6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego ｠ 20% powierzchni dziaEki budowlanej;

7) wysoko[ć budynków ｠ I kondygnacja nad-
ziemna, z dachem stromym; ze względu na warunki 
gruntowo-wodne ｠ bez podpiwniczenia;

8) nachylenie poEaci dachowych - 20° ｠ 30°,
9) zakaz sytuowania obiektów budowlanych dla 

których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie 
raportu o oddziaEywaniu przedsięwzięcia na [rodo-
wisko, zgodnie z przepisami o [rodowisku;

10) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych dla staEych pracowników, po-
jazdów przebywających okresowo i mieszkaGców.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, 
oznaczenie na rysunku - MU3, wyznaczono obszar 
bezpo[redniego zagrorenia powodzią ｠ ZZ, i ustala 
się: 

a) mają zastosowanie odpowiednie przepisy Pra-
wa wodnego,

b) zakaz sytuowania obiektów kubaturowych,
c) sytuowanie obiektów budowlanych, zgodnie 

z wyznaczoną funkcją terenu, wymaga uzyskania 
wymaganych uzgodnieG z wEa[ciwym zarządem go-
spodarki wodnej.

§8. 1. Dla terenu istniejącej produkcji rolniczej 
(RP1), ustala się:

1) morliwo[ć rozbiórki, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy i uzupeEnienia istniejącej zabudowy;

2) morliwo[ć rozbiórki, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy i uzupeEnienia istniejącej zabudowy;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy dziaEki 
budowlanej ｠ 40% obszaru ograniczonego liniami 
zabudowy;

4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego dziaEki budowlanej ｠ 20%;

5) w przypadku przebudowy lub lokalizacji no-
wych ｠ wysoko[ć budynków ｠ do II kondygnacji 
nadziemna z dachem stromym;

6) na wyznaczonym obszarze bezpo[redniego za-
grorenia powodzią ｠ ZZ:

a) mają zastosowanie odpowiednie przepisy Pra-
wa wodnego.

b) adaptację istniejącej zabudowy z morliwo[cią 
rozbudowy i przebudowy istniejących budynków 
lub zmiany sposobu urytkowania, zgodnie z wy-
znaczoną funkcją terenu, pod warunkiem uzyskania 
wymaganych uzgodnieG z wEa[ciwym zarządem go-
spodarki wodnej,

c) zakaz sytuowania nowych obiektów budowla-
nych.

2. Dla terenów projektowanej produkcji rolniczej 
(RP2) ustala się prawo do urządzenia stawów ryb-
nych z zapleczem gospodarczym sEurącym wyzna-
czonej funkcji: 
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1) wysoko[ć obiektów budowlanych ｠ I kondy-
gnacja nadziemna, bez podpiwniczenia;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ków ｠ 50 m². 

§9. 1. Dla terenu wód [ródlądowych - rowów 
(WS), stanowiącego lokalny system hydrograficz-
ny, ustala się zakaz zabudowy, z dopuszczeniem 
realizacji budowli sEurących produkcji rolniczej oraz 
urządzeG infrastruktury technicznej do obsEugi tere-
nów objętych planem.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§10. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) peEne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbio-

rowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór [cieków ko-
munalnych i opadowych, z zachowaniem przepisów 
o [rodowisku;

2) gminny system odbioru odpadów;
3) zachowanie zieleni wzdEur ulicy.

§11. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
na obszarze objętym planem, ustala się obowiązek 
zgEaszania prac ziemnych związanych z zagospoda-
rowaniem lub zabudową terenu ｠ do Wielkopolskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu 
ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badaG 
archeologicznych.

RozdziaE IV
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. UkEad komunikacyjny, na obszarze objętym 
planem, obejmuje:

1) drogę publiczną, o której mowa w §5 ust.1 
pkt 4, stanowi ulica dojazdowa KD-D (ul.JaryGska), 
zgodnie z przebiegiem dróg i rozgraniczeniem ozna-
czonym na rysunku;

2) tereny dróg wewnętrznych, o których mowa w 
§5 ust. 1 pkt 5, obejmują drogi wewnętrzne KDW, 
stanowiące dostęp do terenów mieszkaniowo-usEu-
gowych (MU).

§13. 1. Modernizacja ukEadu komunikacyjnego 
obejmuje budowę ulicy dojazdowej (ul. JaryGskiej) i 
ulic wewnętrznych (KDW).

2. Do realizacji drogi publicznej i parkingów mają 
zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3. Dla drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych 
ustala się morliwo[ć wprowadzenia zasad ruchu 
uspokojonego. 

§14. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się 
następujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej:

1) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego;

2) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego;

3) odprowadzenie [cieków komunalnych do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez:

a) realizację zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej z 
odprowadzeniem [cieków do miejskiej oczyszczalni 
[cieków;

b) budowę planowanego ukEadu kanaEów grawi-
tacyjnych, przepompowni i rurociągu tEocznego ze 
zrzutem [cieków do ww. systemu.

Do czasu realizacji docelowego systemu kanaliza-
cyjnego w ul. JaryGskiej dopuszcza się odprowadze-
nie [cieków komunalnych do szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych;

4) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych ｠ do rowu melioracyjnego poprzez urządzenia 
podczyszczające (osadnik i separator substancji ro-
popochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. JaryGskiej dopuszcza się odpro-
wadzenie wód opadowych na teren z wykorzysta-
niem retencji powierzchniowej;

5) zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidual-
nych pródeE ciepEa, speEniających wymagania ochro-
ny [rodowiska;

6) zaopatrzenie w gaz ｠ indywidualnie z butli pro-
pan ｠ butan;

7) obsEugę telekomunikacyjną ｠ poprzez istnieją-
cy, w miarę potrzeb rozbudowywany system Eącz-
no[ci telefonicznej;

8) usuwanie odpadów nastąpi poprzez gminny 
system odbioru odpadów oraz postępowanie zgod-
ne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Wie-
leG, z zastosowaniem przepisów szczególnych w 
tym zakresie.

2. Powiązania zewnętrzne systemów infrastruktu-
ry technicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej, na obszarze ob-
jętym planem, stanowią elementy systemów gmin-
nych;

2) na obszarze objętym planem funkcjonują nastę-
pujące lokalne systemy przesyEowe infrastruktury 
technicznej ｠ wiejska sieć wodociągowa oraz linie 
elektroenergetyczne.

3. Na caEym terenie, objętym planem, zachowuje 
się istniejące czynne sieci uzbrojenia technicznego, 
z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu. 

4. System infrastruktury technicznej wymaga roz-
budowy na obszarze wyznaczonym w planie do za-
gospodarowania. 

5. Na obszarze objętym planem nie występują 
elementy ponadlokalnych systemów infrastruktury 
technicznej. 

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§15. Dla wszystkich terenów objętych planem 
ustala się stawkę ｠ 30%, stanowiącą podstawę do 
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okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Wielenia.

§17. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tracą moc obowiązującą ustalenia 
innych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub ich czę[ci odnoszących się do 
terenu objętego planem. 

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Wiceprzewodniczący 
Rady 

(-) CzesEaw Nowakowski 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, 
Nr 119, poz.804, Nr 149, poz. 996) 

Rada Miejska w Wieleniu 
stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego na obszarze osady JaryG 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy WieleG 
(uchwaEa Nr 113/XI/99 Rady Miejskiej w Wieleniu z 
dnia 28 papdziernika 1999r., zmiana ｠ uchwaEa Nr 
167/XIX/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z 27 sierpnia 
2008r.) 

Rada Miejska w Wieleniu rozstrzyga, co następu-
je: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, 
Nr 119, poz.804, Nr 149, poz. 996) 

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, zapisane w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego na obszarze osady 
JaryG, obejmują realizację następujących inwestycji: 

1) sieci wodociągowej o [rednicy Dn 100 mm i 
dEugo[ci L=480,0 m; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej o [rednicy Dn 200 
mm i dEugo[ci L=825,0 m;

3) przepompowni [cieków komunalnych ｠ szt. 1;
4) rurociągu tEocznego o [rednicy Dn 90 mm i dEu-

go[ci L= 380,0 m;

5) sieci kanalizacji deszczowej o [rednicy Dn 300 
mm i dEugo[ci L=940,0 m;

6) urządzeG podczyszczających [cieki opadowe i 
roztopowe (osadnik i separator substancji ropopo-
chodnych) ｠ kpl.1.

§2. 1. Zadanie wymienione w §1, będą realizowa-
ne etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci wo-
dociągowej ｠ Dn 100 mm w drodze wewnętrznej, 
w powiązaniu z siecią w ul. JaryGskiej.

2. Docelowe odprowadzenie [cieków opadowych 
i roztopowych oraz montar urządzeG podczyszcza-
jących realizowane będzie sukcesywnie, zgodnie z 
planem inwestycyjnym modernizacji dróg istnieją-
cych oraz budowy dróg wyznaczonych w planie. 

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasa-
dami okre[lonymi w wieloletnich planach rozwoju 
i modernizacji sieci infrastruktury technicznej oraz 
strategii rozwoju gminy WieleG. 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr 417/XL/10
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 29 wrze[nia 2010 r.
 

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
OBSZARZE OSADY JARYF Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELEF

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr 417/XL/10
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 29 wrze[nia 2010 r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OSADY JARYF, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTU-
RY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSO-

WANIA


