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

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów pod aktywizację 
gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar dziaEek o 
numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrze[ni 
w rejonie ulicy gen. Sikorskiego po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci z ustaleniami studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wrze[nia zatwierdzonego UchwaEą Nr XIV/108/99 
Rady Miejskiej we Wrze[ni z dnia 27 wrze[nia 1999 
r. ze zmianami: UchwaEą Nr XI/99/03 z dnia 9 lipca 
2003 r., UchwaEą Nr XIV/190/2008 z 15.05.2008 
r., zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu w skali 1:1000

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

dalej rysunkiem - stanowiący zaEącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrze[ni w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-
nego do publicznego wglądu projektu planu - stano-
wiące zaEącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrze[ni o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, nalerących do zadaG wEasnych gmi-
ny, oraz o zasadach ich finansowania - stanowiące 
zaEącznik Nr 3.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) dziaEce budowlanej - nalery przez to rozumieć 
dziaEkę zdefiniowaną w ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować lica [cian budynków; 
przed nieprzekraczalną linię zabudowy mogą być sy-
tuowane: wykusze, schody zewnętrzne i pochylnie 
o gEęboko[ci nie przekraczającej 1,5 m od lica [ciany 
budynku, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

3) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
przynajmniej 50% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji dopusz-
czalnej - nalery przez to rozumieć rodzaje przezna-
czenia inne nir podstawowe, które uzupeEniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

5) przeznaczeniu podstawowym, funkcji podsta-
wowej - nalery przez to rozumieć takie przeznacze-
nie, które powinno przewarać na danym terenie, 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w 
stanie wykoGczonym, wyznaczoną przez rzut piono-
wy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzch-
nię terenu;

7) reklamie - nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach;

8) reklamie wielkoprzestrzennej - nalery przez to 
rozumieć reklamę o powierzchni powyrej 15 m2;

9) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych, kon-
strukcji wsporczej oraz anten;

10) szyldach - nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci,

11) tablicach informacyjnych - nalery przez to 
rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w 
tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze 
domu, oraz tablice z ogEoszeniami;

12) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi,

13) zieleni izolacyjno-krajobrazowej ｠ nalery przez 
to rozumieć gęste nasadzenia zieleni ozdobnej, od-
dzielające poszczególne tereny o rórnym przezna-
czeniu i wzbogacające krajobraz, w tym zadrzewie-
nia i krzewy, gEównie zimozielone, formowane w 
ksztaEcie pasów o szeroko[ci co najmniej 5,0 m.

§3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenu ｠ oznaczone kolorem i 

symbolem literowym;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) klasyfikacja dróg publicznych.
§4. W planie występują tereny o następującym 

przeznaczeniu:
1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów, oznaczone symbolem P;
2) tereny infrastruktury technicznej ｠ kanalizacyj-

nej, oznaczone symbolem K;
3) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem 

KD.
§5. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1P, dla którego obowiązują ustalenia ni-
niejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia tere-
nu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyj-
ne, skEady i magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcję usEugową 
w powiązaniu z obiektami o przeznaczeniu podsta-
wowym, infrastrukturę techniczną, drogi wewnętrz-
ne;

3) zakaz budowy obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 2000 m2.

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

1) w obszarze eksponowanym z drogi krajowej nr 
92, oznaczonej w planie symbolem KD-GP, lokali-
zację zabudowy o szczególnych walorach estetycz-
nych i architektonicznych;

2) stosowanie ogrodzeG arurowych, wzbogaco-
nych zielenią, z zakazem stosowania prefabrykowa-
nych ogrodzeG betonowych;

3) zakaz budowy napowietrznych sieci elektro-
energetycznych i telekomunikacyjnych.

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

1) nasadzenie rzędu drzew wzdEur póEnocnej linii 
rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu 
oraz z uwzględnieniem wymogów sieci infrastruktu-
ry technicznej;

2) lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
wzdEur poEudniowej, póEnocnej i wschodniej granicy 
planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospoda-
rowanie zielenią ozdobną wszystkich wolnych od 
utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnie-
niem wymagaG sieci infrastruktury technicznej;

4) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

6) docelowo odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z 
uwzględnieniem ustaleG ust. 10 pkt 8;

7) zapewnienie dotrzymania standardów jako[ci 
[rodowiska okre[lonych w przepisach odrębnych w 
granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

8) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania, dodatkowo dla odpadów 
niebezpiecznych magazynowanie ich w wydzielo-

nych miejscach w szczelnie zamkniętych i oznako-
wanych pojemnikach oraz gospodarowanie odpa-
dami zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym 
planem gospodarki odpadami;

9) zakaz lokalizacji punktów zbierania lub przeEa-
dunku odpadów, w tym zEomu;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

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

1) dopuszczenie lokalizacji reklam, przy czym do-
puszcza się maksymalnie jedną reklamę wielkoprze-
strzenną na kardym terenie;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury.

6. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
które podawane są w odniesieniu do dziaEki budow-
lanej lub do terenu objętego inwestycją, ustala się:

1) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym 
wzdEur dróg wewnętrznych oznaczonych i nie ozna-
czonych na rysunku planu ustala się nieprzekraczal-
ną linię zabudowy w odlegEo[ci 6,0 m od granicy 
pasa drogowego;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy - 60%;
3) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej - 10%;
4) maksymalną wysoko[ć obiektów:
a) dla budynków - 20,0 m, w tym maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, z czego 2 kondygnacje 
peEne i jedna w poddaszu, przy czym dopuszcza 
się zwiększenie wysoko[ci zabudowy dla pojedyn-
czych obiektów budowlanych lub czę[ci obiektów, 
z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie zwiększenia wysoko[ci zabudo-
wy na maksymalnie 1/3 powierzchni zabudowy bu-
dynku do wysoko[ci 30,0 m,

c) dla reklamy wielkoprzestrzennej wolno stojącej 
｠ 20,0 m｠ liczoną od poziomu terenu do najwyrszej 
czę[ci,

d) dla kominów, masztów i stacji bazowych te-
lefonii komórkowej - 40,0 m｠ liczoną od poziomu 
terenu do najwyrszej czę[ci,

e) dla pozostaEych budowli do 30,0 m;
5) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich lub 

stromych ｠ dwuspadowych lub wielospadowych, o 
kącie nachylenia poEaci dachowych od 25° do 45°;

6) parametry dziaEek budowlanych:
a) minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej 5 

000,0 m2, 
b) dopuszczenie wydzielenia dziaEki o minimalnej 

powierzchni 120 m2 pod budowę stacji bazowej te-
lefonii komórkowej i o minimalnej powierzchni 50 
m2 pod budowę wolno stojącej stacji transforma-
torowej;

7) reklamę wolno stojącą oraz montowaną na ele-
wacjach budynków, przy czym: 

a) powierzchnia reklamy montowanej na elewa-
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cji budynku nie more przekraczać 20% powierzchni 
elewacji, a wysoko[ć - wysoko[ci budynku,

b) zakaz umieszczania reklam w sposób zmienia-
jący lub przesEaniający istotne elementy i detale wy-
stroju architektonicznego.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG. 

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1) w zalerno[ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji 
kondygnacji podziemnych, wykonanie badaG geo-
technicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych;

2) zachowanie ciągEo[ci istniejących sieci drenar-
skich, z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudo-
wy;

3) wzdEur drogi krajowej nr 92, oznaczonej sym-
bolem KD-GP, lokalizację budynków z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi albo po-
mieszczeG przeznaczonych na staEy pobyt ludzi w 
budynkach wielofunkcyjnych zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 92 
w odlegEo[ci 50,0 m dla obiektów jednokondygna-
cyjnych i w odlegEo[ci 70,0 m dla obiektów wielo-
kondygnacyjnych;

4) ograniczenie emisji haEasu w [rodowisku zwią-
zanym z zabudową przemysEową, do poziomów 
dopuszczalnych obowiązujących na terenie sąsiadu-
jącej z terenem objętym planem zabudowy podle-
gającej ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną z terenów 1KD-D, 2KD-
D i 3KD-D;

2) zapewnienie stanowisk postojowych dla sa-
mochodów osobowych w ilo[ci nie mniejszej nir 3 
stanowiska na karde 100 m2 powierzchni urytko-
wej lub 3 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych, 
przy czym stanowiska postojowe powinny być zlo-
kalizowane na wEasnej dziaEce budowlanej;

3) dla obiektów wymagających obsEugi pojazdami 
cięrarowymi zapewnienie stanowisk przeEadunku i 
postoju w granicach terenów, w minimalnej ilo[ci ｠ 
2 stanowiska przeEadunku i postoju;

4) dla drogi wewnętrznej oznaczonej orientacyjnie 
na rysunku planu przez proponowane linie podziaEu 
dla wydzielenia drogi wewnętrznej - minimalną sze-
roko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 15,0 m;

5) dla dróg wewnętrznych nie oznaczonych na ry-
sunku planu minimalną szeroko[ć w liniach rozgrani-
czających ｠ 10,0 m, przy czym drogi nieprzelotowe 

nalery zakoGczyć placem do zawracania pojazdów;
6) w zakresie systemów infrastruktury technicz-

nej:
a) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej,
b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym, w tym w szczególno[ci sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

c) zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów, z do-
puszczeniem zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów 
na terenie dziaEki, w tym budowy niecki wsiąkowej, 
zbiorników podziemnych lub zbiornika przeciwpo-
rarowego, przy czym zanieczyszczone wody opa-
dowe nalery oczyszczać przed wprowadzeniem do 
[rodowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, w tym do-
puszcza się rozbudowę sieci oraz lokalizację stacji 
redukcyjnych IIo (dla [redniego ci[nienia);

10) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej, w tym:

a) dopuszczenie lokalizacji konsumenckich stacji 
transformatorowych powiązanych z istniejącą siecią 
liniami kablowymi SN-15 kV oraz rozdzielni SN,

b) do czasu przebudowy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych na kablowe zachowanie ob-
szarów oddziaEywania linii wolnych od zabudowy, 
mierzonych od skrajnego przewodu linii w obu kie-
runkach (w poziomie) dla linii SN ｠ 15 kV po 7,5 m,

c) do czasu przebudowy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych na kablowe zakazuje się sadze-
nia ro[linno[ci wysokiej pod istniejącymi liniami na-
powietrznymi,

d) dopuszczenie lokalizacji zakEadowego GEówne-
go Punktu Zasilania zasilanego w granicach planu 
linią kablową 110kV;

11) rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji ka-
blowej i budowę nowej, przy czym lokalizację wę-
zEów telekomunikacyjnych i szafek kablowych z do-
stępem do drogi publicznej;

12) stosowanie do celów grzewczych paliwa ga-
zowego, ciekEego, energii elektrycznej lub pródeE 
energii odnawialnej oraz paliwa staEego, z wyEącze-
niem węgla.

11. W zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzenia i urytkowania terenów ustala się:

1) do czasu realizacji drogi 4KD-D zachowanie do-
jazdu do terenu oznaczonego symbolem K na dziaE-
kach nr 1319/4 i 1320/9;

2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzenia i urytkowania terenów, z uwzględnieniem 
pkt 1;

3) na terenie 1P zachowanie istniejącej podziem-
nej infrastruktury technicznej z morliwo[cią jej prze-
budowy na terenach dróg publicznych.
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12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy, w wysoko[ci 30%.

§6. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem K, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia te-
renu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruk-
tury technicznej ｠ kanalizacyjnej ｠ oczyszczalnia 
[cieków;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych 
związanych z gospodarowaniem odpadami, wytwo-
rzonymi w oczyszczalni [cieków.

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

1) stosowanie ogrodzeG o maksymalnej wysoko-
[ci 2,0 m, wzbogaconych zielenią, z zakazem sto-
sowania prefabrykowanych ogrodzeG betonowych;

2) zakaz budowy napowietrznych sieci elektro-
energetycznych i telekomunikacyjnych.

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

1) nasadzenie rzędu drzew wzdEur granicy terenu 
z drogą krajową nr 92, z uwzględnieniem wymogów 
infrastruktury technicznej;

2) nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospoda-
rowanie zielenią ozdobną wszystkich wolnych od 
utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnie-
niem wymagaG sieci infrastruktury technicznej;

3) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem 
ustaleG ust. 10 pkt 6;

5) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania, dodatkowo dla odpadów 
niebezpiecznych magazynowanie ich w wydzielo-
nych miejscach w szczelnie zamkniętych i oznako-
wanych pojemnikach oraz gospodarowanie odpa-
dami zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym 
planem gospodarki odpadami;

6) zapewnienie dotrzymania standardów jako[ci 
[rodowiska okre[lonych w przepisach odrębnych w 
granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

7) ochronę powietrza zgodnie z przepisami odręb-
nymi, w tym zastosowanie technik ograniczających 
emisję odorów.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

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

1) dopuszczenie lokalizacji reklam, z wyEączeniem 
reklam wielkoprzestrzennych;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury.

6. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
które podawane są w odniesieniu do dziaEki budow-
lanej lub do terenu objętego inwestycją, ustala się:

1) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy - 60%;
3) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej - 30%;
4) maksymalną wysoko[ć obiektów:
a) dla budynków - 20,0 m, w tym maksymalnie 

3 kondygnacje nadziemne, z czego 2 kondygnacje 
peEne i jedna w poddaszu,

b) dla reklamy ｠ 7,0 m - liczoną od poziomu tere-
nu do najwyrszej czę[ci;

c) dla kominów, masztów i stacji bazowych te-
lefonii komórkowej - 30,0 m｠ liczoną od poziomu 
terenu do najwyrszej czę[ci,

d) dla pozostaEych budowli ｠ 30,0 m;
5) dopuszczenie stosowania dachów dowolnych;
6) dopuszczenie wydzielenia dziaEki o minimalnej 

powierzchni 120 m2 pod budowę stacji bazowej te-
lefonii komórkowej i o minimalnej powierzchni 50 
m2 pod budowę wolno stojącej stacji transforma-
torowej;

7) reklamę wolno stojącą oraz montowaną na ele-
wacjach budynków, przy czym: 

a) powierzchnia reklamy montowanej na elewa-
cji budynku nie more przekraczać 20% powierzchni 
elewacji, a wysoko[ć - wysoko[ci budynku;

b) zakaz umieszczania reklam w sposób zmienia-
jący lub przesEaniający istotne elementy i detale wy-
stroju architektonicznego.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się:

1) w zalerno[ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji 
kondygnacji podziemnych, wykonanie badaG geo-
technicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych;

2) zachowanie ciągEo[ci istniejących sieci drenar-
skich, z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudo-
wy.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną z terenu 4KD-D, z 
uwzględnieniem §5 ust. 11 pkt 1;

2) zapewnienie stanowisk postojowych dla sa-
mochodów osobowych w ilo[ci nie mniejszej nir 3 
stanowiska na karde 100 m2 powierzchni urytko-
wej lub 3 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych, 
przy czym stanowiska postojowe powinny być zlo-
kalizowane w granicach terenu;

3) dla obiektów wymagających obsEugi pojazdami 
cięrarowymi zapewnienie stanowisk przeEadunku i 
postoju w granicach terenu;
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4) w zakresie systemów infrastruktury technicz-
nej:

a) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym, w tym w szczególno[ci sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

c) zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
6) odprowadzenie wód opadowych do sieci ka-

nalizacji deszczowej lub rowów, z dopuszczeniem 
zagospodarowania wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych i dachów na terenie dziaEki w tym 
budowy niecki wsiąkowej, zbiorników podziem-
nych lub zbiornika przeciwporarowego, przy czym 
zanieczyszczone wody opadowe nalery oczyszczać 
przed wprowadzeniem do [rodowiska zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, w tym do-
puszcza się rozbudowę sieci oraz lokalizację stacji 
redukcyjnych II](dla [redniego ci[nienia);

8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej, w tym: dopuszczenie lokalizacji 
konsumenckich stacji transformatorowych powią-
zanych z istniejącą siecią liniami kablowymi SN-15 
kV oraz rozdzielni SN,

9) dopuszczenie lokalizacji zakEadowego GEówne-
go Punktu Zasilania zasilanego w granicach planu 
linią kablową 110kV;

10) rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji ka-
blowej i budowę nowej, przy czym lokalizację wę-
zEów telekomunikacyjnych i szafek kablowych z do-
stępem do drogi publicznej;

11) stosowanie do celów grzewczych paliwa ga-
zowego, ciekEego, energii elektrycznej lub pródeE 
energii odnawialnej oraz paliwa staEego z wyEącze-
niem węgla.

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy, w wysoko[ci 30%.

§7. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami KD-GP, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-
D, dla których obowiązują ustalenia niniejszego pa-
ragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg pu-
blicznych o klasach zgodnie z ust. 10 pkt 1;

2) przeznaczenie uzupeEniające: infrastrukturę 
techniczną, przy czym dla terenu KD-GP infrastruk-
turę związaną z drogą;

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

1) dopuszczenie nasadzeG drzew wzdEur dróg, z 
wyEączeniem terenu KD-GP;

2) zachowanie zharmonizowanego wyglądu ele-
mentów wyposarenia dróg, takich jak: nawierzch-
nie, sEupy o[wietleniowe, tworzących spójne roz-
wiązanie architektoniczne;

3) zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infra-

struktury technicznej.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) ochronę istniejących drzew i krzewów, które 

nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem te-
renu;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów, przy 
uwzględnieniu wymaganych planem elementów in-
frastruktury transportowej i urządzeG infrastruktury 
technicznej;

3) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi i gminnym planem gospodarki odpa-
dami;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
zgodnie z ust. 10 pkt 6.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

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

1) zakaz lokalizacji reklam;
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usEu-

gowo ｠ handlowych;
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury;
4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.
6. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) stosowanie parametrów jezdni chodników, 
[cierek rowerowych i innych elementów infrastruk-
tury transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) na terenie 1KD-GP:
- usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,
- dopuszczenie usytuowania przystanków autobu-

sowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeG 
związanych z obsEugą ruchu pasarerów w przypad-
ku wyznaczenia trasy komunikacji zbiorowej,

- dopuszczenie usytuowania [cierek rowerowych 
i chodników,

- usytuowanie na poEączeniu z drogą 3KD-D skrzy-
rowania typu rondo o pięciu wlotach, przy czym do-
celowo przewiduje się zamknięcie obecnego skrzy-
rowania z ul. SEowackiego (poza planem);

- zakaz wyznaczania stanowisk postojowych;
3) na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D:
- usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,
- usytuowanie co najmniej jednostronnych chod-

ników;
- dopuszczenie usytuowania [cierek rowerowych 

i chodników;
4) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalone 

w pkt 2-3 elementów infrastruktury transportowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) lokalizację sieci infrastruktury technicznej zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
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się ustaleG.
8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 

scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu ustala się zakaz lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) następującą klasyfikację dróg publicznych:
a) KD-GP ｠droga klasy gEównej ruchu przy[pieszo-

nego,
b) KD-D ｠droga klasy dojazdowej;
2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 

pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków, [cierek rowerowych w granicy obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym z 
uwzględnieniem pkt 3;

3) powiązanie jezdni na terenach 1KD-D i 2KD-D 
wyEączenie z jezdnią na terenie 3KD-D;

4) zachowanie istniejącej infrastruktury transpor-
towej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebu-
dowy zgodnie z ustaleniami planu;

5) w zakresie systemów infrastruktury technicz-
nej:

a) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym, w tym w szczególno[ci sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

c) zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów, 
przy czym zanieczyszczone wody opadowe nalery 
oczyszczać przed wprowadzeniem do [rodowiska 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy, w wysoko[ci 30%.

§8. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Wrze[nia.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej we Wrze[ni

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

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów pod aktywizację go-
spodarczą w Gutowie Wielkim, obszar dziaEek o nu-
merach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrze-
[ni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego nie wniesiono 
radnych uwag, których sposób i terminy wnoszenia 
okre[lone zostaEy w art. 17 pkt 10, 11, 12, ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 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:

5. Okre[la się sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
w zakresie:

12) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji 
ruchu drogowego;

13) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, 
utrzymania czysto[ci i porządku oraz urządzeG sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych;

14) transportu zbiorowego.
2. Opis sposobu realizacji inwestycji:
6. realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce komunal-
nej i o ochronie [rodowiska;

7. inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane 
będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

8. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w 
ust. 1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych;
3) 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.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXVIII/367/2009

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 15 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD 

AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ W GUTOWIE WIELKIM, OBSZAR DZIADEK O NUMERACH 195/29, CZ. 
195/28, 195/26 ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ WE WRZEZNI W REJONIE ULICY GEN. SIKORSKIEGO

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXVIII/367/2009

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 15 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPO-
DARCZĄ W GUTOWIE WIELKIM, OBSZAR DZIADEK O NUMERACH 195/29, CZ. 195/28, 195/26 ORAZ 
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW AKTYWIZACJI 

GOSPODARCZEJ WE WRZEZNI W REJONIE ULICY GEN. SIKORSKIEGO


