
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 71 Poz. 1449｠ 7575 ｠

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.) 
Rada Miejska we Wrze[ni uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, 
Wierzbowej i Ja[minowej w Bierzglinku zwany da-
lej ｧplanemｦ stwierdzając zgodno[ć planu z usta-
leniami zmiany studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wrze[nia, 
uchwalonego UchwaEą Nr XIV/190/2008 Rady Miej-
skiej we Wrze[ni z dnia 15 maja 2009 r. 

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ - zaEącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrze[ni o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - za-
Eącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrze[ni o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków;

2) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię, w której musi stanąć [ciana fronto-
wa budynków mieszkalnych;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez 
zewnętrzne obrysy [cian budynków w stanie wy-
koGczonym;

4) ogrodzeniu peEnym ｠ nalery przez to rozumieć 
ogrodzenie zbudowane z elementów niearurowych;

5) urządzeniu reklamowym - nalery przez to ro-
zumieć no[niki reklamowe wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami;

6) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
wielogatunkowe nasadzenia zieleni [redniej i wy-
sokiej minimalizujące negatywne oddziaEywanie od 
dróg publicznych o durym natęreniu ruchu.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN;

2) teren zabudowy usEugowo - mieszkaniowej, 
oznaczony symbolem U/MN;

3) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D.

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

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograni-
czonym przez ustalone obowiązujące i nieprzekra-
czalne linie zabudowy;

3) zakaz wykonywania ogrodzeG peEnych od stro-
ny terenów dróg publicznych;

4) zakaz lokalizowania wolno stojących urządzeG 
reklamowych.

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

1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, z wyjątkiem przedsięwzięć celu publicz-
nego.

2. Zakaz zrzutów [cieków komunalnych do gruntu 
i cieków melioracyjnych.

3. Nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepEa 
dla celów grzewczych i technologicznych paliw ni-
skoemisyjnych z zastosowaniem urządzeG o durym 
stopniu redukcji emisji spalin, z morliwo[cią wpro-
wadzania pródeE energii odnawialnych.

4. Nakaz wykorzystania nadmiaru mas ziemnych 
podczas prac budowlanych w obrębie nieruchomo-
[ci lub ich zagospodarowania zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami odręb-
nym.

5. Nakaz zachowania dla terenów MN obowiązu-
jących dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodo-
wisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Nakaz zachowania dla terenu U/MN obowiązu-
jących dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodo-
wisku jak dla terenów mieszkaniowo-usEugowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Nakaz nasadzeG zieleni izolacyjnej wzdEur dro-
gi wojewódzkiej z zachowaniem istniejących wjaz-
dów.

8. Dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z poEaci dachowych do gruntu z za-
chowaniem interesów osób trzecich.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
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dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego ustala się obowiązek przeprowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas realizacji inwestycji 
związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
przedmiotowego terenu. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzy-
maniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się 
wprowadzenie nasadzeG drzew i krzewów oraz zie-
leni niskiej na wolnych od utwardzenia powierzch-
niach terenów dróg, z zachowaniem przepisów od-
rębnych.

§8. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1. Dla terenów 1MN, 2MN oraz 3MN:
1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednoro-

dzinne wolno stojące oraz budynki gararowe;
2) dopuszcza się prowadzenie istniejącej dziaEal-

no[ci usEugowej na dziaEkach o nr ewid. 293/2 i 
298/8 w ramach istniejących budynków, zakazuje 
się wznoszenia budynków o przeznaczeniu tylko 
usEugowym;

3) na jednej dziaEce morliwo[ć lokalizacji jednego 
budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gara-
rowego;

4) na dziaEkach o nr ewid. 290/3 i 290/4 dopusz-
cza się zlokalizowanie budynków w zabudowie blip-
niaczej;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 25% 
powierzchni dziaEki budowlanej lecz nie więcej nir 
300 m2;

6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną ｠ 60% powierzchni dziaEki budowlanej;

7) lokalizację gararu w budynku mieszkalnym, 
zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w for-
mie wolno stojącej o powierzchni nie większej nir 
40 m2;

8) dopuszczenie zblokowania garary wolno sto-
jących w czę[ci frontowej lub tylnej sąsiadujących 
dziaEek przy zastosowaniu jednolitych parametrów 
ksztaEtowania zabudowy;

9) dopuszczenie lokalizowania tylko garary muro-
wanych;

10) posadowienie posadzki parteru budynków nie 
wyrej nir 0,5 m nad poziomem terenu;

11) dla nowoprojektowanych budynków miesz-
kalnych dachy pochyEe o równym kącie nachylenia 
poEaci dachowych 30o-45o;

12) dla nowoprojektowanych budynków gararo-
wych dachy pochyEe o równym kącie nachylenia po-
Eaci dachowych 30o-45o lub dachy pEaskie;

13) dla budynków istniejących, podlegających 
rozbudowie bądp przebudowie dopuszcza się da-
chy pochyEe o kącie nachylenia poEaci dachowych 
22o-45o lub dachy pEaskie;

14) wysoko[ć nowoprojektowanych budynków 
mieszkalnych:

a) 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

urytkowe, dopuszcza się czę[ciowe obnirenie bu-
dynku do jednej kondygnacji;

b) dopuszcza się podpiwniczenie budynku jereli 
pozwalają na to warunki gruntowe;

c) nie więcej nir 9,0 m od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu;

15) dla budynków istniejących, podlegających 
przebudowie bądp rozbudowie wysoko[ć:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
urytkowe;

b) nie więcej nir 9,0 m od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu;

16) maksymalną wysoko[ć budynków gararo-
wych:

a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) dla budynków z dachami pochyEymi nie więcej 

nir 6,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punk-
tu dachu;

c) dla budynków z dachami pEaskimi nie więcej nir 
4,0 m od poziomu terenu do najwyrszego punktu 
dachu;

17) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w ilo[ci minimum 2 miejsca na 
kardy lokal mieszkalny.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem U/MN:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa usEugowo-miesz-

kaniowa, wolno stojąca;
2) dopuszczenie budowy na dziaEce budowlanej 

jednego budynku usEugowego lub usEugowo-miesz-
kalnego oraz jednego budynku gararowego lub go-
spodarczego;

3) dopuszczenie lokalizacji budynku gararowego 
lub gospodarczego w formie dobudowanej do bu-
dynku lub wolno stojącego, o powierzchni nieprze-
kraczającej 50 m2;

4) maksymalną powierzchnię lokalu mieszkalnego 
w budynku usEugowo-mieszkalnym nie więcej nir 
150 m2;

5) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
powierzchni dziaEki;

6) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 
40% powierzchni dziaEki;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg zgod-
nie z rysunkiem planu;

8) wysoko[ć budynków nie więcej nir 9,0 m i nie 
więcej nir 2 kondygnacje nadziemne;

9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków jereli 
pozwalają na to warunki gruntowe;

10) wysoko[ć budynku gararowego lub gospo-
darczego nie więcej nir 6,0 m oraz 1 kondygnacja 
nadziemna;

11) dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
12) dachy sko[ne, wielospadowe, o nachyleniu 

gEównych poEaci dachowych do 45o;
13) nakaz zapewnienia minimum 2 miejsc posto-

jowych na kardy lokal mieszkalny w obrębie dziaEki 
budowlanej oraz 2 miejsca postojowe na karde 100 
m2 powierzchni urytkowej usEugowej.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
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nie na podstawie przepisów odrębnych nie okre[la 
się terenów wymagających okre[lenia granic i spo-
sobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, na podstawie przepisów 
odrębnych.

§10. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci:

1. Nie okre[la się terenów, które wymagają wsz-
częcia procedury scalania i podziaEu nieruchomo[ci 
w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Ustala się minimalną powierzchnię dziaEki bu-
dowlanej w wielko[ci 700 m2 dla terenów 1MN ｠ 
3MN oraz 1300 m2 dla terenu U/MN.

3. Dopuszcza się podziaE dziaEek o nr 290/3 i 290/4 
ma dziaEki budowlane o minimalnej powierzchni 600 
m2.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu dla elektroenergetycznych linii napowietrz-
nych [redniego napięcia, do czasu ich skablowania, 
ustala się nakaz zachowania wolnych od zabudowy 
stref oddziaEywania o szeroko[ci 7,5 m od osi linii 
w obie strony.

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

1. W zakresie systemów komunikacji:
1) dla drogi publicznej, oznaczonej symbolem 

1KD-D ｠ poszerzenie istniejącej ulicy Ja[minowej, o 
szeroko[ci zgodnej z rysunkiem planu;

2) dla drogi publicznej, oznaczonej symbolem 
2KD-D ｠ klasę drogi dojazdowej, o szeroko[ci zgod-
nej z rysunkiem planu;

3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na te-
renach dróg;

4) dopuszcza się realizację sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej w obrębie terenów komunika-
cji zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. ObsEugę komunikacyjną z terenów dróg publicz-
nych lub dróg wewnętrznych z zakazem lokalizacji 
nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej.

3. Zaopatrzenia w wodę rozbudowę istniejącej 
sieci wodociągowej na zasadach okre[lonych przez 
gestora sieci.

4. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:
1) odprowadzanie [cieków komunalnych:
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, do-

puszcza się stosowanie bezodpEywowych zbior-
ników z wywozem do oczyszczalni [cieków przez 
koncesjonowanego przewopnika zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi,

c) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni 
[cieków;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych:

a) z poEaci dachowych zabudowy mieszkaniowej 
i usEugowo-mieszkaniowej bezpo[rednio do gruntu,

b) z powierzchni utwardzonych dróg poprzez urzą-
dzenia podczyszczające do gruntu, rowów meliora-
cyjnych lub sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbu-
dowę istniejącej sieci gazowej, na warunkach okre-
[lonych przez gestora sieci.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) stosowanie takich paliw i urządzeG do ich spa-

lania, które odpowiadają wymogom ochrony [rodo-
wiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz stosowania paliw węglowych;
3) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej 

oraz odnawialnych pródeE energii.
7. W zakresie zasilania w energię elektryczną 

ustala się zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
obowiązek magazynowania segregowanych od-
padów w przystosowanych do tego celu pojemni-
kach, usytuowanych w wyznaczonych miejscach 
na posesji, i dalsze ich zagospodarowanie zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie wyznacza się terenów, dla których na-
lery okre[lić sposób i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i urytkowania terenów.

§14. W zakresie stawek procentowych ustala się 
stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowych opEat, o 
jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko[ci 
20%.

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej we Wrze[ni

(-) Borena Nowacka
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Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 23.09.2009 r. 
do 13.10.2009 r. w dniu 29.09.2009 r. odbyEa się 
dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 

uwagi byEy przyjmowane do dnia 27.10.2009 r. W 
ustawowym terminie nie wniesiono radnych uwag, 
w związku z czym Rada Miejska we Wrze[ni nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ww. ustawy.

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:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki gminne. 2. Zadania w zakresie infrastruktu-
ry technicznej prowadzić będą wEa[ciwe przedsię-
biorstwa, w kompetencji których lery rozwój sieci: 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycz-
nej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakre-
sie gospodarki odpadami realizowane będą zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. 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.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta i 
gminy Wrze[nia.

5. 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. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) Wydatki z budretu gminy,
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ 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/364/2009

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 ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OBRĘBIE ULIC 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZ-
KANIOWE W OBRĘBIE ULIC BUKOWEJ, JESIONOWEJ, WIERZBOWEJ I JAZMINOWEJ W BIERZGLINKU, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


